
Dvojtýždenník • Zadarmo

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk

R

30. 1. 2019 • vychádzajú 25 rokov • číslo 2

Rok, dva bezplatne
Starosta Ján Hrčka garantoval, že 
počas zavádzania parkovacej poli-
tiky, nebudú obyvatelia s trvalým 
pobytom v Petržalke za parkovanie 
platiť.

Asi čakáme, kým sa 
celkom rozpadnú
Terasa na Blagoevovej ulici, ktorú sľu-
bovalo mesto opraviť už na jar 2017, 
chátra ďalej. Nefunguje ani dotačný 
systém na opravu terás. Prečo?

Čo za blázna by 
tam liezol?
Od januára, každý štvrtok o pol ôsmej 
ráno, sa pri Draždiaku stretáva skupi-
na ľudí. Zacvičia si jogu a potom šup 
na päť minút do jazera.
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Už roky sa totiž k tejto časti ulice 
nehlási Mestská časť Brati-

slava - Petržalka, Bratislavský samo-
správny kraj, Ministerstvo zdravotníc-
tva SR, Slovenský vodohospodársky 
podnik, Slovenská republika, Lesy SR 
a ani Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, 
hoci komunikácia, priľahlé chodníky 
a parková zeleň z najväčšej časti ležia 
práve na pozemkoch hlavného mesta 

a  vybudovaná - vrátane kompletnej 
infraštruktúry - bola Výstavbou hl. 
mesta SSR Bratislavy (dnes Generálny 
investor Bratislavy – príspevková or-
ganizácia hl. mesta). 

Piaty rok sa snažia aktivisti občian-
skej iniciatívy „Bratislavské služby“ 
upozorniť mesto na približne polki-
lometrovú, dôležitú a využívanú, An-
tolskú ulicu pri nemocnici, vrátane 
jej vyústenia na Dolnozemskú ulicu. 
Aj svojou dobrovoľníckou činnos-
ťou. „Dobrovoľnícky som tu spoločne 
s Cyklokoalíciou a Zelenou hliadkou 
odpracoval stovky hodín a investoval 
aj svoje peniaze, aby to tu bolo ako 
tak udržateľné a  použiteľné,“ hovorí 
Martin Nýdr. Bez odozvy...

Pripomeňme, že komunikácia leží 
najmä na pozemkoch hlavného mes-
ta, malá časť leží na pozemku Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 
Lesov SR, a na pozemku vedenom na 
liste vlastníctva v  registri E, ktorého 
majiteľom je „Slovenská republika“. 
Cesta nebola dodnes skolaudovaná 

a odovzdaná do trvalého užívania, 
ani odovzdaná mestu, či zverená 
Mestskej časti Bratislava - Petržalka. 
Aj preto hlavné mesto tvrdí, že nie je 
zodpovedné za jej údržbu. 

V praxi to teda už roky vyzerá tak, 
že tu niekoľko účastníkov vykonáva 
čiastkové práce, ktoré by podľa zá-
kona vôbec nemali. Mestská časť od-
hŕňa čiastočne cestu od snehu, hoci 
podľa zákona nemá investovať do 
majetku, ktorý nemá v správe. No bez 
toho by bola po nasnežení neprejazd-
ná, či už pre prechádzajúce vozidlá, 
alebo vozidlá záchrannej zdravotnej 
služby. Nemocnica opravila hranu 
obrubníka na jednom priechode pre 
chodcov zničeného bezohľadnými 
vodičmi a kosí pozemky, ktoré sú 
podľa listu vlastníctva v majetku hlav-
ného mesta. Magistrát zas vybudoval 
pozdĺž cesty (zo strany Chorvátskeho 
ramena) cyklotrasu na pozemkoch, 
ktoré mu nepatria (a ani ju nezakres-
lil do katastrálnej či digitálnej mapy). 

Pokračovanie na strane 4

Antolská – „cesta nikoho“ 
– dostala nádej
Bratislavčania v hlasovaní 
rozhodli, že z občianske-
ho rozpočtu mesta (vo 
výške 50 000 eur) pôjde 
9495 eur na projekt s 
názvom „Bez bariér za 
zdravím“, a to na zlepšenie 
podmienok pre chodcov, 
cyklistov, matky s kočíkmi 
a občanov so zníženou 
schopnosťou pohybu 
v okolí Nemocnice s po-
liklinikou na  Antolskej 
neďaleko jazera Veľký 
draždiak. Projekt, ktorého 
autorom je občiansky ak-
tivista Martin Nýdr, dáva 
nádej že Antolská ulica 
konečne získa bezbarié-
rové prechody a časom aj 
správcu. ➤

Dva nové navrhované 
priechody na začiatku 
Antolskej sú skutočne 
nutné.

Ľudia prichádzajúci zo sídliska a od zastávky MHD  prebie-
hajú cestu zatiaľ živelne hneď za zanedbaným mostom.
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VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
Zľavy do 6 000 €
s atraktívnym financovaním

Zobrazenie vozidla je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na in-
formačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. 
Toyota RAV4: Kombinovaná spotreba: 4,7 – 6,8 l/100 km, emisie CO2: 116 – 158 g/km. Údaje 
o spotrebe pohonných látok a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa prísluš-
ných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre podnikateľské subjekty.

Einsteinova 13, 851 01 Bratislava
mobil: 0903 437 930, tel.: 02/67 20 17 23 

e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk
www.ppc-toyota.skÚdržba ciest, komunikácií a zelene v BA 

Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk 

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

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24, 

1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Obhliadka
a poradenstvo

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

 bez búrania, špiny a hluku
 žiadne stavenisko
 kvalitné materiály
 vždy odborná montáž

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

Od polovice februára 
bude na pol roka kom-

pletne uzavretá ulica Mlynské 
nivy a niektoré zjazdy z Prístav-
ného mosta. Dobrá správa je, 
že zjazdy z  Prístavného mosta 
na Bajkalskú ulicu zatiaľ neuza-

vrú. Ani v smere z Petržalky, ani 
v smere do Petržalky. Ak pôjdete 
z Petržalky po Prístavnom mos-
te, už nebudete môcť odbočiť na 
Slovnaft. Z Prístavnej ulice (teda 
z centra) sa už nedostanete ani 
na Slovnaftskú, ani na výjazd na 

Zdôraznil, že žiadna finálna 
verzia pravidiel zatiaľ nie 

je. Preto dnes nevie povedať, 
či budú karty na byt, na auto, 
aké budú pravidlá pre druhé 
a ďalšie autá v domácnosti, ani 
ako to bude s návštevami. 

„Aktuálny plán je nasledov-
ný: 1. Spočítanie áut stojacich 
na vonkajších (verejných) plo-
chách v  čase, keď neexistuje 
žiadna parkovacia politika. 
2. Vypracovanie dopravných
projektov, na základe kto-
rých bude možné vyznačiť
vodorovné a  zvislé dopravné
značenie (to je podmienka zo

zákona). 3. Odsúhlasenie pro-
jektov na dopravnom inšpek-
toráte a na dopravnej komisii 
(tiež podmienka zo zákona). 
4. Vyznačenie čiar a osadenie
dopravných značiek. 5. Zave-
denie prvej fázy, ktorej úlohou
bude uprednostniť pri par-
kovaní v  nočných hodinách
obyvateľov s trvalým pobytom
a  získať podrobnejšie údaje
pre ďalšie rozhodovanie. 6.
Opätovné spočítanie áut na
vonkajších (verejných) plo-
chách a porovnanie so stavom
pred zavedením pravidiel. 7.
Vyhodnotenie zmien a  po-

Spoznajte svojich 
poslancov
V tejto rubrike sa 
vám každé dva 
týždne predstaví 
jeden z 35 poslan-
cov miestneho 
zastupiteľstva v 
Petržalke.

PETER CMOREJ
Kde bývate a  čo vo vašom 
okolí považujete za naj-
väčší problém?

 Bývam na Gercenovej 
ulici.  V  mojom okolí je 
najväčším problémom, 
tak ako v  celej Petržal-
ke, jednoznačne par-
kovanie. Ďalej žalostný 
stav chodníkov, najmä 
v niektorých vnútroblo-
koch.

S čím sa na vás najčastejšie 
obracajú ľudia?

Najčastejšie ide 
o problémy s  čistotou
verejných priestranstiev
a  so zničeným mobiliá-
rom, najmä na detských
ihriskách.

Čo je najväčší problém 
Petržalky?

Parkovanie, nedosta-
tok miest v  materských 
škôlkach a  v  zariadeniach 
sociálnych služieb. Všetky 
problémy majú spoločného 
menovateľa – nedostatok 
financií. 

Akej oblasti sa ako posla-
nec venujete? Aké sú vaše 
predsavzatia v  pozícii 
poslanca v  tomto voleb-
nom období? Čo by ste 
chceli presadiť v Petržal-
ke?

 Keďže za všetkým sú 
vždy peniaze, obzvlášť sa 
zaujímam o  efektívne vy-
užívanie zdrojov mestskej 
časti. Z tých hmatateľných 
vecí je mojou prioritou 
najmä vyriešenie križova-
tiek na Rusovskej ceste, 
a  vyrovnanie investičné-
ho dlhu, ktorý máme voči 
prvému petržalskému ob-
vodu. Obyvateľom boli už 
v  minulosti sľúbené nové 
ihriská, ktoré aj boli v roz-
počte, ale nakoniec neboli 
z  rôznych dôvodov reali-
zované. V  neposlednom 
rade dúfam, že v  tomto 
volebnom období začne-
me s  budovaním nového 
zariadenia sociálnych slu-
žieb pre našich seniorov. 

(pn)
foto: archív P. C. 

Dotknú sa vás obmedzenia?
V Bratislave sa od 15. 
februára spúšťajú dva 
dôležité dopravné pro-
jekty. Prvým je výstav-
ba diaľničného obchva-
tu D4R7 a druhým je 
rekonštrukcia ulice 
Mlynské nivy. Oba 
projekty začínajú v ten 
istý deň.

Prvý rok, dva budú  
Petržalčania parkovať bezplatne
Starosta Ján Hrčka prezradil na svojom 
facebookovom profile plán zavedenia parko-
vacej politiky v našej mestskej časti. 

stupná úprava pravidiel pod-
ľa získaných dát,“ napísal na 
sociálnej sieti.

Odhadol tiež, že kým sa 
mestská časť dostane do bodu 
7, prejde 18 až 24 mesiacov. 
„Počas tejto doby bude pre 
obyvateľov s trvalým pobytom 
v  Petržalke všetko bezplatné 
(zadarmo),“ sľúbil. „Čo bude 
potom, bude záležať od veľa 
vecí. Bude záležať od toho, či 
v  danom čase bude funkčná 
celomestská parkovacia po-
litika, aké bude mať konečné 
pravidlá, ako sa zmení legisla-
tíva, ako aj od údajov, ktoré sa 
počas tohto obdobia získajú.“ 

Petržalka chce rezidenč-
né parkovanie realizovať vo 
vlastnej réžii. (pn)

diaľnicu D1. Takže všetci, ktorí 
šli ráno z  Petržalky cez most 
Apollo, Prístavnú ulicu a  až za 
Prístavným mostom sa napájali 
na obchvat, aby sa vyhli zápche, 
budú odteraz zrejme jazdiť cez 
Prístavný most.

Uzávera ulice Mlynské nivy 
bude na obdobie jedného roka. 
Prvého pol roka je v pláne úpl-
ná uzávera ulice, druhý polrok 
bude táto ulica sprejazdnená 
pre MHD. Stavby v  oblasti 
Prístavného mosta potrvajú 
dva roky, pričom stavebné prá-
ce budú rozdelené do 6 etáp 
a každá ďalšia už bude pre do-
pravu využívať aj stavby posta-
vené v predchádzajúcej etape.

(pn, zo)
foto: magistrát
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A aktivisti zatiaľ na vlastné 
náklady opravujú vo svojom 
voľnom čase výtlky, čistia 
krajnice a  kanály, sponzo-
rujú obnovu vodorovného 
dopravného značenia na 
priechodoch pre chodcov, 
aby boli bezpečné a  viditeľ-
né, upravujú konáre stromov, 
ktoré znemožňujú ľuďom 
chodiť po chodníku, kosia, 
očistili a  natreli kvalitnou 
farbou niektoré skorodované 
stožiare osvetlenia v  zmys-
le dizajn manuálu pre farbu 
stožiarov hlavného mesta, 
obnovili zarastenú a  zemou 
zasypanú cyklocestičku bez-
pečne a  bezbariérovo spája-
júcu trasu pri Dolnozemskej 
s  trasou pri Chorvátskom 
ramene... 

Absurdné? Na Antolskej 
ulici smutná realita, ktorej 
vrcholom je, že časť cesty, 
ktorou by sa sanitky rýchlo 
dostali zo stanice záchran-
nej zdravotnej služby na 
Dolnozemskú smerom do 
mesta a  k  nemocnici s  pa-
cientmi zo smeru Slnečnice, 
Jarovce, Rusovce, Čunovo.., 
je od decembra do marca 
zaplavená a  tým neprejazd-
ná. Ani na jej rekonštrukciu 
nikto netlačí. Podľa Mar-
tina Nýdra by pritom sta-
čilo, keby mesto konečne 
prevzalo cestu do správy 
a  vysporiadalo pozemky 
pod komunikáciou, chod-
níkmi a prícestnou zeleňou. 
Zatápaniu komunikácie sa 
dá jednoducho zabrániť 
výškovou úpravou komu-

nikácie – zdvihnutím max.  
o  50 cm, pričom bude za-
chovaná podjazdná výška 
3,5m pod mostovkou Dol-
nozemská, alebo zabezpe-
čením prevádzkového re-
žimu hladiny Slovenským 
vodohospodárskym pod-
nikom, š.p. pod úrovňou 
komunikácie tak ako počas 
celého roka. Slovenský vo-
dohospodársky podnik, š.p. 
prevádzkuje prečerpávaciu 
stanicu v  závere Chorvát-
skeho ramena vybudovanú 
Mestskou časťou Bratislava 
– Petržalka, no z  ich strany 
nie je vôľa čokoľvek zmeniť 
a  zlepšiť v  tomto problé-
me. „Žiaľ, od spoločenských 
zmien v roku 1989, tu nebol 
žiadny starosta ani primá-
tor, ktorému by na týchto 

veciach záležalo,“ smutne 
konštatuje Martin Nýdr.

Nádej na čiastočnú zme-
nu teda prinášajú výsledky 
občianskeho rozpočtu. Ma-
gistrát na Antolskej sľubuje 
vybudovať 2 nové priechody, 
bezbariérovo upraviť 16 ob-
rubníkových nájazdov a  ob-
noviť vodorovné dopravné 
značenie na dvoch už existu-
júcich priechodoch. Vyčlene-
ná suma je 9495 eur.

„Nepredpokladám, že za 
uvedenú sumu to dokáže 
hlavné mesto zrealizovať 
pri cenách, aké vidíme, že sú 
v  samosprávach nastavené, 
ale minimálne som navrhol, 
aby bol spracovaný kvalitný 
projekt a zvyšok išiel na rea-
lizáciu,“ hovorí autor projek-
tu Martin Nýdr. Náklady na 

celú realizáciu totiž odhaduje 
zhruba na 27-tisíc eur s DPH 
vrátane kvalitnej projektovej 
dokumentácie, geodetického 
zamerania či prerokovania 
a  odsúhlasenia dopravnou 
komisiou.

„Zvyšnú časť by mohlo 
hlavné mesto uhradiť z  roz-
počtovej kapitoly určenej na 
debarierizáciu priechodov 
a  dopravné značenie.“ Ta-
kýmto spôsobom by sa mohol 
projekt kompletne zrealizovať 
a okolie najnovšieho verejné-
ho zdravotníckeho zariadenia 
v  Bratislave by sa začalo po-
dobať modernému mestu.

Boli sme sa pozrieť priamo 
na mieste a dva nové navrho-
vané priechody na začiatku 
Antolskej sú skutočne nut-
né. Ľudia prichádzajúci zo 
sídliska a  od zastávky MHD 
prebiehajú cestu zatiaľ ži-
velne hneď za zanedbaným 
mostom. A  kým sa dostanú 
k  hlavnému vchodu, prechá-
dzajú okolo niekoľkých rámp 
k  parkoviskám, pričom ob-
rubníky nie sú bezbariérové, 
a to je náročné pre vozičkárov 
či matky s kočíkmi. Rovnaká 
situácia s  bariérami čaká aj 
pre návštevníkov lokality zo 
strany Dolnozemskej, Betliar-
skej, Bzovíckej a rozrastajúce-
ho sa južného mesta. Autor 
projektu ukazuje na vybled-
nutý priechod na ceste pred 
hlavným vchodom a  konšta-

tuje, že na priechode, ktorým 
prechádza veľa ľudí, vozidiel, 
je nutné použiť kvalitné vo-
dorovné dopravné značenie 
napríklad zo studeného plas-
tu, alebo termoplastu, aby vy-
držal zreteľne viditeľný dlhšie 
ako tri mesiace (čo je v  Bra-
tislave štandard). Dodáva, že 
priechody by tiež nemali byť 
riešené amatérskym použi-
tím obrubníkov „naležato“, či 
„dostratena“ doasfaltovanými 
krajmi chodníka. Na všetko 
sú kvalitné riešenia za často 
ešte nižšiu cenu.

Martinovi Nýdrovi na tejto 
lokalite záleží. Neďaleko žil 
takmer 20 rokov, dnes pra-
cuje v  Záchrannej zdravotnej 
službe Bratislava, ktorá sídli 
na tejto ulici ako zdravotnícky 
záchranár. Už minulý rok sa 
s  iným projektom zapojil do 
občianskeho rozpočtu mesta. 
Uspel a  vďaka nemu mesto 
zrevitalizovalo takmer celý, 
roky neudržiavaný parčík na 
Antolskej pri Dolnozemskej. 
„Plánujeme ho doladiť ešte 
dobrovoľnícky a  v  spolupráci 
s  hlavným mestom, ale verí-
me, že keď ho už magistrát 
obnovil, bude sa oň aj pravi-
delne starať,“ dodáva a  dúfa, 
že rovnako to bude aj v prípa-
de peších či motorizovaných 
komunikácií a priľahlej zelene 
Antolskej ulice.

(in)
foto: in,  archív M. N.

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

0948 151 409

➤

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

čítajte na webePETRŽALSKÉ NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk

TAJOMSTVÁ DÁVNYCH     
      FARAÓNOV

 6. 2. Mojžiš a Hatšepsut
 13. 2. Exodus – výmysel alebo skutočnosť?
 20. 2. Tajomstvo z Tell el Amarny a múry Jericha

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 27. 2., 6. 3. bratislava.dotknisaneba.sk
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Pritom od septembra 2017 
sme verili, že problém s petr-

žalskými terasami sa začne riešiť. 
Mestské zastupiteľstvo vtedy 
schválilo uznesenie poslanca 
Milana Vetráka, ktoré žiadalo, aby 
Generálny investor Bratislavy 
skolaudoval pochôdzne terasy, 
ktoré si vedie vo vlastnej eviden-
cii nedokončených stavieb, a to 
do 30. 6. 2018. Magistrát mal tiež 
vyčleniť každoročne z  rozpočtu 
mesta sumu najmenej 200-tisíc 
eur na poskytovanie dotácií na 
rekonštrukciu verejnoprospeš-
ných prvkov pochôdznych terás 
v hlavnom meste.

Aká je situácia dnes? 
Množstvo terás v  Petržalke 
má v  katastrálnej mape na-
ďalej info „list vlastníctva ne-
založený“, „neexistuje záznam 
o  vlastníkoch“, VZN o  dotá-
ciách nefunguje... Zmení to 
nové vedenie Bratislavy?    

„Po nástupe nového pri-
mátora Matúša Valla sme sa 

o  tejto veci rozprávali a  pri-
sľúbil mi, že hlavné mesto 
bude podporovať dotačný 
systém na opravu terás,“ po-
vedal nám mestský aj miest-
ny poslanec Milan Vetrák. 
„Akurát počkáme na to, akým 
spôsobom prokuratúra vy-
hodnotí podnet bývalého ve-
denia, aby sme prípadne ve-
deli upraviť VZN o dotáciách.“

Bývalé vedenie mesta totiž 
neurobilo nič preto, aby bol 
dotačný systém zavedený do 
praxe. Práve naopak, účinnosť 
dotačnej schémy bola najskôr 
posunutá o  rok, t.j. od roku 
2019 a  potom v  novembri 
2018 podalo bývalé vedenie 
mesta podnet na prokuratúru 
kvôli nezákonnosti dotačné-
ho systému na podporu terás. 
„Jediným dôvodom je námiet-
ka, že vo VZN o dotáciách nie 
je splnomocnenie na vydanie 
zásad, t.j. to, čo malo mesto 
napraviť do konca marca 

2018, napadlo na prokuratúre  
o  8 mesiacov neskôr,“ vysvet-
ľuje poslanec. 

Tak sa teraz čaká, či proku-
ratúra vyhodnotí dotačný sys-
tém pre terasy ako nezákonný. 
Ak by sa tak stalo, problém by 
nastal aj s poskytovaním dotá-
cií na odstraňovanie grafitov, 
pretože tieto dve dotačné 
schémy sú legislatívne upra-
vené rovnakým spôsobom. 
„V  rozpočte by však peniaze 
vo výške 200 000 eur mali byť 
vyčlenené. Preto verím, že sa 
dotačný systém na terasy po-
darí spustiť najneskôr od roku 
2020,“ uzavrel Milan Vetrák.

Zároveň s  ním však mesto 
musí žiadať od GIB-u paspor-
tizáciu terás, podľa ktorej 
bude jasné, kto je majiteľom 
či správcom konkrétnej tera-
sy. Bez nich totiž môžu oby-
vatelia opravovať svoje terasy 
len „načierno“.  (in)

foto: in

A terasy sa rozpadávajú ďalej
Na jar 2017 plánovalo 
mesto opraviť časť 
terasy na Blagoevovej 
ulici. Mestská časť 
chcela vzápätí opraviť 
aj nadchod nad ces-
tou. Je január 2019, 
priestor pred super-
marketom aj nadchod 
pustnú ďalej. Čakáme, 
kým sa celkom roz-
padnú? 

Nadchod nad cestou 
na Blagoevovej viditeľne 

chátra.

Všade samé 
bariéry. Aj okolo 
rámp k parkoviskám, 
čo je náročné pre 
vozičkárov či matky 
s kočíkmi.

Časť cesty, ktorou by sa sa-
nitky rýchlo dostali zo stanice 
záchrannej zdravotnej služby 

na Dolnozemskú, je od decem-
bra do marca zaplavená a tým 

neprejazdná.

➤ ➤

Čast terasy na Blagoevovej na 
opravu stále čaká. „Svoju“ časť 
Petržalka ako správca opravila 
už pred štyrmi rokmi. Len opra-
vila. Zrekonštruovať ju nemôže, 
to je len v moci vlastníka.

Pred supermarketom na pozemku hlavného mesta. Akoby 
sme už boli voči úpadku aj neporiadku rezistentní...

➤
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Ceny platné do 30. 4. 2019 len v predajni OBI Bajkalská ulica, Bratislava.
Ceny bez dekorácie a doplnkov.

Farba biela
„Gracja“ 60cm
Nábytok s umývadlom

Top cena

111,99 
 

99,99 
1157551

Top cena

244,99 
1330687

Rozmery 90x90cm
Set s vaničkou „Ametyst“

OBI Bajkalská

NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE 

www.obi.sk

MEDICINÁLNA 
PEDIKÚRA 

šetrná - vhodná  
aj pre diabetikov

Obj.: 0910 367 840
www.profipedi.sk

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€

HĽADÁME 
ÚDRŽBÁRA

Panónska cesta 47
Bratislava

☎ 0904 756 123

Pre absolventov ZŠ ponúkame štúdium so zameraním:
• OBCHODNÁ AKADÉMIA
• OBCHODNÁ AKADÉMIA S ROZŠÍRENOU ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – MARKETING VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH
• diaľkové štúdium – obchodná akadémia

Pre absolventov SŠ ponúkame štúdium v 3 – ročnej dennej forme 
Vyššieho odborného štúdia s možnosťou získať titul 
„DiS – diplomovaný špecialista“ so zameraním:
• CESTOVNÝ RUCH
• FINANCIE pre systém duálneho vzdelávania

OBCHODNÁ AKADÉMIA  DUDOVA 4, BRATISLAVA – PETRŽALKA
srdečne pozýva žiakov, výchovných poradcov a rodičov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole na

v čase od 8.00 h do 13.00 h

OTVORENÝCHDEŇDVERÍ
14.februára

2019 (štvrtok)
www.oadudova.sk

Valentínska súťaž
Chcete si zaspievať s najlepšou slovenskou revivalovou kapelou ABBA SLOVA-
KIA? Pre troch z vás máme po dva lístky (14 eur/ks) na vyše 2-hodinový koncert 
plný známych hitov. Užiť si ich môžete už 14. februára o 19.00 h v Bratislav-
skom hudobnom divadle Teatro Wüstenrot. Stačí poznať odpoveď na otázku 
AKO VZNIKOL NÁZOV KAPELY ABBA? do 5. februára na mail: sutazimspn@
gmail.com a veriť, že sa pri žrebovaní usmeje šťastie práve na nás. 
Pravidlá súťaže a podmienky pre spracovanie osobných údajov nájdete vo vyda-
vateľstve NIVEL PLUS s.r.o., sídlo Ivanská cesta 2D, Bratislava.

„Jedno leto sme sa s mojím 
svokrom doberali, či sa 

oplatí kúpať v  studenej vode. 
´Čo za blázna by tam liezol, 
keď nemusí?´ reagoval vtedy 
on a  ja som si povedal, že to 
dáme,“ spomína Matej Štepita 
na situáciu, ktorá ho pred pia-
timi rokmi motivovala k otvo-
reniu kurzu Joga a otužovanie 
pri petržalskom Draždiaku. 

Matej v tom čase už organi-
zoval obľúbené cvičenia jogy 
v  Sade Janka Kráľa, mal žia-
kov, s ktorými cvičil aj v teple 
interiéru. Ako ich presvedčil, 
aby ho vymenili za chladný 
exteriér? Stačilo povedať: Vi-
díme sa na Draždiaku? „Áno, 
a oni boli takí oddaní, že ma 
nasledovali,“ doplní ma so 
smiechom Matej. „Takto to, 
samozrejme, nebolo. Nezobral 
som skupinu a nevytiahol som 
ju von,“ dodá už vážne. „V lete 
robíme cvičenia v  parkoch. 

Majú dobrú odozvu a  keď 
sezóna končí, cítia nostal-
giu. Tak im vždy hovorím, že 
môžu pokračovať vonku aj 
v zime. Niektorých to nadchlo. 
Ďalší majú radi prírodné pro-
stredie. Iných zaujala práve 
nová kombinácia. Prvé roky 
sme sa len rozbiehali. Postup-
ne nás pribúda, ale stále nás 
je skôr menej, hoci otužovanie 
je dnes trendom.“

Sezónu odštartovali v  sep-
tembri minulého roka. Z  15-
20 ľudí sa skupina zredukovala 
na 8 až 10 v decembri. Zatiaľ 
trvá ich kúpanie pár minút, 
s ďalšou sezónou sa pobyt vo 
vode bude mierne predlžovať. 
Nečudo, voda v Draždiaku má 
aktuálne zhruba 3-4 stupne. 
„V septembri nie je problém ísť 
rovno do vody. Akoby sa človek 
len neprestal kúpať. A  to aj 
keby nikdy neotužoval,“ hovorí 
Matej Štepita. „Teraz to chce 
väčšiu chuť sa prekonať a chce 
to zdravého človeka. Preto od-
porúčam začať na jeseň alebo 
na jar, od marca, apríla to 
bude znovu prijateľnejšie. Av-
šak trénovať môžete už teraz - 
sprchovať sa studenou vodou, 
menej sa obliekať, doma me-

Čo za blázna by tam liezol?
Od januára, každý štvrtok o pol ôsmej ráno, sa pri Draždiaku 
stretáva skupina ľudí. Rozložia si podložky na cvičenie, trištvrte 
hodinu cvičia jogu, potom sa prezlečú do plaviek a šup na päť 
minút do jazera. Čo má spoločné joga a otužovanie? Ako dokáže 
táto kombinácia zmeniť človeku život? Môžete sa pridať aj vy? Pý-

tali sme sa učiteľa jogy a psychológa Mateja 
Štepitu, ktorý sa joge venuje 17 rokov.

nej kúriť. Skrátka privykať or-
ganizmus na chlad. Dá sa to.“

Ráno o  pol ôsmej pri-
chádzajú k  reštaurácii na 
Draždiaku na kurz najmä 
Petržalčania, hoci sem cho-
dieval aj pán zo Záhoria, čo 
v  Bratislave pracuje. Možno 
by ste predpokladali, že v bež-
né pracovné ráno tam budú 
okrem psičkárov jediní. Opak 
je pravdou., „Pred nami sa tu 
dokonca stretáva skupina veľ-
mi veselých otužilcov, ktorí si 
ku kúpaniu púšťajú humorné 
pesničky. Keď prichádzame 
na pol ôsmu, časť ich skupiny 
už odchádza,“ hovorí s úsme-
vom Matej a  dodáva, že pri 
jazere stretávajú aj ďalších - 
dvojice či jednotlivcov. Nie sú 
tam zďaleka jediní otužilci.

Neznalá veci si predstavu-
jem cvičiacich naobliekaných 
v  bundách, Matej ma však 
vyvádza z  omylu. „Pri mno-
hých jogových cvikoch sa dá 
celkom slušne zahriať. Takže 
aj keď niekto začne v bunde, 
po druhom treťom cviku ju 
už vyzlieka. Keď je bezvet-
rie a  hoci aj mráz, človek to 
v  mikine luxusne zvládne. 
Stretávame sa však za každé-
ho počasia, ale keď je slnko, je 
to krajší zážitok.“

Zaujímavé je, že na jogu do 
interiéru chodieva podstat-
ne viac žien, ale tu je pomer 
vyrovnanejší. Od mladých 
dospelých až po dôchodcov. 
Učiteľ jogy dokonca tvrdí, že 
staršia generácia vyniká sil-
nejšou vôľou. Boli zvyknutí 
viac vydržať.

Výhodou skupiny je vzá-
jomná podpora. A platí to aj 
pri otužovaní. „Keď už vošli 
traja, idem aj ja,“ poviete si, 
pretože situácie sa preko-
návajú ľahšie, keď s  niekým 
zdieľate nepohodu. Následná 
radosť, že ste ju prekonali, je 
v skupine umocnená tiež.

Aj to je jeden zo spoločných 
aspektov jogy a  otužovania. 
Nie jediný. „Pri oboch sa človek 
prekonáva, posúva svoje hrani-
ce. Pri oboch hrá dôležitú úlo-
hu dýchanie a ako s ním človek 
pracuje. Oboje je o  disciplíne 

a  miernom sebazaprení, kto-
ré však vo výsledku človeku 
prinášajú radosť. A  nielen to. 
Tým, že sa konfrontujete s ne-
pohodou, učíte sa nespaniká-
riť, ustáť istý moment v pokoji, 
nepodľahnúť stresu, zistíte, 
že viete diskomfort prekonať. 
Podporí to vašu vieru v schop-
nosť zvládať aj náročnejšie si-
tuácie v  živote,“ vysvetlí Matej 
Štepita. Joga totiž preňho ne-
predstavuje únik z reality, snaží 
sa skôr svojich žiakov trénovať 
a  posilňovať ich schopnosť 
v realite fungovať. 

Ako im to mení život? „Sú 
na seba v dobrom hrdí a zá-
roveň vnímavejší voči okoliu. 
Neboja sa vystaviť výzvam. 
Vďaka otužovaniu sa im 
postupne zlepšuje imunita. 
Vďaka joge zas držanie tela 
a pohyblivosť chrbtice.“

Matej Štepita tvrdí, že ak 
niekoho láka pridať sa k nim, 
netreba mať veľký rešpekt. 
„Nie sme nijak výnimoční. 
Každý človek, ktorý nemá 
vážnejšie zdravotné problé-
my, je schopný zvládnuť to, čo 
my, len musí vyjsť zo svojho 
komfortu. Nie sme ani uzav-
retá skupina, v  ktorej by bol 
začiatočník stratený. Som 
učiteľ a mojím cieľom je ľudí 
učiť. Nečakám, že už prídu 
hotoví,“ dodáva.  (in)
foto: archív M. Š., Matúš Husár

Čo má spoločné joga a otužovanie? Jeden z aspektov je, 
že pri oboch sa človek prekonáva, posúva svoje hranice.

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

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk

 

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

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

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

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

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

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

DOM KULTÚRY 
LÚKY
01.02. | 19:00 | 3 €                                   ticketportal
HudObNé KiNO - cyklus Osobnosti
MAREK bREZOvSKÝ - Hrana - 4 filmy
podujatie je realizované s láskavým zvolením 
spoločnosti Magic Box Slovakia

03.,10.,17., 24.02. | 15:00 | 3 €   
NEdEľNÝ čAj O TRETEj
tanečno hudobné podujatie 

08.02. | 19:00 | 3 €                                  ticketportal
dvOjKONCERT HEAvY - ROCKOvÝCH SKuPÍN
KARTBURáTOR / KRKSIzlOM

09.02. | 18:00 | 7 € / 8 € *                       ticketportal
COuNTRY NA SObOTu
skupina COUNTRYFIED+workshop country tancov

14.02. | 18:30 | 5 € / 2,50 € dieťa
bubNOvAčKA ORCHESTRA

15.02. | 17:00 | 2 €                                    ticketportal
MuSiC CLub
LuduS TONALiS_jAZZOvé diALóGY vOL.10

17.02. | 14:00 | 2 € 
NEdEľNé divAdiELKA - ČAROVNÁ RYBIA KOSŤ
divadelné predstavenie pre deti DADABOJA

20.02. | 19:00 | 2 €                                    ticketportal
CESTOvATEľSKÝ KLub
jAPONSKO - KRAjiNA MôjHO SRdCA
prednáška cestovateľky Terézie KOPECKEJ

22.02. | 19:30 | 3 €                  ticketportal
MuSiC CLub
KORhEll (heavy metal punk) /lAMPS (grunge rock)

ARTKINO ZA ZRKADLOM
02.02. | 10:00 | 5 € | MiMi A LÍZA: ZÁHAdA         
                                      viANOčNéHO SvETLA 
03.02. | 10:00 | 5 € | SPidER-MAN:
                                      PARALELNé SvETY
04.02. | 18:00 | 5 € | vŠETKO budE 
04.02. | 20:00 | 5 € | HRANiCA
05.02. | 20:00 | 5 € | FAvORiTKA
06.02. | 18:00 | 5 € | LÁSKA bEZ HRANÍC
06.02. | 20:00 | 5 € | TRHLiNA
09.02. | 10:00 | 5 € | LEGO® PRÍbEH 2
10.02. | 18:00 | 3 € / 5 € ** | STRiEdAvÁ  
                                                    STAROSTLivOSŤ
10.02. | 20:00 | 5 € | FAvORiTKA
11.02. | 20:00 | 5 € | KuRSK 
13.02. | 20:30 | 5 € | TRHLiNA

4,00 € deti do 18 rokov, študentov VŠ, zŤP a seniorov

CC 
CENTRUM
PROGRAMY PRE dETi 
01.-28.02. / pondelky, štvrtky, piatky 
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
dETSKÁ HERŇA pre deti do 4 rokov

04.,18.,25.02. | 9:30 | 1 €/ osoba
čARbANičKY  kreslenie pre deti do 3 rokov

06., 20.,27.02. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
čARbANičKY kreslenie pre deti do 3 rokov

06.,13.,20.02. | 16:00 | 2 €
PRE ŠiKOvNé RučičKY pre deti od 3 do 10 rokov

07.,14.,21.02. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO keramické dielničky od 5 do 10 rokov

08.02. | 10:00 | 2 € + 2 € občerstvenie
bAbYKARNEvAL
fašiangové dopoludnie pre deti do 5 rokov

24.02. | 14:30 | 2 €
FAREbNÁ NEdEľA od 4 do 10 rokov
téma: z ROzPRáVKY, DO ROzPRáVKY-keramická 
dielnička

vÝSTAvA
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00

15.02.-08.03. | 10:00 | vstup voľný
ZAMKNuTé OdRAZY
_POMiNuTEľNé OdKAZY
výstava súčasnej maľby Silvie SEKElOVEJ
vernisáž: 15. 02. o 16:00 h

KONCERT
24.02. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
MOMENTuM MuSiCuM
cyklus komorných koncertov
OBľúBENé SKlADBY SláVNYCh SKlADATEľOV 
účinkujú: 
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave  

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
01.02. | 19:00 | 35 € 
XiX. PETRžALSKÝ MAŠKARNÝ PLES 2019

AKCENT lIVE, EláN TRIBUTE, tanečné skupiny 
lOVE DANCE a ETNO DANCE KIDS, 
svetelná šou ANTA AGNI, DJ, tombola                         
moderátori: Michal Domonkoš a Natália Kóšová

07.02. | 19:00 | 6 €                                     ticketportal
AKCENT LivE + HOSŤ: PAvOL LATÁK

fašiangová zábava: do tanca i na počúvanie
s obľúbenou skupinou a hosťom večera 
Pavlom lATáKOM

12.02. | 16:00 a 19:30 | 6 € / 8 € *        ticketportal
NESKORO vEčER 
talk show Petra MARCINA 
verejná nahrávka pre RTVS s exkluzívnymi hosťami

18.02. | 19:00 | 15 € (bz)                         ticketportal
MM KAbARET uvÁdZA:
dvORSKÝ jE Aj jAROSLAv A EŠTE AKÝ!

Milan MARKOVIč a PáNI BRATIA 
(Peter NIňAJ a Róbert PUŠKáR) 
privítajú operného speváka 
Jaroslava DVORSKéhO

23.02. | 19:00 | 8 €                                  
vEčER S GYMNiKOM
tanečné predstavenie FS GYMNIK

24.02. | 18:00 | 10 €                                ticketportal
FS KRTÍŠAN – „(na)ZdAR bOH!“
tanečné predstavenie FS Krtíšan

Partneri

25.02.-01.03. | 10:00-12:00
jARNé PRÁZdNiNOvé diELNičKY
deti od 5 rokov 
25.02. | KVETINKOVé PREKVAPENIE
              keramická dielnička
26.02. | KAMARáT STROM
              keramická dielnička
27.02. | KRESlÍME VOSKOVOU TEChNIKOU
              výtvarná dielnička 
28.02. | PAPIEROVé zVIERATKá
              výtvarná dielnička 
01.03. | MAľUJEME NA TEXTIl
                 výtvarná dielnička

Od sútoku Moravy 
s  Dunajom po vtok 

Ipľa do Dunaja prechádza-
la hranica stredom Dunaja. 
Československá republika 
však začiatkom augusta 1919 
dosiahla korekciu hranice – 
pripojenie Petržalky, aby za-
bránila prípadnému prepadu 
Bratislavy a jej prístavu. 

Úprava hranice predovšet-
kým zo strategických dôvo-
dov bola potvrdená telegra-
fom z Paríža 11. augusta 1919. 
Čakalo sa tak len na vhodnú 
príležitosť k  obsadeniu Petr-
žalky. Rozhodnutie napokon 
urýchlila obava, že boľševic-
ké oddiely maďarskej armá-
dy budú nahradené armádou 
admirála Horthyho, ktorý 
preberal moc v Maďarsku po 
páde vlády Bélu Kuna.

Plán obsadenia Petržalky 
vypracoval veliteľ Západnej 
armádnej skupiny, francúzsky 
gen. Mittelhauser na pokyn 
gen. Pellého. Bolo prijaté roz-
hodnutie, aby bola Petržalka 
obsadená rýchlym útokom. 

Maďari boli takto postavení 
pred hotovú vec. Obsade-
nie sa napokon uskutočnilo  
14. augusta 1919 o 02.00 hod. 
za bezmesačnej noci. Ope-
ráciu viedol vojenský veliteľ 
Bratislavy francúzsky podplu-
kovník Jean Pierre Brau. Vy-
konali ju štyri prápory Stráže 
Slobody. 

Obsadenie sa uskutočnilo 
na dvoch miestach. Vojaci 
československých légií, tzv. 
pluky Stráže Slobody a Českí 
sokoli, prešli cez Starý most. 
Približne okolo druhej hodiny 
v noci prebehli bosí vojaci cez 
most a  ďalšia časť (Českí so-
koli) šplhali po jeho konštruk-
ciách a  odstrihávali zápalné 
šnúry k umiestneným výbuš-
ninám. Po odzbrojení maďar-
skej stráže prešli cez most do 
Petržalky dva prápory Stráže 
Slobody (II. prápor 2. pluku 
a III. prápor 1. pluku). 

Súčasťou akcie bola pre-
prava čs. vojska pontónmi pri 
dnešnom internáte Družba 
v  katastri obce Karlova Ves. 

Prekvapivý sprievodca vás 
pozýva na prechádzku
Túto jar oslávi Petržalka 46 rokov. Fot-
ky z  osídľovania nového sídliska nás 
dodnes fascinujú. Nielen pre absolút-
ny deficit zelene všade, kam človek 
dohliadol, ale aj pre príbehy, ktoré 
v  tomto betónovom 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.

Obsadenie Petržalky v roku 1919
Ukončenie prvej svetovej vojny znamenalo zánik Rakúsko–Uhorska 
a vznik nástupníckych štátov. Jedným z nich bolo aj Československo. 
Hoci nový štát uznali víťazné dohodové štáty, Československo 
ešte nemalo presne určené hranice. 

II. prápor 1. pluku Stráže Slo-
body odzbrojil tamojšiu ma-
ďarskú posádku pri Pečnian-
skom lese a postupoval popri 
Dunaji smerom k mostu. 

Zneškodnenie maďarskej 
posádky v  Petržalke prebeh-

lo rýchlo, nepadol ani jeden 
výstrel. Väčšina z  12 ma-
ďarských dôstojníkov a  120 
vojakov spala a čs. vojsko ich 
bez problémov a bez jediného 
výstrelu zajalo. Táto vojen-
ská operácia bola poslednou 

akciou vojenského konflik-
tu medzi Československom 
a Maďarskom v  rokoch 1918 
– 1919. 

(mk)
foto: archív Československej 
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Tábor Stráže pri 
Viedenskej ceste v 
susedstve Pečnian-
skeho ramena

Zátarasy sa 
nachádzali 

po celej dĺžke 
mosta, ktorý 

bol podmíno-
vaný

Prevádzanie maďarských par-
lamentárov sokolskou strážou 

cez most do Bratislavy

➤

➤
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Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach. 
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Pribúda opilcov za volantom
Krimi príbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

MICHAL ÉRSEK 
(26)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave V európsky zatýkací rozkaz 
pre prečin marenia výkonu úradného 
rozhodnutia, neoprávneného použí-
vania cudzieho motorového vozidla 
a pre zločin podvodu. 

Volajte 158!
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.

RICHARD 
GOLDSCHMIDT 
(41)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave V  európsky zatýkací roz-
kaz na dodanie do výkonu trestu 
odňatia slobody pre zločin podvodu.

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... v čase od 7.1.2018 do 20.1.2019 nahlásili v našom kraji krádež 9 motoro-
vých vozidiel, z toho v Petržalke 2 (Kopčianska, Medveďovej)? V noci zlodeji 
ukradli 6 a cez deň 3 autá. V dňoch 7.,8.,17.- 20. krádež auta nehlásili.

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Úrazy na zimných  
chodníkoch
Bola by som rada, keby ste napísa-
li, kto má vlastne zaplatiť bolestné 
človeku, ktorý si zlomil nohu, keď 
sa pošmykol na ľade pod vrstvou 
neodprataného snehu pred pane-
lákom. Kedysi za to zodpovedal 
správca, dnes sa mesto vyhovára, 
že nemá ľudí ani peniaze na údržbu.

 Dara (gmail.com)

Pokiaľ ide o  spomenuté chodníky, ale 
aj terasy v  zastavanom území hraničiace 
s  cestou, alebo miestnou komunikáciou, 
povinnosť odstrániť znečistenie, poľado-
vicu, alebo sneh mali vlastníci, správcovia, 
alebo užívatelia nehnuteľnosti, ktorí aj 
zodpovedali za spôsobenú škodu vznik-
nutú v  priamej súvislosti so zanedbaním 
zákonnej povinnosti. Na území mestskej 
časti Bratislava – Petržalka upravovalo prá-
va a  povinnosti právnických a  fyzických 
osôb VZN č.2/2014 o  dodržiavaní čistoty 
a poriadku.

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona 
č. 135/1961 Zb. o  pozemných komuniká-
ciách v  platnom znení, ktorý nadobudol 
účinnosť 20. mája 2018, závady v  schod-
nosti miestnych komunikácií určených pre 
chodcov, alebo v schodnosti chodníkov sú 
bez prieťahov povinní odstraňovať správco-
via miestnych komunikácií. V tejto súvislosti 
bolo zo zákona vypustené aj ustanovenie 
o  zodpovednosti v  úvode spomenutých 
subjektov za škody, ktorých príčinou boli 
závady v schodnosti na priľahlých chodní-
koch vzniknutých znečistením, poľadovi-
cou alebo snehom a neboli bez prieťahov 
odstránené. Ako vyplýva z ustanovenia § 9a 
ods. 3 citovaného zákona, správcovia miest-
nych komunikácií zodpovedajú za škody, 
ktorých príčinou boli závady v  schodnosti 
miestnych komunikácií určených pre chod-
cov, alebo v  schodnosti chodníkov okrem 
prípadu, že preukážu, že nebolo v  me-
dziach možnosti tieto závady odstrániť ani 
na ne predpísaným spôsobom upozorniť. 
Znamená to, že zákon správcovi spome-
nutých komunikácií v  prípadoch hodných 
zreteľa umožňuje zbaviť sa viny. Aj z  toho 
dôvodu, ak sa poškodený v prípade úrazu 
rozhodne uplatniť náhradu, je potrebné, 
aby mal k dispozícii relevantné a hodnover-
né dôkazy, ako napríklad fotografie z miesta 

grundler@chello.sk 

nehody, svedkov, lekárske potvrdenia, 
atď., pretože ako žalobca bude musieť 
preukázať príčinnú súvislosť medzi ne-
schodnosťou chodníka a spôsobenou 
škodou. Pri ujme na zdraví či živote 
podľa Občianskeho zákonníka môže ísť 
o  jednorazové odškodnenie, náhradu 
za stratu na zárobku, jednorazové vy-
rovnanie, náhradu účelných nákladov 
spojených s liečením, prípadne náhra-
du primeraných nákladov pohrebu 
a pozostalostnú úrazovú rentu.

Ako vyplýva z  §152 zákona č. 
311/2001 Z. z. – Zákonník práce v plat-
nom znení, zamestnávateľ má povin-
nosť svojim zamestnancom zabezpečiť 
vo všetkých zmenách stravovanie, ale-
bo na stravu prispievať. Zákonník práce 
v danom prípade nerozlišuje pracovný 
úväzok, nárok na poskytnutie stravy 
má každý zamestnanec, ktorý v  rámci 
pracovnej zmeny vykonáva prácu viac 
ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena 
trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ 
môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho 
teplého hlavného jedla. Ak máte so 
zamestnávateľom v  pracovnej zmluve 
dohodnutý kratší pracovný čas, ako je 
ustanovený týždenný pracovný čas, 
napríklad dvadsať hodín, ale v  jednej 
pracovnej zmene odpracujete viac 
ako štyri hodiny, máte za odpracova-
nú zmenu nárok na poskytnutie stravy, 
alebo stravného lístka. Keď však denne 
podľa rozvrhnutého pracovného času 
odpracujete v  zmene štyri, resp. me-
nej hodín, v  tom prípade má pravdu 
zamestnávateľ a  vy nemáte nárok na 
poskytnutie stravy ani stravného lístka. 
Zamestnávateľ má vyššie spomenutú 
povinnosť plniť voči všetkým osobám 
majúcim právny status zamestnanca 
v  zmysle príslušného ustanovenia Zá-
konníka práce. Podotýkam, že zamest-
nancovi pracujúcemu v  kratšom pra-
covnom čase nemožno nariadiť prácu 
nadčas, takúto prácu je s  ním možné 
iba dohodnúť.

Sme na našich cestách discipli-
novanejší, tolerantnejší, opatr-
nejší? Podľa štatistík vraj áno. 

Predbežné údaje za vlaňajší rok zae-
vidovali 13  873 dopravných nehôd, 
čo je o  140 menej ako v  roku 2017 
a  o  45  135 menej ako pred desiati-
mi rokmi. Pri vlaňajších dopravných 
nehodách prišlo o  život 229 osôb, 
čo je o  21 menej ako rok predtým, 
o  takmer dvadsať percent sa však 
zvýšil počet usmrtených chodcov. 

Pred desaťročím sme na sloven-
ských cestách zaznamenali 558 úmrtí, 
pričom k rapídnemu poklesu, na 347 
obetí, prišlo o rok neskôr, odvtedy sa 
s menšími výkyvmi počet smrteľných 
nehôd znižoval. Minimalizovať straty 
na ľudských životoch a znižovať ma-
teriálne škody v dôsledku dopravných 
nehôd sa darilo aj zásluhou priebežne 
aktualizovaného Národného plánu 
na zvýšenie bezpečnosti cestnej pre-
mávky v  SR. Žiadny súbor opatrení 
však nemôže suplovať správanie sa 
účastníkov cestnej premávky, pretože 
vplyv na dopravné nehody má najmä 
vedomé porušovanie pravidiel cestnej 
premávky, nedisciplinované správa-
nie sa a nízka úroveň právneho vedo-
mia jej účastníkov. 

Posledné roky evidujeme v  kolón-
ke alkohol za volantom nepotešiteľný 
prírastok opilcov, ktorí zapríčinili do-
pravnú nehodu. Vlani sa pod riziko-
vú jazdu podpísalo 1643 vodičov, čo 

oproti roku 2017 predstavuje nárast 
o 58 a oproti roku 2016 nárast až o 142 
priestupcov. Pri cestných kontrolách 
v roku 2018 policajti zastavili 9612 vo-
dičov jazdiacich pod vplyvom alkoho-
lu, čo je v prepočte viac ako 26 vodičov 
za jeden deň. Pri razantnejšom posti-
hu v zmysle § 289 TZ (ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky je trestný 
čin, ktorý nevyžaduje spôsobenie ná-
sledku v podobe skutočne vzniknutej 
ujmy na zdraví, resp. hmotnej škody), 
by k  zvýšeniu bezpečnosti na našich 
cestách stačil nekompromisný postup 
pri dodržaní zásady bezodkladnos-
ti rozhodnutia a  jeho výkonu. Žiaľ, 
u  nás vec nedosiahnuteľná. Z  celko-
vého počtu usmrtení pri dopravných 
nehodách zavinených vodičom mo-
torového vozidla, až 26 percent majú 
na svedomí vodiči s  dĺžkou trvania 
vodičského oprávnenia menej ako päť 
rokov, čo je nepochybne alarmujúce 
zistenie. Medzi príčinami dopravných 
nehôd sa na popredných priečkach dl-
hodobo drží porušenie povinností vo-
diča, nedovolená rýchlosť a nesprávny 
spôsob jazdy. 

K  pripravovanej novele zákona 
o  cestnej premávke, ktorá prine-
sie zmeny pre vodičov aj cyklistov, 
sprísni tresty za používanie mobilu 
za volantom a usmerní zvýšenú po-
zornosť na nových vodičov, sa venu-
jeme v  niektorom z  nasledujúcich 
vydaní. (jgr)  

Pred opravou križovatky na 
Wolkrovej ulici informo-

vala o bus pruhu tabuľa (zvislé 
značenie), ale aj vodorovné 
značenie na ceste „BUS“. Len 
občas niekto šiel s  osobným 
autom v autobusovom pruhu, 
teraz sa tam  však vodiči bež-
ne zaradia, pretože vodorov-
né značenie chýba a  zvislé je 
kilometer pred križovatkou, 
medzi tým je ešte aj autobuso-
vá zástavka. Jazdím tade často 
a ešte som sa s mužom bavila, 
že tabuľa je preč. 

Lenže policajti stoja pri 
psom parku pri ceste a poku-
tujú vodičov ako som ja. Pri-

tom u vodičov nejde o nepo-
zornosť. Tabuľa je absolútne 
zle osadená! Snáď si nemyslí 
naša ctená polícia, že toľkí vo-
diči porušujú predpisy vedo-
me!? Kým som tam stála s po-
licajtmi, za pár minút prešlo 
niekoľko áut za sebou v  bus 

pruhu. Keby bola značka vi-
diteľná, tak sa nájde občas 
niekto, čo poruší predpisy, ale 
nie desať áut za desať minút.  

Snáď by bolo dobré to zna-
čenie najskôr zlepšiť a až po-
tom vyberať pokuty. 

 Adela Kučerová

Chcete sa s nami podeliť o radosť, skúsenosť či o to, čo vás v Petr-
žalke trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl petrzalskenovi-
ny@gmail.com alebo na našom Facebooku www.facebook.com/
petrzalske.noviny.

Tvorte s nami Petržalské noviny

Z REDAKČNEJ POŠTY

           FACEBOOK
www.facebook.com/petrzalske.noviny

Milí Petržalčania, boli by sme radi, keby ste Petržalské novi-
ny tvorili s nami. Naša facebooková stránka je k dispozícii pre 
všetky vaše radosti aj starosti. Podeľte sa s ostatnými, čím žije-
te a čo vás vo vašom okolí trápi. Niektoré príspevky a reakcie 
na ne sa objavia aj v tlačenom vydaní novín. 

Príbeh srdca na streche paneláku
Konduktor Petržalka nás požiadal o pomoc pri hľadaní 
príbehu srdca na strechce paneláku na Budatínskej 27, 
ktoré tam niekto namaľoval asi pred siedmimi rokmi. 
Konduktor Petržalka Záhada vyriešená, vďaka @Juraj Mičo: 
„Ahojte, túto záhadu vám pomôžem rozlúsknuť ja. Približne 
v tom čase, ako píšete, môj bratranec zobral svoju priateľku 
na vyhliadkový let z letiska Boleráz. Pár mesiacov predtým si 

kúpili svoj prvý byt v  tomto 
dome. Keď boli počas letu nad 
„svojím“ prvým hniezdočkom 
(kde bratranec dopredu na-
kreslil toto srdce na strechu), 
požiadal svoju priateľku v  lie-
tadle o  ruku - a  tá povedala 
ÁNO :) Teraz sú z toho ÁNO 2 
deti a domček v Bernolákove.

Najprv značenie a až potom pokuty!
Nárok na stravné lístky
Ako invalidný dôchodca som si 
dohodol prácu na skrátený pra-
covný čas a  to tak, že denne od-
pracujem štyri hodiny, od ôsmej 
do dvanástej. Po skúšobnej dobe 
však na príkaz zamestnávateľa 
mám týždenne predĺžené zmeny 
aj dva – trikrát. Pýtal som sa ho, či 
nedostanem stravné lístky. Pove-
dal, že podľa zákona na ne nárok 
nemám, pretože neodrobím celú 
zmenu. Je to tak?

 E. L. (chello.sk)

Združenie Votum nakúpi-
lo vďaka podpore župy 

nové hudobné nástroje - šesť 
veľkých djembe a  perkusné 
nástroje - pre deti a  mladých 
dospelých ľudí s  mentálnym 
a  kombinovaným postihnu-
tím, ktorí sa dvakrát do týždňa 
zúčastňujú na muzikoterape-
utických stretnutiach a  akti-
vitách v  petržalskom Dome 
RAFAEL - centre zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti. 

Projekt Hudba lieči je vý-
nimočný tým, že špecifickým 
hudobným nástrojom umož-
ňuje aj ľuďom so zníženými 
schopnosťami pridať sa do 
improvizovanej hry a  tvoriť 
melódiu. 

V  decembri 2018 Združe-
nie VOTUM zorganizovalo 

koncert, na ktorom vystúpili 
jeho členovia, ba aj tí, ktorí 
by sa inak nevedeli zapojiť 
do hudobného programu. 
Ďalšie kultúrne vystúpenie 
sa uskuktoční v  januári 2019 
na charitatívnom plese Domu 
RAFAEL. Počas roka sa plá-
nuje hudobný tábor a koncer-
ty spojené s  profesionálnymi 
hudobníkmi.

Marta Majerčáková, 
foto: Janka Hodeková

Aj v  Petržalke máme 
jaskyne s  ľadovými 

kvapľami. Len či je bezpeč-
né popod ne prechádzať - na 
Pečnian skej pod poštou. 

 Katarína Baková

Hudba lieči
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Stopér Ladislav Szöcs prišiel 
z MFK Skalica, ďalší obranca 

Denis Horník zo Spartak Trnava, 
stredopoliar Peter Nagy z  Du-
najskej Stredy a  útočník Jakub 
Kosorín z  FK Hodonín. ,,Sú to 
všetko kvalitní hráči. Kosorín 
bol kedysi obrovský talent slo-
venského futbalu. Počas roz-
hovorov s  ním som mal pocit, 
že sa ešte nechce vzdať svojho 
sna. Má iba 23 rokov a  takmer 
80 ligových štartov za Senicu. 
Lákalo ho prísť do Petržalky, 
chceli by sme ním posilniť krí-
delný priestor. Szöcs je jeden 
z  najlepších druholigových sto-
pérov. Horník je posila do stredu 
obrany alebo na jej pravú stra-
nu a s defenzívnym záložníkom 
Nagyom máme plány na pozícii 
šestky,“ vraví generálny mana-
žér FC Petržalka Andrej Kalina. 
Mimochodom, Kosorín pred 
rokmi absolvoval týždennú 
skúšku v akadémii úradujúceho 
anglického majstra Manches-
tru City. Odchody prevažujú 
nad príchodmi. Michal Petrovič 
a  Michal Maco posilnili Most 
pri Bratislave, Milan Valašik Du-
najskú Lužnú, Matúš Hitka ViOn 
Zlaté Moravce, František Hečko 
a Martin Privrel si to namierili do 
Rakúska, František Lády si hľadá 
nový klub, s Petrom Petrášom sa 
Petržalka dohodla na ukončení 
spolupráce a  Alex Iván rokuje 
so Sereďou. Pokiaľ by odišiel, tak 
sa FC obzrie po ďalšom krídel-
níkovi. ,,Z týchto hráčov pravi-
delne hrávali iba Petráš, Privrel 

a  občas aj Lády. Na ich miesta 
prišli futbalisti, ktorých sme dl-
hodobo sledovali, verím, že ako 
väčšinou, aj pri ich angažovaní 
budeme mať šťastnú ruku,“ pri-
pomína A. Kalina.

Počas náročných tréningov 
hráči na regeneráciu využíva-
jú šikovné ruky dlhoročného 
osvedčeného maséra Viliama 
Kálmana a petržalskú plavá-
reň. Klub od začiatku zimnej 
prípravy vykročil smerom 
k  profesionalizmu. ,,Tréningy 
podvečer a  hlavne v  zimnom 
období, keď je rýchlo tma, 
môžu pôsobiť troška depresív-
ne. Rozprávali sme s  každým 
hráčom, či by im vyhovovali 
tréningy dopoludnia, študenti 
a  pracujúci si to vybavili tak, 
aby všetko stihli. Bude to pre 
nich lepšie, lebo po tréningu 
si niektorí môžu ešte niečo na-
vyše pridať. Hráčov s profesio-
nálnou zmluvou však nemá-
me. Pravda, máme aj takých, 
ktorí sa venujú len futbalu, no 
ich zárobky nie sú dramatické. 
Máme v  tíme študentov, Ka-
voň je školník, Kubo Nemec je 
kondičný tréner, Sopúch robí 
vo fitku, Košťál vo finančnej 
sfére,“ vraví ďalej A. Kalina. 

FC Petržalka už odohral aj 
prvý prípravný zápas, keď na 
pôde fortunaligovej Senice 
prehral 2:3. V  sobotu 26. ja-
nuára FC doma zohral ďalší, 
tentoraz proti treťoligovému 
FC Púchov.    (mv)
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Potom v  činohernej sále 
novej budovy Sloven-

ského národného divadla 
v  Bratislave v  tradičnej no-
vinárskej ankete Športovec 
roka 2018 na Slovensku 
Zuzana Rehák Štefečeková 
obsadila 3. miesto. Pozíciu 
medzi najlepšími jej zabez-
pečil dvojnásobný triumf na 
svetovom šampionáte v  ju-
hokórejskom Čchangwone, 
keď zvíťazila v  individuál-
nom trape a  takisto v  mixe 
spolu s  Erikom Vargom. 
V  kategórii kolektívov dru-
hé miesto obsadilo družstvo 
strelcov v  mix trape (Zuza-

na Rehák Štefečeková, Erik 
Varga). Zuzka sa v  top 10 
umiestnila už po šiesty raz 
a  v roku 2012 túto anketu 
vyhrala.

Mimochodom, Zuzka Rehák 
Štefečeková bola v  kategó-
rii za Šport v  nominácii 22. 
ročníka Krištálového krídla 
oceňovania najvýznamnej-
ších osobností Slovenska 
a  o laureátoch sa rozhodlo 
na slávnostnom galavečeri 
27. januára v  Novej budove 
SND. Okrem nej boli v  no-
minácii ešte vodní slalomári 
Michal Martikán, Alexander 
Slafkovský a  Matej Beňuš 

a  tiež zrakovo postihnutá 
zjazdárka Henrieta Farka-
šová a  jej navádzačka Na-
tália Šubrtová. ,,Pre mňa je 
obrovské vyznamenanie, že 
som sa vôbec dostala medzi 
takú skupinu výnimočných 
ľudí. Táto cena je originál-
na aj v tom, že na rozdiel od 
Športovca roka sa dá získať 
iba raz,“ povedala nám Zuz-
ka Rehák Štefečeková, ktorá 
15. januára oslávila 35 rokov 
a  na prvé preteky novej se-
zóny odíde 18. februára do 
Kataru.       

(mv)
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FC Petržalka vykročil na 
cestu profesionalizmu
Futbalisti FC Petržalka sa od 14. januára pri-
pravujú na jarnú časť II. ligy. Celú zimnú prí-
pravu absolvujú v domácich podmienkach. 
Na prvom tréningu sme sa na vlastné oči 
presvedčili, že v kádri aktuálne šiesteho muž-
stva došlo k dosť veľkým zmenám.

Za vynikajúce výkony bola aj 
patrične ocenená
Skvelá športová strelkyňa a Petržalčanka 
Zuzana Rehák Štefečeková bola za svo-
je vynikajúce výkony v minulom roku aj 
patrične ocenená. Najprv v zrkadlovej sie-
ni Primaciálneho paláca sa stala víťazkou 
v kategórii seniori v 26. ročníku ankety 
o najúspešnejšieho športovca a športový 
kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 
za rok 2018. Mimochodom, medzi ocene-
nými v tejto ankete bol aj petržalský ro-
dák a výborný triatlonista Richard Varga.


