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Kam pôjdu peniaze
z rozpočtu?
Petržalka tento rok plánuje postaviť
aj nový výbeh pre psov, tri chodníky
a jednu cyklotrasu a osadiť kamerový
systém vo vybraných lokalitách.
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Ulita dala
Kopčanom šancu

Kopčany pôsobia ako mestom aj
mestskou časťou zabudnuté sídlisko.
K ubytovni hlavného mesta na Kopčianskej ulici sa dostanete len rozbitou
„deravou“ cestou. Práve tu sídli Ulita.
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Z bývalej škôlky
obytný dom nebude
Petícia obyvateľov, ktorí žijú neďaleko
objektu bývalej škôlky na Tematínskej
ulici, mala zmysel.

strana 7

Škola, ktorá vychováva IT špecialistov
Čím to je, že je petržalská priemyslovka na Hálovej momentálne zrejme
najlepšia svojho druhu v celom Bratislavskom kraji?
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„Chceme zeleň a električku,

nechceme ďalšie bytové domy.“ Je to reálne?
Na minulotýždňové prerokovanie Urbanistickej štúdie — „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“
v DK Zrkadlový háj prišli asi tri stovky Petržalčanov.
Stretnutie sa nezaobišlo bez veľkých vášní a emócií.
Obyvatelia sa búrili najmä voči faktu, že v koncepte
riešenia sú navrhnuté obytné domy na ich súčasných
parkoviskách.

K

aždý Petržalčan rozumie výhradám obyvateľov Znievskej, Holíčskej, Topoľčianskej, Gessayovej či
Jasovskej ulice. Už dnes si pre nedostatok miesta na parkovisku posúvajú autá, aby vôbec vyšli. A aj to málo
parkovacích miest majú obsadiť ďalšie
domy? „Kde budeme parkovať my
a kde noví obyvatelia?“ pýtali sa rozhorčene. Pramálo ich zaujímal kontext
budúcich perspektív, vychádzali zo
súčasného stavu. Na magistrát už prišlo viac než sto pripomienok k štúdii.
Je predpoklad, že do 22. februára, dokedy ich možno poslať, ich ešte pribudne. Magistrát sľubuje, že ich bude
s ľuďmi z jednotlivých zón prerokovávať zvlášť, do leta by ich mal spracovať
a zapracovať do nového návrhu, ktorý
znova predstaví. Väčšina prítomných
na prerokovaní by bola najradšej, keby
žiadna štúdia neexistovala. Petržalka
ju však potrebuje. Toto územie je pre
ňu totiž vzácne.
Územie v okolí Chorvátskeho ramena má už tri desaťročia stavebnú

uzáveru. Podľa aktuálneho územného
plánu je v ňom však dovolená masívna výstavba. Plán je ešte z roku 2007
a mesto chce územie nanovo definovať. Zmene územného plánu však
musí predchádzať urbanistická štúdia, z ktorej budú zmeny vychádzať.
Tá je aj vďaka plánovanej električke konečne na svete. Garantuje len
7-percentnú novú výstavbu v území
a najmenej 45-percent nezastavateľnej plochy zelene v lineárnom parku.
Ani to zúčastnených na prerokovaní
neuspokojilo.

Spracovateľ štúdie architekt Bohumil Kováč je špička vo svojom
odbore. Bohužiaľ, nie každý múdry
človek dokáže komunikovať s nahnevaným davom, a tak sa pri predstavovaní konceptu riešenia nedostal ani k podrobnejšiemu výkladu,
ani k vysvetleniu dôvodov, prečo je
navrhnutý tak, ako je, ani k pozitívam. Nemal šancu poriadne vysvetliť, že štúdia sa plánuje na roky
dopredu a podľa aktuálnych trendov.
Tie nechcú predlžovať mesto, pretože čím je mesto dlhšie, tým viac ľudí
potrebuje auto. A súčasné trendy
dávajú pred individuálnou dopravou prednosť verejnej a cyklodoprave. Park má mať obyvateľ dostupný
do 300 metrov od domova, vďaka
domom do „účka“ s dvormi, kde sa
môžu hrať deti, sa vytvára sídlisková
komunita.
Pokračovanie na strane 6 ➤
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Viete, kam pôjdu peniaze z rozpočtu?
Poslanci na minulotýždňovom
miestnom zastupiteľstve schválili
rozpočet mestskej časti na rok 2019.
Je vo výške 39 457 969 eur. Viete, kde
sa tie peniaze vzali a na čo sa minú?
Väčšinu financií „zhltne“ bežná
prevádzka, Petržalka však tento rok
plánuje postaviť aj nový výbeh pre
psov, tri chodníky a jednu cyklotrasu
a osadiť kamerový systém vo vybraných lokalitách Petržalky.

N

ajväčšiu sumu do rozpočtu získava Petržalka za podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb. Ide
o sumu zhruba 17,3 milióna
eur, čo predstavuje viac ako
46 percent z celkových príjmov. Na tejto sume je vidno,
aké dôležité je, aby mali ľudia
v Petržalke aj trvalý pobyt.
Ďalšia významná suma,
ktorá tvorí príjmy rozpočtu je
z podielu z dane z nehnuteľnosti, čo je asi 3,5 milióna eur.
Vyše deväť miliónov je dotácia zo štátneho rozpočtu najmä na školstvo, ale aj matriku
či špeciálny stavebný úrad.
Príjmy rozpočtových organizácií sú zhruba 3,2 milióna,
príjmy za predaj pozemkov či
bytov zhruba milión eur.
Z miestnych daní je zaujímavých 160 000 eur od majiteľov psov. Za užívanie verejného priestranstva 490 000
eur, pričom až 400-tisíc je za
vyhradené parkovanie. Významná je suma za prenájom
tepelno-technických zariadení – 1,2 milióna, za prenájom
bytov – 300-tisíc eur, neby-

tových priestorov a garáží
488-tisíc...
Na čo idú výdavky? Najmä
na rozpočtové organizácie
v zriaďovateľskej kompetencii
mestskej časti – to je 11 základných škôl a 24 materských
škôl, to sú školské jedálne,
kluby detí, centrá voľného
času, kultúrne zariadenia,
knižnice či strediská sociálnych služieb... Ide o sumu
až 23,6 milióna eur. Bežné
výdavky na dopravu a komunikácie sú 1,2 milióna, na životné prostredie 2,3 milióna,
na sociálnu pomoc a sociálne
služby 1,7 milióna eur. To sú
výdavky len na bežné fungovanie, ako ho poznáme dnes.
Takže v prípade sociálnej pomoci je to fungovanie 6 denných centier, príspevok na
stravovanie dôchodcov či poskytovanie dávok v hmotnej
núdzi. V prípade dopravy je
to napríklad oprava a údržba
ciest, v prípade životného
prostredia čistota verejných
priestranstiev, výsadba drevín,
ale aj záchranári na Draždiaku či vyprázdňovanie košov

na psie exkrementy. Miestny
podnik verejnoprospešných
služieb Petržalka (MP VPS )
zabezpečoval doteraz aj starostlivosť o zeleň v mestskej
časti. V návrhu rozpočtu, ktorý bol schválený, sa píše, že
oproti roku 2018 sa navrhuje
zabezpečenie údržby zelene
interným spôsobom, t.j. vlastnými zamestnancami.
A čo nové teda vznikne?
Na rok 2019 je v rozpočte
navrhnutých na kapitálové
výdavky 2 078 317 eur.
Z nich 150 000 eur má ísť na
obnovu vozového parku v súvislosti s realizáciou parkovacej politiky v Petržalke pre MP
VPS. Najviac za posledné roky
pôjde na výstavbu chodníkov
a cyklotrás – 140-tisíc eur (v
roku 2018-24 446 eur). Za túto
sumu by sa mali navrhnúť dva
chodníky, urobiť dva projekty,
zrealizovať tri chodníky a jedna cyklotrasa. „V roku 2019
plánuje MČ zrealizovať zjednotenie značenia po celej dĺžke Petržalského korza. V časti
Petržalského korza (konkrétne
križovatka Röntgenova - Kop-

čianska) treba vytvoriť bezpečný bezbariérový priechod
pre chodcov a cyklistov.“ Oddelenie projektového riadenia
plánuje pokračovať aj v osadení a prípadnej oprave cyklostojanov pred materskými
školami. Na ZŠ Dudova bude
spracovaná zmena organizácie
dopravy pred školou. V pláne je aj oprava a rekoštrukcia
7 pochôdznych terás. Ktoré,
rozpočet nekonkretizuje.
Niektorí poslanci kritizovali, že rozpočet nemenuje
ani chodníky, ktoré by sa mali
opraviť. O tom však bude rozhodovať pracovná skupina.
Na vybudovanie nového
oploteného výbehu pre psov
je vyhradených 20 000 eur.
„V rámci kapitálových výdavkov sa navrhujú výdavky
na technické vybavenie školských jedální v predpokladanej výške 250 000 € a suma
361 000 € na rekonštrukcie
školských budov. V rámci nej
sa predpokladá realizácia
nasledovných akcií: ŠJMŠ Lietavská –rekonštrukcia vzduchotechniky, ZŠ Budatínska
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– rekonštrukcia hygienických
zariadení, ZŠ Turnianska –
výmena okien, ZŠ Prokofievova –rekonštrukcia suterénnych
priestorov pri TV, ZŠ Gessayova – rekonštrukcia vonkajšej
kanalizácie, ZŠ Pankúchova
– rekonštrukcia podláh bazénu,“ píše sa v návrhu rozpočtu.
V rámci rekonštrukcií sa ráta aj
s rozšírením kapacít materskej
školy Turnianska.
Projekt „Budovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební“ základných
škôl je dotovaný sumou
778 000 eur, mestská časť naň
prispieva 41 000 eurami.
V roku 2019 sa chystá aj rekonštrukcia pobočky Miestnej knižnice Petržalka na
Haanovej 37 v sume 35 838
eur a dobudovanie ihriska pre
zdravotne postihnutých na
Blagoevovej ulici, na čo je vyčlenených 65 563 eur. Okrem
toho by sa mali v Petržalke
osadiť cvičiace prvky určené
pre seniorov.
Rozpočet ráta aj s zabezpečením a osadením kamerového systému vo vybraných
lokalitách Petržalky vo výške
100 000 eur.
A napokon budúce projekty
a štúdie: Tento rok by sa mal obstarať projekt na rekonštrukciu
zariadenia s opatrovateľskou
starostlivosťou na Vavilovovej
ulici a projekt na revitalizáciu
Šrobárovho námestia. Cieľom
mestskej časti je aj obstaranie
územného plánu zóny Sad Janka Kráľa ako záväzného dokumentu, územného plánu zóny
Kapitulský dvor a tiež obstaranie štúdie Tyršovo nábrežie pre
návrh možného rozvoja tohto
(in)
územia.
foto: archív
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STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania
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podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

PETRŽALSKÉ NOVINY

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

Juraj Kríž
Mám 32 rokov a som slobodný. Vyštudoval som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, kombinácia anglický jazyk – história. Vlastním jazykovú školu na výučbu
cudzích jazykov a zároveň sa venujem a prednášam
históriu, z ktorej som si urobil aj doktorát. Medzi moje
záľuby patrí lyžovanie, box, literatúra, psychológia
a história.

Kde bývate a čo vo vašom
okolí považujete za najväčší
problém?
Od svojho narodenia
bývam na Fedinovej ulici,
v časti Dvory. Neskromne
si myslím, že ide o najkrajšiu lokalitu. Je tu pokoj,
množstvo zelene, parkov
a, samozrejme, Chorvátske
rameno. Za najväčší prob-
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lém, tak ako napokon v celej Petržalke, považujem
nedostatok
parkovacích
miest.
S čím sa na vás najčastejšie
obracajú ľudia?
Najčastejšie sa na mňa
obracajú kvôli bežným
problémom v ich bezprostrednom okolí. Či už

Nadácia Veolia Slovensko
plnila priania detí

Zamestnanci spoločnosti Veolia Energia Slovensko
spolu s Nadáciou Veolia Slovensko plnili pred vianočnými sviatkami priania detí s neľahkým životným
osudom. Pomocou projektu Stromček prianí vianočnými darčekmi potešili štyri sociálne slabšie rodiny
s deťmi z Centra
pre obnovu rodiny neziskovej
organizácie
Úsmev ako dar
v Petržalke.
Poskytnúť dočasný domov Soboličová z Úsmevu ako
rodinám v ťažkej životnej si- dar. Pani Tanková, ktorá so
tuácii a zabrániť tak umiest- svojimi tromi deťmi býva v
neniu ich detí do detského centre, dopĺňa, že „v živote
domova, to je hlavný cieľ sme ešte nemali také
tohto centra. Jeho kapacita je krásne, veselé a radosťou
maximálne 15 osôb a v šty- naplnené Vianoce“.
Spolupráca mestskej časti
roch menších samostatných
bytových jednotkách sa aktu- Petržalka a spoločnosti Veoálne nachádzajú štyri rodiny. lia Energia Slovensko siaha
„Tešíme sa, že do našej do roku 1993, keď ešte ako
úsmeváckej rodiny stále spoločnosť C – Term začala
pribúdajú noví členovia, či prevádzkovať systém zásouž sú to jednotlivci, alebo bovania teplom v Petržalke.
spoločnosti, ktorým záleží V roku 2000 prevzala prena tom, aby rodina ostala vádzku spoločnosť Dalkia
spolu a deti tak mali šancu a.s., predchodca spoločnosti
vyrastať v úplnej milujúcej Veolia Energia Slovensko
rodine. Ďakujeme všetkým ktorá dnes, na základe dlhozamestnancom, ktorí sa za- dobej zmluvy, zásobuje teppojili do projektu Stromček lom a teplou vodou takmer
prianí a potešili tak naše 40-tisíc petržalských domácdeti a rodiny,“ hovorí Mária ností.

ide o opravu zdemolovaných lavičiek, orez stromov,
ale napríklad aj odstránenie
osieho hniezda v blízkosti
detského ihriska. Mamičky sa najčastejšie zaujímajú
o stav detských ihrísk a nové
hracie prvky, seniori zas
o čistotu a poriadok, prípadne pripomienkujú „psičkársky problém“.

Čo je najväčší problém
Petržalky?
Ako tím poslancov a aktivistov Mladá Petržalka sme
zostavili dotazník pre obyvateľov Petržalky, kde sme
sa ich pýtali na to, čo sa im
najviac páči a čo im, naopak,
prekáža na živote v mestskej
časti. Za najvýraznejší problém označili parkovanie, stav
chodníkov a komunikácií
a stále nedokončenú električkovú trať naprieč Petržalkou.
Akej oblasti sa ako poslanec
venujete?
Poslanec je tak trochu
ako Ferdo Mravec, lebo robí
„práce všeho druhu“. Riešite
kosenie trávnika na sídlisku,
ale aj strategické rozhodnutia
ako územný plán zóny alebo
schvaľujete tridsaťmiliónový
rozpočet. Najviac sa však zaoberám problematikou miest
v materských školách, kvalitou verejného priestranstva
primeraného územného rozvoja.

Aké sú vaše predsavzatia
v pozícii poslanca v tomto
volebnom období?
Čo by ste chceli presadiť
v Petržalke?
Bol by som rád, keby sa
nám podarilo z Námestia
Republiky urobiť skutočné
„námestie“, miesto, kde sa ľudia stretávajú, dávajú si rande
a kde sa konajú sezónne trhy.
Takisto by som chcel v samospráve presadiť vybudovanie
aspoň jednej novej materskej
školy a vyriešiť aj ďalší, s tým
súvisiaci problém – zatraktívniť prácu v materských školách pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov,
teda získať do systému viac
peňazí. Seniori by si zaslúžili
jedno nové sociálne zariadenie s komplexnou starostlivosťou. Mojím záväzkom je
tiež dohliadnuť na primeraný
zmysluplný urbánny rozvoj
Petržalky, aby bola nielen
mestom, kde ľudia prespávajú, ale aj žijú.
(pn)
foto: archív J. K.

Električku
komplikujú
odvolania
Rozhodnutie
o umiestnení stavby
k projektu druhej
etapy električkovej
trate v bratislavskej
Petržalke Bosákova
- Janíkov dvor nie je
právoplatné. Hoci ho ešte v novembri 2018
vydal hlavnému mestu petržalský stavebný
úrad, voči rozhodnutiu sa odvolali traja účastníci konania - Marcel Slávik, Miroslav Skovajsa
a spoločnosť AQUATERM.

H

lavné mesto naďalej deklaruje, že stihne dokončiť
projekt najneskôr do konca roka
2023. Dovtedy môže totiž Bratislava počítať aj s európskymi
peniazmi.
„Voči územnému rozhodnutiu sa odvolali účastníci
konania a ich odvolanie je
preto momentálne v štádiu
posudzovania
odvolacím

orgánom, v našom prípade
Okresným úradom Bratislava,“ uviedla mestská časť
Petržalka. Magistrát napriek
tomu tvrdí, že už pracuje na
projektovej dokumentácii ku
stavebnému konaniu. Po získaní stavebného povolenia
by malo nasledovať vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný

finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný program
integrovaná infraštruktúra
(OPII). Projekt musí byť preto zrealizovaný najneskôr
v roku 2023. Predpokladané
náklady naň sú 114 miliónov
eur s DPH.
Pred troma rokmi ešte
mesto predpokladalo začatie
stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie
námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stálo mesto rok
a sedem mesiacov.
(tasr)
foto: Matúš Husár
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Ulita dala Kopčanom šancu.
Pridá sa aj mesto?

Kopčany pôsobia ako mestom aj mestskou
časťou zabudnuté sídlisko. K ubytovni hlavného mesta na Kopčianskej sa dostanem rozbitou „deravou“ cestou a gratulujem si, že to
podvozok auta prežil. Ničota a pusto všade
navôkol je možno len obraz zimy, hovorím
si. Chátrajúcimi chodbami paneláku smerujem do Komunitného centra Občianskeho
združenia Ulita. Za dverami prerobeného
trojizbového bytu konečne nájdem farby.
V okolí
organizuje
združenie aj
brigády.

Ihriská dali deťom priestor na bezpečnú hru.

S

a tráviť čas len s minimom
pravidiel – teda bez drog,
násilia a alkoholu. Časom sa
však chceli pridávať aj mladší.
Potrebovali poradiť, pomôcť
so školou, zmeniť priestor.
Klubčany postupne rozširovali ponuku pre predškolákov, školákov aj tínedžerov.
V súčasnosti im pripravuje

Počas doučovania
spôsobom jeden na
jedného má dieťa šancu prežiť si úspech.

aktivity sedem sociálnych
pracovníkov a desiatka dobrovoľníkov. „V ubytovni dnes
žije približne 90 detí. Ročne
však máme kontakt s asi dvoma stovkami. Prichádzajú
totiž aj deti z iných domov,
aj mimo sídliska,“ hovorí
Monika Juríková o školákoch
a predškolákoch, ktorým vy-

Deti milujú veci, ktoré majú
kolieska, a aj po rozbitých chodníkoch sa preháňajú na korčuliach, skejtoch alebo bicykloch.

➤

č. 80, takže naň bežne čakáte
pol hodiny. Keď je sneh ako
počas našej návštevy a obyvateľ sa radšej vyberie pešo
na nadjazd, na zastávku linky 99 na Bratskú ulicu, musí
rátať s tým, že strmé schody
k nezastrešenej zastávke sú
neodhrabané a zľadovatené.
Liezť na ne by bolo pre matku
s kočíkom životu nebezpečné. Úrady netrápi, že práve
rodín a detí je tu najviac.
A práve kvôli nim vzniklo
pred 15 rokmi Komunitné
centrum Kopčany. Do tohto
zabudnutého sveta, len na
skok od centra hlavného mesta európskeho štátu, sa rozhodlo vniesť podnety. „Oproti
iným sídliskám tu vidíte oveľa viac detí hrať sa vonku.
Lenže kedysi tu neboli žiadne
podmienky pre bezpečnú hru.
Ihrisko? O tom mohli deti snívať, a tak si bránky nakreslili
na dom, lopty lietali do okien
aj na cestu. Nielen z toho
vznikali konflikty,“ spomína
na začiatky spoluzakladateľka
Ulity, sociálna pedagogička
Monika Juríková.
Pôvodne tu malo byť centrum pre pomoc užívateľom
drog. Obyvatelia však nesúhlasili. Báli sa, že tým závislých len pribudne. A tak vznikol klub pre mladých od 15
do 20 rokov, kam mohli prísť

➤

ídlisko medzi firemnými
skladmi, odrezané od života železnicou, pripomína
skôr industriálnu zónu ako
miesto pre život. Keď sa stavala Petržalka, žili tu robotníci,
ubytovne sú tu dodnes. Stoja vedľa zariadenia hlavného
mesta pre rodiny s deťmi aj
odchovancov z detských domovov. Neďaleko sú dva paneláky s nájomnými bytmi mesta
a mestskej časti a napokon dva
paneláky, v ktorých si ľudia
už byty odkúpili. Takže tí, čo
majú záujem zveľadiť svoje
životné prostredie, sú tu stále
v menšine. Ostatní prídu na
nejaký čas a zas odídu...
Ich laxný prístup akoby
zdieľalo aj mesto. Stigmu
zlého sídliska umocňuje stav
vecí, ktoré by mohlo a má
v moci vyriešiť. Komunikáciu
Kopčianska nemá v správe
ani mesto ani mestská časť.
Podľa katastrálnej mapy patrí
firme, ktorá ju postavila, tá
je však v likvidácii. Zrušená.
V množstve podobne nevysporiadaných bratislavských
ulíc sa stratila. A tak to na
nej aj vyzerá – diery, zničené
krajnice, vystupujúce kanály...
Keď tade idete večer, riskujete, pretože lampy tu síce sú,
ale mnohé nesvietia.
Na sídlisko zachádza len
každý druhý autobus linky

pĺňajú voľný čas oni, pretože
niektoré rodiny na to nemajú
príležitosti.
Týždeň má stabilný rozvrh.
Doobedia slúžia na kontakt
s rodičmi, administratívu
a vymýšľanie a podávanie
projektov. Poobede od tretej
sú s deťmi vonku. Vďaka Ulite
pribudlo v Kopčanoch detské,
workoutové aj športové ihrisko, v sklade majú bicykle,
športové potreby, lopty, rakety, každý si ich môže požičať.
„Dostali sme ich do daru,“
hovorí koordinátorka skupinových aktivít Ulity Veronika
Morháčová. „Deti milujú veci,
ktoré majú kolieska, a aj po
rozbitých chodníkoch sa preháňajú na korčuliach alebo
skejtoch.“ Takže, ak máte doma
„kolieska“, ktoré už nepotrebujete, pokojne ich doneste do
Ulity. Dáte im druhý život.
Poobede dostávajú priestor
predškoláci. Do materskej
školy väčšina z nich nechodila. V dobe, keď má bežný
človek problém umiestniť
potomka do škôlky, vám adresa Kopčianska na šanciach
nepridá. Mnohé rodiny navyše prichádzajú v dobe, keď
prihlášky ani nestihnú podať.
A tak ich deti nemajú často
rozvinutú jemnú motoriku,
chýba im slovná zásoba, prepadávajú už v prvom ročníku.

PETRŽALSKÉ NOVINY
A to aj tie, ktoré trpia dyslexiou alebo dysgrafiou.
Na sídlisku, ktoré nemá
školu, sa pýta aspoň škôlka.
„Je to sen všetkých generácií zamestnancov Ulity, čo
sa tu vystriedali,“ usmeje sa
Monika Juríková. „Bohužiaľ,
momentálne pre najmenších
nemáme bezpečné priestory.“
Pokiaľ ide o školákov, v rámci „doučka“ sa Ulita snaží minimalizovať aj reparáty. A deti
spolupracujú. Chodba býva
počas doučovania plná. Školáci sa predbiehajú, aby sa dostali dovnútra. Ako to dosiahli? Je
to sčasti preto, že deti musia
chodiť na etapy. Priestory nestačia, navyše v Ulite fungujú
pri doučovaní systémom jeden
na jedného. Najpodstatnejším
dôvodom je však zrejme to, že
dieťa tu zažíva úspech. „V škole
je ich veľa. Jeden učiteľ nemá
priestor oceniť malé pokroky
každého. My áno,“ hovorí Monika Juríková.
V stredu chodí deti učiť angličtinu dobrovoľník z Európskej dobrovoľníckej služby, avšak klub nie je len o učení. Pre
menšie sú tu napríklad dielničky, v lete výlet na chatu, pre
starších rozhovory, ale aj turnaje a pre niektorých výmenný
pobyt do zahraničia. Nadchlo
ma, ako s profesionálnym grafikom vytvorili pred dvoma
rokmi logo „Kopčany“ a kolekciu oblečenia, ktorá nosí názov
sídliska. V čase mojej návštevy
sa osemčlenná skupina 12-, až
15-ročných detí chystala na
lyžovačku do Terchovej. Vďaka sponzorom zažili to, čo je
pre mnohých ich rovesníkov
bežné.
Aj Ulita má svoje sny
a plány. „Máme problém
s priestorom,“ hovorí Veronika Morháčová a spomína,
že vedľa ich klubu je už tri
roky voľný trojizbový byt.
„Paradoxné je, že už aj deti
nám hovoria, že by sa nám
hodil na klub. My si to uvedomujeme. Už v roku 2015
sme požiadali magistrát, aby
nám ho dal do prenájmu.
Lenže administratívne sa to
spracúva doteraz...“
(in)
foto: archív Ulita
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Teplo v Petržalke je opäť modernejšie

Systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) v súčasnosti patria k najefektívnejším a najekologickejším systémom
určeným na vykurovanie a dodávku teplej
úžitkovej vody do domácností. Medzi
hlavné výhody týchto systémov patrí spoľahlivosť a bezpečnosť, ktoré zabezpečujú
výrobcovia tepla. Obyvateľom bytových
domov zapojených v systémoch CZT navyše odpadá aj značná časť legislatívne a
finančne náročných povinných úkonov,
ktoré by si v prípade vlastnej domovej kotolne museli zabezpečovať sami.
Aj napriek tomu, že systémy CZT v Petržalke patria k najrozvinutejším v Európe,
je potrebné udržiavať ich v dobrom technickom stave a zabezpečiť ich pravidelnú
modernizáciu.

Efektívnejšie vykurovanie
aj v roku 2018
Veolia ako výrobca a dodávateľ tepla
a teplej vody v Petržalke realizovala v minulom roku niekoľko významných rekonštrukčných prác a investičných akcií.
Vymenené boli tri centrálne odovzdávacie
stanice tepla (OST), ktoré sa v systéme
CZT nachádzajú medzi kotolňou a bytovými domami. Veolia tieto staršie zariadenia nahradila modernými kompaktnými
OST, ktoré umožňujú efektívnejšiu prípravu tepla a teplej úžitkovej vody vďaka
vysokoúčinným doskovým výmenníkom.
V niekoľkých bytových domoch na Prokofievovej, Andrusovovej a Mlynarovičovej
ulici sa inštalovali aj individuálne DOST
priamo v priestoroch bytového domu. Obyvatelia týchto vchodov si tak môžu užívať
výhody nezávislého energetického manažmentu. V roku 2018 bolo celkovo zrekonštruovaných vyše 2 400 metrov tepelných
rozvodov. Nové predizolované potrubie
zvyšuje spoľahlivosť dodávok teplonosného média a minimalizuje straty energie

Zrekonštruovaná centrálna odovzdávacia stanica tepla
developeri. V roku 2018 boli k CZT pripojené novopostavené bytové domy na Fuxovej, Čapajevovej ulici a budova
budúceho bytového domu Starý háj.
V týchto objektoch bola inštalovaná nová
tlakovo nezávislá DOST so samostatnou
prípravou tepla na kúrenie a na prípravu
teplej úžitkovej vody. Vďaka efektívnej príprave TÚV priamo v dome sa znižuje spotreba tepelnej energie, čo prináša pokles
nákladov.
DOST sa vyznačuje dlhou životnosťou,
bezhlučnou prevádzkou a nízkou poruchovosťou. Zariadenie je bezobslužné, diaľkovo ovládané a nepretržite monitorované
Do systémov CZT
z tepelného dispečingu v Bratislave.
sa pripájajú novostavby

v systéme. Zmodernizovali aj riadiaci systém jednej z petržalských kotolní, ktorý je
teraz plne automatizovaný a napojený
na centrálny monitorovací systém.
Modernizačné projekty realizované v
roku 2018 zabezpečili hospodárnejšiu prevádzku technologických zariadení a zvýšili
spoľahlivosť dodávky tepelných energií
pre viac ako 7 300 petržalských domácností. Celkovo Veolia v roku 2018 vynaložila v Petržalke do obnovy a modernizácie
tepelnotechnických zariadení viac ako 5,3
milióna eur.

Prínos dodávky tepelných energií prostredníctvom systémov CZT vnímajú aj

Moderný plynový kotol s rekuperáciou tepla spalín

- ves Foto archív autora

Kompaktná domová odovzdávacia stanica tepla (DOST)
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Holíčska
Šesť nových domov na parkovisku pred Holíčskou, kde dnes parkuje asi 500
áut, obyvateľov nahnevalo. Podobne ako na Jasovskej, kde by namiesto torza
nenávidenej stavby Domino malo stáť 5 nových domov alebo dva objekty do
tvaru U. Z blata do kaluže...

Územie okolo Chorvátskeho
ramena, o ktorom hovoríme,
má rozlohu 165 ha! Je 3,5-krát
väčšie ako Sad Janka Kráľa
a ako v diskusii ktosi poznamenal, „nezvládame ho udržiavať, pozrite sa, v akom je
dnes stave“. Jedna z pracovníčok magistrátu poznamenala,
že mesto už na financovanie
časti zelene požiadalo o dotáciu z Nórskych fondov, aby
nemuselo byť závislé len na
developeroch. Fakt ale je, že
fondy celý park nezaplatia
a mesto na to peniaze nemá.
Takže? Zostávajú developeri,
ktorí boli aj na tomto verejnom prerokovaní označovaní
ako hrozba.
Magistrát by konečne mohol prestať hrať hru na zlých
developerov a dobrý úrad
a jasne povedať, že je to práve
mesto, ktoré má moc a aj povinnosť vyjednať s investormi
také podmienky, ktoré budú
v prospech jeho obyvateľov.
A ak to aj začne napĺňať, potom sa netreba báť ani pripravovanej štúdie. Prvým krokom, žeby to tak mohlo byť,
je minulotýždňové schválenie
Metropolitného inštitútu,
pracovisko v oblasti urbanizmu, architektúry, dát, rozvoja,
tvorby a správy mesta. (in)

problém

Znievska
Podobná situácia je na Znievskej ulici, kde namiesto parkoviska navrhujú tri
obytné domy. V priemere ide na celom území o štvorpodlažné objekty.

foto: Matúš Husár,
bratislava.sk, in, googlemaps

➤ Pokračovanie zo strany 1

V domoch sú služby, ale aj
mikrojasle alebo mikroškôlky, v blízkosti zas budovy
slúžiace ako kultúrne stánky,
ktoré tiež v Petržalke chýbajú. Štúdia pozerá do ideálnej
budúcnosti, v ktorej som
električkou v práci za pätnásť
minút, deti chodia do školy
v blízkosti bydliska, pretože
je kvalitná, majú tu aj pestrý
výber krúžkov. Na skok je aj
kultúrne vyžitie. Som na tom
ekonomicky dobre, takže nemusím chodiť na obrovské
akciové nákupy autom do
hypermarketu, ale nakúpim si
v obchode pod domom. Auto
nepotrebujem, pretože, keď
chcem ísť cez víkend na výlet,
využijem službu car-sharingu. A keď ho vlastním, rátam
s tým, že nebudem parkovať

rovno pod domom, ale vo
vzdialenejšom parkovacom
dome a zrejme aj za poplatok.
Toto je u nás hudba ďalekej
budúcnosti. Je to však dôvod,
aby sme tieto trendy pri tvorbe štúdie ignorovali?
Atmosféru počas stretnutia
upokojoval primátor Matúš
Vallo, ktorý, naopak, s odporcami komunikovať vie,
ale, bohužiaľ, mu zas chýbala
znalosť štúdie. Novú výstavbu
obhajoval tým, že pôjde najmä o občiansku vybavenosť
ako škôlky, kultúru a nájomné
byty. Lenže nájomné byty sú
stále len byty, argumentovali
odporcovia. Navyše, ťažko
uveriť, žeby sa stavali na takom lukratívnom území. Keď
sa zjavili na plátne ich možné
podoby, terasovité, so zelenými fasádami či strechami,

bolo jasné, že toto ani nie sú
typické nájomné byty. Primátor to napokon poopravil.
Vraj to bol len príklad. Napokon pod tlakom výhrad verejnosti skonštatoval, že hoci
nejaká výstavba v rozvojovej
osi byť musí a bude, „domy,
ktoré sú navrhnuté na parkoviskách, tam nemajú byť“.
Celé prerokovanie teda
bolo viac o komunálnej politike ako o urbanizme, takže malo jasný záver „chceme
zeleň, električku a materské
školy, nechceme bytové domy,
a už vôbec nie na miestach
našich súčasných parkovísk“.
Dobre a z akých financií sa
šesť kilometrov dlhý lineárny
park bude financovať a udržiavať? Pre ilustráciu – Park
Jama v Novom Meste s rozlohou 1,7 ha stál 2 milióny eur.

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

PETRŽALSKÉ NOVINY
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Nechceme
zabudnúť

S

Š

tvrtého novembra 2015 napadlo osemčlennú skupinu
na Tyršovom nábreží v Petržalke asi pätnásť ľudí. Zranili šesť
z nich, 21-ročný študent Daniel
Tupý podľahol ôsmim bodným
zraneniam. Jeho vražda nie je
ani po 13 rokoch vyšetrená. Aj
o tom rozpráva nový slovenský
film Ostrým nožom. Titulnú
skladbu k nemu nahrala speváčka Jana Kirschner.
„Pesničku Dunaj som nosila
v hlave veľmi dlho. Napokon
vznikla takmer náhodne v štúdiu pri jam session. Bola hotová asi v priebehu piatich minút
a nás okamžite prekvapilo, aká
silná emócia z nej išla,“ opisuje
Jana Kirschner. „Hovorila som
si, že toto asi nie je pesnička
na platňu. Cítila som však, že
sa jedného dňa objaví film, na
ktorý bude ´sedieť´. Zhodou
okolností som asi o týždeň čítala rozhovor s Teom (režiséra
filmu Teodor Kuhn, pozn.red)
a okamžite som mu napísala.
A on mi hneď odpísal – ´Áno,
je to tá pravá pesnička´,“ prezradila speváčka s tým, že skladba
Dunaj a film Ostrým nožom sa
dokonale navzájom dopĺňajú.
„Pieseň Dunaj má vo filme
dôležité miesto a stáva sa súčasťou príbehu. Je umiestnená
v scéne, z ktorej ma dodnes pri
pozeraní mrazí,“ prezradil Teodor Kuhn s tým, že skladba má
v sebe zvláštnu nostalgiu. „Akoby sa stalo niečo veľmi smutné,
ale už dávno a ostala len matná
spomienka a prázdno, ktoré sa
už nikdy nezaplnia. Zhrubnutá jazva. Myslím si, že presne
o tom je aj náš film,“ dodal.
Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh Ľudovíta,
ktorému neonacisti zavraždia syna. Z útoku sú obvinení
štyria páchatelia, pre chybné
rozhodnutie sudkyne sa však
dostanú na slobodu. Otec,
odhodlaný odhaliť pravdu, sa
púšťa do nevyrovnaného boja
s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou. Aká je však jeho
šanca vyhrať nerovný boj s prehnitým systémom? (ms, pn)

Z bývalej škôlky
obytný dom nebude
Petícia obyvateľov, ktorí žijú neďaleko objektu bývalej škôlky na Tematínskej ulici, mala
zmysel. Miestnych nenadchýnala predstava,
že namiesto škôlky alebo denného stacionára
pre seniorov sa objekt zmení na obytný dom.
Mesto minulý týždeň zverejnilo záväzné stanovisko, v ktorom sa s petíciou stotožnilo a so
odpad_164x178_press.pdf
2
22.01.19
11:12
zámerom
investora nesúhlasí.

poločnosť Consult plánovala
dvojpodlažný objekt zrekonštruovať, a prestavať na trojpodlažný, ktorého súčasťou bude 27
apartmánov a 12 bytov, 37 parkovacích miest vonku a 13 v garáži
na prvom poschodí. Podľa územného plánu ide o stabilizované
územie, na týchto parcelách má
byť občianska vybavenosť lokálneho významu, teda využitie
objektu by malo slúžiť „predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce
v spádovom území“. V takomto
území nesmie podiel funkcie bývania prekročiť 30 % z celkových
podlažných plôch nadzemnej
časti zástavby funkčnej plochy. To
spoločnosť, paradoxne, dodržala –
apartmány, ktoré tvoria 70 percent
patria pod nebytové priestory.
Mesto napriek tomu so zámerom investora nesúhlasí. „V

Odpad nepatrí
ku kontajnerom! problém
Smetiari nie sú povinní automaticky upratovať
odpad okolo kontajnerov. Každý obyvateľ hlavného
mesta je povinný ukladať odpad do zberných
nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť
a odpad z nich nevypadával. Ukladanie odpadu
mimo zberných nádob je zakázané a je priestupkom na úseku odpadového hospodárstva.*

problém

1

problém
2

súvislosti s uvedeným a kvôli
tomu, že ide o stabilizované
územie s ukončenou stavebnou činnosťou konštatujeme,
že navrhovaný zámer neprináša zvýšenie kvality prostredia.
Umiestnenie funkcií bývania
je v rozpore s charakteristikou
danej funkčnej plochy v zmysle záväznej časti Územného
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 a predložený
zámer nie je možné považovať
za prínos pre zvýšenie kvality
stabilizovaného územia.“
Spoločnosť teda môže svoj
projekt prepracovať alebo
objekt predať niekomu, kto
v ňom otvorí niečo pre obyvateľov. Tí by chceli, aby bola
budova využitá predovšetkým pre sociálne alebo vzdelávacie služby. 
(in)
foto: googlemaps

3

zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení)
• biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne
• kovové obaly a konzervy • obaly od vajíčok • rolky od
toaletného papiera • použité papierové vreckovky a utierky
neznečistený papier • plast • sklo • biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a údržby zelene • kamene • zemina • uhynuté
zvieratá • objemný odpad • stavebný odpad • horúci popol
• horľavý a výbušný odpad • nebezpečný odpad
Ďakujeme Vám, že triedite odpad. Zmesový komunálny odpad je odvážaný do spaľovne odpadu.
Objemný odpad je zakázané ukladať k zberným nádobám
(porušenie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta).

1

2

3

Preplnené zberné nádoby

Neporiadok okolo
kontajnerov

Kam s objemným odpadom?

Riešenie:
Správne odpad triediťa
umiestňovať do nádob.
Objednať častejší odvoz odpadu
alebo viac zberných nádob.

Čo mám urobiť:
Kartónové krabice
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.
Kontaktovať správcu nehnuteľnosti,
ktorý po dohode s obyvateľmi
objedná požadovanú službu.

Riešenie:
Správne odpad triediť
a umiestňovať do nádob.
Objednať mimoriadny odvoz odpadu
a dočistenie stanovišťa zberných nádob.

Čo mám urobiť:
Kartónové krabice
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.
Kontaktovať správcu nehnuteľnosti, ktorý
po dohode s obyvateľmi objedná
požadovanú službu.

Riešenie:
Odovzdať odpad v zbernom dvore.
Umiestniť odpad do veľkokapacitného
kontajnera (VKK).
Zavolať OLO taxi – mobilný zberný dvor.

Čo mám urobiť:
Vyhľadať a odviezť odpad na najbližší zberný dvor.
Objednať si veľkokapacitný kontajner (VKK)
cez formulár „Objednávka služieb“ na www.olo.sk.
Objednať si službu OLO taxi – mobilný zberný
dvor cez formulár „Objednávka služieb“
na www.olo.sk alebo zákaznícke centrum.

Zákaznícke centrum OLO I Ivanská cesta 22,
821 04 Bratislava I e-mail: zakazka@olo.sk
tel: 02/50 110 111 I Po – Pia: 7:00 – 16:00

*Podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. 4/2016.
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IT špecialistov?

Stredné priemyselné školy elektrotechnické sú v Bratislave tri. Jednou z nich je SPŠE na
Hálovej ulici. K dnešnému dňu sa k nim hlási 290 žiakov. Oproti iným školách rovnakého
zamerania je to o sto prihlášok od deviatakov viac. Prijať môžu 145. Čím to je, že je petržalská priemyslovka momentálne zrejme najlepšia v celom Bratislavskom kraji?

K

eď vchádzame do budovy
školy, šokuje nás nielen jej
nová fasáda, ale aj vybavenie.
Ak ste rodičom dieťaťa z klasickej petržalskej školy a rok
čo rok počas rodičovského
združenia sledujete jej úpadok,
SPŠE na Hálovej vám bude pripadať ako súkromná. Pritom je
to škola pod patronátom bratislavskej župy. Avšak nielen tá
jej pomáha. Vedenie školy pochopilo, že ak má vychovať použiteľných zamestnancov do
IT priemyslu, v ktorom zúfalo
chýbajú odborníci, musí školu
prepojiť s praxou.
Spojili sa preto s Asociáciou spoločností IT priemyslu, ktorá aktuálne supluje
úlohu štátu, pretože prepája
zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie. Aj na základe
potrieb IT firiem vznikol
nový študijný odbor - Informačné a sieťové technológie,
ktorý sa momentálne vyučuje na 7 slovenských školách.
Jeho súčasťou v SPŠE Hálova
je aj nový NetLAB, špeciali-

zovaná učebňa, kam študentom chodia prednášať priamo
odborníci z IT firiem.
„Jedna firma, s ktorou spolupracujeme, vytvára hry,
druhá aplikácie pre mobilné
telefóny. Ich odborníci chodia
už druhý rok zoznamovať našich žiakov s trendmi vo svete,“ hovorí zástupca riaditeľky
pre odborné vzdelávanie Jozef Lukianov.
Málokto si však uvedomí,
s čím zápasí odborná škola,
ktorá vychováva špecialistov
pre IT priemysel. „Predstavte
si, že do prvého ročníka príde

deviatak. Za štyri roky jeho
štúdia sa vymenia štyri generácie procesorov a štyri generácie
grafických kariet. Keby škola ignorovala progres, žiak vyjde zo
školy a vo firme povie: ´Ja som
sa učil na tom, čo bolo moderné
pred X rokmi...´ To je problém
technického zabezpečenia, ktorý si nikto neuvedomuje. Aj preto musíme využívať firmy, ktoré sú ochotné k nám prísť učiť
a zavolať našich žiakov k sebe
na prax,“ vysvetľuje zástupca.
Know-how školy navyše je, že
vo vzdelávacom programe posilnila hodinovú dotáciu praxe

a vo štvrtom ročníku chodí
študent do firmy, akoby chodil
do roboty. A preto po maturite
nemá problém rovno sa zamestnať.

Prečo netreba
technický test?

Druhým študijným odborom na škole je elektrotechnika. Študent si na konci druhého ročníka vyberie, či sa chce
ďalej venovať počítačovým
systémom alebo multimediálnej technike. Pre druhú skupinu vytvorila škola v spolupráci
so župou multimediálne štú-

(in)
foto: archív SPŠE Hálova

Poznáte
dobrého
učiteľa?
Petržalka bude aj
tento rok odovzdávať ocenenie súčasných aj bývalých
pedagógov v rámci
kategórie Učiteľ, na
ktorého sa nezabúda.

U

deľuje sa pri príležitosti
osláv Dňa učiteľov. Ocenenie je určené pre tých, ktorí
sa svojím pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým
prístupom stali pre svoje deti
a žiakov ich druhými rodičmi
a dokázali im aj ich rodičom
pomôcť častokrát aj v zložitých
a ťažkých životných situáciách.
Návrhy na ocenenie na
bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov
základných a materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi škôl,
zákonní zástupcovia, bývalí
a súčasní kolegovia do 28.
februára 2019 elektronicky
na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk,
alebo
poštou na adresu Miestny
úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie školstva a športu, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava. Návrh musí
obsahovať meno a priezvisko navrhovaného pedagóga
vrátane kontaktov na neho
(telefón, e-mail, adresa bydliska), škola, v ktorej pôsobil
alebo pôsobí a zdôvodnenie
na udelenie ocenenia.
Pri návrhoch je potrebné súčasne uviesť aj meno
a priezvisko predkladateľa
návrhu, vrátane základných
kontaktov na neho (telefón,
e-mail, adresa bydliska).
(mh)

13. 2. 2019 • 9

ŠKOLST VO

Najchutnejšie rožky
robia na Farského

Súčasťou nedávneho veľtrhu gastronómie
Danubius Gastro, ktorý sa konal na bratislavskom výstavisku a predstavilo sa na ňom
394 vystavovateľov z 11 krajín, boli viaceré
súťaže. Jednou z nich bol 13. ročník o „Najlepší bratislavský rožok“.

V

íťazný pohár si odniesla
žiačka III. ročníka učebného odboru cukrár z petržalskej
Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb
na Farského – Lesia Bučeková.
Obhájila minuloročné víťazstvo, čím zároveň potvrdila, že
najchutnejšie bratislavské rožky

vedia doslova „vykúzliť“ práve
v tejto škole, pre ktorú jej žiaci
získali už 12 víťazstiev počas
13-tich ročníkov.
„Lesia dokazuje, že aj
cukrárske remeslo sa oplatí
študovať. Bratislavský rožok
sa stal lukratívnym výrobkom
a nestačíme pokrývať zvýše-

➤

S čím zápasí škola, ktorá vychováva

dio, kde sa učia nahrať a spracovať zvuk, vyhotoviť obraz,
fotografiu a video. „Tu dostanú
základy obsluhovania multimediálnej techniky a v štvrtom ročníku odchádzajú na
prax do TA3, RTVS alebo do
rádií, a nie sú tam stratení,“
pokračuje Jozef Lukianov.
Tento týždeň mali v škole
Deň otvorených dverí. Deviataci prišli, aby zistili, či ich
štúdium bude baviť. Škola pripravuje aj ďalšie informácie na
svojom webe, kde sa dozvedia
konkrétne, čo sa v každom
odbore budú učiť, na akých
zariadeniach, aký čas a kde
sa uplatnia po škole. Priali by
si totiž najmä žiakov, ktorých
elektrotechnika baví. Avšak
prijímacie skúšky (termíny 13.
a 16. mája, prihlášky prijímajú
do 26. apríla) sa robia len zo
slovenského jazyka a matematiky. Ak je dieťa technicky zdatné, ale nejde mu gramatika, bohužiaľ, môže mať
problém. „Práve pre takých
už niekoľko rokov otvárame
vo februári prípravku. Naši
učitelia im pomôžu, aby uspeli,“ hovorí Jozef Lukianov
a dodáva, že ich škola by skôr
potrebovala prijímací test
technického zamerania. Lenže zákon nepustí. Slovenčina
a matematika sú vstupnou
bránou do akejkoľvek strednej
školy, s výnimkou tých, čo vyžadujú talentovú skúšku.
A tu sa naskytá otázka, či
by odborné školy nemali mať
jednak špecializované prijímacie pohovory a tiež, či by
tieto školy na základe kooperácie s firmami nemali mať
možnosť viac ovplyvniť svoje
učebné osnovy.

PETRŽALSKÉ NOVINY

Lesia Bučeková a Sarah Koričárová s oceneniami.

ný záujem. Teší nás, že niektorí naši absolventi si v tejto
oblasti už založili aj živnosť.
Práve v súčasnom období
predkladáme všetky doklady,
aby sme po kladnom posúdení získali certifikát, teda právo
používať pre bratislavské rož-

ky značku zaručenej tradičnej
špeciality,“ vyjadril sa riaditeľ
školy Jozef Horák.
Hoci predchádzajúce roky
škola pociťovala nedostatok žiakov, v súčasnosti už môžu hovoriť o pozitívnom obrate.  (tea)


foto: SOŠ Farského

NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE
OBI Bajkalská

Top cena
Tešíme sa na vaše

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

PETRŽALSKÉ NOVINY

111,99

99,99
1157551

Nábytok s umývadlom
„Gracja“ 60cm
Farba biela

Top cena

244,99
1330687

Set s vaničkou „Ametyst“
Rozmery 90x90cm

čítajte na webe

www.
bratislavskenoviny.sk/petrzalka

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

www.obi.sk
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INZERCIA

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

FEBRUÁR 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

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC
CENTRUM

18.02. | 19:00 | 15 € (bz)
ticketportal
MM KABARET UVÁDZA:
DVORSKÝ JE AJ JAROSLAV A EŠTE AKÝ!

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
17., 24.02. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno - hudobné podujatie
ticketportal
20.02. | 19:00 | 2 €
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
JAPONSKO - KRAJINA MÔJHO SRDCA
prednáška cestovateľky Terézie KOPECKEJ
ticketportal
22.02. | 19:30 | 3 €
MUSIC CLUB
KORHELL (heavy metal punk)
LAMPS (grunge rock)
28.02. | 18:30 | 5 € / 2,50 € dieťa
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

PROGRAMY PRE DETI
01.-28.02. / pondelky, štvrtky, piatky
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa
DETSKÁ HERŇA pre deti do 4 rokov
13.,20.02. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 3 do 10 rokov
14.,21.02. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO keramické dielničky od 5 do 10 rokov
18.,25.02. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY kreslenie pre deti do 3 rokov
20.,27.02. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY kreslenie pre deti do 3 rokov
22.02. | 10:00 | 2 € + 2 € občerstvenie
BABYKARNEVAL zábavné fašiangové
dopoludnie osladené šiškami, pre deti do 5 rokov
24.02. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA od 4 do 10 rokov
téma: Z ROZPRÁVKY, DO ROZPRÁVKY
- keramická dielnička

účinkujú: Milan MARKOVIČ, Páni Bratia (Peter NIŇAJ
a Róbert PUŠKÁR) a hosť Jaroslav DVORSKÝ
23.02. | 19:00 | 8 €
VEČER S GYMNIKOM

tanečné predstavenie FS GYMNIK
24.02. | 18:00 | 10 €
FS KRTÍŠAN – „(na)ZDAR BOH!“

ticketportal

tanečné predstavenie FS Krtíšan
26.02. | 19:00 | 12 € / 10 € deti a seniori
BALALAJKA 2019_ DONSKÍ KOZÁCI
koncert sólistov DONSKÉHO KOZÁCKEHO
CHÓRU VOLNIJ DON z Rostova na Done

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

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

13.02. | 20:30 | 5 € | TRHLINA
16.02. | 10:00 | 5 € | ASTERIX A TAJOMSTVO
ČAROVNÉHO NÁPOJA
17.02. | 20:00 | 5 € | NEDOTKNUTEĽNÍ
19.02. | 18:00 | 5 € | AMATÉRI
19.02. | 20:00 | 5 € | MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA
20.02. | 20:30 | 5 € | ZLOŽKA 64
23.02. | 10:00 | 5 € | AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
24.02. | 10:00 | 5 € | AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
24.02. | 20:30 | 3 € / 5 € ** | DIEVČA
28.02. | 20:30 | 5 € | OSTRÝM NOŽOM
4,00 € deti do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

DAJI:
UŽ V PRE

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: 14.02. o 18:00 h

PETRŽALSKÉ NOVINY

Prekvapivý sprievodca vás
pozýva na prechádzku

Viedenskou električkou sa
vozili aj „urodzené hlavy“

Spojenie Viedne a Bratislavy tzv. Viedenskou električkou bolo vo
svojich začiatkoch technickou atrakciou. Na našom území šlo
o jednu z dôležitých dopravných stavieb, ktorej charakter a význam
presiahol hranice Bratislavy. V čase svojej existencie sa stala jedným
z identifikačných znakov nášho mesta.

S

myšlienkou na spojenie
sietí mestských električiek
Viedne a Bratislavy elektrickou železnicou prišiel v roku
1898 viedenský inžinier Jozef
Tauber. Aj keď projekt mal
veľký hospodársky význam,
jeho presadenie trvalo dlhú
dobu, pretože nebolo vôbec
ľahké presvedčiť jeho odporcov o jeho dôležitosti a prínose. Napokon sa všetky prekážky brániace jeho výstavbe podarilo prekonať a trať sa začala
stavať skutočnosťou. Rakúsky
úsek z Viedne po Hainburg sa
začal stavať v roku 1911 a práce na úseku z Bratislavy po
hranicu sa začali o rok neskôr.
Pred samotnou výstavbou

sa musela zosilniť konštrukcia
cestnej časti mostu Františka
Jozefa, po ktorej mala byť
nová trať vedená a taktiež sa
uzavrela dohoda s prevádzkovateľom mestských električiek o spoločnom používaní
koľajiska v centre mesta.
V budapeštianskej továrni
Ganz boli vyrobené všetky
vozne pre uhorský úsek trate. Pre špecifické podmienky
nášho mesta boli vyrobené
dve električkové lokomotívy
Ganz Eg 5 a Eg 6, ktoré museli
spĺňať podmienky pre premávku v centre mesta, ako aj
na úseku trate medzimestského charakteru v extraviláne
mesta. Teda boli konštruova-

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
OHODNOŤTE NÁS

Slávnostné predstavenie zrekonštruovanej
lokomotívy Ganz Eg 6, november 2014.

➤

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

Viedenská električka
na zastávke Petržalka –
výhybňa, rok 1915

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 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.

KONCERT
24.02. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
OBĽÚBENÉ SKLADBY SLÁVNYCH SKLADATEĽOV
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v BA

Partneri
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né tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky pre električkovú a zároveň aj vlakovú
dopravu. Celá trať z Viedne
do Bratislavy bola rozdelená
na tri úseky: viedenský, medzimestský a bratislavský.
Viedenský a bratislavský úsek
mali charakter električkovej
dopravy, medzimestský úsek
bol koncipovaný ako železničný. Z toho dôvodu sa diaľkovým vlakom dvakrát menili
lokomotívy (v staniciach
Gross Schwechat a Kopčany).
Celá trať dlhá bezmála 70 km,
bola jednokoľajná s výhybňami, mala normálny rozchod
1435 mm. V Bratislave, kde
električky mali úzky rozchod
1000 mm, sa používanie
spoločného úseku vyriešilo
pridaním tretej koľajnice pre
normálny rozchod. Vo Viedni
bola konečná stanica pri Veľkotržnici, v Bratislave na Námestí Korunovačného pahorku (dnes nám.Ľ.Štúra).
Diaľková doprava Viedeň –
Bratislava podľa cestovného
poriadku sa začala 5. februára
1914. Cestovný čas z Viedne
do Bratislavy bol 2 až 2 a pol
hodiny, podľa smeru jazdy
a počtu zastavení. Diaľkové

➤

Cestovný lístok II. triedy
Bratislava – Viedeň z roku 1914
vlaky boli zostavené z troch až
piatich vozňov II. a III. triedy.
Len za prvý rok prevádzky
boli na tejto trati prepravené až tri milióny cestujúcich
a Viedenskou električkou sa
viezli aj „urodzené hlavy” monarchie, napr. korunný princ
Karol s manželkou Zitou,
ktorí v máji 1914 cestovali
inkognito, alebo princezná
Štefánia Belgická – vdova po
korunnom princovi Rudolfovi, ktorá sa už ako grófka
Lónyayová, obývajúca kaštieľ
v Rusovciach, dostala do nepríjemností, keď chcela v roku
1917 počas vojny previezť dve
kilá maku do Rakúska.
Po rozpade monarchie

a vzniku nástupníckych štátov bola premávka na nejaký
čas prerušená, avšak od mája
1920 obnovená v plnom rozsahu, samozrejme, už s colnou a pasovou kontrolou.
Rozhodnutie Mníchovskej
dohody a udalosti II. svetovej
vojny mali za následok zastavenie premávky električiek
v Petržalke po štátnu hranicu,
pretože Petržalka už ako Engerau sa stala súčasťou Veľkonemeckej ríše. Po skončení II.
svetovej vojny už medzištátna doprava na trati Petržalka
- Berg nebola viac obnovená.
Peter Martinko
foto: Peter Martinko,
Martin Kleibl

VÝMENA

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

Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

po výmene

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

http://www.frivan.sk/
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Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Výživné na rozvedenú
manželku

Som rozvedená dva roky, mám 47
rokov a pre dlhodobé kĺbové ochorenie nie som v súčasnosti zamestnaná. Ochorela som ešte počas manželstva a vyzerá to tak, že ma asi dajú
do invalidity. Chcela by som vedieť,
či je možnosť, aby na mňa prispieval
môj bývalý manžel. Počula som, že
sa to dá, len neviem, či to je pravda,
pretože sa mi to vidí dosť čudné. Je
to skutočne tak? Ďakujem za odpoveď.

(j.k.chello.sk)

V prípade, ak nebudete schopná živiť sa
sama, zákon umožňuje požiadať bývalého manžela, aby vám prispieval na primeranú výživu a to podľa jeho schopností,
možností a majetkových pomerov (§ 72
zákona č. 36/2005 Z. z. - zákon o rodine
v platnom znení). Ak sa s exmanželom nedohodnete, v prípade nároku určí rozsah
príspevku na váš návrh súd. Príspevok je
podmienený neschopnosťou rozvedeného partnera živiť sa samostatne ako aj
podmienkou, že takéto poskytovanie príspevku nie je v rozpore s dobrými mravmi
(neodvodzuje sa len od skutočných a potenciálnych zárobkových možností, ale aj
od majetkových pomerov).
Súd pri rozhodovaní prihliada aj na príčiny,
ktoré viedli k rozvratu manželstva, ako aj
na ďalšie správanie sa bývalého manžela.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela
možno priznať najdlhšie na dobu piatich
rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o rozvode. Súd môže túto dobu výnimočne predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému
súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po
uplynutí tejto doby, najmä, ak ide o toho
manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod
manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má
sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na prí-

spevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo.
V prípade rozhodnutia požiadať bývalého manžela o výživné, odporúčam
služby advokátskej kancelárie.

Nespokojnosť
so správcom
Pri hlasovaní som bol proti podstatnému zvýšeniu platieb za správu. Po preštudovaní vyúčtovaní za
posledné roky som prišiel na iné
podvody pri účtovaní správcovského poplatku. Teraz hľadám zástupcov vlastníkov z iných domov
v správe BSS, ktorí majú podobné
problémy. Jedného som našiel
a tam poslali správcu so zvyšovaním poplatku za správu, keď nič
za to neponúka, do teplých krajín. Prelúskal som zákon a chcel
by som ísť do sporu so správcom.
Ďakujem.

Mgr. Alexander Belovič,
Bohrova
V rozsiahlom prípise nežiadate o informácie, resp. usmernenie v právnej
veci, takže v skratke iba niekoľko poznámok. V prípade zmluvy o výkone
správy, princíp určenia odmeny a stanovenie jej výšky vychádza zo zmluvnej voľnosti zmluvných strán – teda
správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
(ďalej len „vlastník/vlastníci“). Z vášho
vyjadrenia som vyrozumel, že zvýšenie
odmeny pre správcu bolo právoplatne
odsúhlasené schôdzou vlastníkov bez
toho, aby ste ako prehlasovaný vlastník vyjadrili cestou súdu nespokojnosť
s výsledkom hlasovania. Pokiaľ by sa
v konaní správcu v súvislosti so správou domu preukázal úmysel, môže byť
založená trestnoprávna zodpovednosť
za predpokladu, že takéto konanie
napĺňa skutkovú podstatu trestného
činu. Trestné oznámenie môže podať
každý, kto sa domnieva, že došlo k spáchaniu trestného činu. V zmysle § 196
zákona č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok v platnom znení, sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Na platnosť
vypovedania zmluvy o výkone správy je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých vlastníkov. Podrobnejšie sa
k vypovedaniu zmluvy so správcom venujem v niektorom z budúcich vydaní.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Mrcha vďačnosť nevyhynie

Na prvý pohľad je vďačnosť pozitívna vlastnosť. Vynucovaná
a predlžovaná donekonečna sa ale
stáva balvanom, evokujúcim myšlienky čoraz častejšie spájané s chuťou oslobodiť sa spod okov, do ktorých sa človek dobrovoľne nechal
vohnať.
Zoberme si ako príklad scenár,
v ktorom veľmi dobrý pán, povedzme magister Emil (51), s veľmi dobrými stykmi na správnych miestach,
pomôže susedom Karolovi (48)
s manželkou Erikou (49) vybaviť pre
ich potomka lukratívny pracovný
post v jednej váženej inštitúcii. Všetko sa dá, len to treba vedieť, vyhlásil
veľavravne dobrosrdečný magister.
Keďže je všeobecne známe, ako to
v krajine s neobmedzenými možnosťami funguje, pán Emil dostal
štartovné do úspešného behu za víťazstvom päť stoviek a niekoľko fliaš
exkluzívnych vín. Dobrému pánovi
susedovi sa však jednorazová vďačnosť akosi málila, pretože, aby sa to
pohlo, musel sa zastaviť a hodiť reč
s kompetentnými, čo tiež niečo stálo.
Ako ploštica sa prisal k tejto rodine,
zhodnotila neskôr susedský vzťah
dvojice domová dôverníčka, ktorá už
z titulu svojej funkcie musela o všetkom vedieť. Pán magister totiž čoraz

častejšie začal Karola navštevovať
doma, pričom nikdy nezabudol pripomenúť, čo on pre jeho syna urobil,
aké prekážky prekonal, lebo vieš, sused, ako to dnes chodí. A Karol vedel.
Pekné boli, teda ako pre koho, aj posedenia na priedomí kolibky učupenej v malokarpatskej vinici pána Karola, ktorý si však nemyslel, že by mal
na večné veky zotrvávať v područí
vďačnosti. Tak sa stalo, čo stať sa nemuselo. V jeden letný podvečer vo
vinici vínko pribrúsilo jazyky, otupilo
mysle zúčastnených, a tak sa diskusia
na tému nebudeš ma vyžierať, zmenila na parádne prefackanie permanentne samozvaného hosťa.
Mesiac po incidente Karolovho
syna preradili na menej ohodnotené
miesto a zakrátko od zamestnávateľa
odišiel. Vraj na dohodu pre zdravotné
problémy. Po anonymnom oznámení
o neoprávnenom podnikaní v obchode s vínom, sud trpezlivosti pána Karola pretiekol, a napriek riziku vlastného postihu, sa rozhodol prehovoriť.
Raz darmo, vďačnosť je ťarcha niekedy prinášajúca problémy, o ktorých
sa aktérom nesníva ani v najlepšie
pripravenom scenári. Ej veru, bolo na
polícii o čom rozprávať. I keď vieme,
že reči sa hovoria a mrcha vďačnosť
(jgr)
tak skoro nevyhynie.

Viete, že...
... v čase od 21. 1. 2019 do 3. 2. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 22 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 4 (Znievska, Panónska, Očovská, Jasovská).
V noci zlodeji ukradli 17 a cez deň 5 áut, ukradli aj 1 dodávku. V dňoch 26.27., krádež auta nehlásili.
... od 1.januára do 27. januára 2019 sme v našom kraji zaznamenali 101 dopravných nehôd, čo je o 13 menej ako v rovnakom období vlaňajška. V sledovanom období na území Slovenska prišlo o život 13 osôb, z toho šiesti chodci.

IGOR GUBIČ (53)
z Bratislavy

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

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Krajský súd
v Bratislave príkaz na dodanie do
výkonu trestu odňatia slobody pre
zločin ťažkej profesionálnej krádeže
vlámaním.

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave V príkaz na dodanie do
výkonu trestu odňatia slobody pre
prečin úverového podvodu.

FACEBOOK
www.facebook.com/petrzalske.noviny

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.

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Nikomu to vozidlo nechýba?

Pozn. red
Spoločnosť, ktorej logo
zdobí karosériu auta, sme
oslovili s otázkou, či je
vozidlo v ich vlastníctve a ak
nie, či im vyhovuje táto forma reklamy a neplánujú sa
spolupodieľať na odstránení
tohto vozidla z komunikácie.

N

a Ľubovnianskej ul. je
odstavené dodávkové
vozidlo od roku 2017, bez
EČV a platnej EK. Možno
Vám sa to podarí zistiť, že

z akých dôvodov. Je zaujímavé, že nikomu nevadí, nikto
nemá záujem to riešiť, ani nikomu vozidlo nechýba.

Rastislav Gemerský

„Ďakujeme za podnet,
daná vec je v štádiu preverovania a pevne verím, že bude
v dohľadnej dobe doriešená,“
informovala nás Renáta Kovačič zo spoločnosti Slovak
Parcel Service.

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.

ove
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n
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y
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n
a
Fasi

S

mutná
realita
bezbariérovej rekonštrukcie pri
dostihovej
dráhe.
Velebný
Miloš

Valentínska súťaž

Sobota 16. 2. 2019

Výhercovia súťaže na koncert ABBA SLOVAKIA v divadle Teatro Wűstenrot
14. februára sú Eva Zelenková, Peter Šumichrast a Ladislav Mojzes.

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.
RICHARD MADARAS
(46) z Bratislavy
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Tvorte s nami Petržalské noviny

Volajte 158!

Jednou vetou
Jana (chello.sk): Pokiaľ ide o verbálnu výmenu názorov so susedou, sama urážka
na cti nie je v našom trestnom zákone definovaná ako trestný čin. Do úvahy by
azda mohlo prísť riešenie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle §
49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch - Zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení.

PETRŽALSKÉ NOVINY

v PETRŽALKE
2019

v utorok

26. 3. vo utorok
18:00 hod.

RASTLINNÉ NÁHRADY
MLIEKA – KLADY A ZÁPORY

PREDCHÁDZAŤ
ALEBO LIEČIŤ?

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie

MUDr. Milan Moskala

Kde:

11.00 – 11.45

BáBkové divadlo o kozliatkach
– Divadlo z domčeka

11.45 – 12.45

Fašiangový kaRneval a súťaže

10.00 – 14.00

tvoRivé dielne, Maľovanie na tváR

tešíMe sa na vás!

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_2-3_19.indd 1

RozpRávka o slniečkovej
a dažďovej víle – Divadlo KaSia

Milé deti,
príďte medzi nás zažiť tie najbláznivejšie
Karnevalové Fašiangy do OC Danubia!
Čaká vás kopec zábavy a súťaž
o najoriginálnejšiu fašiangovú masku.
Tú najkrajšiu odmeníme. Tak neváhajte
a pripravte si masku už teraz.

ZDRAVIA

26. 2. o 18:00 hod.

10.00 – 10.45

04.02.2019 13:35:03

PETRŽALSKÉ NOVINY
čítajte aj na webe
www.bratislavskenoviny.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk

0903 246 167

už od 13€
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Krištáľové krídlo pre Zuzanu Rehák
Štefečekovú

Laureátom ocenenia Krištáľové krídlo za
rok 2018 sa v kategórii šport stala strelkyňa
Zuzana Rehák Štefečeková.

C

enu jej odovzdali prezident Slovenského olympijského a športového výboru
Anton Siekel spolu s inou
strelkyňou a športovou diplomatkou Dankou Bartekovou.
„Toto je pre mňa špeciálny deň, len vďaka rodine tu
môžem stáť a preberať toto
ocenenie,“ povedala na pódiu
Petržalčanka Zuzana Rehák
Štefečeková. A zároveň dodala ešte jedno svoje veľké želanie: „Chcela by som, aby bolo

dostatok mladých športovcov
a odhodlaných rodičov, ktorí
ráno o piatej vstávajú a vozia deti na plaváreň alebo na
hokej.“ Spolu s Rehák Štefečekovou kandidovali na cenu
aj vodní slalomári Michal
Martikán, Alexander Slafkovský a petržalský rodák Matej
Beňuš ako členovia zlatej slovenskej hliadky z MS v Riu
de Janeiro či zrakovo znevýhodnená zjazdárka Henrieta
Farkašová s navádzačkou Na-

Chudybu čakajú
ďalšie výzvy

Petržalský rodák
Bronislav Chudyba
je už niekoľko rokov
najlepším slovenským
parkúrovým jazdcom.
Po úspešnej vlaňajšej
sezóne ho čaká dôležitý rok s prívlastkom
olympijský.

Už

takmer deväť rokov
žije, jazdí a trénuje vo vyspelom ekonomic-

kom Švajčiarsku, kde sa mu
veľmi páči. „S rokom 2018
som bol spokojný, zúčast-

(mv)
Foto: www.kristalovekridlo.sk

táliou Šubrtovou (v roku 2018
spolu získali 5 medailí na ZPH

v Pjongčangu).

nil som sa na MS v USA,
kde som obsadil 28. miesto
a všetko išlo v mojej kariére
správnym smerom. Vyhral
som dve medzinárodné podujatia Grand Prix a tretí
som skončil na pretekoch
v Portugalsku. Aj z tohto
dôvodu sa teším na novú
sezónu, ktorá sa pre mňa
začala hneď prvý januárový
týždeň halovými pretekmi
v Bazileji. Bolo to päťhviezdičkové podujatie, dotované
na najvyššej úrovni. Okrem
toho ma ešte čakajú ďalšie
troje preteky v hale a potom
už budem súťažiť vonku.
Takisto absolvujem kvalifikáciu na olympiádu a tiež
novú súťaž Global Cham-

pions Tour. Je to najväčšia
jazdecká liga na svete, ktorá začne v arabskom svete.
Prvé kolo je na programe
v Dohe a bude pokračovať ďalej v Mexiku a USA,“
vraví B. Chudyba, ktorý sa
začiatkom tohto mesiaca
zúčastnil v Bratislave na
štvrtom ročníku galavečera
Noci jazdcov!
Chudyba už roky robí
slovenskému
jazdectvu
výborné meno. Ak sa posunie medzi olympijskú
špičku, bude vôbec prvým
parkúrovým jazdcom, ktorému sa to na Slovensku
podarilo.
(mv)
Foto: Milina Strihovská
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NŠC ocenilo
aj Petržalčanov

Majú pred sebou
ešte veľa práce

N

árodné športové centrum
(NŠC), ktoré je príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky,
ocenilo v druhej polovici minulého mesiaca v Bratislave
spolu 27 športovcov a 23 trénerov pri príležitosti ukončenia
uplynulého kalendárneho roka
2018.
Na slávnostnom podujatí
sa zúčastnili aj ministerka
školstva, vedy, výskumu
a športu SR Martina Lubyová a prvýkrát oficiálne sa
vo funkcii štátneho tajomníka pre šport Ministerstva
školstva, vedy, výskumu
a športu predstavil zúčastneným Jozef Gönci. Medzi
laureátmi sa ocitli športovci
z trinástich odvetí, medzi
ktorými mali najpočetnejšie
zastúpenie karatisti. Ocenenia za skvelú reprezentáciu
Slovenska na vrcholných
svetových či európskych
podujatiach si prevzalo až
osem reprezentantov tohto
bojového umenia vrátane Adiho Gyuríka, Michaely Čukanovej alebo Emy
Brázdovej. Ďalšiu početnú
skupinu ocenených tvorili
atléti na čele so šprintérom
Jánom Volkom a Danielou
Ledeckou. V zozname laureátov nechýbali najlepšia
slovenská gymnastka Barbora Mokošová, ktorá sa
pripravuje v špecializovanej
telocvični v Pengym klube
v Petržalke či petržalský rodák a snoubordista Samuel
Jaroš a jeho tréner Matej
Matys. 
(mv)

NOVÉ KURZY JOGY
ZÁPIS PREBIEHA

Systém Joga v dennom živote®
- systematické jogové cvičenia zahŕňajúce relaxácie, ásany a jednoduché dychové
jogové techniky

Prídite si zacvičiť
JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka *

Rozpis kurzov a online prihlasovanie na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava
 U nás môžete cvičiť bez rozdielu veku  Kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých

Harmónia tela, mysle a duše

zdravie
radosť
vitalita

Futbalisti FC Petržalka už takmer
mesiac zarezávajú
v zimnej príprave
na náročnú jarnú
časť II. ligy. Zatiaľ
ide všetko podľa plánu, zohrali už štyri
prípravné zápasy.
Na pôde FK Senica
prehrali 2:3, v Zlatých Moravciach
s ViOnom hrali 0:0 a v prvom domácom zápase vyhrali nad silným MFK Skalica 2:1. Už
predtým mali v Petržalke odohrať stretnutie
s MŠK Púchov, ale snehová nádielka však
obidvom mužstvám vstup na hraciu plochu
nedovolila. Túto nedeľu sa FC doma stretol
s treťoligovým FK Rača.

„V

Senici na začiatku druhého polčasu
sme viedli už 2:0, naša hra
bola dobrá, lebo sme kontrolovali dianie na ihrisku.
Po hodine hry však dostali
šancu aj ďalší hráči, predovšetkým noví, po prestriedaní sme už neboli takí
kompaktní a súper nám
strelil tri góly. Bol som rád,
že aj v ďalšom zápase sme
narazili na účastníka najvyššej súťaže. Proti ViOnu
sme predviedli kvalitný výkon, ktorý mal v niektorých
fázach veľmi dobré parametre. Lepší dojem sme
však zanechali v druhom
polčase, v prvom sme hrali
trochu komplikovane, hlavne v obrannej fáze. Dôležité
bolo, že sme si z aktívnej
hry vypracovali aj niekoľ ko
dobrých streleckých možností. Škoda len, že sme ich
nevyužili. V súboji so Skalicou sme v prvom dejstve
boli za chybu v obrane po-
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trestaní prvým gólom súpera. Cez prestávku sme hráčov nabádali, aby zvýšili
agresivitu v súbojoch. Naše
predsavzatia preniesli na
ihrisko. Odrazu sme získavali odrazené lopty, vyhrávali sme osobné súboje, mali
sme územnú prevahu. Ďalší
striedajúci hráči oživili hru,
dobre naskočili do stretnutia a dvomi gólmi sa nám
podarilo otočiť výsledok zápasu v náš prospech. Víťazstvo nás teší, ale nechceme
sa uspokojiť. Do začiatku
II. ligy zohráme ďalšie štyri prípravné zápasy. Máme
pred sebou ešte veľa práce,
jednako verím, že v ostávajúcich týždňoch odstránime
nedostatky a vyladíme športovú formu do takej miery,
aby sme boli dobre pripravení na jarný štart II. ligy,“
hovorí tréner FC Petržalka
Balázs Borbély (na snímke).
(mv)
Foto: Milina Strihovská
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Exodus – výmysel alebo skutočnosť?
Vždy v stredu
Tajomstvo z Tell el Amarny a múry Jericha
o 18:00 hod.
Tutanchamón – chlapec, ktorý sa stal faraónom Vstup VOĽNÝ
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KRÍŽOVKA
Bernard Le zdvih nohy
Bovier de
pri tanci
Fontenelle
(tan.)

rozmrv

Pomôcky:
pozrážajú
salop, Kloplody
to, osram,
(zried.)
jamb, arza

3. časť
tajničky

zlato, po
španielsky

Pomôcky:
ostrov vo
akant, aro- kto dobýVeľkých
va soľ
mát, klast,
Sundách
alit, autka

1. časť
tajničky

garsón,
po česky
pásmové
horstvo

čistina,
rúbanisko
Anna
(dom.)

povynášaj
vierovyznanie
pijatika
(hovor.)
školská
trieda

pozdravuj
(kniž.)

včasný
(kniž.)
tatrovka
paznechtík
ostnitý
afektovanosť

ironický
človek

básnická
stopa
vyradené
spisy
cit. rezignovania
potrat
(lek.)

majiteľka
trafiky
mužské
meno

skratka
okresného
výboru

skr. štátu
Utah
zubná
sklovina
vojenský
odvod
odvádzanie

Mária
(dom.)

ženské
meno
otáčavá
časť stroja
aktivizujúci prvok
oddiel
silúru

lietadlo
(hovor.)

zopínaj

aromatický

uhľovodík
rádiolokátor

hrôzovláda
bol
schopný

sulfid
paládnatý
krátko
požiališ

zotrvávam
v spánku

cit. zvuku
bubnov
mesto v
Taliansku

citoslovce
hnevu

maďarské
mužské
meno
Kristína
(dom.)
oblizne

počítaj
cenina

spodná
časť
sukne

veľká
plocha
poľa
výkvet

pridal
odpojilo

skr. pre
štátny
veľké oči
(expr.)

napomínanie
poháňala
morský
živočích
orgán
zraku

bájny vták

plošná
veľkosť
značka
žiaroviek
ukradlo
(hovor.)
obtiera

Arnold
(dom.)

prenikol
dovnútra
taká
zrno
(geol.)
hudobný
nástroj

2. časť
tajničky
Pomôcky: jedna zo
noh, Semi- sudičiek
ramis, se- povraz so
slučkou
nan, oron
sulfid
irídnatý
skr. štátu
Michigan

byť zamilovaný
(pren.)

poschodie
(zastar.)
znelka
druh
horniny
citoslovce
pípania

otrasenie
Samuel
(dom.)

rímska
bohyňa

tiež

sladký
zemiak

inými
slovami
medzi
(z lat.)

ženské
meno

Pomôcky:
granit, podolok, oro,
Lua, batat

stanica
technickej
kontroly
vpíjaj

Alexander
(dom.)
kameň

Izidor
(dom.)

rastrovaný
štočok
(polygr.)

ozn. liet.
Etiópie
časť domu
v Iráne

utrápilo
(hovor.)
žula
ženské
meno

4. časť
tajničky

prepášu
alpský
škriatok

rozoberá

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

citoslovce
radosti

hromadný
výstrel
na počesť
niečoho

citoslovce
varovania
sypaním
zhromaždi

skratka
pre a dato

otec
(hovor.)

skr. pre
Elektrárne
Vojany
avšak, no

kopaním
získaj
preš

okultné
krvácanie
kypri pôdu
pluhom

velikášstvo
citoslovce
múkania

babylonská kráľovná

temperatúra

otrepanosť

obtierať
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