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Primátor
v plavkách na bicykli?

V týchto dňoch ubehne termín na splne
nie sľubu, ktorý dal pred voľbami budúci
primátor Matúš Vallo Cyklokoalícii.
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Pre najchudobnejších
z chudobných
V Petržalke už 20 rokov funguje
posledný azyl pre ľudí bez príjmu,
ktorých nechce ani rodina a už ani
nemocnica. Vďaka misionárkam sv.
Matky Terezy.

Rozbehli projekt

Upracme si Petržalku. Pridáte sa?

strana 6

Janíkov dvor už
nebude smetiskom

Traťový tunel nedostavaného metra
začali minulý týždeň búrať. Pozrite sa,
ako bude toto územie vyzerať v blízkej
budúcnosti.
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Raz by som sa
chcela futbalom
živiť

Simona Vaculová patrí k talentom
mladej generácie Petržalčanov. Ešte
o nej budete počuť.
strana 14

S prichádzajúcou jarou sme aj v našej mestskej časti zaregistrovali masívny nástup
novej vlny aktivistov. Bežní ľudia prestávajú byť rezistentní voči neporiadku vo svojom
okolí. Namiesto názoru ‘Ja platím dane a je povinnosťou samosprávy upratovať‘, razia
teóriu ‘O zmenu sa musíme pričiniť aj my sami‘. Patria k nim aj Jana Púčiková a Lucia
Machová, ktoré vo februári založili facebookovú skupinu Upracme si Petržalku.

Č

ím to je, že sme v poslednom
čase oveľa kritickejší a citlivejší na
smeti na trávnikoch, špinu okolo kon
tajnerov, odpadky okolo Chorvátskeho
ramena? „Dostali sme sa do bodu, keď
je neporiadku už tak veľa, že je nepreh
liadnuteľný,“ myslí si Jana Púčiková. Ju
hnevajú odpadky už dlhšie, tak ich za
čala zbierať najskôr sama pri venčení.
„Keď som na ďalší deň išla okolo rame
na na tom vyzbieranom kúsku som si
konečne dokázala aj vychutnať príro
du,“ hovorí o motiváciách a uzaviera:
„Robíme veci, ktoré by malo robiť naj
mä mesto, štát, respektíve iní vlastníci
pozemkov, pretože sme stratili vieru,
že to v dohľadnom čase aj robiť budú.“
Uvedomujú si však aj to, že mesto či
mestská časť majú často zviazané ruky,
lebo o pozemky, ktoré im nepatria, sa
zo zákona nesmú starať.
Jana však rýchlo pochopila, že sama
je na neporiadok krátka. „Nechcela
som čakať na jarné upratovanie mest

skej časti, pretože to býva až v apríli,
keď je už všetko zarastené a odpadky
sa už zbierajú ťažko,“ vysvetľuje. A tak
napísala na facebookovú stránku
Bratislava – Petržalka otázku, kto jej
pomôže zbierať neporiadok po zime.
Dobre! Kedy? Kde? Reagovalo jeden
februárový štvrtok viacero ľudí, o tri
dni prišlo na brigádu päť jednotlivcov,
ktorí sa navzájom vôbec nepoznali.
O týždeň už štrnásti. S vlastnými vre
cami aj rukavicami. Skôr ľudia okolo
30, 40, viac ženy, ale prišli aj starší
manželia, mamičky so školopovinný

mi dcérami či rodina, v ktorej mama
kočíkovala a dcéra škôlkarka s otcom
zbierali. Prišla aj kamarátka z Lamača
či pani zo Starého Mesta, ktoré si po
vedali, že namiesto prechádzky uro
bia dobrú vec...
Janu s Luciou dala dokopy prvá
brigáda. „Uvedomili sme si, že je veľa
ľudí, ktorým neporiadok prekáža
alebo chodia upratovať sami a aj by
sa k niekomu pridali, lebo možno sa
sami zbierať odpadky hanbia alebo
potrebujú, aby ich ktosi zorganizoval.
Pokračovanie na strane 5 ➤

Vrecia dodá aj miestny úrad

M

estská časť na svojom webe informuje, že pracovníci oddelenia životného prostredia spolupracujú
s dobrovoľníkmi a zabezpečia vrecia,
rukavice či odvoz odpadu v spolupráci
s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka. Obrátiť sa môže-

te na Tatianu Stanovú z referátu čistoty
a poriadku. Jej mejl je tatiana.stanova@
petrzalka.sk a telefónne číslo +421-2-68
288 796. Informovala nás Veronika Berner Ďurinová, poverená vedením oddelenia životného prostredia miestneho
úradu.
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Nebudete
počas volieb
doma?
Riešením je hlasovací preukaz. Záujem oň bol na prvé
kolo prezidentských volieb
v Petržalke veľmi vysoký.
„K 6. marcu bolo vydaných
na prvé kolo 2128 preukazov,
na druhé kolo 1931 preukazov,“ spresnila mestská časť.
Žiadostí prišlo miestnemu
úradu zhruba 1800, z toho
1400 mejlom a 400 poštou.
Ľudia žiadali a ešte majú
možnosť žiadať o hlasovacie
preukazy úrad osobne.
Pre druhé kolo volieb
(30. 3.) si ho môžete vyzdvihnúť najneskôr dňa 29. 3.
2019, v úradných hodinách
úradu, informuje mestská
časť na svojom webe.
Ak máte vážny zdravotný
problém, ktorý vám neumožňuje prísť, môžete požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.
Mestská časť zriadila aj infolinku pre obyvateľov, ktorí
môžu volať na číslo 68 288 822.
Linku zriadila aj pre členov
okrskových volebných komisíí je 68 288 821.
Text, foto: (tasr, pn)

Primátor v plavkách na bicykli?

V týchto dňoch ubehne termín na splnenie
sľubu, ktorý dal primátor Matúš Vallo Cyk
lokoalícii.

V

rámci predvolebnej dis
kusie kandidátov, ktorú
organizovala Cyklokoalícia,

sľúbil Matúš Vallo, že ak sa
stane primátorom, do troch
mesiacov sprejazdní jedno

smerky pre cyklistov a budú
v zime odhrabávať cyk
lochodníky. Zaviazal sa, že
ak sľub nesplní, vyberie sa v
plavkách na bicykli po trase,
ktorú mu určí Cyklokoalícia.
Podľa Dana Kollára z Cyk
lokoalície, niektoré cyklotra

Výstavba detského ihriska
na Gessayovej ulici
„Začali sme s realizáciou
projektu, počas ktorej bude
na povrch položená gumová
dlažba a na nej bude osadená
detská hojdačka a fitnes stre
etworkout zostava,“ informo
vala mestská časť na svojom
webe. „Predpokladaný termín
ukončenia je 22. marec 2019.“

sy odhrabané boli, niektoré
nie, a hoci má informácie, že
na sprejazdnení jednosme
riek sa pracuje, zatiaľ žiadna
oficiálne sprejazdnená nie
je. „Špeciálnu cyklotrasu
primátorovi vymyšľať nebu
deme, ale môže sa zúčastniť
na cyklojazde, ktorá sa koná
pravidelne, teda aj v marci,
posledný piatok v mesiaci od
Námestia SNP,“ povedal nám.
„Primátor Matúš Vallo sa
plánuje stretnúť s Cyklokoa
líciou a porozpráva sa určite
aj o tom, či opatrenia, ktoré
mesto už prijalo alebo ktoré
pripravuje, budú považovať
za naplneniu sľubu z pred
volebnej diskusie alebo nie.
Pre cyklistov je už teraz spre
jazdnená Páričkova ulica,“
reagoval hovorca magistrátu
Peter Bubla. „Samozrejme, že
primátor nemá problém ani
sadnúť na bicykel presne, ako
(in)
sľúbil.“
foto: TASR

V Štúrove predám
3-izbový RD – bungalov,
kolaudovaný v 2012,
na pozemku 565 m2.
RD sa nachádza 150 m
od centra a 200 m
od kúpalísk.
Cena 115,000 eur.

Kontakt: 0907 836 205
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Spoznajte
svojich poslancov
V tejto rubrike sa vám každé dva
týždne predstaví jeden z 35 poslancov
miestneho zastupiteľstva v Petržalke.

Natália
Podhorná
Mám 38 rokov, pracujem
ako redaktorka a vo voľnom
čase sa venujem
behu, lyžovaniu či cestovaniu.

Kde bývate a čo vo vašom okolí
považujete za najväčší problém?
Bývam pri DK Zrkadlový
háj. Asi to už bude znieť ako
klišé, ale najväčším problé
mom nielen v mojom okolí,
ale v celej Petržalke je par
kovanie. Situácia je už naozaj
neúnosná a je potrebné ju čo
najskôr riešiť. Okrem toho sú
to terasy bytových domov,
ktoré sú v dezolátnom stave.

S čím sa na vás najčastejšie
obracajú ľudia?
Sťažujú sa najmä na ne
vhodné
parkovanie,
čo
vyplýva z už spomínané
ho nedostatku parkovacích
miest, nedostatočné udržia
vanie poriadku na verejných
priestranstvách (najmä tých
zelených) či neustále za
husťovanie výstavby na úkor
zelených plôch.

Čo je najväčší problém Petržalky?
Bohužiaľ, musím opäť spo
menúť to nešťastné parkova
nie. Je to chronický problém,
ktorý nám úplne prerástol cez
hlavu.
Akej oblasti sa ako poslankyňa venujete?
Ako človek sa najviac za
ujímam o ochranu životného
prostredia, zdravý verejný
priestor a výstavbu v Petržalke
a týmto oblastiam sa plánujem
venovať aj ako poslankyňa.
Čo by ste chceli presadiť
v Petržalke?
Chcem, aby sa Petržalka
stala čistejšou, aby sa ľudia pri
prechádzke popri Chorvát
skom ramene nemuseli po
zerať na špinavé matrace
a prázdne fľaše, aby sa skul
túrnilo trhovisko na Mlyna
rovičovej ulici. A, samozrej
me, by som veľmi rada stála
pri zrode úspešného riešenia
parkovacieho hlavolamu. (pn)
foto: archív N. P.

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

zubná klinika

TRÁPI VÁS
STARÁ PROTÉZA?
MÁME PRE
VÁS RIEŠENIE!

NÁSTUPNÁ MZDA 963 €

A.I.I. Technické služby s.r.o.
prijme ihneď
DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

Vďaka fixnej protéze budete môcť
komfortne jesť, rozprávať a usmievať sa.
Praktické miniimplantáty, ktoré
pevne držia protézu, vhodné
pre takmer všetkých pacientov.

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY
VSTUPNÉ
VYŠETRENIE
ZADARMO
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www.lidl.sk - sekcia Kariéra

Otvorenie novej škôlky na
Turnianskej sa opäť odkladá
Pôvodne mala byť škôlka otvorená vlani v septembri, neskôr sa termín zmenil na január
2019. Najnovšie samospráva uvádza prijímanie
detí do novej škôlky so štyrmi triedami s kapacitou viac ako 80 miest k 1. septembru 2021.

P

resúva sa totiž aj samotný
začiatok rekonštrukčných
prác. Mestská časť bola síce
úspešná v predchádzajúcej
výzve ministerstva pôdohospodárstva na nenávratný finančný príspevok, ktorý
mal pokryť časť nákladov. Od
uzatvorenej zmluvy však ministerstvo neskôr odstúpilo.
Mestská časť sa tak o peniaze
uchádza v rámci aktuálnej výzvy znova.
„Odstúpenie od zmluvy zo
strany ministerstva bolo z dôvodu existencie záložného
práva na nehnuteľnostiach,
na ktorých sa mal predmetný
projekt realizovať. Čím prišlo
k nesplneniu podmienok po-

skytnutia príspevku v rámci
predmetnej výzvy,“ uviedla
Mária Halašková z tlačového
oddelenia Petržalky. Potvrdil
to aj rezort pôdohospodárstva.
Mestská časť dodala, že
majetkovo-právne
vzťahy
v rámci predmetných pozemkov má už usporiadané. Začiatok prác odhaduje
miestny úrad na september
tohto roka. Rekonštrukčné
práce by mali trvať sedem
mesiacov, ukončenie je predbežne naplánované na marec 2020. Cez verejné obstarávanie vybrala medzičasom
mestská časť aj dodávateľov
prác. 
(tasr)
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Nenechajte si ujsť
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Miléniovú Petržalku

Možno máte pocit, že história z rokov 2001–2018 vás nemôže pre
kvapiť, veď to bolo nedávno. A predsa...

M

iestna knižnica Petr
žalka pokračuje v cyk
le výstav o minulosti sídliska,
tentoraz pod názvom Milé
niová Petržalka. Na výstave,
ktorú otvorili tento týždeň
v pobočke Prokofievova a po
trvá do 15. mája, sa dozviete
napríklad aj to, že od začiatku
90. rokov klesá počet oby
vateľov Petržalky a zvyšuje
sa počet tých, ktorí tu žijú
v prenájme. Zaujímavé je aj
toto porovnanie – v rokoch
1991/1992 spravovala Petržal
ka 52 materských škôl, v roku
20018/2019 je to len 24.

Výstava ukáže stavby, ktoré
spestrili architektúru sídlis
ka, aj tie, čo jej nepomohli.
Počas tohto obdobia dobu
dovali diaľničné prepojenie
medzi Mostom Lafranconi
a Prístavným mostom, Most
Apollo nám slúži od septem
bra 2005, električka cez Du
naj premáva od júla 2016. Od
roku 2000 existuje aj nákupné
centrum Danubia, vo februári
2013 otvorili zimný štadión
v Ovsišti, v auguste 2016 Petr
žalskú plaváreň. V septem
bri 2003 zavítal do Petržalky
pápež Ján Pavol II., v tomto

období zažívala svoju najväč
šiu slávu Artmedia Petržalka
(víťaz najvyššej futbalovej ligy
2004 a 2008).
Ako nám povedal garant
výstavy Ľuboš Kačírek z Ka
tedry etnológie a muzeológie
FF UK, na výstave nájdete
okrem pútavých bannerov
s množstvom fotografií aj vit
ríny so slovenskými koruna
mi (euro máme len desať ro
kov) alebo modely študentov
architektúry, ktoré sú návrh
mi na humanizáciu Petržalky.

Most Apollo počas výstavby
Pri zberoch panuje priateľská
atmosféra, hoci sa ľudia predtým nepoznali.

➤ Pokračovanie zo strany 1

(in)
foto: Banner výstavy

Džez a organ
dokopy?

NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE

V nedeľu 6. apríla sa
v hlavnom meste
začne nový festival
zameriavajúci sa na
prepojenia klasickej
hudby s inými žánrami a provokatívne dramaturgické projekty.

OBI Bajkalská

A

Top cena

111,99

99,99
1157551

Nábytok s umývadlom
„Gracja“ 60cm
Farba biela

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

Top cena

244,99
1330687

Set s vaničkou „Ametyst“
Rozmery 90x90cm

www.obi.sk

j keď sa crossoverové projekty objavujú aj v ponuke
iných bratislavských festivalov,
v prípade Bratislava Crossover
Festivalu ide o prvý festival
špecializujúci sa na fúzie klasiky
s iným žánrami.
Festival otvorí v sobotu
6. apríla koncert špičkového
orchestra starého jazzu Fats
Jazz Band, na čele ktorého
stojí jeden z najvšestrannejších slovenských hudobníkov
Ladislav Fančovič. Fats Jazz
Band uvedie program, ktorý
pripravil minulý rok na objednávku Bratislavského organového festivalu – repertoár Fatsa Wallera, prvého jazzmana,
ktorý začal experimentovať
s klasickým organom. Projekt
sa minulý rok podarilo zrealizovať len na elektrickom organe, tentoraz však zaznie na
veľkom organe v Slovenskom
rozhlase.
O ďalších koncertoch festivalu, ktorý potrvá do 28.
apríla, sa dozviete na našom
webe banoviny.sk.
(pn)

Na naše prvé zbery zas prišli
takí, čo vyjadrili záujem prísť
znova. A tak sme založili face
bookovú skupinu Upracme si
Petržalku, kde budeme zdieľať
naše akcie, pozývať ľudí, aby
sa k nám pridali a kde môže
každý vyzvať ostatných, aby sa
pridali k jeho malej brigáde,“
hovorí Lucia Machová, ktorá
sníva o tom, že si raz každý
uprace okolo svojho domu,
a vtedy bude Petržalka viditeľ
ne čistejšia.
Upratovanie
verejných
priestorov je pre Luciu súčasť
životného štýlu. Nepoužíva
igelitové vrecká, do potravín
chodí s ušitými vrecúškami
zo záclonoviny, drogériu si
´čapuje´ a čaká na prvý bezo
balový obchod v Petržalke. Je
krásne paradoxné, že človek,
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ktorý sa vyhýba igelitkám,
ich vo voľnom čase pomáha
zbierať.
„Možno svitá na lepšie
časy,“ pokračuje. „Nie sme to

N

ajviac je vraj porozhadzovaných papierových
vreckoviek, igelitových vrecúšok, kúskov plastových obalov
z potravín, škatuliek od cigariet,
letákov, PET fliaš či fliaš od alkoholu. Pri zastávkach lístky na
MHD obaly od cukríkov. V okolí
panelákov sa nájdu aj miesta
plné ploskačiek od alkoholu či
odličovacích tampónov a tyčiniek do uší, akoby ich niekto
po použití vyhadzoval z okna...
Samostatnou kapitolou sú fólie
zo škatuliek od cigariet a ohorky – tie sú všade. Pod oknami
panelákov, na trávnikoch, pri
chodníkoch a zastávkach MHD.
Je ich toľko, že nie je ani v ich
silách ich vyzbierať.

tiž jediné, koho trápi, ako to
tu vyzerá. Minule sa nezávis
le od nás uskutočnilo čistenie
lesíka medzi Starohájskou
a Haanovou ulicou. Do našej
skupiny sa pridala aj Petr
žalčanka, ktorá dlho sama
zbierala odpadky v okolí do
stihovej dráhy. Ďalšia skupin
ka vyčistila „psíčkarsku lúku“
pri petržalskej električke. Nie
je to len o nás dvoch, zistili
sme, že aj iní ľudia niečo ro
bia a to je skvelé!“

sme si aj zaobstarali kliešte
na zbieranie odpadkov – ide
to s nimi trochu pomalšie, ale
nemusíte sa zohýbať ani do
týkať sa znečisteného odpadu
a vydržíte zbierať omnoho
dlhšie. Naše prvé brigády boli
o to ťažšie, že sme separovali
papier, sklo a plasty zvlášť,
aby sme nemali problém, kam
s odpadkami,“ vysvetľuje Jana.
Jeden z ich členov sa však už
dohodol na miestnom úrade,
že od samosprávy dostanú vre
cia na odpad a rukavice. Zistili
tiež, že úradu stačí nahlásiť,
kde presne vyzbieraný odpad
nechali (miesto prístupné pre
odvoz) a miestny podnik ve
rejnoprospešných služieb, ho
príde vyzdvihnúť.
„Robíte to zadarmo? Ale
bo za peniaze?“ aj to sú vraj
otázky okoloidúcich. „Ľudia
akoby si odvykli urobiť niečo
pre svoje okolie aj bez náro
ku na odplatu. Niektorí pri
Chorvátskom ramene sa však
aj pristavili a ďakovali nám.
Bolo to veľmi milé a povzbu
dzujúce. Znamená to, že to

síce robíme zadarmo, ale nie
nadarmo,“ hovorí Jana.
Čakajú Petržalčania stále
na to, že niekto uprace nepo
riadok v ich okolí alebo keď
im ktosi zorganizuje akciu,
pričinia sa o čistotu aj sami?
To ukáže nápad oboch akti
vistiek, ktoré vždy pred bri
gádou, okrem pozvánky na
Faceboooku, nalepia na vcho
dy priľahlých domov v okolí,
ktoré sa bude čistiť, aj po
zvánku s výzvou „Pridajte sa“.
Nech vás neodrádza, že
nikoho nepoznáte. Prví 14
„pionieri“ sa na brigáde tiež
nepoznali a panovala tam
priateľská atmosféra. Najbliž
šie brigády sú naplánované na
16. 3., kedy budú od 14. h do
16. čistiť okolie Chorvátskeho
ramena od Kauflandu po kos
tol (stretnutie pred vchodom
do hypermarketu) a 23. 3. od
10. h do 13. h, kedy sa chys
tajú na Antolskú (zraz je na
moste na Antolskej). Vrecia
a rukavice budú k dispozícii.
(in)
foto: Fb Upracme si Petržalku

Robíte to zadarmo?

Plán skupiny Upracme si
Petržalku je chodiť upratovať
podľa chuti a času. Zväčša
dvakrát do týždňa. „Zbierame
približne dve hodiny, potom
toho už máte dosť. Začnete
byť unavení, neustále zohý
banie tiež nie je sranda. Preto

O vyzbieraný odpad
sa postará mestská časť.
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Pre najchudobnejších z chudobných
V Petržalke na Rovnian
kovej ulici sa v Betleheme
sv. Matky Terezy už 20
rokov starajú o chorých
ľudí bez domova misio
nárky. Je to posledný azyl
pre ľudí bez príjmu, kto
rých nechce ani rodina
a už ani nemocnica. „Naša
služba je zdarma, pretože
tí, ktorým chceme slúžiť,
nám nemajú čo dať,“ vy
svetlí jedna zo sestier. Ak
by ste čakali tmavé bezú
tešné izby plné trpiacich
v zápachu, boli by ste asi
prekvapení.

➤

Sestrička z Bangladéša je na Slovensku už druhý raz
a vraj varí po slovensky. Áno, aj halušky.

V

budove bývalej škôlky,
ktorú sestrám Matky
Terezy poskytla mestská časť,
je čisto a svetlo. Nie je to hos
pic s bezvládnymi pacientmi.
O 37 ľudí sa stará sedem ses
tier. Sú z Kene, Srí lanky, Indie,
Bangladéša, Mexika a Poľska.
Na Slovensku pobudnú 3 až
5 rokov, potom ich vystrieda
jú iné. Sestra, ktorá nás spre
vádza po zariadení, je Poľka.
Prezradí len, že slúži - sama
použije tento výraz - najchu
dobnejším už 30 rokov, bola

v Iraku, Sýrii, Indii... Meno
vaná byť nechce. Misionárky
sa podľa jej slov prezentujú
činmi, nie slovami. Jej želanie
rešpektujeme.
Väčšina postelí v izbách je
ustlaná. Celý deň v nich však
môžu ležať tí, ktorí sú vo váž
nom stave. Aj niektorí z 13
ťažko chorých ľudí s psychic
kými chorobami, rakovinou...
Tí už ulicu nezvládajú. Sestry
im pomáhajú vybaviť miesto
v domoch sociálnej starostli
vosti. To chce čas, a tak chorí

zotrvajú u misionárok občas aj
rok a pol. Sestra si pochvaľuje
najmä pomoc Bratislavského
samosprávneho kraja. Ako pre
Janku. Boli sme v zariadení
práve vtedy, keď sa lúčila a od
chádzala do župného Domu
sociálnej starostlivosti v Senci.
Odmalička drogovo závislá,
dnes 31-ročná žena s poško
deným mozgom a 60 eurami
od štátu na mesiac. „Z nemoc
nice ju previezli k nám. Bola
úplne vychudnutá, nevedeli
sme, čo s ňou bude. Pobudla
rok, pribrala, zmenila sa. Bola
šťastná, keď sa jej podarilo
naučiť Zdravas Mária na
spamäť“. Pre niekoho nepod
statné, pre Janku malý úspech.
Možno k nim pridá ďalšie.
Napriek tomu nie sú misio
nárky vždy úspešné. Niekedy
títo ľudia nezvládnu čakať na
zariadenie, niekedy sa doň
aj dostanú, ale odídu z neho
a vrátia sa na ulicu. „Majú
problém s alkoholom, ale aj
s bezdomovectvom. Svojím
spôsobom je ulica závislos
ťou,“ hovorí sestra. Hoci to
znie nepochopiteľne, okrem
žiadnej zodpovednosti a po
vinností ich vraj láka aj adre
nalín tohto spôsobu života.
„Mnohí sa nevrátia na ulicu,
nie preto, žeby nechceli, ale už
nevládzu,“ hovorí sestra a do

dáva, že už
vedia vycítiť,
kedy a komu
má význam vybavovať dlho
dobejšie ubytovanie.
Zimy sú však ťažké a vtedy
otvárajú misionárky ďalšie
izby pre 20 mužov. Postele
pre štyri ženy majú k dispo
zícii celoročne. Prichádzajú
ľudia s omrzlinami, chrípkou,
alebo úplne vyčerpaní, unave
ní životom vonku. Sestry im
poskytnú pár dní na zotave
nie. Mali by tu zotrvať maxi
málne dva týždne, ale občas
im pobyt predĺžia. Niektorí
si vybavia ubytovanie, väčši
na sa však pozviecha a vracia
späť do nocľahární, opuste
ných záhradných chatiek, pod
most... „Zima je pre nás vždy
emočne náročná. Tento rok

sme mali zase plno a keď nám
volali z nemocnice, alebo ľu
dia, že niekto leží na lavičke,
už sme ho nemali kam dať.
Nemali sme miesto,“ hovorí
sestra. Spomenie však aj mo
menty, ktoré ju stále dokážu
dojať. „Keď k nám jeden chu
dobný privedie iného chudob
ného, viac chorého,“ hovorí.
Nebýva to však len idyla.
Sedem sestier musí zvládnuť
40 najchudobnejších z chu
dobných. Občas je
to preto kompli
kovanejšie. Neje
den človek z ulice
je agresívny, tvrdý
a má pocit, že ses
try sú tu preňho
a on môže urobiť
čokoľvek, odpustia
mu. Aj preto majú
v zariadení jasné
pravidlá.
Nulová
tolerancia alkoholu
vás neprekvapí, ale
nazrieť do hlavy ľu
ďom z ulice vám dá
možno zákaz brať jedlo z obe
da či večere, prinášať ho zvon
ku a uchovávať v skrinkách.
Títo ľudia majú totiž tenden
cie robiť si zásoby, pretože
nikdy nevedia, kedy budú
znova jesť. A tohto pocitu, sa
nedokážu zbaviť ani tam, kde
majú pravidelne raňajky, obed
aj večeru.
Ako trávia deň v zariadení,
ktoré nemá ani televízor, ani
počítač, dokonca ani práčku?
„Aby sme sa vedeli vcítiť do
chudobných, musíme žiť ako
oni,“ vysvetľuje mi dôvod ses
tra a opisuje bežný deň ľudí,
ktorí tu našli útočisko. Vstá
vajú o šiestej ráno. Žiadnu ar
teterapiu nečakajte. Nasledu

PETRŽALSKÉ NOVINY
je omša, raňajky, upratovanie.
O pol dvanástej je obed a po
ňom chvíľa voľna. O pol tretej
káva, ruženec a krájanie zele
niny na nasledujúci obed. Keď
sestra potrebuje pomoc v ku
chyni, pomôžu. Ďalší perú
ručne v práčovni, iní občas
triedia oblečenie, ktoré pri
nesú ľudia z okolia. Na jar sa
starajú o záhradku. O siedmej
je večera.
Samozrejme, tí, ktorí sa na
to cítia, môžu ísť aj von. Ses
try ich samy posielajú. „Choď
te a vybavujte si, čo potrebu
jete, kým máte jedlo a posteľ,“
hovoria. Niektorí idú, iní nie.
V piatok sa sem chodia ľu
dia z ulice osprchovať. Bežne
príde 20-25 mužov. Sestry im
vždy dajú čisté šaty, ktoré pri
niesli ľudia z okolia. Aj preto
vítajú, keď im obyvatelia do
nesú pánske veci, najmä slipy,
ponožky...
V nedeľu o pol deviatej
ráno prichádzajú do Betlehe
ma sv. Matky Terezy na obed
a kresťanský program. Počas
studených dní príde 60 ľudí.
Sestry si nerobia ilúzie. Ve
dia, že hlavná motivácia prí
tomných je byť chvíľu v teple
a najväčšiu emóciu vyvolá ti
povanie, aký koláčik dostanú
cez prestávku ku káve.
Isteže by chceli, aby zme
nili život a venovali sa aj
duchovnu. Do sviatostí ich
nenútia, omša a ruženec sú
však pre ubytovaných povin
né. „Vysvetľujeme im, že im
to neublíži. A keď už sa ocitli
u nás, lebo iné riešenie už ne
mali, nech skúsia využiť, čo
im môžeme ponúknuť.“
Tu sa však misia sestier ne
končí. Navštevujú chudobné

rodiny a chodia ulicami či do
lesov za ľuďmi, ktorí tam skrytí
žijú. „Neverili by ste, ale jeden
pán žije v lese, pod stromom,
pod dáždnikom,“ hovorí mi
sestra. „Chceme, aby vedeli,
že nie sú sami a keby bolo naj
horšie, tak môžu prísť k nám.“
Azda najťažšie na duši mi
však je, keď sestra povie, že
navštevujú aj domovy dô
chodcov, pretože tam dnes
žije nová chudoba tohto sve
ta. „Tých zariadení je veľa
a v každom vidíte, ako ľudia
čakajú, že si ich niekto všim
ne. Tá bolesť, ktorú nosia
v srdci, že na sklonku života
ich nikto nechce, je nepre
hliadnuteľná. Preto chodíme
aj za nimi. Porozprávať sa
a pomodliť sa s nimi,“ dodáva.
Text, foto: (in)

Opäť sa bude rozhodovať o Domine
Ako nám vysvetlil petržalský poslanec Ivan Uhlár,
stavebné konanie týkajúce sa stavby na Jasovskej
ulici, je opätovne otvorené. A to z dôvodu, že
pôvodne stavebný úrad nekonal s dotknutými
vlastníkmi ako s účastníkmi stavebného konania
a tí nemali možnosť uplatniť svoje námietky.

C

itujeme z verejnej vyhlášky,
ktorá je aktuálne na webe
mestskej časti: „Mestská časť
v zmysle uznesenia krajského
súdu doručuje verejnou vyhláškou rozhodnutie – stavebné
povolenie na stavbu „Polyfunkčné objekty Domino, Jasovská
ulica, Bratislava-Petržalka“ objekt
Parkoviská a spevnené plochy
vydané mestskou časťou ako
príslušným stavebným úradom z
9. 7. 2013 účastníkom stavebného

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

konania, vlastníkom susediacich
stavieb, vlastníkom bytov a nebytových priestorov a pozemkov.“
Čo to znamená?
Začína sa akoby odznova. Dotknutí obyvatelia teraz
budú môcť predložiť svoje námietky a stavebný úrad sa nimi
bude zaoberať. Ak podklady
stavebníka nespĺňajú všetky
právne náležitosti podľa zákona, stavebný úrad buď preruší

ZDARMA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere






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

AKCIA:
Ku každým dverám
kľučka ZDARMA

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24,
1. poschodie, Bratislava

stavebné konanie, alebo vyzve
stavebníka na ich doplnenie.
Účastníci svoje námietky
vyslovili už na súdoch. Patrí
medzi ne napríklad nedodržanie svetlotechnickej normy,
ľudia na nižších poschodiach
by pre stavbu prišli o denné
svetlo, problém vidia obyvatelia aj vo vzdialenosti medzi
budovami.
„Predpokladám, že účastníci môžu byť úspešní,“ myslí
si Ivan Uhlár. „To však neznamená, že určite dôjde k odstráneniu stavby, môže dôjsť
napríklad k jej úprave, nebude povedzme v takom rozsahu, ako bola plánovaná.“
Stavebník totiž svojho času
začal stavať s právoplatným
stavebným povolením, nešlo
o čiernu stavbu. 
(in)

VÝMENA

Obhliadka
tvo
a poradens

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo

európska jednotka v renováciách

pred výmenou

po výmene

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

http://www.frivan.sk/

Kluby
26. 3. vo utorok
18:00 hod.
PREDCHÁDZAŤ
ALEBO LIEČIŤ?
MUDr. Milan Moskala

Kde:

NOVOOTVORENÁ

v PETRŽALKE
2019

ZDRAVIA

Zariadenie žije zo štedrosti ľudí. Prídu ľudia s veľkými
peniazmi, ale aj tí, čo majú sami málo. Jedna babička im
vraj každý mesiac posiela 13 eur zo svojho dôchodku.
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ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

v utorok

30. 4. o 18:00 hod.

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

„MINI“ DEŇ ZDRAVIA
Jaromír Novota,
lektor OZ Život a zdravie

www.DomacaRehabilitacia.sk

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_3-4_19.indd 1

07.03.2019 11:26:59

0903 246 167

už od 13€
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Kedysi

Pohľad na celé Slnečnice,
ako ich investor plánuje
do roku 2030

V súčasnosti

Pustnúci

Janíkov dvor už
nebude smetiskom

 Vo výstavbe
 Príprava dokumentácie na
územné rozhodnutie
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

A

napojenie Južné
mesto B3, B4,
ktuálne má mestská časť na stole návrh na vydanie rozhodnutia oDopravné
umiestnení
stavby
s AB2
názvom:
Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava-Petržalka. V rámci JužnéhoPREHĽADNÁ
mesta je situovaný
južne od
SITUÁCIA
časti zóny B1 (nachádza sa pri Panónskej ceste a momentálne je vo výstavbe). Pre predstavu, Slnečnice,
v ktorých sa už býva, sú zónou C (výstavba v budúcnosti prebehne aj na „umelom“ kopci) a lokalita,
kde bude depo električky, je na západnom okraji, a ide o zónu A. Referát špeciálneho stavebného
úradu MČ má už návrh na vydanie stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy
v rámci stavby Južné Mesto Bratislava – zóna A1 – 2. Etapa.

Urbanistická
štúdia

K

M

agistrátne pozemky sa začnú meniť až s výstavbou
električkovej trate. Podľa konceptu urbanistickej štúdie, ktorú
možno stále pripomienkovať, je
v priestore za Panónskou cestou navrhnutý bytový dom (6),
obchodná vybavenosť (3) a parkovací dom (16), depo MHD (25)
a administratívne budovy. Vo
variante A sa zastávka nachádza
pod Panónskou cestou, vo variante B pri obchode. Na konci
obratiska ráta štúdia so železničnou zastávkou (12, železničná
trať Bratislava - Rusovce – Rajka).

Obr. č. 1

Urbanistická štúdia centrálnej rozvojovej
osi Petržalky rieši aj najjužnejšiu a najviac
chátrajúcu časť našej mestskej časti – Janí
kov dvor. Po desaťročiach prichádza reálna
vízia, že tamojšie smetisko konečne zmizne.
Minulý týždeň začali búrať tunel metra.

Z pohľadu
urbanistickej štúdie

eď sa začala stavať Petr
žalka, bol Janíkov dvor
osadou s niekoľkými rodin
nými domami a roľníckym
družstvom. Fotografie z dru
hej polovice 20. storočia pô
sobia až idylicky, osada však
padla za obeť veľkým plánom
metra a rozširovania sídliska
až po Jarovce. V 80. rokoch
sme sa chystali budovať tzv.
ťažké metro sovietskeho typu.
V 90. rokoch „ľahké metro“,
v roku 2003 „rýchlodrážnu
električku“...
A zabudnutý priestor zatiaľ
pustol, zapĺňal sa neporiad
kom, devastovali ho asociáli.

Petržalčan Rastislav Ge
merský mapuje Janíkov dvor
už celé roky. Kedysi mu
v osade žili príbuzní, dnes
sám býva neďaleko Panón
skej. Prešli sme sa s ním od
hrubej stavby depa metra
až po torzo jednej z budov
niekdajšieho JRD a on nám
Maximálne od roku 2023
by sme sa tak mali električkou dostať z Janíkovho
dvora na Hlavnú železničnú stanicu aj do Rače. Počas dopravnej špičky sa
počíta s intervalom jedného spoja v každom smere
každé 4 minúty!

rozprával, čo všetko tu za
posledné roky videl a zažil.
„Toľko odpadu, čo sem ľudia
nanosili, absolútne znehod
notilo toto územie...“ smutne
konštatuje pri tabuli Zákaz
sypania smetí s vyhrážkou
„územie je monitorované“,
ktorá nikoho neodrádza.
„Kedysi v koridore, kadiaľ
mala viesť električka, bola
voda, žili tu žaby, raky, rá
kosie sa pravidelne klčovalo.
Dnes je tu len verejné sme
tisko.“
Pod nikdy nezrealizovaným
metrom sú prepojené šachty
a keďže sú dnes odkryté, vo
vnútri je ďalší odpad. Nanosia
ho sem ľudia bez domova, ob
čas tam vznikne požiar. Pre
chádzame okolo torza chlad
ničky, je v nej mlieko a detské
keksy.... „Neraz som volal
policajtov a záchranku, pre
ležiacich ľudí v bezvedomí,
na môj podnet tu odchytávali
svorky psov,“ hovorí Rastislav
Gemerský. Z predchádzajú
cich rokov má fotodokumen
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táciu, na ktorej sú zachytené
obydlia ľudí bez domova, od
hodené kočíky, stohy paliet
či dokonca vrak auta. Použi
té farby a spreje sa tu váľajú
dodnes. Z navláčených vecí tu
vznikali „obývačky“, ľudia spa
li na vyhodených váľandách,
sedeli v starých kreslách, a to
pri hromadách pneumatík,
elektroodpade a stavebnom
odpade. „Do roku 2008 tu

„V

Správa o hodnotení ráta
s umiestením zastávky Janíkov dvor pod mostným
telesom Panónskej cesty.
Na moste cesty budú vytvorené nové autobusové
zastávky pre prestup z autobusu do električky. Kvôli
tomu vybudujú aj bočné
lávky, chodníky a výstupné
rampy. „V lokalite Janíkov
dvor dôjde k vybudovaniu
prestupného
terminálu
(prepojenie s linkami do
Rusoviec, Jaroviec, Čuňova a Rajky) – v súčasnosti
takéto prvky kostry MHD
v Petržalke absentujú.“
Depo MHD je vlastne areál
s halou so štyrmi koľajami,
a to aj na servis 12 električkových súprav, ktorý je
možno v budúcnosti ešte
rozšíriť.

bola pomerne účinná a dos
tatočná ochranná prevencie
vo forme cestných zábran,
dopravných značiek, verej
ného osvetlenia a dvier do
priestorov depa metra. Ale
všetko záhadne rýchlo zmizlo,
a nikto nevie, že kde, a kto to
previedol, resp. nikto to radšej
nechcel ani vedieť, ani vidieť,“
spomína. „Ale už v roku 2013
tu mesto odstraňovalo 58 ton
odpadu...“
Dnes už vjazdy do lokality
obmedzené betónovými pi
liermi nie sú. Hnusu a špiny je
tu stále veľa, ale niečo sa začí
na meniť. Zo zeme trčia kolíky
označené neónovou farbou,
rovnako sú označené aj via
ceré stromy. „Na pozemkoch
patriacich spoločnosti South
City E prebehla identifiká
cia drevín v teréne pre účely

dendrologického prieskumu,
čo vysvetľuje vami spomínané
značenie na zemi a na stro
moch. Tieto pozemky plánu
jeme v budúcnosti využiť na
pokračovanie výstavby pro
jektu Slnečnice. Revitalizácia
územia je súčasťou projektu
v rámci prípravy na výstav
bu. V súčasnosti je projekt
v stave vybavovania územné
ho rozhodnutia,“ informoval
nás Pavel Baslík, marketingo
vý riaditeľ spoločnosti Cresco
Group.
Investor okrem toho po
žiadal mesto o povolenie na
demontáž objektu „tunela“
pôvodného metra. S búraním
sa začalo minulý týždeň. Má
totiž platné územné rozhod
nutie na inžinierske siete, aby
ich mohol previesť cez pô
vodné teleso metra.
V tejto chvíli je ešte z okien
rozostavaných budov oproti
výhľad na „ničotu“. To sa však
v nasledujúcich rokoch zmení.
Vďaka novej časti v Petržalke
s názvom Južné mesto a tiež
električke, ktorá bude mať
v Janíkovom dvore obrátku.
Katastrálna mapa hovo
rí, že územie okolo budúcej
električky patrí hlavnému
mestu. Okolité pozemky zľa
va a sprava investorovi, kto
rý stavia Slnečnice. Ako si
predstavuje zmenu územia,
vidno na vizualizácii „Pohľad
na celé Slnečnice, ako ich in
vestor plánuje do roku 2030“.
(in)

vizualizácie: Cresco Group
foto: Matúš Husár, Miroslav
Pokorný, archív

lokalite Janíkov dvor je hrubá stavba stanice metra Janíkov dvor a 300 metrov dlhý úsek traťového tunela metra (od Panónskej cesty po existujúcu železničnú trať č. 132 Bratislava - Rajka). Tunel
aj stanica sú polozapustené, prekážajú stavbe električky a je potrebné ich odstrániť. Odstránenie bude
spočívať v odkopaní zemného presypu tunela a v rozobratí železobetónových prefabrikovaných dielcov,
z ktorých sú tunel a stanica vyhotovené,“ citujeme zo Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné
prostredie, teda posúdenie vplyvu výstavby úseku Janíkov dvor – Šafárikovo námestie.

Sivý zákal
čas nemá
Hovorí sa, že čas lieči.
V prípade katarakty, ako
sa sivý zákal nazýva, to neplatí. Podceňovanie ochorenia môže spôsobiť vážne
komplikácie, ba až slepotu.
Vekom podmienenému
ochoreniu sa nevyhne nikto
z nás. Šošovka sa vplyvom
metabolických
procesov
zakalí každému. Odstrániť
sivý zákal je dôležité čím
skôr. Možné to je len pro
stredníctvom bezpečného
a bezbolestného operačné
ho zákroku, ktorý je hrade
ný zdravotnou poisťovňou.
„Operácia sivého zákalu
je v súčasnosti najčastejšie
realizovanou operáciou.
Trvá niekoľko minút, je
bezbolestná,
bezpečná
a počas nej je možné dokonca odstrániť okuliare na čítanie, do diaľky
i oboje,“ hovorí MUDr. Ra
dovan Piovarči, primár oč
nej kliniky NeoVízia.

Návrat radostných dní

Pacient pred zákrokom
bojuje s viacerými dôsled
kami sivého zákalu. Trápi
ho citlivosť na svetlo, ne
ostré videnie, zahmlený ob
raz, farby so sivožltým ná
dychom. „Okolie pripisuje
letargiu svojho príbuzného v mnohých prípadoch
inej príčine. Pacient však
často stráca energiu a chuť
komunikovať, lebo jednoducho nevidí. Po operácii zrazu mentálne ožije.
Opäť vie čítať, sledovať
obľúbené televízne programy. Všetko sa zlepšuje,“ do

dáva MUDr. Piovarči.

ST
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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

MAREC 2019

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

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

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

CC
CENTRUM

DOM KULTÚRY
LÚKY

16.03. | 10:00 | info a vstupenky: www.eduhry.sk
EDUHRY 2019 - deň plný hier pre deti
18.03. | 19:00 | 15 € P / 13 € B
ticketportal
ODCHODY VLAKOV - Adela a Viktor VINCZEOVCI
19.03. | 15:00 a 18:30 | 6 € / 8 € *
ticketportal
NESKORO VEČER - talk show Petra MARCINA
verejná nahrávka pre RTVS s exkluzívnymi hosťami
24.03. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO -JANKO A MARIENKA
predstavenie pre deti - DIVADLO ZO ŠUFLÍKA
28.03. | 19:00 | 15 € / 10 € deti, seniori, ZŤP ticketportal
PUĽS - KRÁČALI POD NAMI

16. - 29.03. / pondelky, štvrtky, piatky
9:30 - 12:00 | 1 € / rodič + dieťa
DETSKÁ HERŇA pre deti do 4 rokov
16.03. | 9:00 | 2,50 € predávajúci / 0,70 € kupujúci
JARNÁ BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

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

16.03. | 18:00 | 5 € | SKLENENÁ IZBA
16.03. | 20:00 | 5 € | GREEN BOOK
17.03. | 10:00 | 5 € | ČAROVNÝ PARK
17.03. | 18:00 | 5 € | BOHEMIAN RHAPSODY
17.03. | 20:30 | 5 € | OSTRÝM NOŽOM
20.03.-26.03. | MFFK FEBIOFEST

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 14:00
KONCERTY
24.03. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
VIRTUÓZNE MELÓDIE
účinkujú: študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

27.03. | 18:00 | 5 € | GREEN BOOK
27.03. | 20:30 | 5 € | PO BÚRKE

27. ročník medzinárodného festivalu
blues a rhythm´n ´blues
CALVADOS BAND
MATĚJ PTASZEK TRIO (CZ)
J J CALE TRIBUTE BAND
JERGUŠ ORAVEC 3JO & TAMMY NIŽŇANSKÁ a.h.
MUDDY SHOES (HU)
NINA VAN HORN (USA/FR)

Hlavným partnerom podujatia a z verejných
zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia

17.03. | 14:00 | 2 €
NEDEĽNÉ DIVADIELKA - SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
predstavenie pre deti - DIVADLO DADABOJA
17.,24.,31.03. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
ticketportal
20.03. | 19:00 | 2 €
CESTOVATEĽSKÝ KLUB - ECUADOR 2018
cestovateľ Alexander VOJČEK
21.03. | 18:30 | 5 € / 2,50 € dieťa
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
ticketportal
22.03. | 19:30 | 5 €
ORCHESTRION-AUDIO-VISUAL JAM SESSION_03

Pamätná tabuľa na
petržalskom cintoríne

Telá z masových hrobov objavených v roku 1945 za
plotom cintorína. Zdroj: Kronika Petržalky

Okupácia Petržalky hitlerovským Nemeckom (2. časť)

Zberný tábor Engerau

Začiatkom decembra 1944 dorazil na petržalskú stanicu transport
s takmer 2 000 väzňami. Prevažne išlo o maďarských Židov, ktorí
mali byť nasadení na nútené práce pri stavbe tzv. Juhovýchodného
valu a v továrni Bernhard Berghans medzi Bergom a Petržalkou.

Aj

keď sa v literatúre zvyk
ne uvádzať pomenova
nie Koncentračný tábor Petr
žalka (nem. Lager Engerau),
nešlo o jeden objekt. Väzni
boli umiestnení vo viacerých
objektoch po celej Petržalke.
V skupinách od 200 do
300 ľudí boli umiestnení
v podkroviach, pivniciach,
stodolách a hospodárskych
budovách statkov alebo fab
rík. Medzi siedmimi evidova
nými miestami figurujú napr.
mliekáreň na ostrove Starý
háj (Lager Auliesel), stajne
hostinca Leberfinger (Lager
Leberfinger) alebo podkro
vie píly bratov Harschovcov
(Lager Schinawek) pri Vie

denskej ceste. Väzni museli
v krutej zime spávať na zemi
a s minimálnymi potravino
vými prídelmi celé dni ťažko
pracovať. Neľudské podmien
ky, nedostatočná hygiena, ale
predovšetkým
neskutočná
brutalita dozorcov mali za
následok, že do konca marca
roku 1945 zomrelo alebo bolo
zabitých okolo 500 ľudí. Dňa
29. marca 1945, z dôvodu pri
bližujúceho sa ruského fron
tu, bola nariadená evakuácia
petržalského tábora. Cieľo
vou stanicou mal byť koncen
tračný tábor Mauthausen (asi
250 kilometrov od Bratislavy,
pri meste Linz). Približne
1 500 väzňov v noci z 29. na

PRIPRAVUJEME V APRÍLI:

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

DK LÚKY

01.04. | 19:00 | PETER LIPA ML. - THE GRAND BUFFET
03.04. | 19:00 | AKCENT LIVE
04.04. | 19:00 | VYSOKÁ HRA - Divadlo Pavla TRÁVNÍČKA
05.04 | 19:00 | RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA - KRST II.CD
09.04. | 19:00 | SENZUS

11.04. | 19:00 | FRAGILE BRATISLAVA - NARCIS TOUR 2019
15.04. | 19:00 | MM KABARET UVÁDZA:
S OLDOM HLAVÁČKOM RISKUJÚCIM
26.04 | 19:00 | VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme Vám obec Čierny Balog

05.04. | 19:00 | HUDOBNÉ KINO
- RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN
07.04. | 14:00 | O HNEDOOČKE A MODROOČKOVI
27.04. | 9:00 | SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA
AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN

(mk)

foto: Kronika Petržalky

medzinárodná výstava kvetov a záhradníctva

4. - 7. apríl

29.03. | 19:30 | 5 € / 7 €
ticketportal
MUSIC CLUB - Rap na Lúkach vol.14
Ajvy - DJs set / Redd Hood
Enro x CHill Chaplin / Boy Wonder

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

ríne. Vedľa nich sa nachádza
kamenný pamätník s menami
identifikovaných obetí a ná
pisom: „Tu odpočíva 497 ne
vinných obetí, ktoré na jar, na
prahu našej slobody, zavraždili
v Petržalskom cintoríne fašis
tickí vrahovia.“ Do roku 1989
bol tento pamätník jediným
oficiálnym miestom v Brati
slave, kde sa pravidelne konala
spomienka na holokaust.
Po vojne, v rokoch 1945 až
55, sa vo Viedni konalo šesť
súdnych pojednávaní, tzv. En
gerau Prozesses, na ktorých
boli vynesené rozsudky pre
aktérov petržalského tábo
ra. Väčšinu z nich potrestali,
alebo popravili. Niektorí však
vyviazli bez ujmy, ako naprí
klad veliteľ petržalského ges
tapa – Anton Hartgasser, kto
rému nebola vina dokázaná.

➤

ARTKINO ZA ZRKADLOM

30. marca (bola to noc zo Ze
leného štvrtka na Veľký pia
tok) podstúpilo tzv. pochod
smrti smerom k rakúskej
obci Deutsch-Altenburg (pri
bližne 18 kilometrov), kde
mali byť loďou prevezení do
Mauthausenu. Počas pocho

du zomrelo na následky vy
čerpania (ktoré sa okamžite
trestalo guľkou) alebo dôsled
kom brutality dozorcov okolo
sto ľudí, ktorých telá lemovali
celú cestu. Po dvoch dňoch
preživších spolu s väzňami
z tábora v Bruck an der Leitha
naložili na loď smerujúcu do
Mauthausenu. Pre mnohých
to bola konečná zastávka,
z ktorej sa už nikdy nevrátili.
Po oslobodení Petržalky 4.
apríla 1945 odhalili za seve
rozápadným plotom petržal
ského cintorína päť masových
hrobov, v ktorých ležalo 460
tiel, z ktorých sa podarilo
identifikovať iba 49 osôb.
Väčšina obetí bola zastrelená,
niektorí dokonca pochova
ní zaživa. Telá, ktoré doplnili
ešte o obete pochodu smrti,
pochovali do spoločného hro
bu a trinástich samostatných
hrobov na petržalskom cinto

Prekvapivý sprievodca vás
pozýva na prechádzku
Fotograf Martin Kleibl disponuje zrejme najlepším archívom fotografií, mapiek či brožúrok o najväčšom slovenskom sídlisku. Mnohé nájdete v jeho
knihe Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou. My vám z nej na
stránkach Petržalských novín budeme prinášať úryvky.

ticketportal

15. 3. 2019 • 11

HISTÓRI A

➤

hudobno-tanečné dielo o baníctve na Spiši
účinkuje: Poddukelský umelecký ľudový súbor
30.03. | info a vstupenky: www.pohybbezbarier.sk
POHYB BEZ BARIÉR
medzinárodná tanečná súťaž

18.,25.03. | 9:30 | 1 €/ osoba
20.,27.03. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY kreslenie pre deti do 3 rokov
19.03. | 14:00 | vstup voľný
PREVENCIA NÁSILIA
PÁCHANÉHO NA SENIOROCH
beseda, videoprojekcia a diskusia pre seniorov,
realizované v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR
20.,27.03. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 3 do 10 rokov
21.,28.03. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO keramické dielničky od 5 do 10 rokov
21.,28.03. | 16:00 | 2 €
HOPSASA pohybové cvičenie od 3 do 6 rokov
24.03. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA od 4 do 10 rokov
téma: JARNÁ PRECHÁDZKA-výtvarná dielnička

PETRŽALSKÉ NOVINY

Bratislava 219

Výstavný areál Incheba Expo

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

OHODNOŤTE NÁS
na www.kzp.sk

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

organizátor
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PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Správcom
utajované výpisy
Dobrý deň, správca bytového domu
nám odmieta poskytnúť bankové
výpisy a dokumenty týkajúce sa
hospodárenia s finančnými prostriedkami. Sľúbi, že ich pripraví,
nikdy však sľub nedodrží a dokumenty napriek 2,5-ročnej urgencii
dodnes nemáme. Je nejaká zákonná inštitúcia, na ktorú sa dá obrátiť
v prípade, ak si správca neplní svoje
povinnosti? Ďakujem za pomoc.

Ladislav Rau, Petržalka
Správca disponuje nemalými finan
čnými prostriedkami, kontrola jeho činnosti je nielen oprávnená, ale pri ochrane spoločného vlastníctva aj podstatná.
V zmysle § 11 ods. 6 Zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov - Zákon
č. 182/1993 Z. z. v platnom znení (ďalej
len „zákon“), má vlastník bytu a nebytového priestoru v dome (ďalej len „vlastník/ci“) v rámci kontroly právo nahliadať
do dokladov týkajúcich sa správy domu
alebo čerpania fondu prevádzky, údržby
a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie. Prízvukujem, že povinnosť
umožniť kontrolu dokladov má správca
aj bez jej výslovného zakotvenia v zmluve o výkone správy. Pod univerzálnym
pojmom doklady bližšie zákonom ne-

špecifikovaným, je treba vidieť kompletnú agendu týkajúcu sa správcom spravovaného bytového domu,
teda aj bankové výpisy o nakladaní
s peňažnými prostriedkami vlastníkov.
Zákon neurčuje, v akej lehote a v
akom rozsahu má správca žiadosti vlastníka vyhovieť, neupravuje
ani spôsob nahliadnutia do spisu,
robenia výpiskov či fotokópii, čo
môže v individuálnych prípadoch
vyvolávať zbytočné nedorozumenia. Je vecou dohody, aby k nim
nedochádzalo, správca aj vlastník by
mali k svojim právam a povinnostiam pristupovať v súlade s dobrými
mravmi. Výklad pojmu dobré mravy je závislý od konkrétnej situácie,
pretože významovo je to neurčitý
pojem, ktorý právo používa, ale ktorý ním nie je definovaný. Aj z toho
dôvodu je potrebné vzájomné rešpektovanie sa oboch zmluvných
strán. V súvislosti s dlhodobým odmietaním splniť zákonné požiadavky vlastníkov sa o dobrých mravoch
asi hovoriť nedá.
Pokiaľ správca odsúva sprístupnenie požadovaných dokladov, odporúčam v zaslanej výzve mu určiť
v čase jeho úradných hodín termín
splnenia zákonnej povinnosti. Po
márnej snahe vlastníkov domôcť sa
svojich práv, je potrebné s návrhom
(žalobou na splnenie povinnosti)
osloviť súd. Pri pretrvávajúcej nespokojnosti so správcom majú vlastníci
možnosť zmluvu o výkone správy
vypovedať.

Jednou vetou
Karla (chello.sk): Platí pravidlo jedna osoba – jeden cestovný doklad. Každé dieťa pri vycestovaní do zahraničia musí mať bez ohľadu na vek svoj vlastný doklad,
teda aj vaša dvojročná dcérka. Pri vybavovaní cestovného pasu nepotrebujete
mať od otca dieťaťa súhlas s vycestovaním, v tejto veci majú rozvedení rodičia
rovnoprávne postavenie. Ak tomu v určitých prípadoch nebráni právoplatné
rozhodnutie súdu, obaja môžu požiadať o vydanie cestovného pasu za svoje
dieťa mladšie ako 15 rokov alebo jeho vyhotovený cestovný pas prevziať bez
ohľadu na to, komu bolo dieťa na čas po rozvode zverené do osobnej starostlivosti. V prípade nesúhlasu otca s vycestovaním dieťaťa podajte návrh na súd.
Ďalšie otázky vám zodpovedia priamo na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície.
Romana (stonline.sk): Nemusíte si robiť žiadne starosti. Časť z peňazí, ktoré manžel zarobil počas troch rokov spoločného manželstva, mu určite nebudete musieť splácať. Pravdu má v tom – i keď hovorí od veci - že ak veriteľ a dlžník majú
vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním,
pokiaľ sa vzájomne kryjú. Ďalej je to iba jeho nesplniteľné želanie, pretože v prípade výživného na maloleté deti kompenzácia nie je možná, nehovoriac o tom, že
spotrebované výživné pre maloleté dieťa sa nevracia. V prípade vyhrotenia situácie odporúčam požiadať o spoluprácu advokáta.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Zločinnosť na ústupe?

Rok 2018 bol ďalším v rade, ktorý
priniesol pokles počtu evidovaných
trestných činov. Štatistiky kriminali
ty zaznamenali 61 392 trestných či
nov, čo je v porovnaní s prechádza
júcim rokom o 4823 menej, pričom
sumárna objasnenosť, nateraz naj
lepší výsledok v ére samostatnosti,
dosiahla takmer 61 percent.
Pokiaľ ide o násilnú kriminalitu,
v roku 2016 polícia zaznamenala
6382 trestných činov, rok 2017 sa
do registra zapísal 6132 a vlaňajšok
5781 deliktmi, pričom objasnenosť
v týchto rokoch bola zhodne na
úrovni 76 percent. V násilnej kri
minalite sme vlani najviac, takmer
1600 prípadov, zaznamenali pri
úmyselnom ublížení na zdraví.
V porovnávaní vrážd v posledných
troch rokov vidieť určité výkyvy.
V roku 2016 zaznamenali štatisti
ky 60 prípadov, objasnených bolo
43 percent, rok 2017 zaevidoval 80
vrážd so 49 percentnou úspešnosťou
a vlani prišlo v našej krajine násilne
o život 67 osôb, pričom objasnených
bolo 69 percent. Na prvom mieste
kriminálnych štatistík v počte spá
chaných trestných činov sa opako
vane drží majetková trestná činnosť,
ktorá v roku 2016 bola na úrovni 27

440 prípadov s objasnenosťou 38
percent, o rok neskôr z 25 154 ob
jasnili 42 percent a vlani z 21 787
objasnili 44 percent. Pri pohľade
na úspešnosť zisťovania páchateľov
ťahá polícia za kratší koniec, malí
i väčší zlodeji majú stále možnosť
kradnúť bez väčšieho rizika ich dola
penia a postihu. Ekonomická krimi
nalita si v roku 2016 pripísala na účet
14 895 prípadov, polícia objasnila 47
percent, v roku 2017 to bolo 14 460
s objasnenosťou 49 percent a vlani
13 315 po prvý raz v histórii samo
statnosti s 50-percentnou úspešnos
ťou. Najviac, až 5392, bolo v oblasti
krátenia daní, s policajnou úspešnos
ťou 71 percent, najmenej pri ochrane
meny, kde z 1160 vecí sa podarilo
vyriešiť iba štyri percentá. Z ekono
mickej kriminality si pozornosť za
slúžia aj podvody, ktorých štatistiky
vlani zaznamenali 2157 prípadov
s 50-percentnou objasnenosťou.
Z roka na rok optimistickejšie štatis
tiky o stave, vývoji zločinnosti a jej
objasňovaní sú odrazom registrova
nej kriminality, ktorá logicky nemôže
zohľadniť skrytú kriminalitu, niekoľ
konásobne prevyšujúcu štatistické
čísla. Čas na poklopkávanie sa po
(jgr)
pleciach je v nedohľadne.

Viete, že...
... v čase od 19. 2. 2019 do 4. 3. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 6 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 4 (Tupolevova, Holíčska, Kremnická, Vavilovova)? Všetky vozidlá ukradli zlodeji v noci, v dňoch 21., 23., 24., 26. a 28.
februára - 3. marca krádež auta nehlásili.
... od 1. januára do 3. marca 2019 sme v našom kraji zaznamenali 277 dopravných nehôd, čo je o deväť viac ako v rovnakom období vlaňajška? Zahynula
pri nich jedna osoba – cyklista.

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.
LADISLAV CIBULA
(47)

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
Bratislava II príkaz na zatknutie pre
prečin krádeže.
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Tvorte s nami Petržalské noviny

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.

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Odkrytá šachta

V

priestore medzi Beňadickou a Bet
liarskou, v blízkosti verejných
chodníkov, zastávok MHD a rôznych
obchodných prevádzok, kde sa pohy
buje značné množstvo ľudí, sa nachádza
otvor s priemerom 1 m, ktorý vedie do
technickej šachty, s približnou hĺbkou 8
metrov. Tento otvor nie je ničím zabez
pečený, chránený ani označený. Tento
stav trvá už od roku 2018, i napriek
niekoľkým urgenciám na Mú Ba 5. Zatiaľ
táto šachta slúži na rôzny odpad. Je len
otázkou času, kedy sem niekto spadne.
Je to nehorázna nevšímavosť, nezodpo
vednosť a ľahostajnosť voči obyvateľstvu.

Rastislav Gemerský
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Aké chceme
Námestie Jána Pavla?

Z

ačiatkom februára sa na
pôde dnes už kultového
Domu kultúry Zrkadlový Háj
v Petržalke uskutočnila prezentácia nového návrhu urbanistickej štúdie. Tá mala riešiť
územie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, čo je vlastne blízke
okolie budúcej električkovej
trate. Prerokovania sa zúčastnili autor štúdie prof. Kováč aj
nový primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Príprava dokumentu trvala takmer 5 rokov, vrátane architektonickej súťaže
a procesu participácie obyvateľov. Dobrou správou je,
že sa v nej premietla požiadavka 15-tisícovej petície,
ktorá požadovala vypustenie
4-prúdovej komunikácie popri električke, a jej nahradenie cyklotrasou. Zároveň sa
v najnovšom návrhu už nepočíta s takou masívnou výstavbou, akú povoľuje v súčasnosti platný územný plán
hlavného mesta.
Napriek tomu na verejnom
prerokovaní odznelo množstvo kritických pripomienok
zo strany prítomných obyvateľov Petržalky. Verím, že
magistrát a kolektív autorov
štúdie sa k pripomienkam
obyvateľov postavia čelom
a rozumné návrhy zapracujú.
Ako poslanec som kriticky upozornil na problém,
ktorý sme s Mladou Petržalkou riešili už v roku 2013.
Ide o územie tzv. pápežskej
lúky, ktorá má byť podľa návrhu štúdie zastavaná obytnými domami. Počas inak

NINA FECKOVÁ
(29)

POPIS osoby: nezistený
Na menovanú vydal Okresný súd
v Trnave príkaz na zatknutie pre prečin nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

0948 151 409

zaujímavej prezentácie na
mňa tento návrh zapôsobil
ako zvuk cirkulárky počas
Mozartovho klavírneho koncertu 12...
Námestie Jána Pavla II. je
jedným z najvzácnejších území v Petržalke, kde v roku 2003
odslúžil slávnostnú bohoslužbu vtedajší svätý otec Ján Pavol II. Zatiaľ prázdna lúka má
už svoje oficiálne meno aj napriek tomu, že k vybudovaniu
námestia ešte nedošlo. Ale už
názov námestia predpokladá,
že má ísť o voľný priestor so
stredovou zelenou plochou,
obkolesený drobnou architektúrou. V žiadnom prípade
nemôže dôjsť ku kompletnému zastavaniu tohoto vzácneho územia tak, ako to rieši
návrh prezentovanej urbanistickej štúdie.
Preto sme spolu s kolegami z tímu Mladá Petržalka
doručili na magistrát našu
výzvu, aby sa Námestie Jána
Pavla II. stalo naozajstným
námestím. Táto lokalita už
nepotrebuje ďalšie obytné
domy ani administratívu.
Patrí sem tzv. sociálna infraštruktúra, teda oddychové zóny, námestia, parky
a športoviská. V takomto duchu by mohlo byť koncipované aj spomínané námestie
– vkusný a decentný priestor
tvorený najmä zeleňou, ktorý vymedzuje kultivovaná
nízkopodlažná architektúra.
Mgr. JURAJ KRÍŽ, PhD.
predseda poslaneckého
klubu MLADÁ PETRŽALKA
a nezávislí
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ŠP ORT
Ako si sa dostala k futbalu,
kto ťa k nemu priviedol?
Už odmalička som sa hráva
la a kopala s mojím tatom do
lopty. Bavilo ma to a keď som
začala chodiť do 1. ročníka
základnej školy, tak som sa od
spolužiaka dozvedela, že cho
dí do prípravky FK Scorpions.
Tak som ho nasledovala. A v
tomto mládežníckom klube
so sídlom v Petržalke som už
šiesty rok a od roku 2016 pôso
bím aj v ŠK Slovan Bratislava.

Raz by som sa chcela
futbalom živiť

Talentovaná Petržalčanka Simona Vaculová, šiestačka na ZŠ Ges
sayova, má len 11 rokov, ale už pravidelne hráva futbal za staršie
žiačky ŠK Slovan Bratislava. Okrem toho ju môžete vidieť aj prehá
ňať sa po ihrisku s chlapcami, hrá aj za mladších žiakov FK Scor
pions Bratislava.

Zvládaš školské a futbalové
povinnosti?
Myslím si, že v pohode,
hoci občas dostanem aj hor
šiu známku, ale chcem byť
dobrá v škole i vo futbale.
Trénujem trikrát do týždňa,

dvakrát som v FK Scorpions
a raz v Slovane.
V minulosti si bola veľkým
talentom aj v rope skippingu, čo je súťažné skákanie
cez švihadlo. Už sa tejto

činnosti nevenuješ?
Musela som s tým skon
čiť, lebo som nestíhala futbal.
V tomto športe som bola maj
sterkou Slovenska a Česka,
venovala som sa mu od šies
tich do deviatich rokov.

Okrem teba v FK Scorpions
Bratislava hráva ešte jedno
dievča, ako sa k vám správajú chlapci?
Niekedy nám dajú pocítiť
akúsi nadradenosť, že futbal
je predovšetkým pre chlap
cov, ale celkom sa to dá s nimi
vydržať.
V FK Scorpions hrávaš
s chlapcami a v ŠK Slovan
Bratislava za staršie žiačky
s dievčatami. Dokedy budeš
sedieť na dvoch stoličkách?
V tomto tempe chcem
vydržať do 14 rokov, dovte
dy totiž môžem hrávať aj
s chlapcami. Viacerí mi od
poručili, aby som hrávala aj
s nimi, lebo takto si môžem
zvyknúť na väčšie tempo, na
brať silu a lepšie môžem vy

hodnotiť rôzne situácie.
Futbal ťa chytil za srdce,
aké máš ciele do budúcnosti?
Futbal sa už teraz stal
mojou celoživotnou láskou.
Neskôr budem hrávať iba
za Slovan, v ktorom sa tú
žim poriadne presadiť. Raz
by som sa chcela futbalom
aj živiť. Mojím vysnívaným
klubom je OSC Lyon, kto
rý sa už päťkrát stal víťazom
Ligy majstrov a niekedy by
som chcela vyhrať anketu
Medzinárodnej futbalovej fe
derácie (FIFA) pre najlepšiu
futbalistku sveta. Veľmi sa mi
páči šesťnásobná držiteľka
tejto ceny Brazílčanka Marta
a naša reprezentantka Domi
nika Škorvánková, ktorú aj
osobne poznám. Z futbalis
tov najviac uznávam Sergia
Ramosa z Realu Madrid, lebo
je stopérom a na tomto poste
hrávam aj ja. V Slovane som
niekedy pravým, ale aj ľavým
obrancom. Všetci najviac
obdivujú Cristiana Ronalda
a Lionela Messiho, mne sa
však viac páči Neymar či jeho
spoluhráč z Paríža St. Ger
main Kylian Mbappé.
Milan Valko
Foto: Milina Strihovská,
archív S. V.
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Kosorin taký výborný
kolektív ešte nezažil

V Penrithe
Beňuš druhý

S

lovenský reprezentant Matej
Beňuš skončil druhý vo finále
kanoistov na majstrovstvách Oceánie vo vodnom slalome v austrálskom Penrithe. Tridsaťjedenročný
strieborný z OH 2016 v Riu de Janeiro a petržalský rodák zaostal za
Nemcom Franzom Antonom o 17
stotín sekundy. Úspech Slovákov
podčiarkol treťou priečkou talentovaný Marko Mirgorodský.  (mv)

Medzi viacerými posilami po jeseni najlepšieho druholi
gového nováčika FC Petržalka figuruje aj Jakub Kosorin.
Futbalista, ktorý má už skúsenosti aj z najvyššej súťaže
z pôsobenia v Senici či Dunajskej Strede. Dvadsaťtriročný
stredopoliar naposledy hral za treťoligový český klub FK
Hodonín. Po zápase 18. kola II. ligy FC Petržalka – KFC
Komárno (2:0) sme sa s Jakubom Kosorinom porozprávali.
V Petržalke ste tretí mesiac,
ako sa vám páči na novom
pôsobisku?
V FC Petržalka som veľmi
spokojný po všetkých strán
kach. Našiel som tu dobré
podmienky na tréning a tiež
kvalitné zázemie. Rovnako aj
výborný realizačný tím a am
biciózny káder.
Aká bola zimná príprava
z vášho pohľadu a ako podľa vás noví hráči zapadli do
mužstva?
Zimnú prípravu sme si po
riadne odmakali, tvrdo sme
pracovali na každom trénin
gu a preto verím, že všetku
drinu zúročíme na jar v maj
strovských zápasoch. Tiež
som jeden z nových hráčov
a myslím si, že chlapci nás
prijali tak, ako keby sme tu
boli s nimi dva-tri roky. Takže
môžem povedať, že v doteraj
šej kariére som taký výborný
kolektív ešte nezažil.
FC Petržalka vstúpil do jarnej časti veľmi dôležitým
víťazstvom nad KFC Komárno. Ako ste videli tento
zápas?
Celý týždeň sme sa zod
povedne pripravovali na ten
to ťažký zápas tabuľkových
susedov. V podstate každý
z nás vedel, čo má hrať a ako
si musíme na ihrisku počí
nať. Podľa mňa na trávniku to
bolo aj vidieť, isteže, k víťaz
stvu nám pomohlo aj rýchle
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vylúčenie hosťujúceho hráča.
Lenže podľa priebehu a gólo
vých šancí sme mohli vyhrať
aj vyšším rozdielom.
Do listiny strelcov ste sa
mohli zapísať aj vy a pre
FC Petržalka je dôležité, že
po piatich stretnutiach bez
víťazstva ste znova naplno
bodovali...
Dobrú útočnú akciu som
nezakončil podľa svojich
predstáv, lebo v obkľúčení
niekoľkých protihráčov som
už bol troška rozhodený, vy
strelil som tak naslepo a trafil
som žrď. Škoda, mohol to byť
pekný gól, ale pre mňa sú naj
dôležitejšie tri body. Poslednú
horšiu sériu FC som nejako
nevnímal, lebo som v klube
iba od januára. Bral som to ako
nejaký začiatok a vychádzal
som zo sily nášho mužstva
počas prípravného obdobia,
takže som bol presvedčený, že
tento súboj zvládneme k plnej
spokojnosti.
Výnimočnou kapitolou doterajšej vašej kariéry bol
tréningový pobyt v akadémii úradujúceho majstra
Anglicka Manchestru City.
Čo vám to dalo?
Na vlastné oči som videl
pravý profesionálny futbal.
Viem, že peniaze sú dôležité,
ale tam je prístup ľudí k futbalu
úplne iný a keď niekedy vidím,
ako sa robí na Slovensku, je to
smutné. A vôbec, ako fungu

je vo všeobecnosti náš šport.
Mohol som sa stretnúť s naj
lepšími hráčmi sveta, s niekto
rými aj trénovať a tie fantastic
ké zážitky z tohto obrovského
klubu mi nikto nezoberie.

Derby býva vždy špecific
ké, Petržalka a Inter sú kluby
s veľkou históriou a ich vzá
jomné súboje majú vždy veľ
ký cveng bez ohľadu na to,
akú súťaž hrajú. Samozrejme,
v tomto derby berieme iba ví
ťazstvo.

Najbližšie doma hostíte
Inter, čo očakávate od toto
mestského derby?
TABUĽKA II. LIGY
1. FK Pohronie
2. Liptovský Mikuláš
3. Skalica
4. Poprad
5. Komárno
6. FC Petržalka
7. Dubnica
8. Žilina B
9. Šamorín
10. Inter
11. Banská Bystrica
12. Prešov
13. Bardejov
14. Lipany
15. Lok. Košice
16. Trebišov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
17
18

Milan Valko
Foto: Milina Strihovská

11
11
10
10
9
8
7
7
6
7
5
5
4
5
3
3

6
3
4
3
3
5
4
2
4
1
5
4
7
3
6
4

1
4
4
5
6
5
7
9
8
10
7
9
7
10
8
11

26:13
36:22
29:16
40:28
28:19
25:22
37:27
33:41
30:28
27:34
20:2
22:22
24:32
13:36
17:28
13:32

39
36
34
33
30
29
25
23
22
22
20
19
19
18
15
13

Jarný program
MŠK Iskra

C

ez tento víkend sa začne aj V.
futbalová liga, v ktorej pôsobí
MŠK Iskra Petržalka. Jesenná časť sa
mu nevydarila, lebo skončil na poslednom mieste, takže na jar ho čakajú záchranárske práce. Takto vyzerá jeho jarný program: 14. kolo 16.3.
o 10.30 h MŠK Iskra – Devínska
Nová Ves B, 15. kolo 24.3. o 15.00
h Chorvátsky Grob – MŠK Iskra,
16. kolo 30.3. o 10.30 h MŠK Iskra
– Dúbravka, 17. kolo 6.4. o 10.30
h MŠK Iskra – Nová Dedinka, 18.
kolo 14.4. o 16.30 h Jarovce – MŠK
Iskra, 19. kolo 20.4. o 10.30 h MŠK
Iskra – Záhorská Bystrica, 20. kolo
28.4. o 17.00 h Hamuliakovo - MŠK
Iskra, 21. kolo o 10.30 h MŠK Iskra – Igram, 22. kolo 12.5. o 17.00
h Malinovo - MŠK Iskra, 23. kolo
o 18.5. o 10.30 h MŠK Iskra – Hrubý
Šúr, 24. kolo 25.5. o 10.30 h Krasňany - MŠK Iskra, 25. kolo 1.6.
o 10.30 h MŠK Iskra – Kráľová pri
Senci, 26. kolo 9.6. o 17.30 h Miloslav - MŠK Iskra.
(mv)

Staroveké ríše

v PROROCTVÁCH
BIBLIE
Prednášky z oblasti biblickej
histórie a archeológie

vždy v stredu

18:00 hod.

Vstup VOĽNÝ!

20. 3. BABYLON | mesto bohov
27. 3. EDOM | a zabudnuté mesto Petra
3. 4. FENIČANIA | vládcovia morí
WOLKROVA 4, BRATISLAVA - Petržalka
(v zasadačke na prízemí) | Info: 0948 526 722

bratislava.dotknisaneba.sk

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte
nás: t. č. 02 3268 8830,1 email: reklama@banoviny.sk
Proroctva_Petrzalka19_inzerce122x65.indd
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Alexej
Nikolajevič
Tolstoj

pletením
spoja
do celku

2. časť
tajničky
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KRÍŽOVKA
skratka
obrneného
transportéra

tvrdý
úder
v boxe

robil
asanáciu

hrešiť,
hromžiť

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

drobný
morský
živočích

sekundárny amid

4. časť
tajničky

EČV Ilavy

džezový
štýl

Pomôcky:
človek
Anas, sel,
postihnutý
silk, pali,
afáziou
karančo

statív

nežiaduci
radca
(hovor.)

druh
a radca
Mohameda

spytuje sa

umylo
páľava

kôň plavej farby
internetová
diskusia

podpichovať (expr.)
stal sa
starším

značka
pre lúmen

mohutný
strom
Viktória
(dom.)

ker
vyradené
spisy

kvások
pán
(z angl.)

chytať
chrám

túz
obhorel

malé
maslo
vrch v Jeruzaleme

koral,
po česky

skr. pre
a podobne
rímsky
boh lásky

bavlnená
látka
skratka
leukocytu

nenáročná
obilnina

čiahate
zhubný
nádor

lisovač,
lisár
zoral isté
množstvo

skratka
tlaku
krvi

ochrnutý
losie
mláďa

neokresal
ílový
nerast

Baltské
more

trombus
napĺňa
Alžbeta
(dom.)
skr. pre
ad acta

nezahrab
do zeme
nočný vták

týkajúca
sa ôs

semitský
boh
dravý vták

rozposlal
sviatočný
deň (pren.)

oválny
výrastok
Pomôcky:
Sion, alália, imid,
jab, ilit, ult

Tibor
(dom.)
čaša

liečivý
prípravok
lezením
sa skryl

fakturoval

horský
suťový
prúd

príval
(expr.)
bledofialovo

riasnatý
obláčik
vrecko

skutok

puzdro

Klub
českých
turistov
spaľujte
indické
nárečie
vsunul
pod niečo

citoslovce
utišovania
Kristína
(dom.)

často vítal

značka
astátu

solmizačná slabika

kopaním
skyprí

vlastnou
rukou
1. časť
tajničky

overoval
pomocou
testu

Pomôcky:
cirus, tana, sabat,
cool, peán

3. časť
tajničky

stal sa
chabým
zaves
cez niečo
náhla
myšlienka
bledožltý
drahokam

Ezechiel
(dom.)

natrie
náterom

rímska
bohyňa
pohrebov
márne

údenársky
výrobok
pošliape
vlhkomilný
krík
jemne
lapal

zníž
výkon
klieštiky
(lek.)
stromový
cicavec
sekal

podrazím
žmurkať
skr. štátu
Virgínia
číselná
lotéria

vo veľkom
množstve
hádzať

menšie
mesto
kopce
pošle
späť
5. časť
tajničky

Pomôcky: plieskalo
vyhraté
skart,
LB, láma, postavenie
v šachu
Libitína,

oddelenie
technickej
kontroly
odlišná

upijú si
(expr.)
MPZ
Libérie

srkajúc
upilo

vlhčia

skratka
ústrednej
rady
druh hliny

budhistický
mních

tára
(pejor.)

pokorí,
pohaní

tmolenie
(bás.)

na povrchu umyť

vývinová
chyba reči
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