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Predĺženie termínu prerokovania štú-
die znamená, že sa zároveň predlžuje 

lehota na podanie pripomienok. Pri-
pomienky môžu občania a  organizácie 
zasielať poštou na adresu obstarávateľa: 
Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná archi-
tektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 
192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom 
na adresu architekt@bratislava.sk - do 
predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

Po 31. 3.2019 budú všetky pripo-

mienky zosumarizované a  vyhod-
notené. V  prípade, že pripomienka 
nebude môcť byť z  nejakého dô-
vodu akceptovaná, autori a  autorky 
pripomienky budú pozvaní na do-
rokovacie konanie. Vyhodnotenie 
pripomienok s  odôvodnením bude 
po spracovaní prístupné webe hlav-
ného mesta, na stránke www.parti-
cipacia-petrzalka.bratislava.sk aj na 
podstránke hlavnej architektky. (pb)

Vyše 1700 stromov kvôli trati vy-
rúbu. Miesta, kde dnes venčíte 

psov, sa zmenia na stavenisko s ťažký-
mi mechanizmami. Stavba električky 
totiž neznamená len položenie koľají 
pri súčasnom zachovaní zelene. A keď 
v  roku 2023 skončí (a to si budeme 
gratulovať, ak to stihneme v  termí-
ne), potom sa možno pozriete z okna 
a sami začnete žiadať urbanistov, aby 
niečo v  tomto území vytvorili. Aby 
sa mesto vedelo včas pripraviť, rieši 
štúdiu k tomuto územiu už dnes. 

Mohlo by sa zdať, že so štúdiou by 
sme sa nemuseli až tak ponáhľať, pre-
tože električka sa rieši nezávisle od 
nej. Hoci územie má stavebnú uzáve-
ru, nosný systém, ktorým električka 
je, z nej má výnimku a máme ju už aj 
v územnom pláne. Štúdiu však potre-
bujeme najmä kvôli dopadom električ-
ky na územie. Napríklad, aby sme sa čo 
najkratšími trasami dostali k  zastáv-
kam. Štúdia navrhuje polohy pre lávky 
cez Chorvátske rameno, ktoré bude 
potrebné postaviť súbežne. Chorvát-

ske rameno tak už nebude bariérou, 
prepojí ho 13 nových lávok. Budú sa 
stavať križovatky, aby sa prepojili ko-
munikácie, pri Kostole sv. rodiny pri-
budne dokonca električkový most cez 
rameno. Súbežne s  traťou električky 
pribudne aj kapacitná cyklocesta do 

centra mesta. A  to sa nezaobíde bez 
zmeny prostredia, ako ho poznáme 
dnes. Sme ochotní to obetovať. Všetci 
vieme, že električku potrebujeme. Je to 
pupočná šnúra s mestom, dôkazom je 
Dúbravka, Ružinov... 

Pokračovanie na strane 8

Už stavba električky zmení  
váš pohľad z okna  
Diskusia o centrálnej rozvojovej osi v Petržalke sa v zásade obmedzila na odmiet-
nutie novej výstavby. Momentálne je však oveľa aktuálnejšie pripraviť sa na fakt, že 
stavbou električky sa toto územie zmení na nepoznanie. 

Stále môžete pripomienkovať
Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti hlavné mesto 
predlžuje prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie 
centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantného koncep-
tu riešenia, a to do 31. 3. 2019.

➤

Poslanecká hodinka
Čo vás trápi vo vašom okolí? Príďte to 
povedať poslancom osobne. Pravidel-
né stretnutia začnú už v apríli.

Navrhli si námestie
Inšpirujte sa aktivistami žijúcimi 
v blízkosti Šrobárovho námestia. 
Nadchli aj miestny úrad, dostali  
20 000 eur na projekt.

Dôstojne dožiť
Boli sme sa pozrieť v petržalskom za-
riadení, kde starý chorý človek nie je 
bremenom. Prečo ich neexistuje viac?

Okupácia Petržalky 
hitlerovským 
Nemeckom
Podpísanie Mníchovskej dohody  
30. septembra 1938 znamenalo aj pod-
stúpenie Devína a Petržalky Tretej ríši.
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Máte záujem pracovať pre stabilnú spoločnosť? 
Skupina Veolia Energia hľadá do trvalého pracovného pomeru na čas neurčitý zamestnancov s nástupom IHNEĎ na pozíciu:

POPIS PRÁCE:
• efektívna obsluha tepelno-energetických zariadení prevádzky (kotle, výmenníky, plynové energetické zariadenia, 
kogeneračné jednotky) v rozsahu svojich oprávnení za účelom dosahovania čo najvyššej hospodárnosti prevádzky;

• úzka spolupráca so všetkými pracovnými skupinami pri výrobe energetických médií;
• zodpovednosť za včasné nahlásenie zistených porúch na TEZ a rozvodoch;

• participácia na odstraňovaní havarijných stavov TEZ.

PRACOVNÝ REŽIM:
• od 6:00 do 18:00 hod. (zmennosť: denná, nočná, 2 dni voľna).

VZDELANIE/KVALIFIKÁCIA:
• VP skupiny B podmienkou;

• vyžaduje sa samostatnosť, zodpovednosť, chuť vzdelávať sa;
• výhodou je technické - elektrotechnické vzdelanie a kuričský 
preukaz triedy V., osvedčenia na obsluhu tlakových zariadení, 

na obsluhu plynových zariadení, § 21, 22, 23 elektrika  
(osvedčenia nie sú nevyhnutnou podmienkou).

MZDA, ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY:
• mzda min. od 750 € brutto (kandidát bez skúseností)  

a garantovaný nárast mzdy po skúšobnej dobe
• práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti;

• zabezpečenie vzdelávania a oprávnení;
• ročná výkonnostná prémia;

• regeneračný príspevok; 2 dni dovolenky navyše, atď.

Viac informácií o voľnej pracovnej pozícii môžete získať na: 
www.veoliaenergia.sk, ludske.zdroje@veoliaenergia.sk alebo na telefónnom čísle 0917 340 414.

STROJNÍK

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE
SALESIANER MIETTEX s.r.o. ,Panónska cesta 3943 – 
Petržalka, Bratislava, hľadá do svojej novej prevádzky 
práčovne pracovníčky a pracovníkov do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

„Pracovník práčovne“ a Šička“
Ponúkaná mzda (brutto) 600€ + výkonnostné odmeny do výšky (brutto) 

100€ + extra finančná odmena a všetky príplatky podľa Zákonníka práce.
Práca vhodná pre každého.

Termín nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Barbora Chovancová

Tel.: 02 6825 5314, b.chovancova@salesianer.sk

HĽADÁME  
AKTÍVNEHO VODIČA
s vodičským oprávnením 

skupiny D. Práca je na polo-
vičný, poprípade celý úväzok 
v popoludňajších hodinách. 

Ideálna práca pre seniorov. 

Bližšie informácie 
na telefónnom čísle 

0911 623 923, p. Jaslovský.

 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€

čítajte na webe

www.
bratislavskenoviny.sk/petrzalka
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Žiadateľ predloží žiadosť 
o  poskytnutie dotá-

cie v  sume  vyššej ako 2 000 
eur  najneskôr  do 31. mar-
ca a vo výške do 2 000 eur naj-
neskôr do 31. októbra prísluš-
ného kalendárneho roka.

Záujemcovia o poskytnutie 
dotácie  pre občianske zdru-
ženia (neziskové organizácie, 
rôzne spolky a  združenia či 
právnické osoby vykonáva-
júce verejno-prospešnú čin-
nosť) v  tomto roku musia 
vyplniť tlačivo a poslať poštou 

na adresu miestneho úradu, 
priniesť osobne do podateľne 
miestneho úradu alebo poslať 
aj elektronicky na mailovú 
adresu  katarina.tomcikova@
petrzalka.sk.

Samospráva evidovala v  r. 
2018 celkovo 76 žiadostí o po-
skytnutie dotácie, pričom až 
v  55 prípadoch ich schválila. 
Sumu 100 000 eur poskytnutú 
z rozpočtu mestskej časti vy-
užili verejnoprospešné zdru-
ženia na rôzne účely. Podľa 
starostu Jána Hrčku by nemali 

Ocenenie tých, ktorí prispeli 
k  rozvoju mestskej časti 

a natrvalo sa zapísali do jej histó-
rie pripravuje petržalská samo-
správa v  rámci Dní Petržalky od 
roku 1998. Toto prestížne ocene-
nie si prevzalo už 116 osobností.

Návrhy osobností Petržalky 
na rok 2019 môžu predkladať 
neziskové združenia, organi-
zácie, verejné či vzdelávacie 
inštitúcie, občianske spolky, 
ale aj samotní Petržalča-
nia do 15. apríla 2019.

Návrh musí obsahovať: 
meno a  priezvisko pred-
kladateľa a  jeho kontaktné 
údaje, navrhovanú osobnosť, 
adresu, telefonický a mailový 
kontakt a  krátku charakteris-
tiku navrhovanej osobnosti 
– v  čom vidí navrhovateľ jej 
osobitný prínos pre rozvoj 

každodenného života v Petr-
žalke, alebo čím výnimočným 
sa pričinila o rozvoj mestskej 
časti.

Návrhy je možné zasie-
lať v písomnej forme poš-
tou na adresu Miestneho 
úradu mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka, oddele-
nie kultúry, Kutlíkova 17, 
85212 Bratislava, doru-
čiť osobne do podateľne 
miestneho úradu alebo 
poslať elektronicky na 
daniela.emeljanovova@
petrzalka.sk.

Odovzdávanie ocenení sa 
uskutoční 5.6. 2019 v  sobáš-
nej sieni MČ Bratislava-Petr-
žalka. Záverečný galaprogram 
Dní Petržalky sa uskutoční 
v sobotu 22. júna 2019 v areá-
li Závodiska, š. p. (mh)

Kde bývate a  čo vo vašom 
okolí považujete za najväčší 
problém?

 Bývam v  piatom obvode 
na Budatínskej ulici. Najväčší 
problém v mojom okolí je určite 
nedostatok parkovacích miest.

S čím sa na vás najčastejšie 
obracajú ľudia?

 Ľudí v  mojom okolí za-
ujíma najmä parkovanie, 
výbehové plochy pre psič-
károv, nemožnosť umiest-
niť dieťa do škôlky v mieste 
bydliska a  funkčnosť det-
ských ihrísk.

Čo je najväčší problém 
Petržalky? 

„Počas minulého voleb
ného obdobia som si 

ako poslankyňa uvedomovala, 
že obyvatelia nemajú možnosť 
pravidelne sa osobne stretnúť 
so svojimi poslancami, spo
znať ich, veľakrát nevedia, ako 
im poslanci môžu pomôcť pri 

riešení konkrétneho problé
mu,“ vysvetlila nám. To teraz 
chce zmeniť tzv. Poslaneckou 
hodinkou.

V sídle miestneho úradu v 
budove Technopolu poskytne 
mestská časť raz do mesia-
ca miestnosť pre stretnutia 
poslancov s občanmi. „Konať 
sa budú po prvýkrát počas 
apríla, vždy raz mesačne, 
v  čase od 16.00h do 18.00h, 
aby mali možnosť prísť aj 
Petržalčania, ktorí dlhšie 
pracujú,“ hovorí vicestarostka 

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

Spoznajte  
svojich poslancov

Lena  
Bočkayová
Mám 40 rokov, manžela, 

dve deti, dve britské mačky, 
papagája a rybičky :). Som 

učiteľkou nemeckého jazy-
ka a vo voľnom čase rada 

čítam a cestujem. 

Máte záujem o dotáciu?Dotácie pre občianske združenia bude mest-
ská časť poskytovať aj v tomto roku na základe 
písomných žiadostí. 

Poslanecká  
hodinka od apríla

Vicestarostka Lýdia 
Ovečková je iniciá-
torkou snahy otvoriť 
samosprávu ľuďom. 

a dodáva, že ak sa „Poslanec-
ká hodinka“ osvedčí a  ľudia 
budú mať o  túto službu záu-
jem, môže sa neskôr konať aj 
častejšie, napríklad každé dva 
týždne. Poslanci sú za. Účasť 
okamžite potvrdilo šestnásť 
z  nich. Ďalší podľa vicesta-
rostky určite pribudnú.

„Našou snahou je, aby sme 
samosprávu otvorili ľuďom, 
aby mali Petržalčania mož
nosť sa aktívne zapojiť do roz
hodovania o nich samotných 
a mieste, kde žijú,“ hovorí Lý-
dia Ovečková.   

Pri riešení podnetov nie-
kedy stačí občana len nasme-
rovať na kompetentné úrady. 
Nie každý problém Petržal-
čana má totiž mestská časť 
v  moci vyriešiť. Zo zákona 
napríklad nemôže investovať 
do cudzieho majetku, takže, 
ak sa sťažujú na rozbitú ces-
tu či nepokosenú trávu na 

nezverených pozemkoch vo 
vlastníctve a  správe magis-
trátu, môže im len odporučiť, 
aby sa obrátili na magistrát. 
Prípadne naliehať na mesto, 
aby vo veci konalo a zabezpe-
čilo nápravu. 

„Počas tohto týždňa sa na 
mňa obrátili so svojimi pod
netmi viacerí Petržalčania, 
ktorým prekáža, že spoloč
nosť OLO vyprázdňuje smet
né nádoby v  kontajnerových 
stojiskách už od 4.40 h. ráno. 
Tento skorý ranný termín 
súvisí s  dopravnými obme
dzeniami pri výstavbe diaľ
ničného obchvatu, ale ľudia 
sú zo situácie nešťastní, keď
že zamestnanci spoločnosti 
OLO rušia svojou činnosťou 
nočný pokoj,“ uvádza príklad 
vicestarostka. Spoločnosť 
OLO je však mestská organi-
zácia a mestská časť Petržalka 
má v  tomto prípade rovnaké 

možnosti ako občania, a  to 
obrátiť sa so svojím podnetom 
priamo na spoločnosť OLO 
alebo na magistrát. „Pevne ve
rím, že spoločnosť OLO skoré 
ranné časy vyprázdňovania 
smetných nádob prehodnotí 
tak, aby Petržalčania nemali 
nútený skorý ranný „budí
ček“,“ uzavrela Ovečková.

Inšpiráciu pre „Poslaneckú 
hodinku“ čerpala Petržalka 
z iných mestských častí – na-
príklad Karlovej Vsi či Ruži-
nova, kde sú už pravidelné 
stretnutia s  občanmi tradí-
ciou. Petržalka chce v  inicia-
tíve otvorenosti samosprávy 
a  úradu pre občanov pokra-
čovať, a  preto starosta Petr-
žalky Ján Hrčka plánuje ob-
noviť Deň otvorených dverí 
starostu. Ten by sa mal konať 
tiež pravidelne.

(in)
foto: MČ Petržalka

Navrhnite osobnosť 
Petržalky 2019
Oceňovanie osobností Petržalky patrí me-
dzi tradičné podujatia petržalského festivalu 
Dni Petržalky. 

S A M O S P R ÁVA S A M O S P R ÁVA

 Z môjho pohľadu vnímam 
ako problém – parkovanie. 

Akej oblasti sa ako poslanec 
venujete? 

 Ako učiteľa ma zaujíma 
najmä oblasť školstva, vzdelá-
vanie a trávenie voľného času 
detí, a takisto majetok v sprá-
ve mestskej časti.

Aké sú vaše predsavzatia 
v  pozícii poslanca v  tomto 
volebnom období?

 Rada by som našla využitie 
opusteným budovám a  bola 
nápomocná projektom, ktoré 
prispejú k  zlepšeniu kvality 
života (parkovanie, zeleň, ih-
riská). 

Čo by ste chceli presadiť 
v Petržalke? 

 Aby obyvatelia spolu viac 
komunikovali, mali ochotu 
nájsť si čas a spôsob, ako pri-
spieť svojou troškou k príjem-
nému vzájomnému spolužitiu 
a  nespoliehali sa, že sa veci 
vyriešia samé. (pn)
 foto: archív L. B.

slúžiť na tie komerčné. 
Združenia využili sumu 

napríklad na renováciu svo-
jich vlastných priestorov, ale 
aj verejných priestranstiev, 
slúžiacich všetkým Petržalča-

nom. Takým príkladom je OZ 
Konduktor, ktoré rekonštruo-
valo plechovú plastiku „Strom 
života“ na Furdekovej ulici; 
OZ Pedál vložilo peniaze na 
údržbu areálu lesíka pri starej 

BMX dráhe na Haanovej ulici 
alebo OZ Kaspian, ktoré pou-
žilo dotácie na rekonštrukciu 
jazdných prvkov v skateparku 
na Námestí Republiky. (mh)

foto: in



4 • 28. 2. 2019 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 28. 2. 2019 • 5

Menších či väčších „hlu-
chých“ plôch, podob-

ných ako je zóna pred bytový-
mi domami na Pifflovej a Čer-
nyševského, má Petržalka 

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 ! 

Inšpirujte sa aktivistami  
zo Šrobárovho námestia
Ľudia žijúci v okolí 
Šrobárovho námes-
tia rozbehli projekt, 
ktorý by sa mohol 
stať inšpiráciou pre 
ďalších Petržal-
čanov. Namiesto 
prvoplánového 
„nechcem“ a „od-
mietam“ na margo 
návrhov, ako s veľ-
kou nevyužitou 
plochou pred ich 
domami naložiť, 
predložili poslan-
com miestneho 
zastupiteľstva kon-
cept revitalizácie 
námestia a parku. 
A uspeli! Petržalka 
im v tohtoročnom 
rozpočte vyhradila 
20 000 eur na ob-
staranie projektu. 

viacero. Šrobárovo námestie 
a  priľahlý park boli celé roky 
len lúkou križovanou chod-
níkmi. Potenciál zostával ne-
využitý, priestor chradol. Náj-
dete tu drobné aj veľké betó-
nové plochy, lampy v  zlom 
technickom stave, poškodenú 
vzrastlú zeleň... 

„Pred dvanástimi rokmi tu 
boli snahy postaviť 24pod
lažný dom, neskôr tu mali byť 
športové haly, kaviareň s čitár
ňou, akési oddychové zóny, .... 
Všetky tieto podnikateľské zá
mery nám však pripadali skôr 
ako prekrývanie skutočných 
motivácií, o pridanej hodnote 
pre obyvateľov sme pochybo
vali,“ hovorí jeden z iniciátorov 
premeny námestia Jozef Badi-
da. „Aj na jar minulého roka 
sme na miestnom zastupiteľ
stve prezentovali naše zamie

tavé stanovisko. Poslanci náš 
názor akceptovali, ale zároveň 
sa celkom správne spýtali: A čo 
vlastne chcete? Tá otázka nás 
doslova nakopla. Uvedomili 
sme si, že ak chceme niečo po
zitívne presadiť, nestačí byť len 
reaktívni, práve naopak, žiada 
sa vlastný prínos .“  

Pripravili teda petíciu s po-
žiadavkou na zmenu územné-
ho plánu, podľa ktorého je ná-
mestie aktuálne plochou pre 
občiansku vybavenosť. A ako 
vieme na príklade bývalej 
škôlky na Tematínskej, dá sa 
na takejto ploche postaviť aj 
obytný dom s  apartmánmi, 
pretože tie sa považujú za ne-
bytové priestory. 

Takisto iniciovali diskusiu 
v  rámci komunity a  názory 
ľudí pretransformovali do 
konceptu revitalizácie ná-

mestia a  parku. Architekt 
Michael Kostka ho vytvoril 
vo svojom voľnom čase a  na 
vlastné náklady, jednoducho, 
chcel vo svojom okolí niečo 
zmysluplné. V septembri mi-
nulého roka sa poslanci s pe-
tíciou a ideou obyvateľov sto-
tožnili a aj nové zastupiteľstvo 
im v  tohtoročnom rozpočte 
„odkleplo“ na projektovú do-
kumentáciu 20-tisíc eur. 

Koncept je rozdelený na 
aktívnu a  pasívnu zónu. „V 
aktívnej sme navrhli multi
funkčné ihrisko s  hľadiskom 
a  hygienickým zázemím, 
outdoorové fitnes pre všetky 
vekové kategórie, pingpon
gové stoly či malý stage pre 
komunitné akcie,“ hovorí Mi-
chael Kostka. „V pasívnej zóne 
zas pavilón s prekrytím, pod 
ktorým sa dá schovať či ko
munitnú záhradu.“

Obaja iniciátori projektu 
vedia, že k  realizácii je ešte 

dlhá cesta. Veria však, že do 
prípravy projektovej doku-
mentácie k  Šrobárovmu ná-
mestiu a parku, vychádzajúcej 
z  ich konceptu, budú aktívne 
prizvaní. Dúfajú, že mesto 
a  mestská časť, na ktorých 
pozemkoch námestie a  park 
ležia, dokážu získať časť pe-
ňazí na realizáciu aj z  iných 
zdrojov a možno presvedčia aj 
firmy z Digital parku, že obed 
v parku je pre ich zamestnan-
cov príjemný benefit. „Sme 
presvedčení, že na budúci rok 
by sa s  revitalizáciou mohlo 
začať,“ tvrdia, hoci triezvo do-
dávajú, že realizácia ich kon-
ceptu  môže trvať aj viac ro-
kov. „Prvé kroky už máme za 
sebou, k úspešnému výsledku 
však budeme aj naďalej potre
bovať angažovaných obyvate
ľov a  podporujúcich poslan
cov, starostu a primátora.“ 

(in)
foto: koncept 3arch.sk

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

Okrem osvedčených podu-
jatí ako Prebuď sa (s) knihou, 
Počúvadlo, Knižné kolotoče 
či Leto s petržalskou knižni-
cou, ponúkne Miestna kniž-
nica Petržalka v tomto roku 
aj špeciálne novinky. 

Jednou je projekt o architektúre 
a  urbanizme „Tvory mes-

ta“ pod vedením Bratislavčana 
a súčasného Petržalčana Jána Ur-
bana. Zapojí deti do tvorby a re-
alizácie malej zmeny v priestore, 
ktorý denne navštevujú, v tomto 
prípade v okolí školy a knižnice 
na ulici Prokofievova. Formou 
prednášok, aktivít v  interiéri 
aj exteriéri, vychádzok, hier či 
návštevy interaktívnej výstavy 
chce v  deťoch prebudiť záujem 
o dianie v ich komunite, sídlisku 
a  ulici. Stretávať sa budú dva-
krát do mesiaca, vždy v  stredu 
o 14.00 hod. Spoločnými silami 
vybudujú skalku s kvetmi, hmyzí 
hotel, vytvoria záhon s  kvetmi 
a  skrášlia tak vstupné priesto-
ry školy. Už druhé stretnutie 
bude  6. marca, kedy v  pobočke 
Prokofievova privítajú Zoru Pau-
liniovú a  Zuzanu Žužiovú a  za-
mýšľať sa budú nad priestorom 
okolo školy. Projekt realizuje kniž-
nica v spolupráci s OZ YOUNG 
FOLKS LC, o. z. Krásy terasy 
a Sokratovým inštitútom.  (it)

Tou je samotný most s py-
lónmi, ženská plastika na 

podstavci od akademickej so-
chárky Ľudmily Cvengrošovej 
a plocha s kamennými lavička-
mi pri nej. Zo strany mesta je 
hranicou pamiatky dilatačná 
čiara, ktorá sa nachádza tesne 
pred zjazdom v smere do Kar-
lovej Vsi.  

„Ministerstvo vyhodnotilo, 
že pamiatkovými hodnotami 
sa vyznačuje Most SNP na 
severnej strane po dilatačnú 
čiaru, práve preto ju určilo za 

severnú hranicu jeho vyme
dzenia v úrovni vozovky mos
ta. V tomto bode končí oceľo
vé teleso mosta a priamo na 
neho nadväzuje železobetó
nová konštrukcia nájazdu, 
ktorý sa práve za dilatačnou 
čiarou začína rozvetvovať 
na rôzne smery,“ informovali. 
Mesto vďaka tomu môže plá-
novať architektonickú súťaž 
na riešenie podmostia.

Ministerstvo nevyhovelo 
požiadavke hlavného mesta, 
aby vyhlásilo Most SNP za 

Deti pre 
komunitu

Kde začína a končí pamiatka Most SNP?
Ministerstvo kultúry rozhodlo, že betónové 
estakády na oboch brehoch Dunaja nebudú sú-
časťou národnej kultúrnej pamiatky Most SNP.

národnú kultúrnu pamiatku 
od jednej dilatácie po nápro-
tivnú, a to z toho dôvodu, že 
na petržalskej strane sa di-
latácia nachádza ešte pred 
ukotvením najjužnejších nos-
ných lán mosta v  deliacom 
pruhu. „Ministerstvo vyhod
notilo, že takýto rozsah ná
rodnej kultúrnej pamiatky by 
nebol dostatočný, keďže kon
štrukčné súčasti mosta, ktoré 
sa vyznačujú pamiatkovými 
hodnotami, siahajú aj za 
hranicu navrhnutú hlavným 
mestom.“ Z  tohto dôvodu je 
vymedzenie národnej kultúr-
nej pamiatky až do  miesta, 
kde je dnes informačná tabuľa 
„Nový most“. 

(pn)
foto: googlemaps

K U LT Ú R A

Ak ideme z Petržalky, národná kultúrna pamiatka Most 
SNP začína informačnou tabulou a v meste ju uzatvára 
dilatácia.

Možná budúcnosť - miesto pre
 kultúru, šport aj komunitnú záhradu.

Súčasnosť

S Í D L I S K O
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Centrum integrovanej 
zdravotno-sociálnej sta-

rostlivosti pre ťažko a dlhodo-
bo chorých a pre ľudí s men-
tálnym a  fyzickým postihnu-
tím je obklopené stromami, 
vo vnútri je útulne. Seniori 
tu v  dielničkách pečú, varia, 
majú muzikoterapiu aj artete-
rapiu či kognitívne tréningy. 
Okrem toho majú rehabilitá-
cie, fyzioterapie, k  dispozícii 
psychológa... Opatrovateľ ich 
vezme na vozíku do kaviar-
ničky, v  lete aktivity s  liečeb-
nými pedagógmi prebiehajú 
vonku. Na takýto prístup nie 
sme v  podobných zariadeni-

ach zvyknutí a  máme pocit, 
že ide o nadštandard. Koordi-
nátorka so ciálnej starostlivosti 
v Dome Rafael Jana Hodeková 
vysvetľuje dôvody: „To nie je 
o  fajnovosti. To je o  základ
ných hodnotách a  úcte k  člo
veku. Chceme to robiť tak, ako 

sa to má. Chceme, aby mal člo
vek zachovanú dôstojnosť. O 20 
ľudí sa predsa nemôže starať 
jedna sestra. Nešetríme na per
sonále, máme to, čo je v zákone 
– na jedného človeka  1,3 perso
nálu – z toho 60 percent odbor
ného,“ hovorí. V praxi to vyzerá 
tak, že v  Dome Rafael necítite 
zápach moču, pretože ľudí tu 
prebaľujú tak často, ako potre-
bujú. Upratovačka je prítomná 
od rána do večera. Raňajky, 
obedy aj večere si klienti vybe-
rajú vždy z dvoch jedál. 

Ľudia tu nedožívajú nezao-
patrení, neošetrení a v moči... 
Je to luxus? V štáte, ktorý na 

tieto zariadenia momentálne 
finančne zabúda, áno. V kaž-
dom podobnom zariadení, 
v lepšom aj menej dôstojnom, 
si klient musí priplatiť z vlast-
ného. Niekde viac a  niekde 
menej. A tak sa v Dome Rafael 
skladajú celé rodiny, dokonca 

občas aj kolegovia, aby žil ich 
blízky v  slušnom zariadení. 
„U nás žijú tí šťastnejší z cho
rých,“ hovorí Mária Smoláro-
vá, zodpovedná za riadenie 
a  rozvoj. „Rodina je pre nich 
ochotná si aj odoprieť.“

Ale  nie pre zisk investora. 
Dom Rafael prevádzkuje nezis-
kovka. Všetko, čo klient dá, do-
stane späť. Na 60 lôžok tu pri-
padá 75 zamestnancov, presne, 
ako zákon ukladá, takže takmer 
80 percent rozpočtu zhltnú 
mzdy, zvyšok energie, na udr-
žiavanie priľahlého parku musí 
organizácia žiadať o granty, dve 
percentá, písať projekty... Čakať 

preto, že sa do Petržalky pohr-
nú podnikatelia investovať do 
centier pre dôchodcov a  ako 
bonus za to budú ešte zveľaďo-
vať okolitý verejný priestor, je 
čistý optimizmus. Starostlivosť 
o starých ľudí totiž nie je zárob-
kový biznis.

Za svoju existenciu vďačí 
Dom Rafael šiestim manžel-
ským párom, ktoré doň vložili 
nielen vlastné úspory, ale aj 
srdcia. Motiváciou bola služ-
ba druhému. „Jedna rodina 
chcela služby pre mladých 
ľudí, ktorí už nechodia do 
školy, ale pre kombinované 
postihnutie sú nezamestna
teľní. Tí dnes chodia do den
ného stacionáru,“ hovorí Jana 
Hodeková. „Ďalšia rodina 
mala potrebu zriadiť hospic, 
ďalšia starať sa o chorých...“

V našom štáte ste však buď 
v  zdravotnom svete, a  to do-
časne, keď ste chorí alebo v so-

ciálnom, a to podľa stupňa od-
kázanosti aj natrvalo. V Dome 
Rafael sa rozhodli skúsiť to 
inak. Vytvorili svojho druhu 
ojedinelé zariadenie, ktoré 
kombinuje zdravotnú a  soci-
álnu starostlivosť v  jednom 
dome. „Chceli sme to spojiť, 

lebo sa nám zdalo, že v  so
ciálnom aspekte chýba viac 
zdravotného a  v  zdravotnom 
zase naopak,“ hovorí Jana Ho-
deková. „Takže máme lekárov 
a zdravotné sestry, ale pacien
ti nemusia byť ako v nemocni
ci len na svojich lôžkach, ale 
môžu ísť aj do terapeutickej 
miestnosti, zimnej záhra
dy, spoločenskej miestnosti, 
máme aj svoju kaplnku...“

Konkrétne sú v trojposcho-
dovom dome dve zdravotné 
služby a  dve sociálne zaria-
denia. Zdravotnými sú hospic 
s 12 lôžkami a na prvom po-
schodí dom ošetrovateľskej 
starostlivosti s  24 lôžkami. 
Tu sa starajú o  pacientov, 
ktorých prepustili z  nemoc-
nice napríklad po operácii, 
výmene kĺbov, mozgovo-
cievnej príhode, teda tí, ktorí 
nemôžu ísť hneď do domácej 
starostlivosti. Na ich pobyt 
prispieva poisťovňa a  limi-
tuje ho 30 dňami. „Rodina 
dostane v  podstate mesiac, 
aby vyriešila situáciu svojho 
blízkeho,“ hovorí Mária Smo-
lárová. Po mesiaci 70 percent 
z  nich odchádza domov, pre 
niektorých musia najbližší 
hľadať sociálne zariadenie, 
pretože sa o  nich nedokážu 
doma postarať. „Naša vízia 
nebola, aby bol dom statický 
a  väčšina ľudí tu bola natr
valo. Chceli sme časť, kde ľu
dia dôstojne zomierajú, ale aj 
časť, kde je nádej na zlepšenie 

Odmietame ďalšie zahusťova-
nie Petržalky obytnými domami, 
pripúšťame však výstavbu škôlok 
alebo domov pre seniorov. Aj to 
odznelo pri verejnom prerokováva-
ní štúdie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky. Naša ideálna predstava 
je, že niekto postaví budovu s ve-
rejnoprospešnými službami a bude 
udržiavať a zveľaďovať aj verejný 
park, ktorý okolo nej bude. Zašli 
sme sa preto pozrieť do Domu 
Rafael na Kutlíkovej ulici, ktorý 
na pozemkoch magistrátu presne 
takto funguje. 

a  šanca ísť späť domov,“ vy-
svetľuje. „Centru to dáva inú, 
optimistickejšiu atmosféru, čo 
pôsobí aj na pacientov.“

Dve sociálne zariadenia 
sú denný stacionár pre desať 
mladých s  postihnutím a  za-
riadenie pre ľudí s neurodege-
neratívnymi poruchami ako 
sú demencia, Alzheimer, Par-
kinson, skleróza multiplex. 
Ide o 24 lôžok na druhom po-
schodí a pacienti získavajú na 
pobyt príspevok zo župy. 

Na treťom poschodí sú te-
rapeutické miestnosti a  diel-
ne. 

Keď pred dva a  pol rokom 
Dom Rafael otvárali, začínali 
so štyrmi klientmi. Od augusta 
2018 majú plný stav a v pora-
dovníku ľudí na každé miesto. 
Dôkaz, že to zrejme robia dob-
re. Ukazujú štátnym inštitúci-
ám, že možno takto sa to má 
robiť. Že nemá zmysel dotovať 
zariadenia, kde ľudia žijú pod 
svoju dôstojnosť a kde by nik-
to z nás nechcel byť. Zatiaľ bez 
finančnej odozvy. Príspevky zo 
župy a  poisťovne majú len na 

klienta. Na nič iné. Sú nezis-
kovka, ale nikoho nezaujíma, 
kde zoženú peniaze napríklad 
na koše na plienky. Preto žia-
dajú o granty, zháňajú sponzo-
rov, píšu projekty. Veď si vezmi-
te len kus lesoparku, o ktorý sa 
majú starať. Na začiatku bol 
zdevastovaný. Potrebovali ar-
boretistu, dendrológa, ornito-
lóga, niektoré stromy bolo totiž 
nutné vyrúbať, iné orezať. A to 
všetko stojí peniaze. 

Lenže ich úspešnosť v pro-
jektoch je len 50-percentná. 
Pretože, povedzme si rovno, 
starí ľudia u  nás nie sú až 
takí zaujímaví, takže peniaze 
sa im zháňajú neporovnateľ-
ne ťažšie. Len čo iné čakáme 
v  spoločnosti, v  ktorej ľudia, 
čo pracujú so strojmi, zarobia 
viac ako ľudia, ktorí pracujú 
so starými ľuďmi? A bude to 
tak, kým budeme mlčať. 

Každý z  nás raz bude od-
kázaný na pomoc druhého. 
A vtedy už bude neskoro kri-
čať, aké je dôležité, kto a kde 
sa o nás postará.  (in)

foto: archív Domu Rafael

Zbavíme sa hanby?
Koše pri predajni potravín na Ovsištskom námestí sú skutočne na 
hanbu. Pýtali sme sa, či supermarketu vyhovuje takáto forma imidžu 
a reklamy.

Väčšina obyvateľov si myslí, že 
za koše zodpovedá prevádz-

ka. „Smetné koše sú v  majetku 
prevádzkovateľa budovy. Terno 
ho už na túto situáciu upozor-
nilo,“ informovala nás Eva  Gütt-

lerová, ktorá mediálne zastupuje 
spoločnosť Terno. Prevádzko-
vateľom budovy je spoločnosť 
Slovzdroj. V  jej mene reagoval 
Juraj Bratislavský: „Koše sú po ži-
votnosti, vymeníme ich. Čakáme 

však na dodanie nových.“ Hoci 
Ovsište už s  vandalmi zďaleka 
nemá taký problém ako kedysi, 
koše na nožičkách by tu stále 
nemali dlhú životnosť. 

Text, foto: (in)

Seniori tu v dielničkách pečú, varia, majú muzikoterapiu 
aj arteterapiu či kognitívne tréningy. Okrem toho majú 

rehabilitácie či fyzioterapie.

S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť

NÁSTUPNÁ MZDA 963 € (38,75 H/TÝŽDEŇ)

POKLADNÍK/ČKA V BRATISLAVE
ZAŽIAR U NÁS AKO PREDAVAČ/KA –

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

V petržalskom centre žijú tí šťastnejší z chorých



8 • 28. 2. 2019 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 28. 2. 2019 • 9

Pokračovanie zo strany 1
Otázka však znie, čo sme 

schopní rešpektovať v území, 
ktoré bude trať lemovať?  

Primátor Matúš Vallo oby-
vateľom na verejnom prero-
kovaní štúdie sľúbil, že počas 
„jeho štyroch rokov“ žiadne 
pozemky mesto v  území ne-
predá ani   neprenajme. Je 
to reálne splniteľné, nijaká 
výstavba totiž nezačne skôr, 
ako bude hotová električková 
trať.   A  dovtedy tu pokojne 
môže byť stavebná uzávera. 

Načo teda potrebujeme 
štúdiu? Pre budúcnosť. Kvôli 
stavbám, ktoré by sa tu mohli 
začať objavovať o  desať ro-
kov. Štúdia je totiž víziou na 
30 a viac rokov. Na verejnom 
prerokovaní štúdie to však 
vyzeralo, akoby mal 4-po-
schodový dom na parkovisku 
pred naším 12-poschodovým 
panelákom, vyrásť už zajtra. 

Štúdia však nemá záväz-
ný charakter a  nemôže sa 
podľa nej povoľovať žiadna 
výstavba. Nerozhoduje teda 
ani o  osude parkovísk. Je 
len podkladom pre zmeny 
územného plánu mesta. (Ten 
aktuálny počíta okrem štvor-
prúdovky aj s 30-podlažnými 
domami.) Navrhuje pravidlá, 
čo tu môže vzniknúť. Tieto 
sa môžu následne premiet-

nuť do územných plánov zón, 
ktoré už o vašom parkovisku 
môžu rozhodnúť. To je zmys-
lom štúdie.

Pri funkčnej parkovacej 
politike, komfortnej električ-
ke a  nastavení spoločnosti, 
ktorá autá vytláča z  miest, sa 
o  desať rokov aj na dom na 
dnešnom parkovisku budeme 
pozerať inak. Nebude to totiž 
len ďalšia kocka. S  originál-
nou architektúrou či zelenou 
fasádou dokáže polyfunkčný 
objekt nielen zjemniť brutalitu 
obrích panelových kvádrov, 
v  ktorých dnes žijeme, ale 
vďaka prevádzkam v  ňom, 
priniesť do sídliska aj život. 
V  architektonicky monotón-
nej Petržalke nám totiž zúfalo 
chýba klasická ulica či ná-
mestie. Pozitívnym príkladom 
by mohla byť zóna Gercenova. 
Alebo máte pocit, že dnešné 
paneláky sú to jediné, čo tu má 
ako bývanie trvalo pôsobiť?

Poďme na začiatok 
Kedysi sa električky z miest 

vytláčali ako najpomalejší 
prostriedok. Potom došlo 
v  západnej Európe k  ich re-
nesancii, pretože problémom 
sa stali autá. Spracovatelia 
aktuálnej štúdie pod vedením 
architekta prof. Bohumila Ko-
váča už v  roku 2014 vyhrali 

súťaž na riešenie územia okolo 
Chorvátskeho ramena. Domi-
novala v  ňom električka. „Jej 
zmyslom je, aby v centre síd
liska zbierala ľudí a autá cho
dili po obvode Petržalky. Bež
né cesty v  tomto území majú 
slúžiť len na to, aby obslúžili 
objekty, ktoré tu vyrastú,“ vy-
svetľuje Bohumil Kováč. „Toto 
je podstata fungovania tohto 
územia. A  tiež dôvod, prečo 
sme tu nechceli podporovať 
veľké kapacity statickej do
pravy. Nechceli sme električ
ke v  tomto priestore vytvárať 
konkurenciu automobilov. Jej 
hlavným partnerom je cyklis
tická cesta. Tá je samostatná 
a vedie z  Janíkovho dvora až 
na Šafárikovo námestie. Tak 
bolo postavené aj zadanie. 
A  také sú aj súčasné trendy 
udržateľnej mobility.“

Tak vznikla štúdia, v  kto-
rej dominuje priestor okolo 
Chorvátskeho ramena ako 
lineárny krajinný park a  trať 
električky s  jedinečnými za-
stávkami, ktoré sú akýmisi 
orientačnými bodmi. Zahra-
ničné skúsenosti hovoria, že 

tam, kde sa budú formovať 
zastávky, vzniknú aj podnety 
na novú výstavbu. A tu sa do-
stávame k  dileme ekonómia 
verzus ekológia. Čo má byť 
silnejšie? „My sme sa snaži
li presadiť 5E, teda aby, bol 
návrh ekonomický,  efektívny, 
ekologický,  etický a estetický. 
Hľadali sme medzi nimi rov
nováhu, takže sú tam úseky, 
kde prevažuje pohľad ekono
mický a úseky, kde prevažuje 
ekologický aspekt,“ vysvetľuje 
architekt. 

To bola základná koncepcia 
návrhu. Ten rozdeľuje územie 
na sektory, čo je výhodou, 
pretože, ako sme videli aj na 
verejnom prerokovaní, kaž-
dé územie má svoje lokálne 
problémy, ktoré sa v  procese 
pripomienkovania dajú riešiť 
individuálne s konkrétne do-
tknutými obyvateľmi. Mesto 
bude ich námietky vyhodno-
covať do leta. Ako to bude 
vyzerať? ´Nechceme dom na 
parkovisku! Škrtneme ho?´ 
„Ťažko vopred rozhodnúť. 
V  praxi územného pláno
vania je to tak, že niektoré 

pripomienky sú oprávnené, 
pretože riešenie napríklad nie 
je v súlade so zákonom. A po
tom sú tu názory a  želania, 
niekedy protirečivé. Nehovo
rím, že sa im nedá vyhovieť. 
Dôležité je, aby sme s dotknu
tou skupinou priamo komu
nikovali. Sme na to priprave
ní,“ reaguje Bohumil Kováč.  

Ako sme sa dostali do 
stavu, v  ktorom je primá-
tor zatlačený nespokojnými 
obyvateľmi do vyhlásenia, 
že „domy, ktoré sú (v štúdii, 
pozn.red.) na parkoviskách, 
tam nemajú byť“?

Kto to zaplatí? 
Pred 30 rokmi malo ísť 

stredovým pásom Petržal-
ky metro a  štvorprúdovka. 
Územný plán tu preto počítal 
s  občianskou vybavenosťou 
nadmestského a  celomest-
ského významu – predstavte 
si teda napríklad veľký hyper-
market. V okolitých domoch 
s  terasami boli tzv. štartovné 
byty, teda najmä garzónky, 
jednoizbové byty, len zopár 
trojizbových. Väčšie byty pre 

rodiny boli ďalej vo vnútrob-
lokoch. Štát byty prideľo-
val - garzónka jeden človek, 
dvojizbový manželia bez die-
ťaťa... A  podľa týchto počtov 
sa dimenzovali aj parkovacie 
plochy. Lenže podmienky 
sa zmenili. Dnes nevieme 
presne zistiť, koľko ľudí býva 
trvalo v  byte, koľko je pod-
nájomníkov a koľko má dole 
zaparkovaných áut. „Dnes 
máme prekročenú mieru 
motorizácie na jeden byt. 
Na 55miestnom parkovis
ku som nedávno narátal 22 
mimobratislavských ešpéze
tiek...,“ hovorí architekt. 

Niektorí dúfajú, že túto 
situáciu vyrieši parkovacia 
politika. Štúdia navrhuje aj 
parkovacie domy. Nepred-
stavujte si však škatule s auta-
mi. „V  návrhu sú parkovacie 
domy s partermi vybavenosti 
a zelenou strechou. Ich polo
ha navyše rešpektuje štúdiu, 
ktorú obstarala mestská časť,“ 
hovorí Bohumil Kováč. Lenže 
sú parkovacie domy to jediné, 

čo má sprevádzať električku? 
Nebudeme raz vyčítať urba-
nistom, že nerátali s car-sha-
ringom? „Preto v návrhu do
minujú polyfunkčné objekty.“

Napriek tomu, že štúdia vy-
medzuje veľkú plochu krajin-
ného parku pri Chorvátskom 
ramene, zmienka o  novej 
výstavbe v  okolí električky 
Petržalčanov vytočila. A  to 
napriek tomu, že štúdia ho-
vorí o maximálne 7-percent-
nej ploche pre novú výstavbu 
a  minimálne 44-percentách 
kompaktných plôch zelene, 
čo je takmer 3,5-násobne 
väčšia plocha ako Sad Janka 
Kráľa. K  tomu treba pripočí-
tať doplnkovú zeleň komuni-
kácií, verejných priestorov...

Dokopy ide napr. podľa va-
riantu A o cca max. 2240 no-
vých bytov v  polyfunkčných 
domoch, z  toho pripadá 950 
v  rámci súkromného projek-
tu Petržalka City pred Ges-
sayovou ulicou, ktorý už má 
zmluvu s  mestom.   Takže sa 
bavíme o približne max. 1290 

nových bytoch na pozemkoch 
mesta. Obyvateľom sa to zdá 
stále priveľa. „Pre nás je to 
horný stav. Zákon za bytový 
dom považuje taký, v ktorom 
je viac ako 50 % podielu býva
nia. Keďže navrhujeme poly
funkčné domy, podiel bývania 
môže byť aj podstatne nižší 
ako je číslo 1290,“ objasňuje 
architekt Kováč. Ozvali sa 
však už aj odborníci, ktorým 
sa to zase zdá málo. Územie 
by totiž nemalo byť stratové. 

Ani keď ide o územie mesta. 
Prečo musí priestor na seba 
zarobiť? Aby sme mali z čoho 
vytvoriť a udržiavať park. Ale-
bo povieme Dúbravčanom, 
prispievajte do rozpočtu Bra-
tislavy a  my z  neho budeme 
financovať ten obrovský park 
v  Petržalke? Alebo zvýšime 
dane z nehnuteľností? 

Zeleň musí patriť k  objek-
tom, ktorých správcovia ju vy-
tvoria a budú udržiavať. „Ho
vorí sa ´Postav dom, zasaď 
strom´. My navrhujeme jeden 
dom a desať stromov,“ hovorí 
Bohumil Kováč. „Ale platí 
to aj naopak. Keď zasadíme 
stromy, musíme postaviť ten 
jeden dom, aby mal, obrazne 
povedané, gazda kde bývať.“ 

Domy by mali mať partery, 
teda prízemie, kde môžu byť 
prevádzky obchodnej vyba-
venosti, služieb, malej kultú-
ry, priestory pre stretávanie 
sa občanov. Tie vytvoria nové 
pracovné príležitosti, zisk aj 
dane, ktoré sa dajú použiť 
pri údržbe územia. Navyše 

vznikne priestor pre dnes 
absentujúce susedstvá. Tie, 
bohužiaľ, len stromy vytvoriť 
nedokážu. A  napokon oživia 
aj sídlisko, pretože Petržalka 
je dnes taká nehostinná aj 
preto, že chodíme len okolo 
prízemí s pivničnými oknami 
alebo po pustnúcich terasách.

Na prerokovaní štúdie 
padla námietka, že priesto-
rov na prevádzky, obchody, 
kaviarne, služby, máme dnes 
na terasách dosť, nepotrebu-
jeme ďalšie. Lenže sami vidí-
me, že terasy nie sú príťažlivé 
pre podnikateľov, rozpadávajú 
sa nám pred očami, rekon-
štrukcie sú nereálne, pretože 
neexistuje vlastník. Maximál-
ne ich revitalizujeme. Preto 
variant B  štúdie overuje aj 
možnosť, ako by zareagoval 
priestor okolo domov, ak by 
terasy bolo nutné asanovať 
a  tým vrátiť pod domy zase 
život. Ale to sme zase pri 
otázke: Kto to zaplatí?  

(in)
foto: Matúš Husár

➤

Bavíme sa o  1290 bytoch 
v moci mesta. Nevieme, koľ-
ko z nich bude 1-, 2-,3-, 4-iz-
bových bytov, štúdia má  len 
jednotkový byt s  rozlohou 
60m2, preto počíta s  pome-
rom 1,2 auta na byt. Napriek 
garancii jedného miesta na 
byt sa to ľuďom zdá málo, ar-
chitekti však nemali v  pláne 
využiť územie len na parko-
viská a v súlade so zahranič-
nými trendmi uvažujú s filo-
zofiou ústupu závislosti na 
aute v  prospech prednost-
ného využívania električky 
alebo bicykla.

Pri Kostole sv. rodiny pribudne električkový most cez rameno. Pre stavbu električky 
vyrúbu vyše 1700 stromov, pribudnú križovatky, aj lávky cez Chorvátske rameno.  
Prostredie, tak, ako ho poznáme, sa zmení na nepoznanie. 

➤

S Í D L I S K OS Í D L I S K O

 ČAROVNÉ OSTROHY
MARTIN CHODÚR

HELENA VONDRÁČKOVÁ

BRATISLAVA
Národné tenisové centrum, Príkopova 6

VPRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽETE
REZERVOVAT VSTUPENKY

NA MOBILNOM CÍSLE 0903 781860

12. marca 2019
o 17.00 hod.
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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

VÝSTAVY
po – št  10:00-18:00, pia  10:00-16:00
21.03. - 17.04. | 10:00 | vstup voľný
MAĽUJEME PODĽA SLÁVNYCH MALIAROV
výstava výtvarných prác DSS KAMPINO
vernisáž: 20.03. o 14:00h

KONCERTY
24.03. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM cyklus komorných koncertov
VIRTUÓZNE MELÓDIE  
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave  

DOM KULTÚRY LÚKY
01.03. | 19:00 | 3 €                                   ticketportal
HUDOBNÉ KINO  - cyklus Osobnosti
LACO DÉCZI - PARA NAD RIEKOU

03.,10., 17.,24.,31.03. | 15:00 | 3 €   
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 

piatky | music club                 ticketportal
08.03. | 19:30 | 3 € |  FINALLY HERE + HOSTIA
15.03. | 18:30 | 3 € | ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
29.03. | 19:30 | 5 € / 7 €* | RAP NA LÚKACH VOL.14

16.03. | 17:30 | 12 € / 15 € *                  ticketportal
LIVIN´BLUES 2019

27. ročník medzinárodného festivalu 
blues a rhythm´n´blues 
CALVADOS BAND
MATĚJ PTASZEK & ST.JOHNNY STEHLÍK (CZ)
C C CALE TRIBUTE BAND
JERGUŠ ORAVEC 3JO & TAMMY NIŽŇANSKÁ A.H. 
MUDDY SHOES (HU)
NINA VAN HORN (USA/FR)  
Havným partnerom podujatia a z verejných  zdrojov 
festival podporil  Fond na podporu umenia

17.03. | 14:00 | 2 € 
NEDEĽNÉ DIVADIELKA
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - DIVADLO DADABOJA

20.03. | 19:00 | 2 €                           ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB  - ECUADOR 2018
beseda, prednáška a fi lm cestovateľa  A. VOJČEKA

21.03. | 18:30 | 5 € / 2,50 € dieťa
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

22.03. | 19:30 | 5 €                                    ticketportal
ORCHESTRION-AUDIO-VISUAL 
JAM SESSION_03

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
02.03. | 10:00 | 5 € | PAT A MAT: 
                     ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
02.03. | 18:00 | 5 € | ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
02.03. | 20:00 | 5 € | OSTRÝM NOŽOM
03.03. | 10:00 | 5 € | AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
03.03. | 20:00 | 5 € | KAFARNAUM 
04.03. | 20:00 | 5 € | NA STRECHE
05.03. | 20:00 | 5 € | ŽENY V BEHU
06.03. | 20:30 | 5 € | TRHLINA
09.03. | 10:00 | 5 € | PSIE VELIČENSTVO

4,00 € deti do 18 rokov, študenti VŠ, ZŤP a seniori

CC CENTRUM
PROGRAMY PRE DETI 
01.-29.03. | 9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
pondelky, štvrtky, piatky 
DETSKÁ HERŇA pre deti do 4 rokov

04.,11.,18.,25.03. | 9:30 | 1 €/ osoba
06.,13.,20.,27.03. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY kreslenie pre deti do 3 rokov

06.,13.,20.,27.03. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 3 do 10 rokov

07.,21.,28.03. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO keramické dielničky od 5 do 10 rokov

07.,14.,21.,28.03. | 16:00 | 2 €
HOPSASA pohybové cvičenie od 3 do 6 rokov

16.03. | 9:00 | 2,50 € predávajúci / 0,70 € kupujúci
JARNÁ BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

24.03. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA od 4 do 10 rokov
téma: JARNÁ PRECHÁDZKA - výtvarná dielnička 
PRE SENIOROV
19.03. | 14:00 | vstup voľný
PREVENCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA SENIOROCH
beseda pre seniorov spojená s videoprojekciou 
a diskusiou (MV SR) 
Projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu 

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
01.03. | 19:00 | 10 €                                   ticketportal
ROMAN HORKÝ A SKUPINA KAMELOT - koncert

v rámci turné k novému albumu „Země tvých dlaní“

05.03. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE S POCHOVÁVANÍM BASY
tanečno-zábavné popoludnie  s CHARLIES DUO

06.03. | 9:00 | info: www.kzp.sk
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019
65. ročník okresnej súťaže poézie a prózy - IV. kat.

08.03. | 19:00 | 6 €                                   ticketportal
AKCENT LIVE - MDŽ + hosť:
DUO MIRKA A ONDRO „PODARENÝ PÁR“

10.03. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
KRAJČÍR NITÔČKA - DIVADLO POD BALKÓNOM

13.03. | 19:00 | 15 €  (bz)                        ticketportal
MM KABARET UVÁDZA: S JANKOM LEHOTSKÝM 
NIELEN PO JAPONSKY

Milan MARKOVIČ a Páni bratia (Peter NIŇAJ 
a Róbert PUŠKÁR) pozývajú Janka LEHOTSKÉHO

19.03. | 15:00 a 18:30 | 6 € / 8 € *         ticketportal
NESKORO VEČER 
talk show Petra MARCINA 

24.03. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
JANKO A MARIENKA - DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

28.03. | 19:00 |  15 € / 10 € deti, seniori                      ticketportal
PUĽS - KRÁČALI POD NAMI
hudobno -tanečné dielo v podaní 
Poddukelského umeleckého ľudového súboru

Partneri

10.03. | 16:00 | 5 € | DILILI V PARÍŽI 
10.03. | 18:00 | 5 € | VERNÍ, NEVERNÍ
10.03. | 20:00 | 5 € | BOJOVNÍČKY SLNKA 
11.03. | 18:00 | 5 € | KNIHA OBRAZOV 
11.03. | 20:00 | 5 € | MODLITBA 
12.03. | 18:00 | 5 € | BÉCASSINE
12.03. | 20:00  | 5 € | JE MI FAJN S.R.O.  

I N Z E R C I A H I S T Ó R I A

NON-STOP Kontakt / 0911 691 171
patriklopusny@gmail.com

POŽIČOVŇA PRÍVESNÝCH 
VOZÍKOV V PETRŽALKE

IMPULZ, 
Združenie na pomoc  
ľuďom s mentálnym  

postihnutím v Petržalke,  
Turnianska 10

hľadá pracovného asistenta - 
majstra do chránenej dielne  

na celý úväzok, 

riaditel@zpmp-impulz.sk
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

Údržba 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

Tešíme sa na vaše 

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

Dôsledne budovaný sys-
tém opevnenia na bra-

tislavskom predmostí tak  
10. októbra 1938 prekročili 
nemecké vojská bez jediného 
výstrelu. Hranice sa posunuli 
na úroveň Dunaja a  hranič-
ný priechod viedol cez jediný 
bratislavský most. Petržalka 
dostala nemecké pomenova-
nie – Engerau, oficiálnym ja-
zykom sa stala nemčina a v pe-
tržalských školách sa hneď na 
druhý deň po okupácii začalo 
vyučovať v nemeckom jazyku. 
Množstvo slovenských a  čes-
kých rodín sa sťahovalo do 
vnútrozemia. Tí, ktorí nemali 
kam ísť, alebo nechceli zane-
chať svoje majetky, museli žiť 
v  okupovanej oblasti a  znášať 
všetky útrapy s tým spojené. 

Na život obyvateľov dohlia-

dalo Gestapo, všetky doteraj-
šie spolky boli zrušené a kul-
túrny a  spoločenský život 
obyvateľov sa značne obme-
dzil. Muži nemeckej, ale ne-
skôr aj slovenskej národnosti 
museli narukovať na front, 
chlapci vstúpiť do organizá-
cie Hitlerjugend a dievčatá do 
Spolku nemeckých dievčat. 
Kvôli nedostatku mužskej 
pracovnej sily boli v  petržal-
ských fabrikách nútené pra-
covať ženy aj mladé dievčatá. 

Izoláciou Petržalky od 
Bratislavy trpeli aj samotní 
Bratislavčania. Ich obľúbe-
ná rekreačná zóna (nábrežie, 
športoviská, kúpalisko Lido – 
ako náhradu zaňho postavili 
v roku 1938 kúpalisko Tehel-
né pole) sa stala neprístupná. 
Bratislava prišla taktiež o bo-

hatý zdroj plodín, ktorými 
petržalskí pestovatelia záso-
bovali mestské trhoviská.

Sám Adolf Hitler navští-
vil Petržalku už v  októbri 
v  roku 1938. Z  petržalskeho 
brehu Dunaja pri Aucafé si 
pozrel Bratislavu a pri pohľa-
de na sochu leva – symbol 
československej štátnosti, na 
dnešnom námestí Ľudovíta 
Štúra – vraj nahnevaný zave-
lil: „Die Katze muss weg!“ (Tá 
mačka musí preč!). 

Ďalšia príhoda sa traduje 
z  Hitlerovej obhliadky pev-
nostného systému, konkrétne 
objektu BS-8 pri Kopčianskej 
ceste, keď jeho transportér 
údajne padol do protitankovej 
priekopy. Či sa tieto tvrdenia 
zakladajú na pravde, s určitos-
ťou povedať nemôžeme, ale 

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

Okupácia Petržalky  
hitlerovským Nemeckom (1. časť)
Po pričlenení Rakúska k Nemecku tzv. anšlusom 12. marca 1938 sa 
Petržalka ocitla na hranici hitlerovského Nemecka. Nie však nadlho. 
Podpísanie Mníchovskej dohody 30. septembra 1938 znamenalo 
nielen podstúpenie českých Sudet, ale aj slovenského Devína a Petr-
žalky Tretej ríši. 

jedno je isté – Adolf Hitler si 
po prehliadke systému opevne-
nia vydýchol, že tento val padol 
bez boja. Keby sa tak nestalo, 
muselo by pretiecť veľa krvi, 
hlavne na strane dobyvateľov. 
Tak sa Hitler zmieňoval pri prí-
chode z Petržalky v Berlíne.

Ku koncu vojny na území 
Petržalky dokonca Nemci 

zriadili zberný tábor pre zajat-
cov (väčšinou Židov), ktorí tu 
boli nasadení na nútené práce. 
Zverstvá, aké sa tu napácha-
li, sa ľudia dozvedeli hneď po 
vojne, pri odkrytí masových 
hrobov. O tejto čiernej histórii 
Petržalky budeme písať v  ná-
sledujúcom čísle.

 Text, foto: (mk)
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Takto sme si 
„skrášlili“ trávu 

pri električkovej trati 
na Farského. Chce-
la by som veriť, že to 
rovnako nebude vyze-
rať aj popri tej novej.

 Viera J.

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
 Sme už rezistentní voči neporiadku?

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

Jednou vetou
Karla (zoznam.sk): Odporúčam podať podnet na prešetrenie verejnému ochran-
covi práv (VOP). Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého byd-
liska ako aj označenie orgánu verejnej správy, voči ktorému váš podnet smeruje. 
Je dôležité, aby ste opísali podstatné okolnosti prípadu, či ste sa, a na aké orgány, 
v  danej veci obrátili. V  záujme urýchlenia preskúmavania podnetu nezabudnite 
priložiť kópie dokladov potvrdzujúce vaše tvrdenia, označiť o aké porušenie zák-
ladného práva či slobody podľa vašej domnienky ide a čoho sa domáhate. Podnet 
adresujte poštou, faxom, elektronicky, eventuálne ho môžete osobne doručiť, ale-
bo spísať do zápisnice v úrade VOP. V prípade potreby vám pomôžu na informač-
nej linke VOP 02/3236 3701, resp. 02/3236 3702. Podotýkam, že verejný ochranca 
práv nemá vo svojej pôsobnosti poskytovanie právneho poradenstva. Ak požadu-
jete radu, týkajúcu sa dotknutého orgánu, je potrebné obrátiť sa na advokátsku 
kanceláriu.

Sú polícii nedisciplinovaní  
vodiči ľahostajní?

Pasová sezóna je tu!

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

RUDOLF PAŠTEKA 
(52) z Bratislavy

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave I príkaz na dodanie do vý-
konu trestu odňatia slobody pre trestný 
čin krádeže a Okresný súd v Bratislave 
III príkaz na zatknutie pre prečin neo-
právneného zásahu do práva k domu, 
bytu alebo k nebytovému priestoru.   

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.

BRANISLAV 
KRAVÁRIK (40) 
z Bratislavy

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave III príkaz na zatknutie pre 
prečin nedovolenej výroby omam-
ných a  psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držanie a ob-
chodovanie s nimi. 

Viete, že...
... v čase od 4.2.2019 do 17.2.2019 nahlásili v našom kraji krádež 11 moto-
rových vozidiel, z  toho v  Petržalke 2 (Bronzová, Vlastenecké nám.)? V  noci 
zlodeji ukradli 9 a  cez deň 2 autá, v  dňoch 8.,9.,11.,12.,14.,16. a  17. krádež 
auta nehlásili.
... od 1.januára do 17. februára 2019 sme v našom kraji zaznamenali 205 do-
pravných nehôd, čo je o štyri osoby menej ako v rovnakom období vlaňajš-
ka? Zahynula pri nich jedna osoba – cyklista. 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Ne/platné hlasovanie?
Pri písomnom hlasovaní niektorí 
vlastníci podpisovali hlasovací há-
rok v  prítomnosti jedného overo-
vateľa. Je neplatné celé hlasovanie, 
alebo iba podpisy takto získané? 
Vlastníci, v  prospech ktorých hla-
sovanie skončilo priaznivo, nechcú 
priznať takéto overenie podpisov. 
Hlasovali aj majitelia garážových 
stojísk, ktoré nie sú nebytovými 
priestormi, takže mali dva hlasy, ale 
platiť odmenu zástupcovi vlastní-
kov chcú iba za byt. Sú platné oba 
hlasy? Aké sú súdne poplatky v prí-
pade, že by som sa obrátil na súd 
a ako postupovať?

 Stanislav Gates, Petržalka

Pokiaľ sa podľa § 14a ods.4 zákona č. 
182/1993 Z.z. o  vlastníctve bytov a  ne-
bytových priestorov v  platnom znení 
(ďalej len „zákon o  bytoch“), rozhoduje 
písomným hlasovaním, podpisy vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov (ďalej 
len „vlastník/ci“) musia potvrdiť najmenej 
dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na 
schôdzi. Ako vyplýva z vašej otázky, schô-
dza vlastníkov túto zákonnú povinnosť 
splnila, ale pri následnom písomnom hla-
sovaní počas podpisovania hlasovacej lis-
tiny v niektorých prípadoch bol iba jeden 
overovateľ. Takýmto konaním došlo k po-
rušeniu zákona o  bytoch, ktorý je v  prí-
pade písomného hlasovania  dostatočne 
zrozumiteľný – podpísanie hlasovacej 
listiny vlastníkom si vyžaduje osobnú prí-
tomnosť najmenej dvoch overovateľov. 

V  rozpore s  platným zákonom o  by-
toch bolo aj hlasovanie vlastníkov gará-

grundler@chello.sk 

žových stojísk v bytovom dome. Ako 
vyplýva z dôvodovej správy zákona č. 
283/2018 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon o bytoch, garážovým sto-
jiskom sa rozumie plošne vymedzená 
časť nebytového priestoru, nachádza-
júceho sa v  dome určeného na par-
kovanie motorových vozidiel (garáž 
v  dome), s  ktorým je spojené právo 
podielového spoluvlastníka garáže 
v dome užívať toto parkovacie miesto 
výhradne pre svoje potreby. Spravidla 
ide o  tzv. „hromadné garáže“, kde sú 
garážové stojiská vyznačené len vo-
dorovným značením, preto nespĺňajú 
definíciu nebytového priestoru podľa 
§ 2 ods. 3 zákona o bytoch. V zmysle 
ustanovenia § 14 ods.3 vlastník má 
pri hlasovaní za každý byt, alebo ne-
bytový priestor jeden hlas, čo platí 
aj v  prípade, ak byt, alebo nebytový 
priestor v dome, je v podielovom spo-
luvlastníctve viacerých osôb. Keďže 
stojisko v  „hromadnej garáži“ nie je 
samostatným nebytovým priestorom, 
ktorý by zakladal právo vlastníka hla-
sovaním rozhodovať ako spoluvlast-
ník o  veciach dotýkajúcich sa správy 
domu, hlasovanie v  predmetnej veci 
nebolo právne čisté. O platnosti, resp. 
neplatnosti hlasovania, môže rozhod-
núť iba súd. Prehlasovaný vlastník má 
možnosť do 30 dní od hlasovania ob-
rátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol. 
Ak sa nemohol o výsledku hlasovania 
dozvedieť, má právo o  rozhodnutie 
požiadať súd najneskôr do troch me-
siacov od hlasovania. Prehlasovaný 
vlastník sa môže zároveň domáhať 
dočasného pozastavenia účinnosti 
rozhodnutia vlastníkov podľa prís-
lušných ustanovení civilného sporo-
vého poriadku. Žalobu o  neplatnosť 
rozhodnutia vlastníkov je potrebné 
podať v zákonom stanovenej lehote, 
inak právo prehlasovaného vlastníka 
zaniká.

Pod týmto názvom redakcia uve-
rejnila list obyvateľov Tupolevo-

vej ulice, ktorí sa sťažovali na situáciu 
v okolí škôlky Sonička. Ako napísali, 
parkovanie medzi domami napriek 
zákazovým značkám, ako aj jazda 
v  protismere v  jednosmernej ulici, 
sú už neúnosné. Napriek žiadostiam 
obyvateľov o  nápravu, opísaná situ-
ácia necháva mestskú políciu chlad-
nou, nenastáva žiadne zlepšenie. To 
bolo v decembri 2018. Čo sa za dva 
mesiace zmenilo, nám povedal hl. 
kom. Mgr. L. Fatura, veliteľ Expozitú-
ry Bratislava V  MsP Bratislava.

Nemôžem a  nebudem súhlasiť 
s tým, že mestská polícia je chladná 
voči žiadostiam občanov o nápravu 
protizákonného stavu. Policajti našej 
expozitúry reagujú a preveria každý 
podnet od občanov a v prípade po-
treby dostanú konkrétne pokyny. 
Tak to je aj s MŠ Sonička, ktorú po-

licajti riešia opakovane viackrát za 
rok. Musím ale povedať, že nie je 
možné vyčleniť jednu hliadku len na 
Tupolevovu ulicu, alebo iba k  jed-
nej MŠ. Obdobné problémy hlásia 
obyvatelia aj iných ulíc, resp. riadi-
telia školských alebo predškolských 
zariadení. Je nemožné, aby hliadka 
v  rovnakom čase bola na všetkých 
miestach, kde vo zvýšenej miere do-
chádza k  porušovaniu dopravných 
predpisov. Najväčší problém našej 
expozitúry je nedostatok ľudských 
zdrojov. Čím menej policajtov, tým 
menej hliadok a tie, ktoré slúžia, ne-
dokážu fyzicky pokryť všetky kolízne 
miesta. Napriek tomu sme v mesia-
coch január a február na uvedenom 
mieste vyvinuli tlak na nezodpoved-
ných vodičov a riešili 12 priestupkov 
z toho 11 blokovou pokutou a jeden 
napomenutím. Uvedenej lokalite sa 
budeme naďalej venovať. (jgr)

S  blížiacim sa koncom zimy 
prichádza na oddelenia dokladov 

tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až do 
konca letných prázdnin. Ináč po-
vedané, až do polovice júla sa bude 
čakacia doba na oddeleniach do-
kladov a  v klientskych centrách PZ 

predlžovať. Súčasné predsezónne ob-
dobie je najvhodnejšie na bezproblé-
mové vybavenie cestovného dokladu, 
resp. občianskeho preukazu. O  prí-
slušné doklady je možnosť požiadať 
na hociktorom pracovisku dokladov 
nezávisle od miesta pobytu. (jgr)

Novozvolený starosta
Petržalky a vedenie Mest-
skej časti Bratislava-Petr-
žalka navštívili v januári
pre vádzkové priestory
spo  ločnosti Veolia Energia
Slovensko, a.s.

Nové vedenie mestskej
časti Petržalka, vrátane sta-
rostu pána Jána Hrčku, nav -
štívilo v priebehu januára
prevádzkové priestory spo-
ločnosti Veolia Energia Slo-
vensko, a.s.

Oboznámilo sa s techni-
kou a spôsobom výroby
tepla a teplej vody, prezrelo
si prácu kogeneračných jed-

notiek a aj neoddeliteľnú sú-
časť centrálneho zásobova-
nia teplom Petržalky, o do-       
vzdávacie stanice tepla - do-
mové aj centrálne. Počas ex-
kurzie nevynechalo ani dis- 
pečing spoločnosti, kde sa
24-hodín denne monitorujú a
riadia všetky tepelno-tech-
nické zariadenia a súčas ne
riešia aj podnety od  be  ra -
teľov.

Mestská časť Bratislava-
Petržalka a spoločnosť Veo-
lia Energia Slovensko, a. s.,
sú partneri od roku 1993. Za-
čiatkom roka 2013 bol zrea-
lizovaný unikátny projekt

trvalej udržateľnosti systému
CZT, ktorého súčasťou bola
aj inštalácia 18 kogenerač-
ných jednotiek s celkovým
výkonom viac ako 14 MWe
 v existujúcich kotolniach.
Kon tinuálna obnova celko-
vého systému CZT prináša
mestskej časti zvýšenie
energetickej bezpeč  nosti,
efek tív nosti a kvality dodá-
vok tepla. Spoločnosť Veolia
Energia Slovensko zásobuje
teplom a teplou vodou tak-
mer 40-tisíc petržalských do-
mácností.

- ves -
Foto autor

Starosta Petržalky, Ján Hrčka, tretí zľava.

Návšteva novozvoleného starostu Petržalky
v priestoroch dispečingu Veolie
a kotolní centrálneho zásobovania teplom

P O R A D Ň A / K R I M I VA Š E  N Á Z O R Y

Mrzí ma už dlhšie zabud-
nutý kúsok našej Pe-

tržalky v  blízkosti Polikliniky 
Šustekova a  zastávky MHD 

Mlynarovičova.Je to len malý 
kúsok z mozaiky celej Petržal-
ky, ale patrí k nej... 

 Karol Macháček

V stredu 6. februára 2019 som 
sa zúčastnila na verejnom 

prerokovaní Urbanistickej štúdie 
centrálnej rozvojovej osi Petr-
žalka. Ako urbanistka s viac ako 
30-ročnou praxou v  územnom 
plánovaní viem porovnať toto 
verejné zhromaždenie s desiat-
kami iných. Spôsob vedenia 
tohto verejného zhromaždenia 
nebol najšťastnejší. Vopred mali 
byť jasné roly – primátor ako po-
litický garant, hlavná architektka 
ako osoba zodpovedná za urba-
nizmus a architektúru Bratislavy, 
hlavný riešiteľ ako garant rieše-
nia štúdie a odborne spôsobilá 
osoba pre obstarávanie územ-
noplánovacích dokumentácií 
a  podkladov (ďalej OSO) ako 
garant toho, že štúdia spĺňa od-
borné i  legislatívne náležitosti. 
Roly sa však zmiešali, riešiteľský 
tím nemal dosť času na prezen-
táciu štúdie a OSO sa ani nedo-
stala k  slovu. Pritom práve ona 
na základe stavebného zákona 
obstaráva urbanistickú štúdiu 
a  jej, keďže to patrí k  jej povin-
nostiam, malo byť zverené aj 
vedenie verejného zhromažde-
nia. Práve OSO dokáže zodpo-
vedne analyzovať, ktoré otázky 
sú dôležité a  treba im venovať 
náležitú pozornosť, a  ktoré 
možno generalizovať, abstra-
hovať či  prerokovať „v balíku“. 

Na stretnutí bol daný príliš veľký 
priestor odborníkom na „parti-
cipáciu“, spoluúčasť obyvateľov 
na riadení vecí verejných, a pri-
málo času riešiteľom štúdie na 
oboznámenie občanov o  jej 
obsahu. Aj preto občania zner-
vózneli a  takmer vôbec sa ne-
vyjadrovali k veci – k variantom 
urbanistickej štúdie, ale zväčša 
opakovali to, čo v  predchádza-
júcich etapách prác. 

Milí Petržalčania, máme 
nového primátora, ktorého 
sme si priali, človeka, ktorý 
nechce samovládu, ale par-
ticipatívne riadenie mesta. 
Máme hlavnú architektku, 
ktorá ovláda problematiku 
mesta a  vie s  nami dobre 
komunikovať. Máme elitný 
kolektív autorov štúdie, ktorý 
vyhral súťaž na jej spracova-
nie, má bohaté vedomosti 
a  skúsenosti a  má aj viace-
ré ocenenia, aj v  zahraničí. 
A máme OSO, odborne spô-
sobilú, výborne vzdelanú 
a skúsenú dámu, ktorá doká-
že doviesť obstaranie štúdie 
i  zmeny územného plánu 
mesta do zdarného konca. 
Sú na našej strane, skúsme 
im dôverovať a   na ďalšie 
zhromaždenia príďme opti-
mistickejšie naladení.

 Ing.arch. Jelena 
 Hudcovská, PhD.

Pár slov k verejnému prero-
kovaniu urbanistickej štúdie

V  takomto stave sa na-
chádza životné prostre-

die na Kopčianskej, v blízkosti 
železničnej stanice Bratisla-
va-Petržalka, smer Matador, 
kde sa denne pohybuje značné 
množstvo zahraničných ces-
tujúcich.

 Rastislav Gemerský
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Š P O R TŠ P O R T

Slovenský triatlonista 
Richard Varga obsadil 

10. miesto v rámci pretekov 
prvého kola Svetového po-
hára v  juhoafrickom Kap-
skom Meste. Tridsaťročný 
petržalský rodák predvie-
dol na šprintérskej trati  
(750 m  plávanie + 20 km 
cyk listika + 5 km beh) naj-
rýchlejší plavecký úsek a  z 
vody vyšiel s  dvojsekundo-
vým náskokom pred najbliž-
šími konkurentmi. V cyklis-

tickej časti sa pole tradične 
vyrovnalo a až štyridsať pre-
tekárov sa vošlo do rozmed-
zia desiatich sekúnd. Varga 
vybiehal do záverečnej fázy 
v  kontakte s  najväčšími fa-
voritmi a  do cieľa napokon 
prišiel na desiatom mieste 
s  mankom 42 sekúnd. Z  ví-
ťazstva sa tešil Brit Alex Yee 
pred Američanom Tonym 
Smoragiewiczom a  Portu-
galčanom Joaom Silvom.

(mv) 

Má za sebou už 24 roční-
kov a v zimnej prestáv-

ke ju organizuje Bratislavský 
futbalový zväz v  dvoch veko-
vých kategóriách – starší žia-
ci (nar. po 1. 1. 2004 a mlad-
ší) a  mladší žiaci (nar. po 1. 
1. 2006 a  mladší). Víťazom 
mladších žiakov sa stal Slovan 
Ivanka pri Dunaji A, ktorý vo 
finále zdolal MŠK Iskra Petr-
žalka A 2:0 (1:0).

V  kategórii mladších žia-
kov hralo 20 mužstiev, kto-
ré sa stretli každý s  každým 
a následne o celkové umiest-
nenie, resp. postup do finálo-
vého turnaja. Do záverečného 
turnaja postúpili MŠK Iskra 

Petržalka A, MFK Záhor-
ská Bystrica, Slovan Ivanka 
pri Dunaji A a FK Rača Bra-
tislava. Chlapci z  Petržalky 
v  semifinále vyhrali nad Zá-
horskou Bystricou 4:1 a vo fi-
nále podľahli Slovanu Ivanka 
pri Dunaji 0:2 (0:1). ,,Týchto 
chlapcov spolu s  Tomášom 
Lojdlom trénujeme už de
viaty rok. Začali sme s  nimi 
pracovať, keď ešte boli škôlka
ri. Verili sme im, lebo sú dosť 
šikovní. V  základnej časti 
sme dostali iba jeden gól, na 
ich výkonoch sa už prejavu
je naša dlhodobá práca. Vo 
finálovej časti sme s  prehľa
dom zdolali Záhorskú Bys

tricu a určite sme nesklamali 
ani proti vyšším a  fyzicky 
silnejším hráčom Ivanky pri 
Dunaji. Dali sme si nešťastný 
vlastný prvý gól, dovtedy sme 
nevyužili trištyri čisté šance. 
Mohli sme teda skôr rozhod
núť finále v  náš prospech, 
prehra nás mrzela, ale neskôr 
si budeme vážiť, že sme sa do
stali až tak ďaleko. V podsta
te v MŠK Iskra vychovávame 
chlapcov pre väčšie kluby, ale 
pokiaľ to ide, tak im na ZŠ 
Budatínska chceme zabez
pečiť kvalitný rast,“ povedal 
nám jeden z  trénerov tohto 
tímu Milan Titka. (mv)

Foto: Milina Strihovská

Už počas druhého marcového víkendu sa 
začne skrátená jarná časť II. futbalovej ligy, 
keď už na jeseň sa odohrali jej dve kolá. Pre 
priaznivcov FC Petržalka prinášame jarné 
vyžrebovanie, ktoré ich určite bude zaujímať. 
Druhé bratislavské derby v tomto ročníku 
medzi Petržalkou a Interom je na programe 
v nedeľu 24. marca. 

Jarný program FCP

Jarný program FC Petržalka: 18. kolo v  nedeľu 10.3. 
o  10.30 h  FC Petržalka – KFC Komárno, 19. kolo 16.3. 
o 14.30 h FC ŠTK Šamorín – FC Petržalka, 20. kolo 24.3. 
o 10.30 h FC Petržalka – Inter Bratislava, 21. kolo 29.3. 
o 18.00 h Pohronie Dolná Zdaňa - FC Petržalka, 22. kolo 
7.4. o  10.30 h  FC Petržalka – Slavoj Trebišov, 23. kolo 
13.4. o  16.00 h  Liptovský Mikuláš – FC Petržalka, 24. 
kolo 21.4. o  10.30 h  FC Petržalka – Partizán Bardejov, 
25. kolo 24.4. o  16.30 h  FC Petržalka - Odeva Lipany, 
26. kolo 27.4. o 17.00 h FK Dubnica – FC Petržalka, 27. 
kolo 5.5. o 10.30 h FC Petržalka – Dukla Banská Bystrica, 
28. kolo 11.5. o 17.00 h Tatran Prešov – FC Petržalka, 29. 
kolo 18.5. o 17.00 h FC Petržalka – MFK Skalica, 30. kolo 
25.5. o 17.00 h FK Poprad – FC Petržalka. 

FC Petržalka v príprave na jarnú časť II. ligy zohral ďalšie zá-
pasy. Doma hral s FK Rača 3:3, nad Malženicami vyhral 5:1 a v 
Dunajskej Strede podľahol DAC 1:2.  

(mv)

Varga medzi elitou

MŠK Iskra prehral až vo finále
Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2018/2019 o Pohár 
predsedu BSK vyvrcholila poslednými 8-imi zápasmi finálovej časti 
v sobotu 9. februára v športovej hale bratislavského Domu športu.

Malí tenisti bojovali o poháre
V  dňoch 16.02.-

17.02.2019 sa konal 
turnaj v kategórii detí do 10 
rokov v  športovom areáli 
TŠP - tenisovej školy Petržal-
ka na Nobelovom námestí 
6. Zúčastnilo sa na ňom 31 
dievčat a 17 chlapcov. 

Po finálovom zápase chlap-
cov si víťazstvo vybojoval 
Krajčír Samuel A., na druhom 
mieste skončil Lörinčík Max 
(TŠP), tretie miesta obsadili 

Adamović Andrej (TŠP) a Ha-
lás Vladimír.  Víťazi boli ocene-
ní pohárom a diplomom. 

Po finálovom zápase diev-
čat si víťazstvo vybojovala 
Hnidets Anastasiia, na dru-
hom mieste skončila Mrázo-
vá Vanesa, tretie miesta obsa-
dili Cimmermannová Natália 
a  Nováková Viktória. Víťazky 
boli ocenené pohárom a dip-
lomom. 

V úteche chlapcov získal  I. 

miesto Jendrejský Nicolas, II. 
miesto Kováč Matej (TŠP) , III, 
miesto obsadili Lipovský Mi-
chal a Schimpl Michal – oba-
ja TŠP, všetci získali medaile 
a diplomy. 

V  úteche dievčat získala 
I. miesto Dvorská Karin, II. 
miesto Ten Sofia, III, miesto 
obsadili Wolfová Nella (TŠP) 
a  Ružičková Charlotte Ch., 
všetky získali medaile a  dip-
lomy.  (ek)

Chýbajú mladí jazdci.  
Problém je v biednych platoch

Petržalčan Marián Štangel je úspešný par-
kúrový jazdec, rovnako aj tréner dostihových 
a prekážkových koní. V uplynulom roku  si 
vo svojej prvej sezóne dobre počínal aj na 
turfovej scéne a jeho kobyla Mooreen sa 
v ankete najlepší kôň slovenského chovu  
umiestnila na prvom mieste. 

Koľko koní v súčasnosti trénu-
jete vo vašej centrále v  prvej 
jazdeckej spoločnosti?

 Máme 13 koní, z  toho 
štyri sú ročné, dva sme kúpi-
li na dražbe a dva som dostal 
do tréningu od majiteľa staj-
ne MPL Racing Miroslava 
Pisklu. V podstate trénujem 
kone do každej kategórie, 
teda na rovinu i  do preká-
žok.
Najväčšou hviezdou vašej 
stajne je štvorročná kobyla 

Mooreen. Aké s  ňou máte 
plány?

 Mooreen minulý rok už 
štartovala medzi žrebcami a aj 
v  silnej konkurencii obstála. 
Podarilo sa jej vyhrať niekoľko 
dostihov. Je to výborná, zdra-
vá a  tvrdá kobyla s  veľkým 
potenciálom. Preto si myslím, 
že v tomto roku by mohla byť 
ešte lepšia, lebo dosť zosilnela. 
Pravda, v  talóne máme ďal-
šieho dobrého slovenského 
zástupcu. Trojročný žrebec 

Furiou Felix na konci minulej 
sezóny podával veľmi dobré 
výkony. Vo Veľkej októbrovej 
cene medzi špičkovými koňmi 
skončil tretí a  porazil viaceré 
dobré.
Aké sú vaše ciele a  plány 
v tomto roku?

 Na rovinu naďalej pripra-
vujeme Mooreen, Furiou Felix 
a Fidella. Máme ešte jednu ko-
bylu od pána Pisklu, ktorá do-
teraz neštartovala. Je to Tropi-
cana a v novej sezóne dostane 

Slovenský europoslanec Ivan Šte-
fanec je známy svojou láskou 

k športu, najmä k behu. Z rekreačnej 
úrovne sa posunul až k  snom kaž-
dého bežca, úspešným maratónom. 
Podľa jeho vlastných slov ho však 
najviac baví beh doma na Sloven-
sku a  v  prírode. Ako Petržalčan teda 
nemohol odolať druhej časti Zimnej 
série, ktorá sa uskutočnila v  sobotu 
9. februára v okolí petržalského Draž-
diaku. Na behu sa zúčastnilo viac 
ako 800 bežcov z  celého sveta. Eu-
roposlanec Štefanec zabehol v silnej 
konkurencii 10 kilometrovú trať za 46 
minút a 3 sekundy, čo mu stačilo na 
8. miesto v jeho kategórii mužov nad 
50 rokov. „Zimná séria je jedinečné 
bežecké podujatie, ktoré sa vždy 

odohráva na nejakom zaujímavom 
mieste. Som veľmi rád, že tentoraz sa 
uskutočnilo práve v Petržalke. Verím, 
že sme bežcom aj ďalším účastníkom 
ukázali, že naša Petržalka, to sú aj 
prírodné zákutia a  chodníčky. Ďaku-
jem všetkým zúčastneným za tradič-
ne skvelú atmosféru a  veľkú pomoc 
na trati. Mimoriadne ma potešila aj 
súťaž v  behu tých najmenších deti-
čiek, na ktorom sa zúčastnila aj moja 
dvojročná vnučka, ktorú som nad-
šene povzbudzoval. Zároveň pozý-
vam všetkých susedov, aby využívali 
všetky možnosti pre šport a rekreáciu 
v  prírode, ktorú nám naša mestská 
časť ponúka. A  je ich naozaj veľmi 
veľa.“ uzatvára svoje dojmy z  behu 
Ivan Štefanec.  

Europoslanec Štefanec 
si v Petržalke zabehol Zimnú sériu

príležitosť. Pokiaľ všetky kone 
budú zdravé s dobrou výkon-
nosťou, tak sa zúčastnime na 
všetkých významných dosti-
hoch. Chcem ešte zdôrazniť, 
že z tejto činnosti sa neživíme, 
my sa koňmi bavíme. Naše 
stredisko nám poskytuje dob-
ré zázemie a  podmienky na 
prípravu. Máme halu, jazdia-
reň, prístup k dostihovej drá-
he, s  ktorou susedíme. Som 
veľmi rád, že si so štátnym 
Závodiskom dobre rozumie-
me. Vedúci úseku dostihových 
služieb Juraj Švec nám vo všet-
kom vychádza v ústrety.    
Čo treba urobiť na zlepše-
nie propagácie dostihového 
športu na Slovensku? 

 Žiaľ, celé jazdectvo je málo 
propagované, pritom je to 
krásny šport. V  médiách sa 
väčšinou všetko točí okolo fut-
balu a  hokeja, ostatné športy 
akoby boli v ústraní. Kvitujem 
však to, že pravidelný dostiho-
vý magazín vysiela Digi Sport 
a že RTVS z dvoch najväčších 
podujatí, Turf-gala a  Sloven-

ské derby priniesla priamy 
prenos. 
Tréneri a  majitelia la-
mentujú, že na Slovensku 
je čoraz menej mladých 
jazdcov... 

 Tak to je úplná katastrofa, na 
Slovensku je s mladými jazdca-
mi kritická situácia. Dúfam, že 
dostihy napokon nezaniknú 
kvôli tomuto veľkému nedo-
statku. Chýbajú nielen jazdci, 
ale aj pracovníci ku koňom. 
Najväčší problém je v platoch. 
Na Slovensku sú biedne, za 
500-700 eur pracuje len má-
lokto, preto chodia naši ľudia 
do zahraničia, kde si zarobia 
oveľa viac. Nikto schopný nevy-
chádza ani zo šalianskeho uči-
lišťa. Používam troch-štyroch 
jazdcov, Jirka Palíka, Jaroslava 
Líneka, Zdenka Šmídu a  Jaro-
míra Šafářa, vždy sa mi oplatilo 
po nich siahnuť. Pravda, úbytok 
schopných jazdcov je aj vo veľ-
kých krajinách, akými sú Ne-
mecko a Taliansko.

Milan Valko
Foto: Milina Strihovská 
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Islandské 
príslovie

pobozkalo  
sa

5. časť 
tajničky

úplne  
zavriem zužuj emócia

kremičitan  
trojvápe-    

natý

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

ujarmujú ulihovalo
skratka  

Leteckých  
opravovní

africký  
jazyk potom listnatý  

strom

Pomôcky: 
abasi, oti-    
tída, karn,  
sopor, Kaa

podal  
opis

1. časť 
tajničky

odborník  
v italistike

ktorá  
bude

Julián  
(dom.)

zrakové  
orgány

bol  
na osoh

alumíniová 
fólia  

umelecký  
brak

znoj  
Tibor  

(dom.)

skratka  
základnej  
telesnej  
výchovy

týkajúci  
sa tigra  
novota  
(kniž.)

zápal ucha 
(lek.)  

mužské  
meno

epocha  
triasu  
(geol.)

4. časť 
tajničky
smerom  

dolu

klesol  
jedľa  
(bot.)

lietadlo  
(kniž.)

súvislý  
rad bodov  
objemová  
jednotka

egyptská  
vlna  

antipatia

vylieval

priraďova-   
cia spojka  
neodbytne  

pýtaš

mierny  
cval  

olupujem

zadymil
osídlo,  

po česky  
otup

EČV Detvy 
pisateľ  
kroniky

značka  
cínu  

špagát  
brieždilo  

sa

ozdobne  
vytĺkajú  

šuchorilo

had  
z Knihy  
džunglí  
vymaž

programo-   
vací jazyk

chamraď  
znivoč

porucha  
vedomia  

rojko  
(zried.)

2. časť 
tajničky

tropická  
mucha

Pomôcky: 
AED, ibo,  
scink, Ma-   
nas, abies

spolovice

EČV Nov.  
Zámkov  
6. časť 
tajničky

rítus,  
po česky  
Klement  
(dom.)

oprava  
(zastar.)  

Edita  
(dom.)

druh  
jaštera

spôsobí  
šuchot  

poobliepaj

kirgizský  
epos  

Ernest  
(dom.)

rezalo  
pílou

3. časť 
tajničky
Olympia  
(dom.)

je živý  
produkt  

včiel

zvrtlo
poplach  
(hovor.)  

EČV Ilavy

skratka  
kapitána  

lebo  
(bás.)

preš drobilo,  
mrvilo

neveľmi  
(hovor.)

Anastázia  
(dom.) ohorok

násilím  
oddelí  
(expr.)
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