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Tak si niektorí obyvatelia opra-
vujú rozbité prístupové schody 

svojpomocne, látajú diery načierno, 
istý pán plánuje na terasu naviezť 20 
centimetrov zeminy a urobiť z nej ze-
lený koberec. Veď terasa aj tak nikomu 
nepatrí a nikto po nej nechodí. A keď 
sa ozvú úrady, bude len rád. Upozornil 
na problém a konečne sa začne hľadať 
vlastník. Vyštudovaní urbanisti Lucia 
Uhrínová, Ján Urban a Viktor Kasala 
to skúšajú inak. Do nehostinného pro-
stredia terás chcú vrátiť život. Aj preto 
má ich občianske združenie poetický 
názov Krásy terasy. 

Troch absolventov fakulty archi-
tektúry dala dokopy zhruba pred 
dvoma rokmi spoločná téma. Svoju 
„pilotnú“ terasu našli na Mánesovom 
námestí. O  krok bližšie k  naplneniu 
svojej vízie sa dostali po schvále-

ní žiadosti o  grant z  mestskej časti 
v  apríli minulého roka. Na oživenie 
terasy dostali 4700 eur. So susedmi 
z  priľahlého paneláku sa počas roz-
hovorov zhodli na spoločnej pred-
stave a v lete minulého roka ju začali 
realizovať. 

Najviac času im zabralo natieranie 
zábradlia. Vyčistili betónový múrik, 

namaľovali farebný pás na nudnú 
asfaltovú plochu, zasadili popínavé 
rastliny pod slepým mostíkom, ktorý 
mal viesť na ďalšiu terasu, ale dnes 
nevedie nikam. Dúfajú, že postupne 
stĺpy, na ktorých stojí, zarastú brečta-
nom a viničom. Na osem kvetináčov 
na terase zas museli vymyslieť zá-
vesný systém. Na mieru dali vyrobiť 
držiaky, ktoré zhltli väčšinu financií. 
Zapojili sa však aj susedia. Statik, 
ktorý tu býva, pomohol s  konštruk-
ciou, krajinná architektka zas navrhla 
výsadbu, ďalšia pani získala substrát. 
Na kvalitné drevo kvetináčov zohnali 
sponzora. 

Pracovali takmer každú sobotu. 
Na terase, kde paradoxne ani jeden 
z troch členov OZ Krásy terasy nebý-
va. Prečo? 

Pokračovanie na strane 8

Dom je pekný, ale  
čo s terasou?
Neskolaudované, bez vlastníka, rozpadávajú sa nám 
pred očami. To je obraz väčšiny petržalských terás. 
Lenže tam, kde úrady nekonajú, nastupuje občiansky 
aktivizmus.

Nekonečný príbeh 
jednej cyklotrasy 
Návrh rozpočtu hlavného mesta  
dáva nádej, že sa konečne dokončí 
cyklotrasa Starohájska, ktorej kon-
cepcia vypracovaná Cyklokoalíciou je 
známa od jari 2011!

Nejdeme sami  
proti sebe?
Združenie vlastníkov bytov Furdekova 2  
chce vymeniť zelenú plochu, živý plot 
a 12 stromov za parkovisko pre 31 áut.

Mesto sľúbilo 
chodník na 
Jungmannovej
Po dôstojnom priechode zo za-
stávky MHD na Jungmannovej 
ulici k Chorvátskemu ramenu volajú 
občania už celé roky. Vyrieši to nové 
vedenie mesta a mestskej časti? 
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Urbanisti Ján Urban, Lucia Uhrínová a Viktor Kasala 
založili občianske združenie s poetickým názvom Krásy terasy.

OZ Krásy terasy vracajú na terasu 
na Mánesovom námestí život.
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organizátor 

medzinárodná výstava kvetov a záhradníctva

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

Spoznajte svojich poslancov

Ivan Halmo
Volám sa Ivan Halmo a mám 36 rokov. Som ženatý 
a prednedávnom sa nám narodila dcérka, z ktorej 

máme veľkú radosť. Pracujem na Ministerstve dopravy 
a výstavby SR ako hlavný štátny radca. Medzi moje 

záľuby patrí čítanie kníh, prechádzky v prírode a kon-
taktné športy rôzneho druhu.

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

 Od svojich štrnástich ro-
kov som vyrastal v  Petržalke 
na Belinského ulici a medzi 
jej panelákmi som prežil aj 
dospievanie. Aj vďaka tomu 
viem, že komplexnosť problé-
mov, s ktorými sa ľudia stre-
távajú, sa nedá vymedziť na 
stupnici dôležitosti. Vnímam 
ich viac, no za jeden z dlho-
dobo neriešených považujem 
parkovanie. Je preto nevy-
hnutné, aby sme sa v krátkom 
čase začali intenzívne veno-
vať tomuto problému.

S čím sa na vás najčastejšie 
obracajú ľudia?

 To je veľmi individuálne. 

Niekedy sú to osobné zále-
žitosti týkajúce sa ich každo-
denného života a inokedy ľudí 
zaujíma napríklad výstavba 
druhej etapy električkovej 
trate, ktorej dokončenie musí 
byť zrealizované do konca 
roka 2023. Do tohto roku 
bude trvať oprávnené obdo-
bie pre financovanie projek-
tov prostredníctvom európ-
skych zdrojov cez Operačný 
program Integrovaná infraš-
truktúra.

Čo je najväčší problém 
Petržalky?

 V  prvom rade je nutné 
povedať, že na túto otáz-
ku neexistuje jednoduchá 
a  jednoznačná odpoveď. Aj 
vďaka rôznorodosti obyva-

teľov vieme, že každý vníma 
potreby inak. Keď sa roz-
právate s  matkou, ktorá má 
zdravotne postihnuté dieťa, 
tak prežíva diametrálne roz-
dielne problémy ako naprí-
klad nadšený cyklista, ktorý 
sa cíti v  petržalskej cestnej 
premávke ohrozený. Podľa 
môjho názoru medzi najväč-
šie problémy Petržalky ako 
celku patrí akási ľahostajnosť 
jej niektorých obyvateľov 
a  absencia hrdosti na svoju 
mestskú časť. Verím, že čo-
raz viac ľudí bude mať dôvod 
byť hrdými obyvateľmi Petr-
žalky, o  čo by som sa chcel 
pričiniť aj ja.

Akej oblasti sa ako poslanec 
venujete?

 Medzi moje priority aj 
vzhľadom na profesijné skú-
senosti patrí predovšetkým 
územné plánovanie, výstav-
ba a taktiež šport. Preto som 
rád, že som členom komisie 
územného plánu, výstavby 
a rozvoja a tiež komisie špor-
tu. 

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

 V  prvom rade by som 
bol rád, keby sme prina-
vrátili hrdosť za mestskú 
časť jej obyvateľom. Je ne-
smierne dôležité, aby boli 
obyvatelia spokojnejší a  aby 
sa radi vracali domov, aby 
mali ľahšie dostupné služ-
by a  tiež, aby boli kvalitné. 
Som presvedčený, že konať 
podľa svojho najlepšieho 
svedomia je spôsob, akým to 
môžem docieliť. Viem, že to 
nie je len moje predsavzatie, 
ale aj priorita celého nášho 
poslaneckého klubu Teamu 
Vallo. Verím, že pri rieše-
ní problémov v  spolupráci 
s  pánom starostom a  ostat-
nými poslancami dokážeme 
vykonať veľké a hlavne vidi-
teľné zmeny v našej mestskej 
časti. 
 krátene PN

foto: archív I. H. 

Vyhrali to 
jedálne
Prezidentské voľby 
v Petržalke sa konajú 
najmä v jedálňach 
a so zníženým poč-
tom okrsových komi-
sií. Ako sa to obyva-
teľom pozdáva?

Mestská časť zorganizovala 
na svojej facebookovej 

stránke anketu: Ak ste volili 
v školskej jedálni, zdalo sa vám 
to lepšie alebo horšie ako do-
teraz, keď to bolo v  triedach? 
Až 84 percent hlasujúcich sa 
zhodlo, že lepšia je školská je-
dáleň. 

Jej výhodou je, že rodičia 
s  kočíkmi či vozíčkari preko-
návajú menej schodov, hoci 
stále riešia problém, ako sa 
vôbec dostať do budovy ško-
ly, keďže vstupné schodisko 
na nich nemyslí. Mestská časť 
mohla vďaka zmene miesta aj 
spojiť okrskové komisie a dať 
väčšie odmeny pre jej členov. 
Záujem o účasť v nich je totiž 
malý práve z  dôvodu mizer-
nej finančnej motivácie.

Napokon je pozitívne, že 
mestskú časť zaujíma názor 
jej obyvateľov. Áno, aj toto je 
participácia na veciach verej-
ných, ktorej sa postupne učí-
me.  (in)

Návrh rozpočtu má cel-
kové príjmy a  výdavky 

na úrovni 489 miliónov eur. 
Investície sa tento rok plá-
nujú najmä do verejnej infra-
štruktúry. Ktoré investície sa  
týkajú Petržalky? 

Oddelenie správy komuni-
kácií plánuje tento rok opraviť 
aj rampy mosta Rusovská ces-
ta nad železničnou stanicou 
Petržalka. Chystá aj sanačné 
práce na mostných objektoch 
– most na Dolnozemskej ces-
te nad Kutlíkovou a  nad Bo-
sákovou ulicou, most na Ru-
sovskej ceste nad Panónskou.

Generálny investor Brati-
slavy plánuje realizovať re-
konštrukciu Jantárovej cesty 
v  hodnote 100 000 eur pre 
tento rok.

„Na verejnoprospešné prv-
ky pochôdzkových terás je 

pre GIB rozpočtovaný bežný 
transfer v  objeme 200 000 
eur,“ citujeme z  návrhu roz-
počtu. 

Mesto tento rok konečne 
dokončí cyklotrasu Staro-
hájska, na ktorú je vyčlene-
ných 150 000 eur (55 000 eur 
z rozpočtu mesta, 95 000 eur 
z  eurofondov). Hoci finálny 
projekt cyklotrasy bol na sve-
te už na jeseň 2013, výstavba 
sa začala až o 5 rokov neskôr. 
Na fotografiách vidíme, ako 
vyzerá aktuálne. 

Pokiaľ ide o  organizácie 
či objekty, ktoré financuje 
mesto, ak bude návrh rozpoč-
tu schválený, v  objekte Dom 
mladej rodiny na Budyšín-
skej osadia výťah a  vybudujú 
spevnené podlahy v hodnote 
135  000 eur, v  Dome tretie-
ho veku na Poloreckého vy-

Uzavrie sa nekonečný príbeh jednej cyklotrasy
Petržalčanov poteší, že v návrhu rozpočtu 
hlavného mesta, ktorý budú v najbližších 
dňoch schvaľovať mestskí poslanci, je ko-
nečne aj prestavba križovatky Rusovská 
– Lenardova. Dúfame tiež, že sa konečne 
dokončí cyklotrasa Starohájska, ktorej kon-
cepcia vypracovaná Cyklokoalíciou je známa 
od jari 2011!

menia výťah za 65 000 eur, 
Petržalský dom seniorov na 
Vilovej získa plynový kotol 
a  dva kombinované sporá-
ky a  v  magistrátnej ubytovni 
v  Kopčanoch pribudne ka-
merový systém v  hodnote  
20 000 eur.

Kritická križovatka
Obyvatelia už roky volajú 

po realizácii svetelnej križo-
vatky Rusovská-Lenardova. 
„Pri prechádzaní chodca sa 
často stáva, že jedno auto 
zastaví, ale vodič v  ďalšom 
pruhu chodca nevidí a neza-
staví. Autá, čo odbočujú, či už 
z Lenardovej, alebo Handlov-

skej, čakajú dlho a pri odbo-
čovaní si chodca na prechode 
nevšimnú,“ znela jedna z výči-
tiek na portáli odkazpresta-
rostu.sk.

Ako nám vysvetlil petržal-
ský a mestský poslanec Peter 
Cmorej, prestavba križovatky 
bola naplánovaná už minulý 
rok. Mali sa robiť dve križo-
vatky (druhou bol kruhový 
objazd Rusovská-Viedenská) 
v  jednej stavbe s odhadom 
1,5 milióna eur. „To sa však 
nezrealizovalo, kruhový ob-
jazd vyhodnotilo mesto ako 
nevhodný,“ uviedol. „Teraz sú 
vyčlenené peniaze na zmenu 
projektu. Verím, že so stav-

bou križovatky, kde sa počíta 
so svetelnou signalizáciou, 
začne magistrát už tento rok.“ 
Podľa jeho slov mesto plánuje 
riešiť aj prípravy križovatky 
Rusovská–Viedenská, aby bol 
hotový projekt, kým sa začne 
stavať v zóne Matador. Tak by 
na ňom mohol participovať 
už aj investor. 

Na margo rozpočtu hlav-
ného mesta tiež dodal, že po 
schválení záverečného účtu 
(čo bude niekedy v  máji) sa 
v  rozpočte očakáva prebytok. 
Z  tejto sumy by na investície 
v  Petržalke mohlo byť vyčle-
nených viac ako milión eur.(in) 

foto: Marián Dekan

Doriešené nemajú sankcie za neodhlasovanie detí
Od januára by mali mať bezplatné obedy deti v škôlkach v predškol-
skom veku a od septembra deti na základnej škole. Ako sa na to pripra-
vuje mestská časť? 

V  súvislosti s  predpoklada-
ným zvýšením počtu strav-

níkov, bude mestská časť musieť 
dovybaviť kuchyne a  rozšíriť 
jedálne. Počítajú aj so zvýšením 
nákladov na personálne vybave-
nie a  taktiež na odpad. Zainves-
tovať musia aj do elektronického 
systému na odhlasovanie.

Miestny úrad už požiadal 
o  dotáciu pre 1010 detí nav-
števujúce materskú školu po-
sledný rok. Stravná jednotka 
v Petržalke je 1,27 eura. Rodičia 
detí ktoré majú nárok na dotá-
ciu, doteraz doplácali 0,07 eura 

na potraviny a  0,30 eura na 
réžiu. V utorok poslanci miest-
neho zastupiteľstva schválili 
zvýšenie poplatku na 0,40 
eura. Od septembra budú mať 
nárok na dotáciu všetky deti 
navštevujúce ZŠ. Ich rodičia na 
potraviny doplácať nebudú, 
na réžiu áno, takisto 0,40 eura.  

„Poskytnutá dotácia nie je 
postačujúca, pretože strav-
ná jednotka u  nás prevyšuje 
sumu 1,20 eura a k tomu treba 
uhradiť aj režijné náklady na 
prípravu stravy a  prevádzku 
– energie, voda, plyn, opot-

rebovanie riadov, spotrebi-
čov... A  treba zobrať do úvahy 
aj neustále zvyšovanie cien 
potravín a  energií,“ reagovala 
Mária Halašková z  tlačového 
oddelenia Petržalky. „Veľa vecí 
ešte nie je doriešených, napr. 
čo sa týka sankčných postihov 
za neodhlasovanie detí, deti, 
ktoré ochorejú v  noci či ráno 
a rodič nestihne odhlásiť, nevy-
jasnené prípady pri evidovaní 
dochádzky. Momentálne sa 
snažíme doriešiť zosúladenie 
dochádzkových systémov 
a odhlasovanie detí online.“ (lb)

V pokračovaní jazdy bráni zatiaľ novinový stánok.
Pohľad na cyklotrasu za novinovým stánkom.

Aktuálny stav cyklotrasy Starohájska pri Námestí hraničiarov

➤ ➤

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA
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 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€

Staroveké ríše      
     v PROROCTVÁCH BIBLIE
Přednášky z oblasti biblickej histórie a archeológie

 
WOLKROVA 4, BRATISLAVA - Petržalka
(v zasadačke na prízemí) | Info: 0948 526 722

bratislava.dotknisaneba.sk

vždy v stredu 

18:00 hod.

Vstup VOĽNÝ!

 3. 4. FENIČANIA | vládcovia morí 
 10. 4. FILIŠTÍNCI | prisťahovalci z Kréty
 17. 4. CHETITI | národ, na ktorý Biblia nezabudla
 24. 4. KRÁĽOVNÁ ZO SÁBY

Proroctva_Petrzalka19_inzerce122x65.indd   2 20.03.2019   12:57:22

Kým samospráva nedá jas-
ne najavo, ako chce zveľa-

ďovať verejný priestor, a nedo-
káže o tom presvedčiť svojich 
obyvateľov, nebude toto oje-
dinelý prípad. Rovnako kým 
budeme mať pocit, že máme 
priam ľudské právo parkovať 
rovno pod svojím domom.

Ale poďme k veci. Pred pár 
rokmi bola zriadená obytná 
zóna Furdekova 2, 6 a 8. Prak-
ticky to, čo bolo kedysi chod-

níkom, je dnes aj priestorom 
pre parkovanie áut s vyznače-
nými parkovacími miestami. 
„Pred vchodmi 6 a 8 zriadenie 
zóny nastolilo istý poriadok 
v  parkovaní, ale pred vcho-
dom 2 je šialená parkovacia 
anarchia a  okolo domu Fur-
dekova 4, kde nie je obytná 
zóna, sa autá pohybujú pred 
aj za domom v  snahe zabrať 
každý voľný kúsok verejného 
priestoru, kde ostane 1,5 met-

ra pre chodca,“ napísal nám 
Dušan Fusek, ktorý býva na 
Furdekovej 4. Snaží sa, aby 
úrad znemožnil jazdu áut po 
chodníku, kde nie je vyzna-

čená obytná zóna. Zatiaľ ne-
úspešne. Argumentom úradu 
je, že na chodníky v  Petržal-
ke neumiestňujú zákazové 
značky pre vozidlá, pretože 

sami proti sebe?
Na verejných zhromaždeniach kričíme, že Petržalka už nepotrebuje ďalší betón, ale zeleň. 
A potom sa dozviete, že Združenie vlastníkov bytov Furdekova 2 chce vymeniť zelenú plo-
chu, živý plot a 12 stromov za parkovisko pre 31 áut. Áno, načas to vyrieši problém miest-
nych s parkovaním, ale skvalitní to ich verejný priestor, spríjemní život v tejto lokalite? 
Akoby sme nevideli ďalej ako len po vyriešenie svojho akútneho problému. A potom ideme 
do Rakúska a všetko sa nám tam zdá také iné, krajšie. Nie všetci ľudia žijúci na Furdekovej 
ulici sú nadšení z toho, že miestny úrad sa voči výmene zelene za parkovisko nevyhranil. 

chodníky sú určené pre chod-
cov. „Na chodníku Furdekova 
2-8 sú zriadené vodorovným 
dopravným značením parko-
vacie miesta   v  obytnej zóne. 
Podľa § 59 zákona o  cestnej 
premávke a  o zmene a  do-
plnení niektorých zákonov  
‚v obytnej zóne vodič smie 
jazdiť rýchlosťou najviac  
20 km/h. Pritom je povinný 
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť 
voči chodcom, ktorých nesmie 
ohroziť‘ a  zároveň nesmie 
stáť mimo vyznačených par-
kovacích miest,“ informovala 

nášho čitateľa Zuzana 
Kordošová vedúca Od-
delenia územného roz-
voja a  dopravy miest-
neho úradu. „Uvedené 
parkovacie miesta sa 
vyznačovali na žiadosť 
obyvateľov, pokiaľ je va-
ším zámerom tento stav 
zmeniť, treba sa obrátiť 

na poslancov vášho volebného 
obvodu.“

Za ešte väčší problém však 
Dušan Fusek považuje to, že 
miestny úrad plánuje dnes 
ešte zelenú plochu vymeniť 
za asfalt pre 31 áut. „Malo-
kapacitné parkovisko nerieši 
problém nedostatku parko-
vacích miest,“ domnieva sa, 
pričom podľa neho netreba 
zabúdať, že pozemok a  jeho 
mikroklíma v  súčasnosti slú-
ži stovkám ľudí a  nielen 31 
vodičom, ako by to bolo po 

vybudovaní parkoviska. „Je 
to v  absolútnom kontraste 
s  rekonštrukciou parku na 
Námestí hraničiarov, kde vy-
tvorili systém zadržiavania 
dažďovej vody za nie málo 
prostriedkov z grantov a roz-
počtu.“

Faktom je, že aktuálne ve-
denie miestneho úradu ten-
to problém zdedilo. Zdedilo 
však aj Urbanisticko-architek-
tonickú štúdiu Koncepcia pe-
šieho pohybu Petržalka-Háje 
z roku 2017, kde je Furdekova 
uvádzaná ako negatívny prí-
klad hodný zmeny. „Nástup 
do obytnej zóny je atakovaný 
parkujúcimi autami,“ píše sa 
v štúdii. 

Úrad má rovnako spraco-
vanú aj vyhľadávaciu štúdiu, 
kde by mali byť v  Petržal-
ke  rozmiestnené viacpodlaž-
né parkoviská a  garáže. „Je 
v  nej zahrnutá aj výstavba 
veľkokapacitnej garáže na 
Námestí hraničiarov na sú-
časnom parkovisku pred po-
líciou,“ hovorí Dušan Fusek. 
„Namiesto toho mestská časť 
pokračuje v  projekte budo-
vania parkoviska pre 31 áut, 
kde bude potrebná prekládka 
sietí, čistička a ďalšie investí-
cie, a  to nespomínam nená-
vratne zničenú zeleň. Financie 
sa dajú využiť aj rozumnejšie, 
napríklad zvýšiť kapacity po-
lozapusteného parkoviska na 
blízkej Haanovej ulici. Okrem 
toho v nočných hodinách som 
sa bol pozrieť na blízkom par-
kovisku vedľa materskej škôlky 
Haanova a na naozaj veľkom 
parkovisku som narátal cca 
80 voľných parkovacích miest. 
To znamená, že v danej loka-
lite by nemal byť reálny prob-
lém zaparkovať. Stačí auta 
presmerovať o  pár desiatok 
metrov ďalej.“

V tejto chvíli už nové ve-
denie miestneho úradu veľa 
možností na riešenie nemá. 
Budúcnosť pozemku je v ru-
kách hlavného mesta. Oby-
vateľom, ktorí nezdieľajú ná-
zor, že parkovisko namiesto 
zelene im skvalitní verejný 
priestor, tak nezostáva nič 
iné, len obrátiť sa s  námiet-
kou na magistrát. (in) 

foto: Matúš Husár

Dvanásť stromov za 31 parkovacích miest
Reakcia Márie Halaškovej z oddelenia komunikácie s verejnosťou 
miestneho úradu v Petržalke ohľadom prípravy stavby: „Výstavba par-
koviska – Furdekova ul, MČ Bratislava-Petržalka“.

„Mestská časť plánuje na ulici Furdekova 2 
vybudovať parkovisko s  31 novými parkova-
cími miestami. Toto rozhodnutie vyplynulo 
z požiadavky Združenia vlastníkov bytov Fur-
dekova 2, ktorí v roku 2012 požiadali o úpravu 
terénu priľahlých plôch, parkovísk, chodníkov, 
obrubníkov a ostatných plôch v okolí ich by-
tového domu s  cieľom riešenia nedostatku 
parkovacích miest v  tejto lokalite. V  termíne 
12/2016 bola vypracovaná projektová doku-
mentácia na predmetnú stavbu. Z  dôvodu 
kolízie navrhovaného riešenia s  viacerými in-
žinierskymi sieťami, nedoriešeným systémom 
čistenia odpadových vôd a nedoriešenými po-
žiadavkami na výrub stromov, bola projektová 
dokumentácia v roku 2018 prepracovaná.

Predmetný pozemok je našej mestskej časti 
zverený ako zeleň za účelom údržby. O  zve-
renie pozemku za účelom výstavby parkovis-
ka sme Hlavné mesto SR Bratislava požiadali 
v termíne 10/2018. Hlavné mesto v súčasnosti 
podrobne preveruje majetkovoprávne vzťahy, 
reštitučné nároky, prebiehajúce súdne kona-
nia a uzatvorené zmluvné vzťahy k dotknuté-
mu pozemku. 

Pri stavbe parkoviska bude potrebné usku-
točniť výrub 12 ks stromov a cca 35 m2 živého 
plotu. Momentálne prebieha výrubové kona-
nie. Po vydaní rozhodnutia na výrub, musí ešte 
toto nadobudnúť právoplatnosť. 
 (pn)

Nejdeme

„Zelené“ parkovisko
Na Röntgenovej ulici uviedli do prevádzky 
parkovisko s kapacitou 76 parkovacích miest. 

Podľa vyhľadávacej štúdie 
vhodných miest pre par-

kovacie domy a  garáže bol 
priestor na Röntgenovej na 
to jeden z  najvhodnejších. 
Samospráva však o  tom oby-
vateľov nedokázala presved-
čiť ani po tom, čo investor 
znížil počet podlaží na tri. 
Obávali sa, že garáž zaberie 
jedinú zelenú plochu v  ich 
okolí a  žiadali zelené parko-
visko.

A  tak sa vysadilo 10 jase-
ňov v  ostrovčekoch medzi 
parkovacími státiami. Marek 
Páva z Iniciatívy Naše Karpaty 
na facebookovej stránke Lesy 
pre ľudí, stromy pre Bratislavu 
skonštatoval: „Invázia auto-
mobilov.

Blízko môjho domu otvorili 
nové parkovisko pre cca 100 
áut. Pôvodne to malo byť ze-
lené parkovisko, nakoniec je 
to klasický asfalt a betón, plus 
10 nových stromov. Jedna 
z posledných zelených plôch 
v okolí tak nenávratne zmizla.

Parkovisko okamžite po 
otvorení pritiahlo do lokality 
nové autá, t. j. okrem parkovis-
ka sa stále parkuje aj po chod-
níkoch, vo vnútroblokoch a na 
hline pri koľajniciach. Nič sa 
nevyriešilo a ubudla zeleň.“

Ktovie, dokedy bude par-
kovisko miestnych uspoko-
jovať. Tento príklad je možno 
v čomsi poučný aj pre Furde-
kovu. (in)

 foto: MČ Petržalka

Z  biednych 50  000 eur má 
projekt Bez bariér za 

zdravím vyčlenených 9 495 
eur na bezbariérové precho-
dy pred nemocnicou na An-
tolskej ulici. Písali sme o ňom 
podrobnejšie v  čísle 2 Petr-
žalských novín. Paradoxne sa 
mesto chystá investovať do 
ulice, ktorú nemá v  správe. 
Autor projektu sa pre naše 
noviny vyjadril, že nepredpo-
kladá, že za vyčlenenú sumu 
dokáže mesto zrealizovať dva 
nové priechody a  upraviť 16 
obrubníkových nájazdov. „Mi-
nimálne som navrhol, aby bol 
spracovaný kvalitný projekt 
a  zvyšok šiel na realizáciu,“ 
povedal nám Martin Nýdr. 

V  rámci občianskeho roz-
počtu budú pridelené finanč-
né prostriedky aj na výsadbu 
stromov v  Petržalke v  sume  
5 809 eur. Znie to dobre, ale... 
„Magistrát v minulom období 
sadil vzrastlé stromy cca 400 
eur/kus,“ informoval nás Ma-
rek Páva, spoluzakladateľ Ini-
ciatívy Naše Karpaty. Pri tejto 
sume ide o 14,5 stromu... 

A  napokon, v  rámci Ob-
čianskeho rozpočtu na rok 

2019 boli na realizáciu pro-
jektu Zachytávanie dažďo-
vej vody do nádrží pridelené  
finančné prostriedky v  sume 
6 977 eur. Projekt sa bude 
realizovať v  Centre pre deti 
a  rodiny Repuls na Budatín-
skej ulici. 

Text, foto: (in)

Poteší, že tri zo šies-
tich projektov Ob-
čianskeho rozpočtu 
na rok 2019 sa budú 
realizovať v Petržal-
ke. Ale...

Bieda Občianskeho 
rozpočtu mesta

Mesto plánuje na  
Antolskej opravovať  

obrubníkové nájazdy. 

Autá pred Furdekovou 4 stoja 
na chodníkoch, aj keď tam nemajú 
vyznačené parkovacie miesta.

Obyvatelia chcú vymeniť 
zeleň a stromy za parkovisko.

S Í D L I S K O S Í D L I S K O
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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

O  vašej profesionálnej ka-
riére sa vie asi všetko, zato 
veľmi málo o  vašom súk-
romí. Ako sa dá vo vašej 
branži takto ochrániť svoje 
súkromie?

 Asi je to okrem iného aj 
v  tom, že sa snažím v  súk-
romí správať tak, ako sa má. 
Byť normálny a priateľský ku 
všetkým, ktorí si to zaslúžia 
a  ktorí sa správajú podobne 
ku mne. 

Na čo zo svojho detstva si 
najradšej spomínate a  kto 
vás najviac ovplyvnil?

 Na sánkovačky,  lyžovačky 
a  korčuľovanie na klziskách 
medzi domami počas mra-
zivých zasnežených zím, na 

hranie soritasu o chodníky na 
ulici pod Slavínom, kde auto 
prešlo raz za 4 hodiny, na 
futbal, na vybíjanú, na hranie 
na gitare na prašáku v  síd-
lisku a  na plno iných magic-
kých detských vecí. Viem, že 
ako chlapec som chcel vždy 
vedieť, z  čoho je vyrobený 
husľový sláčik. A keď ma moja 
mama zapísala do hudobnej 
školy na tento nástroj, do-
zvedel som sa, že časť sláčika, 
ktorá sa šmýka po strunách, 
je vyrobená z  dlhých vlasov 
konského chvosta. 

Ako ste sa ocitli v Petržalke 
a ste jej stále verný?

 V  Petržalke som sa oci-
tol takisto, ako asi všetci 

Ministerstvo zdravot-
níctva SR a  Úrad ve-

rejného zdravotníctva SR 
prichádzajú s  týmto legisla-
tívnym návrhom v  záujme 
ochrániť najzraniteľnejšiu 
skupinu obyvateľstva. Súčas-
ťou návrhu je aj zrušenie 

sankcií za nepodrobenie sa 
povinnému očkovaniu, ktoré 
v súčasnosti môžu byť uložené 
v celkovej súhrnnej sume 331 
eur. Sankcie by sa zrušili po 12 
rokoch od zavedenia do praxe. 

V  súčasnosti môže byť do 
predškolského zariadenia pri-

jaté aj dieťa, ktoré neabsolvo-
valo povinné očkovanie. 

V  školskom roku 2019/2020 
budú v Petržalke okrem bežných 
tried otvorené i  štyri špeciálne 
triedy určené pre deti so zdra-
votným postihnutím a  zdravot-
ným oslabením: ľahko mentálne, 

zmyslovo alebo telesne postihnu-
té, s  narušenou komunikačnou 
schopnosťou, deti s  poruchami 
správania do  MŠ Turnianska, 
deti s  autizmom do  MŠ Iľjuši-
nova, deti s  poruchami výživy 
do MŠ Pifflova. (ze, mh)

foto: shutterstock

Petržalčan Peter Hečko  
žije vo svojom meste snov
Je známy hudobník a spevák, dnes smelo 
môžeme povedať, že je slovenskou muzi-
kantskou legendou. Pochádza zo známej 
literárnej rodiny Hečkovcov. Jeho strýko 
František bol nezabudnuteľný autor Čer-
veného vína, druhý strýko, Blahoslav, bol 
znalec jazykov a prekladateľ, jeho otec, Ví-
ťazoslav, bol redaktor, básnik a prekladateľ. 
Jeho zlákala hudba. Peter Hečko. 

mladí ľudia, v čase, keď som 
bol mladý aj ja. Dostal som 
tam pred mnohými rokmi 
konečne svoj vytúžený byt. 
Hoci rád a  často prebývam 
aj v  letnom dome, ktorý 
máme na vidieku, som pre-
dovšetkým mestský človek 
a  do Petržalky sa stále rád 
vraciam.

Čo sa vám na nej páči a čo 
jej vyčítate? 

 Petržalku vnímam ako 
miesto, kde som doma a kde 
som rád. Bývame v  lokalite, 
ktorá je blízko centra Brati-
slavy a  máme z  12. poscho-
dia neuveriteľný výhľad na 
celé mesto. Ja som po tomto 
meste nazval aj jeden z  na-

šich najväčších hitov Mesto 
snov. Páči sa mi, že sa ne-
ustále mení k  lepšiemu, že 
tu vyrástli nové domy, staré 
sú takmer všetky zrekon-
štruované, pribudli verejné 
budovy, cesty, mosty, ben-
zínové stanice, banky, ob-
chodné centrá, nemocnice, 
kultúrne domy, nové parky, 
detské ihriská, reštaurácie, 
butiky, centrá služieb, špor-
toviská, supermoderná elek-
tričková trať a  pod. Ak by 
sme dokázali, aby boli počet-
né trávniky častejšie pekne 
pokosené a  vyhrabané, aby 
vodné plochy a  lesíky boli 
stále čistejšie a aby sa opravi-
li všetky cesty, terasy a chod-
níky, mohla by byť Petržalka 
aj naďalej naším spoločným 
mestom snov.

Je niečo, čo by ste jej do bu-
dúcna želali?

 Múdrych a  citlivých ľudí, 
dobré rozhodnutia kompe-
tentných vedúce k  tomu, že 
bude stále krajšia, čistejšia, 
funkčnejšia a  lepšia pre všet-
kých svojich obyvateľov.

Aké máte plány na tento 
rok? 

 Samé vystúpenia a koncer-
ty. A chcem určite nahrať spo-
lu s Júliou aj niekoľko dobrých 
nových piesní. (sv)

foto: Michaela Kolimárová

Cíti sa vaše 
dieťa na  
školu?
Prvé zápisy prvákov 
v Bratislave budú na 
11 základných ško-
lách v Petržalke, a to 
5. apríla 2019 (pia-
tok) od 15.00 h do 
18.00 h a 6. apríla 
2019 (sobota) od 
8.00 h do 12.00 h. 

Zákonní zástupcovia dieťa-
ťa by si nemali zabudnúť 

občiansky preukaz a rodný list 
dieťaťa. Pre svojho potomka 
môžu vybrať aj inú ako spá-
dovú základnú školu. Zapísať 
však svoje dieťa môžu len 
na jednu. „O prijatí dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky rozhodne riaditeľ 
školy najneskôr do 15. júna 
2019,“ informuje miestny úrad 
na svojom webe. „Niektoré 
deti majú určité problémy, pre 
ktoré je im navrhnutý odklad 
povinnej školskej dochádzky. 
Rodič môže dieťa ponechať 
v MŠ alebo ho zapísať do nul-
tého ročníka (určeného pre 
žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia). Špeciálna 
základná škola s  materskou 
školou na Žehrianskej ulici 9 
ponúka zaškoliť dieťa v  prí-
pravnom ročníku. Už niekoľ-
ko rokov škola otvára triedy 
prípravného ročníka. Pomoc 
pri rozhodovaní rodičov, či 
prihlásia svoje dieťa do prí-
pravného ročníka tejto školy, 
pomôže aj DOD, ktorý sa bude 
konať 16. 4. 2019 v  čase od 
10.00 do 12.00 hod. Rodičia 
budú mať možnosť pozrieť si 
prácu pedagógov so žiakmi 
v  prípravnom ročníku. Bližšie 
informácie nájdete na webo-
vej stránke školy. Rodičia sa 
môžu informovať aj telefonic-
ky, 02/63532084,“ informova-
la nás zástupkyňa riaditeľky 
Dag mar Lešková.  (pn)

Máte zaočkovaného 
škôlkara?
V súvislosti s prihlasovaním detí do mater-
ských škôl pre školský rok 2019/2020, ktoré 
bude od 8. apríla do 16. apríla 2019, je zau-
jímavá informácia, že ministerstvo zdravot-
níctva navrhuje, aby boli v blízkej budúcnos-
ti do predškolského zariadenia prijaté iba 
deti zaočkované povinným očkovaním. 

Tešíme sa na vaše 

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

Ľuďmi vyšliapané chodní-
ky sú dva. Jeden vedúci 

k  Chorvátskemu ramenu je 
na pozemku v správe mestskej 
časti, druhý, ktorý vedie sme-
rom k  Námestiu hraničiarov, 
je na pozemkoch mesta.

Na oboch majú ľudia prob-
lémy, a to nielen keď prší. Ro-
dičia, ktorí chodia kočíkovať 

deti na pešiu promenádu, 
starší ľudia aj cyklisti.

Takže, čo ďalej?
MESTSKÁ ČASŤ: „O vy-

budovanie chodníka sme po-
žiadali už dávnejšie spoloč-
nosť Petržalka City v  rámci 
rekonštrukcie križovatky, lebo 
za tým účelom si prenajala 

pozemok,“ informovala nás 
Mária Halašková z  tlačového 
oddelenia Petržalky.

„Hlavné mesto však požia-
davku zamietlo a zadefinovalo 
iné priority, preto dala Petr-
žalka City výpoveď zo zmluvy 
o nájme pozemku. Mestská časť 
nemá pre tento rok vyčlenené 
žiadne finančné prostriedky na 
vybudovanie nového chodníka, 
avšak problém bude aj naďalej 
riešiť, možno aj zriadením do-
časného priechodu.“

Mesto aj mestská časť 
sľúbili dočasný chodník

Po dôstojnom chodníku zo zastávky MHD 
na Jungmannovej ulici k Chorvátskemu 
ramenu volajú občania už celé roky. 

MESTO: „Ten chodník tu 
má byť, o  tom nepochybuje-
me,“ vyjadrila sa pre Petržal-
ské noviny viceprimátorka 
Tatiana Kratochvílová. „Vy-
žaduje si to projekt, je dosť 
možné, že aj územné a  sta-
vebné rozhodnutie. Urobíme 
všetko preto, aby realizácia 
bola v čo možno najkratšom 
čase.“ Dodala, že mesto ne-
bude čakať, kým sa začne so 
stavbou 2. etapy električkovej 
trate. 

Chodník bude len dočasný, 
pretože v  rámci stavby elek-
tričkovej trate sa plánuje vy-
budovať úplne nová križovat-
ka. „Napriek tomu musí byť 
dostatočne široký, bezpečný 
a spĺňať všetky normy,“ uvied-
la Kratochvílová. 

„Pokúsime sa komunikovať 
aj s  developerom Petržal-
ka City, či by toto nemohla 
byť jedna z  vecí, ktorú urobí 
v  rámci zmluvy s  mestom,“ 
uviedla. 

DEVELOPER: „Pôvod-
ná zmluva s  mestom bola 
zrušená pre zmeny, ktoré sú-

viseli s  plánovaným rozšíre-
ním električkovej trate. Nová 
zmluva už nehovorila o  po-
vinnosti upravovať križovatku 
Rusovská – Jantárová,“ reago-
val Matúš Hrušovský, projek-
tový manažér investora Petr-
žalka City. „Predmetom novej 
zmluvy boli úpravy povrchu 
vozovky, revitalizácia zvodi-
diel, nasvietenie prechodu pre 
chodcov a  oprava dočasného 
nástupišťa zastávky Jung-
manova. Tieto úpravy boli 
z  našej strany zrealizované 
a odovzdané mestu. S mestom 
sme pripravení rokovať, avšak 
ďalšie požiadavky sú už nad 
rámec požiadaviek vyplýva-
júcich z  jednotlivých stupňov 
rozhodnutí.“  (in)

foto: Matúš Husár, in

Zodpovednosť 
mestskej časti

Zodpovednosť mesta

S Í D L I S K O



8 • 29. 3. 2019 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 29. 3. 2019 • 9S P O L O Č N O S Ť

Terasy boli k  bytovým 
domom pristavané ako 

nezávislé konštrukcie – aj 
to je dôvod, na ktorom stojí 
rozdielne vlastníctvo terasy 
a  priľahlého bytového domu. 
Vznikli ako súčasť urbanistic-
kej koncepcie Petržalky, boli 
dokonca jednou z ústredných 
myšlienok prevádzky centrál-
nej osi. Silný prúd dopravy 
(rýchlodráha, štvorprúdovky) 
sa vnímali ako prevádzková 
bariéra priečneho pohybu 
a tak v súlade s vtedajším tren-
dom vertikálnej segregácie 
bola pešiakovi prisúdená úro-
veň +1 a úroveň terénu dopra-
ve. To samozrejme, znamena-
lo aj predpoklad vzájomného 
spojenia náprotivných terás 
v  mieste zastávok rýchlodrá-
hy alebo metra. Na terasách 
sa v  minulosti rozvinul par-
ter vybavenosti – kaviarne, 
čistiarne, menšie predajne, 
banka či dokonca aj zdravot-
né stredisko. Pod terasami sa 
v  polozapustenom podlaží 
umiestnili garáže alebo vznikli 
tunely pre zásobovanie ob-
chodov a  pivničného suteré-
nu bytového domu. Dokonca 
pôvodne bolo plánované, že 
byty budú mať do tohto pries-
toru zhod odpadkov. Niektoré 
konštrukcie boli prisypané ze-
minou a tak vznikol vyvýšený 
chodník (lokality Gessayova). 
Systémovo sa predpokladalo, 
že tento parter bude mať aj 

náprotivnú stranu, ako napr. 
v  lokalite Braník, kde bola na 
terasu napojená samoobsluha 
a kultúrne stredisko. Tak mala 
vlastne vzniknúť pešia zóna 
na úrovni +1. Idea pekná, 
akurát realizácia tragická. Už 
od začiatku chytili priestory 
pod terasami asociálny cha-
rakter, miesto špiny a  liaheň 
hlodavcov. Technické preve-
denie bolo také zlé, že aj vďaka 
absencii údržby (to najmä!) 
sú spoje skeletu a  masívnych 
betónových zábradlí v pováž-
livom stave a  výstuž neustále 
pod vplyvom vlhkosti. Aj most 
v Janove padol neočakávane... 
Parter prešiel do súkrom-
ného vlastníctva a  prejavuje 
sa to v  jeho architektonickej 
nesúrodosti. Doprava v  cent-
rálnej osi sa pôvodnom prin-
cípe nevybudovala a  už sa 
ani nevybuduje. A  to ponúka 
o  problematike terás – teda 
tam, kde sa technický stav 
môže ukázať ozaj ako vážny – 
začať uvažovať aj radikálnejšie. 

Petržalka nie je jediné veľké 
panelové sídlisko, jej inšpira-
tívnymi vzormi boli sídliská 
Toulouse le Mirail vo Fran-
cúzsku alebo  Bijlmermeer 
v  Amsterdame (to sa stalo 
známym aj tým, že do dosko-
vého paneláka v  1992 narazil 
Bo eing 407...). Podobnosť vid-
no v  hexagonálne usporiada-
ných blokoch, ktoré boli v 60.
rokoch trendom. Holanďania 

Pokračovanie zo strany 1
„Potrebovali sme pozitívny 

príklad, že sa to dá,“ hovorí 
Viktor Kasala. „Nedokážeme 
za získané peniaze obnoviť 
konštrukciu, ale dokážeme 
poukázať, že terasa by sa 
dala využívať aj inak. Volá 
sa to taktický urbanizmus. 
Krátkodobé zmeny majú 
ukázať, že dlhodobá zmena 
má zmysel.“ 

Fotografie z  „happeningu“, 
ktorý sa konal po skončení 
prác, ukazujú úplne inú tvár 
terasy. Pusté miesto, ktoré 
priťahuje asociálov, sa zapl-
nilo miestnymi obyvateľmi. 
Grilovalo sa, súťažilo o sused-
ský koláč, prišlo asi 50 suse-
dov, niektorí sa počas brigád 
zoznámili a  spriatelili. Takto 
nejak zrejme vyzerá začiatok 
budovania komunity. „To bol 
jeden z ďalších našich cieľov. 
Zapojiť obyvateľov do jedné-
ho tímu,“ hovorí Ján Urban. 

„Od začiatku sme hovo-
rili, že základná starostli-
vosť o polievanie kvetov bude 
na nich. Zatiaľ to funguje, 
uvidíme,“ dodáva Lucia Uhrí-
nová.

Tento rok sa chystajú na 
druhú etapu premeny terasy. 
O grant na prístrešok na ne-
dokončenom mostíku, sede-
nie, tienenie, ďalšie kvetináče 
a možno aj ping-pongový stôl 
žiadajú súkromnú spoloč-
nosť. „Chceli sme aj zadržia-
vať dažďovú vodu, aby sme 
ňou mohli polievať kvety. Na 
to zas vypisuje granty mesto,“ 
hovorí Lucia, pričom dodáva, 
že zatiaľ sa terasám venujú 
ako občania. Ich úsilím však 
je, aby sa im mesto začalo ve-
novať aj systematicky.

Viceprimátorka Tatiana 
Kratochvílová nedávno pre 
Bratislavské noviny uviedla, 
že magistrát požiadal Gene-
rálneho investora Bratislavy, 

( G I B ) , 
aby začal v  archíve hľadať 
dokumenty, ktoré pomôžu 
skolaudovať nevysporiadané 
terasy. Potom sa môže začať 
s opravami. „Tu je otázka, či 
už pri tej samotnej oprave 
nepozerať na tú terasu inak 
ako len na vymenenie asfal-
tu a  izolačnej vrstvy,“ reagu-
je Viktor Kasala a  Ján Urban 
dodáva príklad: „So statikom 
sme prešli terasu na Jasovskej 
s  asi 12 vchodmi. Odstrániť 
všetky poruchy, čo tá terasa 
má, je technologicky veľmi 
náročný postup, ktorý by 
stál asi 3, 5 milióna eur. To 
je obrovská suma. A  dostali 
by sme sa za ňu len do bodu 
nula. Teda, že terasa je tech-
nicky v  poriadku, ale ľuďom 
stále nič nepriniesla.“ 

Takže je otázka, čo s nimi. 

Aký majú význam do 
budúcnosti?

Celý koncept terás, ktorý-
mi sa mal človek dostať rovno 
k  zastávke metra pod štvor-
prúdovku, sa už nikdy neude-
je. Terasy zostali nechceným 
produktom plánovania z mi-
nulosti. „V súčasnosti je jedna 
z najväčších kvalít terás to, že 
sú bezpečné, nenájdete tu ni-
jaké autá. To je ich potenciál,“ 
hovorí Viktor a dodáva, že te-
rasy začínajú lákať aj umelcov 
či architektov. V  západnej 

Európe je trendom vracať sa 
na sídlisko, do brutalistických 
štruktúr. Už aj u nás sa medzi 
prevádzkami na terase obja-
vila galéria.

Prázdne priestory by si 
urbanisti vedeli predstaviť 
aj ako denné stacionáre pre 
seniorov, ktorých v  Petržal-
ke pribúda, pre ordinácie 
lekárov, komunitné centrá 
pre susedov či malé potra-
viny, ktorým ľudia začínajú 
dávať prednosť pred veľkými 
hypermarketmi. Šancu im 
dá zrejme až nastupujúca 
generácia. Až teraz totiž 
mesto začalo ľudí zapájať 
do participatívnych pro-
cesov. Ľudia sa učia zapá-

jať do premeny verejných 
priestorov. Doteraz sme oko-
lie, kde žijeme, nevnímali ako 
problém, ale ako nutnú samo-
zrejmosť. Nemáme predstavu 

o  pridanej hodnote kvalitné-
ho verejného priestoru. Aj 
preto je náš pohľad zúžený 
väčšinou len na požiadavku 
zelene a  parkovísk. Členovia 
OZ Krásy terasy však urba-
nizmus študovali, čerpali in-
špirácie v  zahraničí a  videli, 
ako môže vyzerať a že nehos-
tinné prostredie nie je niečo, 
s čím sa treba uspokojiť. 

„Naša iniciatíva chce vyvo-
lať diskusiu na tému terasy,“ 
hovorí Ján Urban. „O desať 
rokov budú možno v  stave, 
že bude nutné niektoré z nich 
celkom odstrániť a  niektoré 
kompletne zrekonštruovať. 
Dovtedy môžeme robiť malé 
zlepšenia a diskutovať. Veľké 
rozhodnutia potom možno 
spravíme lepšie pripravení.“ 

(in)
foto: archinfo.sk, Matúš 
Husár, OZ Krásy terasy

Ako by terasa mohla vyzerať

➤

PREDSTAVA

REALITA Namiesto terasy elegantný parter
Ako by mohol vyzerať 
terasový dom, keby sa 
ukázalo, že záchrana 
terasy je staticky ne-
možná alebo finančne 
náročná?

pristúpili k razantnej prestav-
be sídliska. Niektoré paneláky 
asanovali v prospech menších 
objektov, ale intenzívnejšej 
hustoty. Jeden z  2+9 podlaž-
ných objektov s  500 bytmi 
v  komplexe de Flat Kleiburg 
sa stal predmetom rekon-
štrukcie. Veľmi sa výzorom 
podobá na náš terasák. Zme-
nu zaznamenal najmä parter, 
v ktorom sú cez dve podlažia 
umiestnené elegantné vstupy 

do domu z  úrovne terénu, 
obchody, priestory pre podni-
kanie a stretávanie sa obyvate-
ľov – kluby, fitnesko, ateliéry, 
škôlka, kancelárie... Rekon-
štrukcia autorov z  kancelárie 
NL Architects and XVW ar-
chitectuur získala v roku 2017 
prestížnu cenu Mies van der 
Roheho. Takto podobne by 
mohol vyzerať aj náš terasák, 
ak by sa ukázalo, že záchrana 
terasy je staticky nemožná ale-

bo finančne náročná. Mesto – 
teda my - by tak už nemuselo 
mať o niektoré terasy starosť. 
Vznikla by podobne príleži-
tosť pre elegantný parter cez  
2 podlažia s  využitím najmä 
pre obyvateľov, ale aj s  mož-
nosťou pre vlastníkov s takým-
to priestorom podnikať. Tak 
by sa chodec dostal do styku 
s domom na úrovni terénu. To 
zodpovedá aj novej paradigme 
dopravy, keď centrálnou osou 
povedie električka, cyklistic-
ké a  pešie trasy a  nebude tu 
štvorprúdovka... Aj v zahraničí 
sa ukázalo, že človek má naj-
radšej pohyb na povrchu. 

Takúto eventualitu – nie, 
samozrejme, ako nevyhnut-
nú – overovala vo variante 
B urbanistická štúdia Centrál-
na os v sektore A (Bosákova). 
Vznikli by v takomto prípade 
podmienky pre atraktívny 
parter lemujúci pešiu trasu 
Jungmanova s  dlažbami, la-
vičkami, fontánkami, zeleňou 
od Vlasteneckého námestia 
s  vyústením na Muchovom 
námestí. 

K  problematike terás bude 
zrejme potrebný diferencova-
ný prístup. 

Bohumil Kováč
foto: archinfo.sk, ČSTK/TASR

Z výstavby domu v Petržalke pred 
osadením konštrukcie terasy.

Predný presklený parter v ukončení 
domu v komplexe de Flat Kleiburg.

Dobová vizualizácia zo 70-tych rokov - terasa „plná života“.➤

➤

➤

➤

Spoje skeletu nejednej terasy v Petržalke  
sú v dezolátnom stave.

Minuloročné otvorenie terasy na Mánesovom námestí

Inšpirácia z Vavilovovej

S P O L O Č N O S Ť
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DOM KULTÚRY 
LÚKY
05.04. | 19:30 | 3 €                                      ticketportal

HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti
RYTMUS - SÍDLISKOVÝ SEN

podujatie je realizované s láskavým zvolením spoločnosti Itafi lm

06.04. | 17:00 | 8 € / 9 € *                        ticketportal

COUNTRY NA SOBOTU

country tancovačka so skupinami ATACAMA ctw 
a OuKeY spojená s workshopom country tancov

07.04. | 14:00 | 2 €
NEDEĽNÉ DIVADIELKA - PREMIÉRA! 
O HNEDOOČKE A MODROOČKOVI
divadelná hra pre deti od 4 rokov - Divadlo DADABOJA

07.04. | 15:00 | 3 €   
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-hudobné podujatie so skupinou KARTAGO

10.04. | 19:00 | 2 €                                     ticketportal

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
ZA HIPÍKMI A BUDHISTAMI DO HIMALÁJÍ
fotografi e/ video cestovateľa Sebastiana PRAXA 

12.04.| 17:00 | 2 €                                       ticketportal

LUDUS TONALIS_JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.11

jazzový večer študentov Cirkevného  konzervatória 
pod vedením Františka Báleša + diskusia po koncerte

ST

1.-12. apríla 2019

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

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

OHODNOŤTE NÁS

na www.kzp.sk

 

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

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

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

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

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

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

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

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
02.04. | 18:00 | 5 € | KAFARNAUM 
02.04. | 20:15 | 5 € | MY 
06.04. | 10:00 | 5 € | AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 
06.04. | 15:00 | 3 € /  5 € *
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
PREDPREMIÉRA za účasti tvorcov!

06.04. | 20:00 | 5 € | TERORISTKA
07.04. | 16:00 | 5 € | PUTOVANIE SO SOBÍKOM 
07.04. | 18:00 | 5 € | GREEN BOOK
07.04. | 20:30 | 5 € | MY

predaj vstupeniek aj cez sieť ticketportal

zvýhodnené vstupné 4,00 € pre: 
deti do 18 rokov, študenti VŠ, ZŤP a seniori

CC 
CENTRUM
01.04. - 29.04. | pondelky, štvrtky, piatky 
19. a 22.04. bude herňa zatvorená
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
DETSKÁ HERŇA 
pre deti do 4 rokov

01.,8.,15.04. | 9:30 | 1 €/ osoba
03.,10.04. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY 
kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

03.,10.04. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 do 10 rokov

04.,11.04. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky 
pre deti od 5 do 10 rokov

04.,11.04. | 16:00 | 2 €
HOPSASA 
pohybové cvičenie s Angelikou
pre deti od 3 do 6 rokov

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
01.04. | 19:00 | 6 €                       ticketportal

PETER LIPA jr. - MECHECHE - koncert

 

PETER LIPA jr. - THE GRAND BUFFET/ DJ SET  
TOMÁŠ HAFNER / videoprojekcia NOISVIZION

03.04. | 19:00  | 6 €                                      ticketportal

AKCENT LIVE + hosť: ĽUDOVÍT KAŠUBA

04.04. | 19:00 | 12 € / 15 € *                        ticketportal

VYSOKÁ HRA - DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA

detektívna komédia 
P. TRÁVNÍČEK, H. TUNOVÁ, Y. BLANAROVIČOVÁ, 
P. SKŘÍPAL, P.  DYTRT, RÉŽIA: P. TRÁVNÍČEK

05.04. | 19:00 | 12 € / 15 € *                          ticketportal

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA - KRST II.CD

koncert + krst II. CD COSSACK ATTACK!!! 

07.04. | 10:00 | 2 € 
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO - LES
predstavenie pre deti v podaní divadla MICI A MŇAU

08.04. | 15:00 | 6 € / 8 € *                             ticketportal

NESKORO VEČER 
talk show Petra Marcina
verejná nahrávka pre RTVS  s exkluzívnymi hosťami

09.04. | 19:00 | 8 €                                     ticketportal

SENZUS - tanečný večer s obľúbeným triom

11.04. | 19:00 | 14 €  (bz)                         ticketportal
FRAGILE BRATISLAVA NARCIS TOUR 2019 
koncert slovenskej vokálnej skupiny

Partneri

LUDUS TONALIS
jazzové dialógy vol.11

Divadlo 
Pavla TRÁVNÍČKA
a
Agentúra 
MARCUS

hostia: 
Filip JÁNOŠÍK & Hotoví umelci
Maija KAUHANEN z Fínska

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 ! 

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

Petržalka nemala byť „spálňa“ mesta
Výstavba Petržalky sa 
začala 2. apríla 1973, 
keď na dnešnom 
Námestí hraničiarov 
položili základný ka-
meň. Nemalo to byť 
sídlisko, ale mestský 
sektor s početný-
mi celomestskými 
a nadmestskými 
funkciami v blízkosti 
centra Bratislavy. Aj 
preto bola vypísaná 
medzinárodná urba-
nistická súťaž.

Prekvapivý sprievodca vás  
pozýva na prechádzku
Fotograf Martin Kleibl disponuje zrejme najlepším archívom fotografií, ma-
piek 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.

V roku 1966 vypísali Ideo-
vú urbanistickú štúdiu 

južného obvodu mesta Bra-
tislavy. O  tom, že išlo naozaj 
o jedinečnú súťaž v celosveto-
vom kontexte, svedčí množ-
stvo zaslaných návrhov od 
kolektívov autorov z  celého 
sveta (310 účastníkov z  28 
krajín), ale aj medzinárodné 
zloženie poroty (odborníci 
z  Francúzska, Anglicka, Rus-
ka a Juhoslávie). Za predsedu 
poroty bol zvolený Arthur 
Ling (Veľká Británia) a  za 
podpredsedu Štefan Svetko 
(v tom čase zastával funkciu 
námestníka hlavného archi-
tekta mesta Bratislavy). Do 
finálneho výberu sa dostalo 
18 návrhov, z  ktorých víťaza 
nevybrali. Keďže žiaden z ná-
vrhov nedokázal komplexne 
vyriešiť túto neľahkú úlohu, 
porota udelila päť tretích cien. 
Súťaž však priniesla množstvo 
zaujímavých ideí a konceptov, 
ktoré porota odporučila ďalej 
riešiť formou seminárov a dis-
kusií s odborníkmi aj autormi 
projektov. Výsledkom mala 
byť mestská časť so stotisíc 
obyvateľmi s  komplexnou 

občianskou vybavenosťou, so 
zachovaním prírodného rázu 
krajiny, uplatňujúc najmo-
dernejšie poznatky z  vývoja 
svetového urbanizmu. V  za-
daní súťaže sa tiež píše: „Nová 
Petržalka nemá byť a nebude 
poňatá ako ‚obytná spálňa‘ 
mesta, ale ako útvar, ktorý 
svojou príťažlivosťou utvorí 
podmienky pre stále a  zdra-

vo pulzujúci život, aby sa po 
výstavbe Petržalky stala Bra-
tislava skutočne mestom na 
Dunaji.“

Všetky tieto smelé plány 
však zo dňa na deň zhatila 
okupácia v  roku 1968 a  ná-
sledné roky tzv. normalizácie. 
Riešením projektu bol po-
verený Stavoprojekt na čele 
s  architektmi Stanislavom 

Talašom a  Jozefom Chovan-
com, ktorí aj napriek istým 
snahám o využitie poznatkov 
zo súťaže nedokázali zabrániť 
použitiu prefabrikovaných 
panelov a  typizovaných pro-

jektov. Budovať sa muselo čo 
najrýchlejšie a  najlacnejšie aj 
na úkor kvality. Tak sa v roku 
1973 začalo s výstavbou.

(mk)
foto: archív GIB

III. cena – Shyojiro Yamane, Denji Ogura, Yoshimasa 
Okuma, Masashi Miyakawa, Hiroshi Taniguchi, Jiro Onu-

ma, Osamu Myojyo, Tsunehico Hongo – Tokio, Japonsko

➤

Výsledky súťaže vyhlásil predseda 
komisie Arthur Ling z Veľkej Britá-
nie počas medzinárodného stretnu-

tia urbanistov v júli roku 1967.

III. cena – Tibor 
Alexy, Ján Kavan, 
Filip Trnkus – Bra-
tislava, ČSSR

➤
➤

I N Z E R C I A H I S T Ó R I A
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Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach. 
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Jednou vetou
Karol (gmail.com): Pracovný posudok je zamestnávateľ povinný vydať zamest-
nancovi do 15 dní od jeho požiadania a  zamestnanec môže oň požiadať dva 
mesiace pred skončením pracovného pomeru. Zamestnanec má právo nahliad-
nuť do osobného spisu a  robiť si z neho výpisy, odpisy a  fotokópie. V prípade 
nesúhlasu s obsahom posudku a neochoty zamestnávateľa jeho obsah upraviť 
podľa vašich požiadaviek, máte možnosť v lehote troch mesiacov odo dňa, keď 
ste sa o obsahu pracovného posudku dozvedeli, domáhať sa primeranej úpravy 
na súde. 

Kedy áno, kedy nie
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

MAROŠ PETEREC 
(47)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave V  príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre 
zločin lúpeže. 

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.

ISTVÁN LAHÓ 
(43) 

Na menovaného vydal Najvyšší súd 
Slovenskej republiky príkaz na doda-
nie do výkonu trestu odňatia slobo-
dy pre zločin založenia, zosnovania 
a  podporovania zločineckej skupiny 
a pre obzvlášť závažný zločin krádeže.

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... v čase od 5.3.2019 do 18.3.2019 nahlásili v našom kraji krádež 20 motoro-
vých vozidiel, z toho v Petržalke 3 (Znievska, Haanova, Gercenova)? V noci 
zlodeji ukradli 19 a cez deň jedno auto, v dňoch 7.,11.,14. a 15.krádež auta 
nehlásili.
... od 1. januára do 17. marca 2019 sme v našom kraji zaznamenali 337 do-
pravných nehôd, čo je o  jednu menej ako v  rovnakom období vlaňajška? 
Zahynuli pri nich 2 osoby – cyklista a chodec. 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Porozvodové problémy
Pred pol rokom sme sa rozviedli, 
manžel sa predtým odsťahoval 
k  jeho kolegyni. Teraz žiada, aby 
som mu vyplatila polovicu z bytu 
nadobudnutého do osobného 
vlastníctva počas manželstva aj 
za finančnej pomoci mojich ro-
dičov. Vozí sa na aute, ktoré sme 
kúpili na splátky ako manželia 
a chce si ho nechať. Sľubuje, že ak 
nepodpíšem dohodu o  rozdelení 
majetku, urobí mi zo života peklo. 
Ako sa brániť pred jeho vyhrážka-
mi?

 Ivona (stonline.sk)

Ustanovenie § 149 zákona č. 40/1964 
Zb. – Občiansky zákonník v  platnom 
znení, pozná tri spôsoby vyporiadania 
BSM a  to dohodu, súdne rozhodnutie 
a uplynutie doby. Nakoľko najprirodze-
nejší a najjednoduchší spôsob rozdele-
nia spoločne nadobudnutého majetku, 
akou dohoda bezpochyby je, zrejme 
do úvahy neprichádza, skôr ako hľadať 
prostriedky obrany je potrebné prevziať 
iniciatívu do vlastných rúk. 

Predmetom bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov (ďalej len 
„BSM“) je v  zásade všetko, čo môže 
byť predmetom vlastníctva a čo nado-
budol niektorý z  manželov za trvania 
manželstva na rozdiel od vecí ktoré 
každý z  manželov vniesol do manžel-
stva a  vecí získaných dedičstvom, ale-
bo darom. Do BSM nepatria ani veci, 
ktoré podľa svojej povahy slúžia osob-
nej potrebe alebo výkonu povolania 
len jednému z  manželov. Nepatria 
sem ani veci, vydané v  rámci pred-
pisov o  reštitúcii majetku jednému 
z  manželov, ktorý mal vydanú vec vo 
vlastníctve pred uzavretím manželstva 

grundler@chello.sk 

alebo ktorému bola vec vydaná 
ako právnemu nástupcovi pôvod-
ného vlastníka. Pod vyporiadaním 
BSM rozumieme rozdelenie nielen 
vecí, ktoré tvoria predmet bezpo-
dielového spoluvlastníctva, ale aj 
celkové riešenie majetkových vzťa-
hov medzi bývalými spoluvlastník-
mi (napr. pohľadávky a dlhy), ktoré 
vznikli za trvania manželstva. Pri 
súdnom rozhodovaní dôležitú úlo-
hu zohrávajú predložené dôkazy, 
napríklad doklady o investovaní do 
spoločného majetku, faktúry, účty 
a  iné dôležité písomnosti. Pri vy-
poriadaní BSM sa vychádza z toho, 
že podiely oboch manželov sú 
rovnaké a  teda každý z  nich môže 
požadovať uhradiť to, čo zo svoj-
ho vynaložil na spoločný majetok, 
ale i nahradiť, čo sa zo spoločného 
majetku vynaložilo na jeho ostatný 
majetok. Samozrejme, v  nemalej 
miere sa prihliada aj na potre-
by maloletých detí, ako sa každý 
z  manželov staral o  rodinu i  na 
to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie 
a udržanie spoločných vecí.

V  prípade, ak do troch rokov od 
právoplatného rozhodnutia o  roz-
vode manželstva, ktorým BSM za-
niká, nedôjde k  jeho vyporiadaniu 
dohodou alebo ak v  tejto lehote 
nebol podaný návrh na vyporia-
danie rozhodnutím súdu, platí 
právna domnienka, že hnuteľné 
veci si manželia rozdelili podľa sta-
vu, v  akom každý z  nich tieto veci 
užíval pre svoju potrebu a  rodinu. 
O hnuteľných veciach, ktoré výluč-
ne neužíval ani jeden zo spoluvlast-
níkov a nehnuteľných veciach platí, 
že sú v  podielovom spoluvlastníc-
tve a  že podiely oboch spoluvlast-
níkov sú rovnaké. Primerane to 
platí aj o  ostatných majetkových 
právach, ktoré sú pre manželov 
spoločné. Pretože sa s exmanželom 
neviete dohodnúť, odporúčam po-
dať cestou advokáta návrh na prís-
lušný súd.

Na pohľad pekným sympaťákom, 
vekom nedávno prehupnutých se-
demnásť liet, lomcovali pochybnosti 
či je s ním všetko v poriadku. Dôvo-
dom bola neschopnosť nájsť si pria-
teľku, s ktorou by prežil niečo viac, 
ako držanie sa za ruky a  omieľanie 
sentimentálnych nezmyslov. Lom-
covalo to s  ním už hodný čas, ale 
vždy, keď malo dôjsť k dačomu viac 
ako k letmému bozku, jeho sexuálne 
chúťky ukončila partnerka s pouka-
zom na odklad pretože to alebo ono. 
Sex v  neurčito definovanej budúc-
nosti sa gymnazistovi Štefanovi (18) 
javil ako čakanie na Godota, čo v ko-
nečnom zhodnotení situácie vzhľa-
dom na očakávania nevyznievalo 
bohvieako optimisticky. 

Tak ty stále nevieš ako s  babami 
podľa tvojho gusta, skonštatovala 
pri pivku po skončení pravidelného 
pondelkového stretnutia parta futsa-
lových kamarátov. Viťo (24), najstar-
ší z  pätice sa blahosklonne usmial, 
sú trafené chlapče, priam odborne 
posúdil krajšiu časť omladiny slo-
venskej populácie. Vykašli sa na ich 
rečičky. Chlap nedrísta, chlap koná. 
Nevšímaj si ich. Aj keď jačia a  vý-
skajú, vyhrážajú sa škrabaním, ani 
vtedy, lebo ony sa musia brániť, patrí 
to k hre, ženská musí mať pocit, že 

podľahla, že si ju donútil, hoci ona 
nechcela. Zapamätaj si, keď ti vraví 
nie, znamená to vlastne áno, v skrat-
ke a nedvojzmyselne ukončil debatu 
Gregor (20), ďalší zo školiteľov. 

Blonďavá Helenka (14), prvoro-
čiačka na strednej škole, sa s  post-
pubertálnym hľadačom ozajstnej 
lásky poznala, na sídlisku bývali 
kúsok od seba. Keď sa v  ten jesen-
ný podvečer spýtal, či ju môže od-
prevadiť domov, sklopila oči, mlčky 
prikývla a  napodiv nemala žiadne 
výhrady k  navrhnutej obchádzke 
cez petržalský sad. Prvé recipročné 
bozky sľubovali splnenie sexuálnej 
méty, potom sa však dievčina začala 
intímnym dotykom brániť a so stup-
ňujúcim násilím kričať o pomoc. Jej 
odmietanie si Števo vysvetlil v  du-
chu nedávneho poučenia ako ponu-
ku pokračovať, v čom mu ale zabrá-
nil starší muž, ktorý neďaleko venčil 
hrozivo sa tváriaceho vlčiaka. Tak 
skončil príbeh naivity, potvrdzujúci, 
že aj násilná láska býva nielen slepá, 
ale aj hluchá.

Futsalový mančaft po zistenom 
pokuse o znásilnenie dievčiny prišiel 
o  jedného hráča, ktorého vylúčila 
realizácia zle pochopenej srandičky. 
Taký je už život, ľudia chybia v mra-
voch i v činoch. (jgr) 

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

Na základe vášho člán-
ku, zverejneného 

v Petržalských novinách v čís-
le 3 s  názvom Nikomu toto 
vozidlo nechýba vás touto ces-
tou oslovujem ako majiteľka 
spomínaného vozidla Peugeot 
Boxer s logom UPS, ktoré stojí 
na chodníku. 

Vozidlo malo aj má evi-
denčné čísla, ktoré boli me-
dzi časom dňa 20.11.2018 

odcudzené neznámym pá-
chateľom a zároveň bola spô-
sobená škoda na vozidle (to 
už je súčasťou trestného ko-
nania), k čomu máme všetky 
potrebné doklady od polície. 
Nové EČV sme získali dňa 
4. 2. 2019 a  v  tento deň boli 
opätovne namontované na 
vozidlo. 

V  ďalšom bode uvádza-
te v  článku, že vozidlo je 

bez emisnej kontroly, av-
šak táto informácia je za-
vádzajúca, lebo sú na čel-
nom skle voditeľné etikety 
s  platnými STK a  EK do 
09/2019! 

V  poslednom bode, ako 
sa vyjadrila samotná samo-
správa, vozidlo je v dobrom 
technickom stave, nepoško-
dzuje ani neohrozuje život-
né prostredie a tým neporu-
šuje žiaden zákon. Tak isto 
je odstavené na chodníku 
a  nie na ceste, resp. cestnej 
komunikácii, čo znamená, 
že neporušuje zákon a  nie 
je dôvod na odstránenie vo-
zidla. Tak ako je viditeľné na 
fotografii od pána čitateľa, 
na chodníku parkuje XY vo-
zidiel a  moje vozidlo je za-
parkované presne ako všetky 
ostatné.

 Romana Beňová

Z REDAKČNEJ POŠTY
Ozvala sa majiteľka

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

Po tomto na korčuliach?
Takto vyzerá cykloces-

ta popri Dolnozemskej, 
v úseku medzi čerpacou stani-
cou a podchodom vedúcim na 
hrádzu. Aj na bicykli je to pro-
blém, nieto ešte na korčuliach. 
Cesta je v  správe magistrátu. 
Všimnú si ju konečne?

 Bejka D.

Ad: šachta
„Predmetná šachta 

bola zabezpečená,“ 
informovala Soňa 
Kollárová, vedúca 
referátu zelene
Oddelenia životného 
prostredia MÚ.

Ako je to s  údajným zá-
merom predať byty 

v  Dome tretieho veku na 
Poloreckého ulici? Je to jed-
na z  možností dôstojného 
prežitia staroby a  na miesto 
tam sa dlho čaká. Všetci 
vieme, aké je ťažké umiest-
niť seniora v  domovoch se-
niorov, ako je málo miesta, 
v  bytoch v  Dome tretieho 
veku bývajú osoby vysoké-
ho veku, z  akých dôvodov 
sa majú byty týmto osobám 
predávať do osobného vlast-
níctva?

Jozef Konečný

Pozn. red. „Zariadenie pre 
seniorov Dom tretieho veku, 
Poloreckého 2, Bratislava, 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy, 
je verejným poskytovateľom 
sociálnych služieb. Rozsah 
a podmienky poskytovania so-
ciálnych služieb určuje zákon 
č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych 
službách, preto nie je možné, 
aby obytné jednotky, ktorými 
sa poskytuje bývanie ako sú-
časť sociálnych služieb, boli 
odpredané do osobného vlast-
níctva,“ informoval nás hovor-
ca magistrátu Peter Bubla.

Byty v domove seniorov 
neodpredajú

P O R A D Ň A / K R I M I VA Š E  N Á Z O R Y
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Sezónu odštartujú v  nedeľu 
7. apríla na Závodisku, š. p., 

v petržalskom Starom háji Jar-
nou cenou Petržalky. Je naplá-
novaných osem rovinových 
a  prekážkových dostihov a  v 
sprievodnom programe vy-
stúpi hudobná skupina K.S.V. 
BAND. 

Vrcholom dostihovej sezó-
ny bude v poradí už 41. roč-
ník medzinárodného mítingu 
Turf gala (2. júna) a  27. roč-

ník Slovenského derby (14. 
júla). V  kalendári sú opäť aj 
ďalšie klasické dostihy: Jarná 
cena kobýl a Veľká jarná cena 
(12. mája), Slovenské Oaks 
(1. septembra) a  Slovenský 
St. Leger (29. septembra). 
Sezónu ukončia v nedeľu 27. 
októbra Veľkou októbrovou 
cenou v Bratislave.

Termínová listina dostiho-
vej sezóny 2019: 7. apríla 14. 
h: Bratislava, Jarná cena Petr-
žalky, 14. apríla 14. h: Bra-
tislava, Veľká aprílová cena, 
21. apríla 14. h: Bratislava, 
Cena trojročných žrebcov, 
Cena trojročných kobýl, 5. 
mája 14. h: Šurany, rovino-
vé a  prekážkové dostihy, 12. 
mája 14. h: Bratislava, Jarná 
cena kobýl, 27. ročník Veľkej 
jarnej ceny, 19. mája 14. h: 
Bratislava, Prípravná cena, 2. 
júna 14. h: Bratislava 41. roč-
ník Turf gala, 9. júna 14. h: 

Topoľčianky, rovinové a  pre-
kážkové dostihy, 23. júna 
14. h: Bratislava, Zlatý bičík, 
30. júna 14. h: Topoľčianky, 
rovinové a prekážkové dosti-
hy, 14. júla 14. h: Bratislava, 
27. ročník Slovenského derby, 
21. júla 14. h: Bratislava, ro-
vinové a  prekážkové dostihy, 
11. augusta 14. h: Bratislava, 
Cena turfu, 25. augusta 14. 
h: Senica, rovinové a prekáž-
kové dostihy, 1. septembra 
14. h: Bratislava, 27. ročník 
Slovenské Oaks, 15. septem-
bra 14. h: Bratislava, Tatran-
ská cena, 29. septembra 13. 
h: Bratislava, 27. ročník Slo-
venský St. Leger, 6. októbra 
13. h: Bratislava, Karpatská 
cena, Cena zimnej kráľovnej, 
Jesenný hendikep, 20. ok-
tóbra 12. h: Bratislava, ro-
vinové a  prekážkové dostihy, 
27. októbra 12. h: Bratislava, 
Veľká októbrová cena. (mv)

Zúčastnilo sa na ňom 32 
chlapcov a  dievčat, ktorí 

hrali spolu. Po finálovom zápa-
se si víťazstvo vybojoval Max 
Lörinčík (TŠP), na druhom 
mieste skončil Martin Adamča 

(TK ESO Piešťany), tretie mie-
sta obsadili Andrej Adamović 
(TŠP) a Adam  Taha (Tenis 
– Bedminton klub Dunajská 
Lužná). Víťazi boli ocenení 
pohárom a diplomom. 

Víťazom zimného turnaja 
Bratislavského futbalového 

zväzu v kategórii dorastu sa stal 
MŠK Iskra Petržalka. V nedeľu 10. 
marca na jeho ihrisku na ZŠ Bu-
datínska sa ako víťaz A-skupiny 
stretol vo finále s víťazom B sku-
piny ŠK Bernolákovo. V riadnom 
hracom čase sa zápas skončil 2:2 
(1:1), góly za MŠK dali Shatylo 
a  kapitán Medviď. A  tak nako-
niec o víťazovi rozhodli pokuto-
vé kopy, v ktorých mali pevnej-
šie nervy chlapci z Petržalky a te-
šili sa z triumfu v ZT BFZ dorastu. 
V  jedenástkovom rozstrele MŠK 
Iskra vyhral 6:5. O  jeho úspech 
sa zaslúžili títo hráči: Matúš Ob-
ranec, Erik Schickhofer, Besmir 
Toči, Dávid Klúčik, Oliver Medviď, 
Michal Kralovič, Viktor Korečák, 
Milan Pavelka, Maksym Shatylo, 
Matúš Blaško, Patrik Kolek, Marek 

Hallon, Nikolas Banař, Matej Vass, 
Martin Slovák. Realizačný tím: 
tréner Radomír Kurina, vedúci 
Antonio Licoli, lekár Peter Fa-
bian. Obidve mužstvá boli oce-
nené pohármi,ktoré im odo-
vzdal vedúci sekretár BFZ Ján 
Farbula. ,,My sme v prvom rade 
mládežnícky klub, hoci máme 
aj mužstvo dospelých v  V. lige 
a o to viac nás teší, že naši starší 
dorastenci takto pekne zabrali 
v  tomto zimnom turnaji BFZ. 
Verím, že tento úspech bude pre 
nich povzbudením, aby si v jar-
nej časti III. ligy lepšie počínali 
ako v jesennej. V Zimnej halovej 
lige zasa naši mladší žiaci skon-
čili na druhom mieste, takže 
sme radi, že naše nádeje robia 
nášmu klubu dobré meno,“ 
vraví tajomník MŠK Iskra Tomáš 
Lojdl.  (mv)

Triumf MŠK Iskra

Tenisové talenty súťažili
V dňoch 16. 3.-17. 3.2019 sa konal turnaj 
v kategórii detí do 8 rokov v športovom  
areáli TŠP – tenisovej školy Petržalka na 
Nobelovom námestí 6. 

Zprava I. miesto M. Lörinčík, II. miesto  
M. Adamča, III. miesto A. Adamović a A. Taha

V  úteche získal I. miesto 
Igor Malinka, II. miesto Giulia 
Luchetti, III, miesto obsadili 
Viktória T. Bab a Dáša Haru-
štiaková. 

V  úteche dievčat získala 
I. miesto Karin Dvorská, II. 
miesto Sofia Ten, III, miesto 
obsadili Nella Wolfová (TŠP) a 
Charlotte Ch. Ružičková, všetky 
získali medaily a diplomy.  (pn)

foto: archív

V novej sezóne znova 20 mítingov
Známa je už termí-
nová listina dostihov 
na rok 2019. Na 
Slovensku sa znova 
uskutoční 20 mítin-
gov, z toho 16 v Bra-
tislave, dva v To-
poľčiankach a po 
jednom v Šuranoch 
a Senici. 

Š P O R TŠ P O R T

Sedemnásťročný petržalský 
rodák Samuel Jaroš je veľká 
nádej slovenského snoubor-
dingu. Vo svojej kariére do-
siahol už niekoľko cenných 
úspechov, vlani odštartoval 
sezónu na Novom Zélande 
vo finále juniorských MS, 
na ktoré sa pripravoval po 
zranení. V disciplíne Big Air 
skončil štvrtý. 

Snoubordová sezóna takmer nemá prestávku

Darí sa vám skĺbiť špor-
tové a školské povinnos-
ti, keď ste počas takmer 

celého roka v  zahrani-
čí? 

 Navštevujem druhý roč-

ník súkromného športové-
ho gymnázia v  petržalskom 
Ovsišti. Zatiaľ učenie stíham 

v pohode, mám celkom dobré 
známky a  dobre vychádzam 
zo všetkými pedagógmi.

Aké najvýznamnejšie podu-
jatia vás čakajú v  roku 
2019?

 So štartom do sezóny som 
spokojný a  trénujem naplno. 
Svoje umiestnenie by som 
chcel zopakovať, prípadne 
vylepšiť aj na ďalších junior-
ských MS v  apríli vo švéd-
skom Kläppene. Budú už pre 
mňa posledné, keďže v  lete 
dovŕšim 18 rokov. S  výhľa-
dom na zimné olympijské 
hry sa budem snažiť získať 
čo najviac bodov v pretekoch 
Európskeho pohára, aby som 
následne mohol štartovať 
aj na Svetových pohároch. 
V  súčasnosti sa cítim skve-
le kondične pripravený, som 
v tejto činnosti na vrchole a to 
chcem aj využiť. 

Myslíte si, že keby ste v no-
vembri 2017 v  Innsbrucku 
neutrpeli vážnu zlomeninu 
ruky, tak by ste sa zúčastnili 
na ZOH 2018 v Pjončangu?

 V tom čase to bolo tak na 
hrane, čo sa týka zisku bodov, 
robil som však maximum 
preto, aby som išiel na zim-
nú olympiádu. Mal som pred 
sebou štvoro pretekov ťažko 
teraz povedať, či by som sa 
kvalifikoval do Pjončangu. 
Som však presvedčený, že 
na ďalších ZOH v roku 2022 
v Pekingu budem štartovať.

Keď ste sa zdravotne dali 
do poriadku, dostali ste sa 

znova do súťažného kolo-
toča?

 Vyliečil som sa až začiat-
kom februára, vtedy som už 
naplno trénoval a  v marci 
som odpálil novú sezónu. Zú-
častnil som sa na viacerých 
pretekoch, najväčšie boli au-
gustové juniorské MS na No-
vom Zélande. V tomto športe 
je to tak, že sezóna prakticky 
nemá prestávku, iba v  lete 
v  júni a v júli sa nesúťaží, ale 
zasa vtedy absolvujem suchú 
prípravu. Ale aj v  tom čase 
ideme na takých desať dní na 
ľadovec do Švajčiarka alebo 
Rakúska. 

V minulosti ste mali spoloč-
né tréningy aj s  najlepšou 
slovenskou snoubordistkou 
Klaudiou Medlovou. Bude 
pokračovať vaša spoluprá-
ca?

 Pripravovali sme sa v Bra-
tislave a  mali sme aj spolu 
prvý výjazd do Austrálie, kde 
sme mesiac trénovali. V  nie-
ktorých veciach sme sa ne-
zhodli a nefungovalo to podľa 
našich predstáv. Všetko sme si 
však vyjasnili a od vlaňajšieho 
augusta sa spolu pripravuje-
me s trénerom Matejom Ma-
tysom. Je to super, navzájom 
sa ťaháme, trénovali sme vo 
Švajčiarsku a  Rakúsku a  vo 
februári sa naša spolupráca 
obnovila. 

Snoubording je drahý šport, 
ako ste materiálne a  fi-
nančne zabezpečený? 

 Veľmi mi pomáha Ná-
rodné športové centrum, 
ktorého členom som už 
štvrtý rok. Vo všetkom mi 
vychádza v  ústrety a  mám 
vytvorené dobré podmien-
ky na tréning. Ešte viac ma 
podporuje Slovenská lyžiar-
ska asociácia, najmä keď 
dosiahnem dobré výsledky. 
A veľká vďaka patrí podpore 
niekoľkých sponzorov a mo-
jej rodiny, bez nich by som 
sa nezaobišiel. Cením si tiež, 
že som už druhý rok členom 
Juniorského olympijského 
tímu, od ktorého mesačne 
dostávam 200 eur.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Trénerom Samuela Jaroša už piaty rok je známy odborník Matej Matys. 
„Keďže na Slovensku máme dvoch športovcov, Klaudiu Medlovú a Samuela 

Jaroša, ktorí si dobre počínajú vo freestyleových disciplínach, Big Air a v 
slopestyle, určite im prospeje spoločný tréning,“ tvrdí. 
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
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už od 10 990 €
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Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

2016 vytvorili prvé Best Of
– spoločnú výstavu tvor-
cov, ktorí kaviarni svoje 
diela zapožičali v rokoch 
2014 až 2016. Po dvoch 
rokoch je opäť čas na malú 
rekapituláciu. Nová edí-
cia je tento raz venovaná 
zbierkam z rokov 2017 až 
2018. Na ploche 251 m2 
tak dostávajú priestor diela 
až 28 autorov, pestrý a za-

ujímavý výber z profesio-
nálneho i insitného ume-
nia. Výstavu s názvom Kto 
rozžiaril lampy si môžete 
pozrieť do 21. decembra.

Kafé Lampy bude žiariť 
umením aj naďalej. Meno, 
ktoré si pravidelnými vý-
stavami vybudovali spôso-
bilo, že na ich dvere klopú 
ďalší a ďalší inšpirujúci 
tvorcovia.

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

 AKCIA na značkové okuliarové šošovky 
  Essilor - 20 %
 AKCIA Varilux 1+1 
  (multifokálne okuliarové šošovky)

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk
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