
Starosta vypočuje 
aj váš problém
Boli sme sa pozrieť na prvej ´Hodinke 
s občanmi´. Bude sa konať pravidelne, 
pozvaní sú všetci Petržalčania. 

S vozíkom po 
chodníkoch je to 
katastrofa
Neverili sme, koľko prekážok má 
Martin Dait v okruhu sotva dvadsať 
metrov odo domu. 

Sídlisková lodžia 
ako jedlá záhrada
Michala Hrnčiarová už na svojej 
petržalskej lodžii vypestovala takmer 
všetko. Aj zemiaky, kaleráb, tekvicu, 
cukinu či čučoriedky.

Znovuoživenie 
Stromu života
Plechová plastika z Furdekovej ulice 
sa vďaka nadšencom dočkala po tri-
dsiatich rokoch rekonštrukcie.
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V  neužívanom priestore me dzi 
panelákmi na Hrobákovej je dnes 

šesť torz niekdajších pieskovísk, betó-
nová plocha a trávnatá plocha. Práve 
ten sa obyvatelia ulice rozhodli pre-
meniť na zmysluplný priestor. 

Najväčšou výzvou bolo vysporiadať 
vzťah k dvom pozemkom, na ktorých 
sa spomínané územie nachádza. O po-
zemok v správe Hlavného mesta požia-
dalo občianske združenie KoZa v Háji 
do užívania cez program Adopcie zele-
ne. Prenájom zostávajúcej časti pozem-
ku v správe mestskej časti im koncom 
marca schválilo petržalské zastupiteľ-
stvo. A to do konca roka 2023 za sym-
bolické euro ročne. „Boli to práve ľudia 
z  miestneho úradu, ktorí nám vnukli 
myšlienku komunitnej záhrady a  do-
teraz nám prejavujú veľkú podporu 
a nadšenie,“ hovorí predseda OZ KoZa 
v Háji Michal Zelenický. „V najbližšom 
čase chystáme brigádu, vyčistíme po-
zemok, v  apríli plánujeme postupne 

dovoz zeminy, prípravu kompostoviska 
a bylinkovej záhrady. Ak sa poponáhľa-
me, ešte stihneme vegetačnú sezónu.“ 

Ľuďom z  okolia sa projekt páči. 
Vlastníci bytov na Hrobákovej 13 
umožnili občianskemu združeniu 
v  priestoroch na prízemí bytového 
domu zriadiť komunitnú dielničku, 
kde si aj odkladajú náradie, členovia 
OZ zas na oplátku plánujú umožniť 
domácnostiam z  okolitých domov 
kompostovať ich kuchynský bio od-

pad na kompostovisku komunitnej 
záhrady. V  priestoroch záhrady po-
stupne pribudnú vyvýšené záhony, 
bylinková špirála, barely s  vodou na 
zavlažovanie, drevené lavičky a pose-
denie s pergolou.

„Chceli by sme pestovať plodiny, 
ktoré sa nedajú vypestovať v  by-
toch či na balkónoch, kríky, okras-
né byliny, zeleninu, ovocie, bylinky, 
využívajúc prvky permakultúry,“ 
hovorí Michal Zelenický. Jednou 
z  ich motivácií bolo aj stretávať sa 
so susedmi pri konkrétnej zmyslu-
plnej činnosti. 

Pokračovanie na strane 3

Komunitná záhrada v Starom háji
Desiatim rodinám z Hrobákovej sa podarila úžasná 
vec. Po roku plánovania a vybavovania môžu začať 
vytvárať oficiálnu komunitnú záhradu v Petržalke. 

➤

„Obsahom Programu Adopcia 
zelene je umožniť vstup žiadateľov 
na plochy verejnej zelene s  cieľom 
skrášliť plochy zelene a následne za-
bezpečiť ich údržbu bez nároku na 
finančnú odmenu,“ informuje magis-
trát na svojom webe.

Ako nám povedal hovorca ma-
gistrátu Peter Bubla, v  súčasnosti je 
uzavretých približne 10 zmlúv, ďalšie 

sú v  procese schvaľovania. V  Petr-
žalke bola doposiaľ  uzavretá jedna 
zmluva o  adopcii, komunitná záhra-
da v Starom háji je druhou. „Momen-
tálne pracujeme na aktualizácii toh-
to programu, aby bol atraktívnejší 
a  aby sa odstránili doteraz odpozo-
rované nedostatky a prekážky spoje-
né najmä s majetkovým vysporiada-
ním,“ dodal Peter Bubla.

Adoptujte si zeleň

Inšpirujte sa:

REALITA

PREDSTAVA
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SOBOTA 13. 4. 2019 

10.00 – 10.45 SMUTNÉ VEĽKONOČNÉ KURIATKO  
  – Divadlo Makile

11.00 – 11.20  DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR PRVOSIENKA

11.30 – 12.15  BÁBKOVÉ DIVADLO O ČERVENEJ ČIAPOČKE 
  – Bratislavské bábkové divadlo

10.00 – 14.00  SÚŤAŽE PRE DETI

Veľkonočná nádielka

Pripravte sa s nami na Veľkú noc! 
Upleťte si veľkonočný korbáč, namaľujte 
vajíčko a zasúťažte si o pekné ceny.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Tvorivé 
     dielne

maľovanie kraslíc, pletenie 
korbáčov, maľovanie  

na tvár a výroba 
veľkonočných 

dekorácií

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€

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

Pokračovanie zo strany 1
„A napokon sme mladé rodiny, 
chceme našim deťom ukázať, 
ako rastú plodiny, ktoré si ku-
pujeme v obchode a koľko času 
a práce im treba venovať, kým 
sa dostanú na náš stôl.“

Do projektu plánujú vložiť 
vlastné peniaze, dúfajú však 
aj, že uspejú v  grantových 
výz vach a  nadchnú aj neja-
kých sponzorov. Nádrže na 
vodu, kompostéry, mobiliár, 
materiál na vybudovanie zá-
honov, to všetko ich totiž vyj-
de na niekoľko tisíc eur.  

Veríme, že nadšenie,  sna-
ha a úspech členov OZ KoZa 
v Háji budú inšpiráciou aj pre 
ďalších Petržalčanov. Ďalšia 
petržalská komunitná záhrada 
vzniká už aj na Zadunajskej 
ceste 6/A. Našej mestskej časti 
by veľmi pomohlo, keby ľudia 
vyšli z bytov a susedia a rodiny 
sa začali spolu stretávať pod 
domami pri spoločných pro-
jektoch. Vhodných plôch na 
komunitné záhrady má Petr-
žalka dosť. (in)

foto: kozavhaji.eu

➤

Tešíme sa na vaše 

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

Keď pred 16. hodinou vstu-
pujeme do Cik-Cak cent-

ra na Jiráskovej ulici, príjemne 
nás prekvapí organizácia akcie. 
Občan, ktorý prišiel na stret-
nutie, dostáva poradový lístok. 
Mnohí ocenia, že so starostom 
sa nemusia rozprávať verejne, 
ale v  podstate „medzi štyrmi 
očami“, len v prítomnosti zapi-
sovateľky podnetov. Nedeje sa 
tak však za zatvorenými dvera-
mi. V jednej miestnosti ste od-
delení od ostatných paravanmi 
skôr psychologicky. Pridanou 
hodnotou sú prítomné zástup-
kyne jednotlivých oddelení 
miestneho úradu a  tiež účasť 
vicestarostky Lýdie Ovečkovej. 
Aj oni sú pripravení zodpove-
dať otázky obyvateľov. 

Oslovujeme prvého ob-
čana, ktorý odchádza od 
starostu. „Prišiel som sa in-
formovať na stav kolaudač-
ného rozhodnutia k  projektu 
Starý háj, kde mám kúpený 
byt,“ prezradí, prečo prišiel. 
Odpoveď starostu ho uspo-
kojila, nápad zaviesť spoločné 
stretnutia víta. „Je to super, 
inak by som sa k  starostovi 
dostal oveľa ťažšie,“ dodáva.

Staršia pani prišla „len“ po-
chváliť úrad. „Konečne som sa 
dovolala na oddelenie život-
ného prostredia a  boli veľmi 
ochotní, som spokojná,“ skon-
štatuje a ukazuje nám vrecia na 
odpad, ktoré si tam bola práve 
vyzdvihnúť. Aj ona chce pri-
spieť k skrášleniu svojho okolia.

Ďalší mladý muž sa bol 
zase starostu opýtať na parko-
vaciu politiku. Ľudia sa strie-
dajú a sú tolerantní, nezdržu-
jú starostu na úkor ostatných, 
každý sa zdrží do desať minút. 

Hodinka so starostom sa 
končí o  hodinu a  pol. Ob-
čanov na prvom stretnutí 
nebolo veľa, na rad sa dostal 
každý. Samospráva však ráta 

s  tým, že ich bude postupne 
pribúdať. 

Oplatí sa prísť. Osobný kon-
takt a  priamy rozhovor vám 
dokáže dať úplne iný pohľad 
na fungovanie samosprávy. 
A miestnemu úradu zas spät-
nú väzbu, či „funguje“ podľa 
predstáv svojich voličov. 

Poslanecká hodinka
Petržalčania budú mať 

možnosť sa pravidelne osob-
ne stretnúť s  poslancami 
v  priestoroch Miestneho úra-
du v  budove Technopolu na 
Kutlíkovej ulici vždy posledný 
pondelok v mesiaci v  čase od 
17.00 do 18.00 h okrem letných 
prázdnin. Prvá „Poslanecká 
hodinka“ sa uskutoční 29. 4. 
2019 od 17.00-18.00 h v  za-
sadačke na 8. poschodí. Zú-
častnia sa na nej vicestarostka 
Lýdia Ovečková a poslanci Mi-
roslava Makovníková Mosná 
za volebný obvod č. 6, Ján Kar-
mann obvod č. 2, Peter Cmorej 
za obvod č. 1, Ľuboš Kačírek, 
za obvod č. 3, Miroslav Dragun 
za obvod č. 4. (in)

foto: in

Do súťaže bolo prihláse-
ných celkovo 41 ná-

vrhov. „Víťazné logo má dobrý 
komunikačný potenciál na ďal-

šie rozpracovanie podľa poži-
adaviek zadávateľa a je dobre 
aplikovateľné do tlačových 
materiálov, elektronického 
prostredia a na ďalšie komuni-
kačné nosiče,“ uviedol predseda 
poroty Stanislav Stankoci.

Petržalka doteraz svoje 
logo nemala, má iba historic-
ký erb. (mh)

Zbavia vás 
aj starého 
televízora
Na Ovsištskom námestí 1 

budú  13. apríla  od 
10.30 do 12.30 h  pracov-
níci spoločnosti ARGUSS,  
s. r. o. preberať od občanov 
komunálne odpady s obsa-
hom škodlivých látok. 

Medzi takéto odpady pat-
ria staré náterové hmoty, 
odpadové rozpúšťadlá, pes-
ticídy, oleje a  tuky, batérie 
a  akumulátory, žiarivky a  iný 
odpad obsahujúci ortuť, vy-
radené zariadenia obsahujú-
ce chlórfluorované uhľovo-
díky (chladničky, mrazničky 
a  pod.), vyradené elektrické 
a  elektronické zariadenia – 
elektrospotrebiče (počítače, 
televízory, monitory, žehličky, 
práčky, mixéry a pod.). (pn)

 foto:  MČ Petržalka

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

 Bývam na Ševčenkovej 
22. Zásadný problém nemá-
me, potrebovali by sme len 
pravidelnú údržbu verejných 
priestranstiev.
 
S čím sa na vás najčastejšie 
obracajú ľudia?

 Práve s tým, že okolie nie 
je pravidelne udržiavané. 
Týka sa to chodníkov aj ze-
lene.
 
Čo je najväčší problém 
Petržalky?

 Nehovorila by som 
o  problémoch, skôr o  té-
mach – čistota, údržba ze-
lene, kvalita ovzdušia, bez-
bariérovosť a  dostatočná 
funkčná vybavenosť – sociál-
na infraštruktúra (kvalitné 
školy, škôlky, zaradenia pre 
seniorov), pracovné príleži-
tosti, kultúra. 
 
Akej oblasti sa ako poslanec 
venujete? 

 Doprava a  životné pros-
tredie.
 
Aké sú vaše predsavza-
tia v pozícii poslanca  
v tomto volebnom obdo-
bí? 

 Pozorne počúvať požia-
davky Petržalčanov a napl-
niť môj volebný program.

 

  Čo by ste chceli presadiť 
v Petržalke?

 Riešenie tém, ktoré 
som pomenovala v  tretej 
odpovedi. Záleží mi na 
tom, aby sa naša mestská 
časť stala príjemnejším, 
bezpečným a sebestačným 
miestom pre život Petr-
žalčanov.  (pn)

OPTIKA – Gercenova 4

Bratislava – Petržalka – Korzo

ŠIROKÝ VÝBER DIOPTRICKÝCH
RÁMOV AJ PRE DETI

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
ZADARMO /pri kúpe okuliarov/ Tel.: 0911/237 232

ZĽAVA na dioptrické rámy -30%
ZĽAVA na slnečné okuliare -30%, -40%

Multifokálne okuliarové šošovky VARILUX
/pri zakúpení komplet okuliarov/

www.optikavion.sk
prominent@chello.sk

1+1

ZĽAVA -20% 
na dioptrické sklá
pri predložení tohto letáku.
/pri kúpe komplet okuliarov/

Od 1.4. – 1.6.2019

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

Spoznajte  
svojich poslancov

Tatiana 
Kratochvílová

1. námestníčka primátora

Moderné logo Petržalky
Víťazný návrh Juraja Hatlasa z Trenčína 
obsahuje Dunaj, strom a ikonický panelák. 
Prepojenie troch symbolov zároveň vizuálne 
tvorí písmeno P ako Petržalka.

Starosta vypočuje aj váš problém

Vždy v prvú stredu 
v mesiaci sa bude 
starosta Ján Hrčka 
stretávať s Petržal-
čanmi počas tzv. 
Hodinky s občanmi. 
Prvý raz sa tak stalo 
minulý týždeň. 

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA
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rubníky pri oprave vyriešili, 
ale cestu neopravili. Zasekol 
by som sa na nej,“ hovorí, keď 
prechádzame cez križovatku 
a on bojuje nielen so zničenou 
krajnicou, ale aj so zvlnenou 
vozovkou. Vedľa nás podobne 
zápasí aj mamička s kočíkom. 

Križovatka je pozitívnou 
snahou o  debarierizáciu, po-
tom však s Martinou prejde-
me 20 metrov po Osuského 
smerom k  Domu kultúry 
Zrkadlový háj a skončili sme. 
Vozík cez obrubník neprejde. 
Ďalšia „slepá ulica“. Podľa sú-
kromného prieskumu, ktorý 
si Martin urobil, má vo svo-
jom najbližšom okolí len 19 
percent priechodov, ktoré sú 
preňho zjazdné. 

Vzápätí ukáže na neďalekú 
rozostavanú cyklotrasu Sta-
rohájska. „Mám handbike, 
chodím s ním na hrádzu. Dú-
fam, že keď cyklotrasu dokon-
čia, opravia aj zdemolovanú 
cestu pri Rančíku, zjednodu-
šilo by to vjazd na hrádzu,“ 
hovorí.

Informovali sme sa u  ho-
vorcu magistrátu Petra Bublu. 
„Áno, plánujeme úpravu 
povrchu pozdĺž reštaurácie 
Rančík. Táto má byť súčasťou 
komplexného riešenia cyk-
lotrasy Starohájska napriek 

tomu, že v projektovej doku-
mentácií to nebolo doriešené,“ 
povedal nám a my sme radi aj 
za Martina.

Pre človeka na vozíku totiž 
v  Bratislave zostávajú nedo-
stupné múzea, galérie, voleb-
né miestnosti, ale aj MHD. 
Jednak sa nedostane k  za-
stávke, jednak nikdy nevie, 
či a  kedy príde bezbariérový 
autobus s rampou. 

„Nemám zatiaľ pocit, že 
existuje nejaká koncepcia rie-
šenia chodníkov a spolupráca 
mesta a mestskej časti. To, že 
sa debariérizuje po kúskoch, 
nemá žiadny efekt,“ myslí si.

Koncepciu by mali priniesť 
práve štúdie pešieho pohybu. 
Petržalka už má jednu vypra-
covanú pre časť Háje, nedáv-
no schválili miestni poslanci 
ďalšiu pre časť Dvory, samo-
správa plánuje rovnakú aj pre 
lokalitu Lúky. 

Štúdie sú pozitívnym kro-
kom k zmene. Nie sú síce zá-
väzné, to sú až územné plány, 
ale slúžia ako podklady pre 
projektovú prípravu revita-
lizácie verejných priestorov 
a peších trás. Práve na ich zá-
klade by sa mali rekonštruovať 
chodníky v logických celkoch 
a s nadväznosťami. (in)

foto: Marián Dekan

S Í D L I S K O

TRÁPI VÁS
VYPADÁVANIE
PROTÉZY?
Je čas to zmeniť! Jedzte,
pite, usmievajte sa naplno!

Miniimplantáty pevne držia
protézu a sú vhodné takmer
pre všetkých pacientov.

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

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

Nový cenník 
bikesharingu
Užívatelia si od 1. apríla 
môžu vybrať z troch základ-
ných programov, a to podľa 
miery využívania Slovnaft 
BAjk bikesharingu. 

 Program KLASIK je pre 
obyvateľov hlavného mes-
ta, ktorí zdieľané bicykle 
využívajú ako doplňujúcu 
formu prepravy k  verejnej 
alebo individuálnej dopra-
ve. Ročný vyjde užívateľa na 
29,40 eura, mesačný bude 
stáť 9 eur. Oba programy za-
hŕňajú neobmedzený počet 
jázd do 30 minút a  kredit 
v  hodnote 0,6 eura. Jazdy 
dlhšie ako pol hodinu sú 
spoplatnené sumou 12 cen-
tov za každých ukončených 
6 minút jazdy a odpočítava-
jú sa z kreditu. 
 Užívateľom a  turistom, 
ktorí budú chcieť využiť 
Slovnaft BAjk jednorazovo, 
bude k  dispozícii denný 
program za 6 eur. Užívatelia 
majú v  cene neobmedzený 
počet jázd v celkovom čase 
12 hodín.
 Program PREMIUM je 
vhodný pre intenzívnych 
užívateľov bikesharingu. Za 
38,40 eura pokryje jazdy do 
60 minút a  zahrnie kredit 
v hodnote 2,40 eura. 
 Držitelia kariet ISIC, ITIC 
a  EURO26 budú môcť vyu-
žiť zľavu na ročný program 
a požičiavať si žlté bicykle už 
za cenu 19,20 eura.

(pb)

Tu majú problém mamičky
Facebooková stránka Petržalské mamičky takisto zbiera-
la podnety na chodníky, ktoré nutne potrebujú opravu. 
(pozn. red.. Bohužiaľ, nie všetky sú v správe mestskej čas-
ti. Poslanci však sľubujú, že tie pod správou mesta posunú 
na magistrát.)

S vozíkom po chodníkoch je to 

katastrofa
S Martinom Daitom sme sa prešli len po chodníkoch v bezprostred-
nom okolí jeho domu na Osuského ulici. Neverili sme, koľko preká-
žok má v okruhu sotva dvadsať metrov odo domu. Na zastávku 
MHD sa po chodníku ani nedostane. A gratuluje si, že mu 
pošta nechodí na Šustekovu, ale na Vlastenecké námestie. 

Stretávame sa oproti stánku 
so známymi petržalskými 

langošmi pri križovatke Osus-
kého – Starohájska. Už na pr-
vom obrubníkovom nájazde 
narazíme na problém. Je pro-
vizórne spravený, má zlý spád. 

Výsledkom je, že Martin Dait 
musí pri schádzaní nadvih-
núť  malé kolieska so stúpač-
kou vozíka, inak by sa zasekla 
a  on by preletel dopredu. Ak 
by chcel na chodník naopak 
vyjsť, musí zas nabrať dosta-

točnú rýchlosť. 
To hovoríme stále 
o  jedinom nájazde, 
ktorý ktosi vyrobil 
svojpomocne. „Vďaka-
bohu aj zaň, inak by som sa 
ku križovatke ani nedostal,“ 
hovorí Martin Dait. 

Vedie nás pred svoj dom, 
kde nám ukazuje rampu ku 
vchodu. Bohužiaľ, je príliš 
strmá, vyjsť po nej nedoká-
že. Našťastie má dom ďalšiu 
aj pri druhom vchode. Vďačí 
zas ňu správcovi. Smerujeme 
k trávnatej ploche za domom, 
kde Martin venčí svojho psa. 
Chodník je zničený, s  vozí-
kom musí ísť opatrne a dávať 
pozor na bubliny na asfalte. 

Večer je to 
vraj ešte hor-

šie, mnohé lampy 
tu nesvietia. „Zničená stú-
pačka by ma stála 900 eur. 
Myslíte, žeby som mohol 
žiadať náhradu škody, ako 
žiadajú motoristi na zničenej 
ceste?“ zamyslí sa a upozorní, 
že tento chodník robí prob-
lémy aj matkám s kočíkmi či 
deťom na kolobežkách a  bi-
cykloch. „Neraz som videl, 
ako tu spadli.“

Martin Dait sa teší, že už 
je po zime. Keď totiž nasne-
žilo, musel si platiť človeka 
na venčenie psa. Chodník 
bol síce odhrabaný, bohužiaľ, 

nie na šírku jeho vozíka. Te-
raz zas dúfa, že rastúcu trávu 
mestská časť včas pokosí, aby 
bol schopný dostať sa k  ex-
krementom svojho psa a po-
zbierať ich. 

Martin musí pragmaticky 
zvažovať aj niečo také bežné, 
ako je cesta do predajne po-
travín. „Autom mám do Kau-
flandu 800 metrov. Keď som 
šiel na vozíku a hľadal bezba-
riérové priechody, prešiel som 
3,5 kilometra,“ hovorí.  A  tak 
dáva prednosť predajni po-
travín za križovatkou. Je zre-
konštruovaná a bezbariérová, 
napriek tomu sa cez ňu nedo-
stane všetkými smermi. „Ob-

„Členovia pracovnej sku-
piny zozbierali podnety 

od občanov a  prešli aj zoznam 
predložených plánovaných 
opráv, ktoré pripravili zamest-
nanci odborného oddelenia. 
Poslanci Matúš Repka a  Tomáš 
Palkovič si všetky miesta navr-
hované odborným oddelením aj 
osobne prešli a  nafotili súčasný 
stav,“ informovala nás poslanky-
ňa Iveta Jančoková. „V najbližších 
týždňoch vytvoríme zoznam 
plánovaných opráv. Budú sa rea-
lizovať postupne do vyčerpania 
finančných prostriedkov. V  roz-

počte je   vyčlenených 310  000 
€ na opravu a  údržbu budov, 
priestorov, komunikácií, parko-
vísk, dopravné značenie a čiste-
nie vpustí. 

Občania môžu nahlasovať 
havarijné stavy komunikácií 
na podnety@petrzalka.sk. 
Zúčastnení poslanci, ktorých 
môže verejnosť kontakto-
vať v  prípade záujmu o  túto 
tému: Jana Hrehorová, Pavel 
Šesták, Miroslav Behúl, Natá-
lia Podhorná, Iveta Jančoko-
vá, Milan Vetrák, Matúš Repka 
a Tomáš Palkovič.  (in)

Ktoré chodníky opraví 
mestská časť
V marci sa po prvý raz stretla pracovná sku-
pina poslancov k oprave ciest, chodníkov 
a parkovísk. Jej cieľom je okrem iného vytvoriť 
zoznam chodníkov, ktoré mestská časť zre-
konštruuje tento rok v rámci rozpočtu. 

Pri DK  
Zrkadlový háj

Zastávka Šustekova – „Nedalo 
by sa toto schodisko spojazdniť pre 
vozíky a kočíky?“

Chodník na nadjazd na  
Rusovskú cestu

➤

➤

Panónska cesta➤

➤➤

Obidva podchody patria 
hlavnému mestu. Traja 

primátori sľubovali nápravu, 
no podchody ďalej chátrajú. 
Zmení sa niečo v tomto voleb-
nom období? 

V  tesnej blízkosti Prístav-
ného mosta je podchod zato-
pený, druhý zničený podchod 
obývajú bezdomovci. Nachá-
dza sa na konci Dolnozem-
skej cesty neďaleko satelitné-
ho sídliska Slnečnice. Umelé 
prístrešky, ktoré prekrývali 
vstupy do podchodu, zhoreli 
už pred niekoľkými rokmi. 

Pýtali sme sa na magistráte, 
či mesto podchody plánuje 
rekonštruovať. Odpoveď sme 
dostali od hovorcu hlavného 
mesta Petra Bublu: „Vieme 
o  tom, že obidva objekty sú 
dlhodobo nefunkčné a  uza-
tvorené z  dôvodu zatopenia 
spodnou vodou, ku ktorému 
v  minulosti prišlo spustením 

vodného diela Gabčíkovo. 
K sprevádzkovaniu oboch ob-
jektov by bola potrebná kom-
pletná rekonštrukcia a  osa-
denie prečerpávacích staníc, 
ktoré by trvalo čerpali spodnú 
vodu do kanalizácie. Tieto 
práce sú však finančne veľmi 
náročné a nateraz nie sú zahr-
nuté v rozpočte pre tento rok.“

Možno by stálo za to pod-
chody aspoň uzatvoriť tak, 
aby si v  nich nikto nemohol 
ublížiť a porozmýšľať, ako by 
sa dali v budúcnosti využiť. 

(mk, sv)
foto: Miroslav Košírer

Čo bude s podchodmi 
na Dolnozemskej?
Už niekoľko rokov sú v katastrofálnom stave 
dva petržalské podchody na Dolnozemskej 
ceste. Hoci momentálne nemajú žiadne 
praktické využitie a ľuďom až tak nechýba-
jú, sú nebezpečné. Plné rôznych odpadkov, 
zrejme v nich nie je núdza ani o potkany, 
zatopené. Môžu byť lákadlom pre tínedžer-
ské hry a nešťastie je tu.

Bezbariérová križovatka Osuského-Starohájska. Cesta však 
zostala neopravená, tadiaľto Martin s vozíkom neprejde.

Svojpomocne spravený 
nájazd na chodník. Vďaka aj zaň.

S Í D L I S K O
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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

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

A.I.I. Technické služby s.r.o. 
prijme ihneď

●  DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto

●  KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA - 770 € mesačne brutto
●  VODIČ B,T - 824 € mesačne brutto

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA 
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

Michala žije v  Petržalke 
celý život. V  detstve 

však chodievala k  starým ro-
dičom na záhradu a vraj nikdy 
nezabudne na ten pocit, keď 
vytrhávala kaleráb zo zeme 
alebo zbierala ríbezle priamo 
z  kríčka. Fascinovalo ju, čo 
všetko sa dá vypestovať. „Keď 
sa mi narodil syn, začala som 
si viac všímať, čo jeme a chce-
la som, aby to bolo zdravé. 
A tak som dospela k otázke, čo 
všetko si dokážem vypestovať 
ja sama, obmedzená veľkos-

ťou tradičného petržalského 
balkóna,“ spomína na prvotné 
motivácie, ktoré premenili jej 
balkón na záhradku, o  čom 
neskôr napísala aj rovnomen-
nú knihu a  začala písať blog 
foresterblog.sk. 

Čo sa teda v obmedzenom 
priestore lodžie oplatí pes-
tovať, aby to bolo efektívne? 
„Rastliny, ktoré rastú rých-
lo, je ich veľa a  možno ich 
obmieňať,“ hovorí Michala 
Hrnčiarová. „Napríklad ša-
láty považujem za balkónový 

poklad. Existujú v  toľkých 
podobách, odrodách a  far-
bách, že aj keď sme na celom 
balkóne pestovali len šalát, 
stále by nevyzeral fádne. Ru-
kola, polnička, rímske šaláty, 

hlávkové šaláty... Nebavíme 
sa o  vypestovanej hlávke ša-
látu, ale o listoch, ktoré rastú 
rýchlo, a ako ich zbierate, tak 
dorastajú. Navyše, v  baby 
podobe majú najviac nutrič-
ných hodnôt. Veľkou výhodou 
je, že si dokážete vypestovať 
aj druhy, ktoré v obchode ne-
kúpite. Napríklad ázijskú lis-
tovú zeleninu (semiačka bez 
problém kúpite v záhradkár-
skych obchodoch). Ich ďalšou 
prednosťou je, že sú nenároč-
né, nevyhnutne nepotrebujú 
slnečný balkón.“ 

K balkónovej klasike patria 
rajčiny. „Oplatia sa najmä 
cherry, sú malé, rýchlejšie do-
zrejú,“ radí Michala. „Aj raj-
čín je viacero druhov a takis-
to mnohé v  bežnom obchode 
nezoženiete.“

Na ich vysádzanie zo se-
miačka je už neskoro, s  tým 
bolo vhodné začať vo februá-
ri. Stále si však môžete kúpiť 

na trhu od pestovateľov prie-
sady a v máji ich dať na lodžiu. 
„Vypestovať zo semiačka stí-
hate listové zeleniny alebo 
reďkovky, ktoré sú vhodnou 
balkónovou zeleninou. Ne-
potrebujú veľa miesta, majú 
krátke vegetačné obdobie 
a mladé výborne chutia,“ po-
kračuje Michala. Sama pre 
dvoma týždňami vysievala 
v  ich rodine veľmi obľúbený 
hrach. „Rastie rýchlo a  je to 
tzv. predplodina, to zname-
ná, že vo veľkých nádobách, 
ktoré mám na rajčiny, teraz 
pestujem hrášok. Keď dozrie, 
pozbierame plody, vytrhne-
me rastlinu a  hodíme ju do 
kompostu. A pôda obohatená 
hráškom, pretože to je rastli-
na, ktorá koreňmi uvoľňuje 
do pôdy živiny, je pripravená 
pre rajčinové priesady. Je to 
ekonomické aj ekologické.“ 

Nezabudnuteľný pocit 
z  detstva, ktorý zažívala ako 

Aká budúcnosť čaká Lido?
Hlavné mesto a Asociácia bratislavských vo-
dáckych klubov (ABVK) podpísali memoran-
dum, v ktorom sa okrem iného zaväzujú 
spolupracovať aj na vybudovaní mestskej du-
najskej pláže Lido.

Projekt vodákov v záplavovom 
území tesne pri Dunaji, ktoré 

patrí mestu, ráta s mestskou plá-
žou, promenádou, vodáckymi 
klubmi, nábrežným parkom a prí-
rodnými plochami na oddych, 
ako aj s  obnovou Ovsištského 
ramena (tzv. zátoka Lido). Táto 
športovo-oddychová zóna tesne 
susedí s  projektom Nové Lido, 
preto sme boli zvedaví, či vodáci 
s developerom nejako svoje plány 
konzultujú, či a ako spolupracujú.

„Naše postupy s  develope-
rom koordinujeme a po viace-
rých stretnutiach sme dospeli 
k  viacerým kompromisom, 

ktoré, podľa nás, prospejú 
obom projektom a  najmä 
Bratislavčanom, ktorí budú 
tento priestor využívať,“ pove-
dal nám Martin Mišík z ABVK.  
„Musím povedať, že išlo o ko-
rektnú a  dobrú spoluprácu, 
ktorej výsledkom by malo byť 
atraktívne a  kompaktné úze-
mie.“ 

Ako vodáci, tak aj develo-
per žiadajú teraz mestských 
poslancov o zmeny a dopln-
ky v územnom pláne. Je teda 
na nich, ktoré z  nich budú 
rešpektovať. (sv) 

foto: ABVK

Premenila sídliskovú lodžiu na jedlú záhradu
Na svojej petržalskej lodžii už vypestovala 
takmer všetko. Aj zemiaky, kaleráb, tekvicu, 
cukinu či čučoriedky. Po šiestich rokoch ex-
perimentov už vie, čo je najproduktívnejšie 
a čo sa na malom priestore oplatí pestovať. 
„V našej rodine vyhrali šaláty, hrášok, rajči-
ny, papriky a chilli,“ hovorí Petržalčanka Mi-
chala Hrnčiarová. Ak máte prázdnu lodžiu 
a chuť zmeniť to, možno vás jej skúsenosti 
inšpirujú.

malá u  starých rodičov na 
záhrade, majú dnes jej deti 
na balkóne. Hrach vraj obe-
rajú veľmi radi. „A ja som 
zas spokojná, že vedia, ako 
rastie, ako sa oň treba starať 
a  že sa ´nenarodil´ v  obcho-
de alebo na Miletičke,“ povie 
a  dodá, že podobný úspech 
majú u  nich aj jahody. Na 
balkóne takisto nezaberú veľa 
miesta, žiadajú len viac vody 
a živín. Keď si kúpite celoroč-
nú odrodu, každý deň si vraj 
budete môcť niečo odtrhnúť. 

Veľmi vďačné a obľúbené sú 
bylinky ‒ mäta, oregano, ty-
mián, šalvia, rozmarín ‒, pre-
tože sú podobne ako listová 
zelenina, nenáročné. Michala 
má na jednej stene lodžie tzv. 
bylinkovú stenu. Keďže ide 
o  trvalky, radosť vám budú 

robiť hneď od marca, len ich 
treba v zime občas poliať, aby 
ju prežili. Ak s nimi práve za-
čínate, apríl je vhodný mesiac 
na ich vysievanie. 

Pomoc opeľovačom 
Pred pár rokmi zakladala 

Michala v  račianskej Cver-
novke coworking s  detským 
kútikom. Dnes ju tam môžete 
stretnúť aj na seminároch na 
tému mestského pestovania. 
Radí ľuďom, ako si vybudo-
vať záhradku. Na môj údiv 
tvrdí, že pestovanie začína už 
v  zime doma nad papierom. 
„Nakreslím si na A4 balkón 
a ujasním si, čo chcem tento 
rok pestovať, kde mi svieti 
slnko, kde je tieň a podľa toho 
rozmiestnim rastliny. Potom 
idem do obchodu, kúpim si 

semienka, začnem si robiť 
sadenice...“ opisuje Michala. 
Aj o  tom sa na stretnutiach 
s  pestovateľmi diskutuje. Té-
mami sú však aj typy nádob, 
presádzanie, otázky, prečo 
to nevyšlo... Michala tvrdí, 
že mestské pestovanie nie je 
zložité, ak sa vyhneme najčas-
tejšej a priam chronickej chy-
be – zabudnúť rastliny, najmä 
v  lete, pravidelne a dostatoč-
ne polievať. 

Ak máte lodžiu, je škoda ju 
nevyužiť. Jednak je príjemnej-
šie sedieť na zelenom balkóne, 
jednak je záhradníčenie tera-
piou. A  napokon je to dobré 
aj pre prírodu. „Prispievate 
opeľovačom k  spestreniu ich 
potravy,“ uzaviera Michala.

(in) 
foto: foresterblog.sk

Tipy pre slnečný balkón
Je ideálny pre teplomilné plodiny, najmä plodovú zele-

ninu, rajčiny, papriky, jahody. Dôležité je nezabudnúť 
ich dostatočne polievať, pretože na balkóne v  nádobách 
vysýcha pôda oveľa rýchlejšie ako v  záhradách. „Odporú-
čam ich pestovať v čo najväčších nádobách, kde sa závlaha 
udrží. Možnosťou je dať do črepníka aj viac rastlín dokopy,“ 
radí Michala. 

Tipy pre skôr tienistý balkón
 Listová zelenina  - špenát,  mangold, azijská listová 

zelenina (pak choi, mizuna, čínska kapusta), hlávko-
vý 

 Bylinky, hoci možno nebudú také aromatické, ako 
keď sú prehriate od slnka. Napríklad petržlen, pažít-
ka, mäta, oregano, ligurček, koriander. 

 Drobné ovocie – egreše, ríbezle, čučoriedky. 
 Kvety – sú dôležité aj zeleninovej záhrade, aby pri-

lákali opeľovačov. Z  jedlých kvetov tieň najlepšie 
znášajú fialky. Z nejedlých fuchsie, alebo begónie.

Petržalčanka Michala Hrnčiarová 
je aj autorkou knihy o mestskom pestovaní. 

Michala tvrdí, že mestské 
pestovanie nie je zložité, 

ak sa vyhneme najčastejšej 
a priam chronickej chybe – 
zabudnúť rastliny polievať. 

S P O L O Č N O S Ť S P O L O Č N O S Ť
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24.04. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY  od 3 do 10 rokov

25.04. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO keramické dielničky od 5 do 10 rokov

25.04. | 16:00 | 2 €
HOPSASA pohybové cvičenie od 3 do 6 rokov

28.04. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA
výtvarno-tvorivé popoludnie od 4 do 10 rokov
téma: NAJKRAJŠIE KVIETKY-výtvarná dielnička

KONCERTY
28.04. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
SLOVENSKÉ PIESNE A POÉZIA
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

DOM KULTÚRY LÚKY
14.,28.04. | 15:00 | 3 €   
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-hudobné podujatie 

25.04. | 18:30 | 5 € / 2,50 € dieťa
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

26.04. | 19:30 | 3 €                                     ticketportal

MUSIC CLUB 
GUITARRITOS (world music)

27.04. | 9:00 | vstup voľný
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 
AMATÉRSKYCH HUDOBNÝCH SKUPÍN
informácie a prihlášky na: www.kzp.sk

27.04. | 19:00 | 5 € / 7 € *                             ticketportal

HORE I DOLU BEZ...
divadelné predstavenie divadla KĽUD

ST

13. - 30. apríl 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
13.04. | 20:30 | 5 € | CYNTORYN ZVIERATIEK
14.04. | 10:00 | 5 € | PRINC KRASOŇ
14.04. | 20:00 | 5 € | OSTRÝM NOŽOM
16.04. | 20:00 | 5 € | WOMAN AT WAR
17.04. | 20:00 | 5 € | ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
18.04. | 18:00 | 3 € / 5 €* 
STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ

 
po projekcii fi lmu diskusia s odborníčkami 
z Krízového intervenčného tímu (ADRA KIT) 
o pomoci obetiam domáceho násilia v SR 
18.04. | 20:30 | 5 € | KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY 
21.04. | 10:00 | 5 € | HĽADÁ SA YETI 
21.04. | 18:00 | 5 € | ČO SME KOMU ZASE UROBILI? 
21.04. | 20:00 | 5 € | TERORISTKA
23.04. | 20:00 | 3 € / 5 €* | JACK STAVIA DOM 
28.04. | 20:00 | 5 € | NIKDY NEODVRACAJ ZRAK 
30.04. | 18:00 | 5 € | HIGH LIFE
30.04. | 20:00 | 3 € / 5 €* | POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT

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. | PO, ŠT, PIA (19.,22.04. zatvorené) 
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
DETSKÁ HERŇA pre deti do 4 rokov

15.,29.04. | 9:30 | 1 €/ osoba
17.,24.04. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY kreslenie pre deti do 3 rokov

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
13.04. | 12:00
SPIEVAJ, HRAJ A TANCUJ
krajská súťaž a prehliadka pre sólistov aj súbory             
 - spev, tanec, hudba - vo folklórnom umení  

14.04 | 16:00 | 5 € / 6 € *                  ticketportal

HANIČKA A MURKO
 - KONCERTNÉ TURNÉ JAR 2019
pesničkovo-divadelné vystúpenie pre deti

15.04. | 19:00 | 15 €  (bz)                            ticketportal

MM KABARET UVÁDZA:
S OLDOM HLAVÁČKOM RISKUJÚCIM

Milan MARKOVIČ a Páni bratia (Peter NIŇAJ 
a Róbert PUŠKÁR) pozývajú Olda HLAVÁČKA

23.04. | 15:00 | 3 € 
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie s PARTY TIME

25.04. | 19:00 | 15 € P / 13 € B (bz)         ticketportal

ŤAPÁKOVCI
tragikomický príbeh slovenskej rodiny Ťapákovcov 

26.04. | 19:00 | 12 € (bz)  
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme Vám obec Čierny Balog 
FSk KÝČERA v programe “Život ide ďalej ...“ 

28.04. | 10:00 | 2 € 
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO - PINOCCHIO
Divadlo Alexandra PALLESITZA

29.04. | 19:00 | 18 € (bz)                               ticketportal

Marc CAMOLETTI: TRI LETUŠKY V PARÍŽI
francúzska situačná komédia 

Partneri

PRIPRAVUJEME V MÁJI V DK ZRKADLOVÝ HÁJ:
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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 ! 

Znovuoživenie Stromu života

Dielo sa po tridsiatich rokoch dočkalo rekon-
štrukcie a dúfame, že bude tešiť obyvateľov 
Petržalky minimálne ďalších tridsať rokov.

Na sídliskách, budova-
ných v druhej polovi-

ci 20. storočia, sú ich samozrej-
mou súčasťou umelecké diela, 
roztrúsené medzi domami, 
ale aj v interiéroch niektorých 
budov. V rokoch 1965 až 1989 
totiž platil zákon, podľa ktoré-
ho isté percento z  ceny stav-
by muselo byť použité na jej 
výtvarné doriešenie. Okrem 
humanizácie prostredia mali 
tieto diela aj význam orientač-
ných bodov a  obyvatelia sa s 
viacerými stotožnili a berú ich 
ako súčasť ich okolia. 

Takou je aj plechová plas-
tika na Furdekovej ulici, kto-
rá svojim tvarom pripomína 
geometricky stvárnený strom 
a po rokoch jej bol preto pri-
súdený názov Strom života. 
Autormi plastiky sú archi-
tekti, manželia Anton a Oľga 
Vrankovci. Inšpiráciou k die-
lu bol starý tesársky princíp 
spájania šiestich kusov rov-

nakých drevených prvkov 
na zámok, bez akýchkoľvek 
klincov alebo lepidiel. Jednot-
livé plechy sú do seba poza-
pájané bez zvarov a  vytvára-
jú samonosnú konštrukciu, 
ktorá evokuje drevené trámy 
ozdobené svetlými obrubami, 
inšpirovanými ľudovou orna-
mentikou. 

Od osadenia v  roku 1988 
nebola dielu venovaná ani 
základná údržba. To sa odzr-
kadlilo na jeho stave – veľká 
časť plastiky bola skorodo-
vaná, na mnohých miestach 
sa odlupovala farba a  spod-
ná časť obvodového plášťa aj 
nosnej konštrukcie bola pre-
hnitá. Po tridsiatich rokoch 
neudržiavania hrozilo, že sa 
toto takmer 500-kilogramové 
dielo môže zrútiť. Občianske 
združenie Konduktor, ktoré 
v roku 2016 realizovalo úspeš-
nú rekonštrukciu poslednej 
monumentálnej maľby Mier 

na Osuského ulici sa v  roku 
2017 rozhodlo to meniť. 

Z dôvodu problematického 
osadenia diela, ktoré malo ze-
leno-červenú farebnosť, tak-
že medzi stromami opticky 
zanikalo, sa po dohode s au-
tormi pristúpilo k navráteniu 
pôvodnej modro-oranžovej 
farebnosti, ktorá bola jednou 
z farebných alternatív. 

Práce na rekonštrukcii od-
štartovali v  druhej polovici 
septembra 2018, keď sa za-
čalo s  demontážou plastiky 
a  diely boli postupne odve-
zené do dielne. Nasledovalo 
pieskovanie plechových častí, 
keď sa odstránili nátery aj hr-
dza. V  tejto fáze sa ukázalo, 
v  akom rozsahu sú plechy 
poškodené. Najviac zničená 
sa ukázala spodná časť a vnú-
torná nosná konštrukcia. Dva 
spodné plechy bolo treba 
vyrobiť úplne nanovo a  kon-
štrukciu ošetriť a  spevniť. 
Spodná časť konštrukcie aj 
so spodnými plechmi boli do 
výšky jedného metra pozin-
kované, aby odolali účinkom 
vody. Samotné maľovanie sa 
uskutočňovalo v  priebehu 
októbra a  novembra 2018. 
S  maľovaním svetlých obry-
sov (ornamentov) sa začalo 
po zime, koncom februára 
2019. Keď boli všetky plechy 
pripravené, poskladali sa jed-
notlivé časti a v marci sa pre-
viezli na miesto osadenia na 
Furdekovej ulici, kde sa dielo 
skompletizovalo. 

Tretieho apríla sa konalo 
slávnostné “znovuoživenie 
Stromu života”, ktoré prilá-
kalo aj množstvo záujemcov. 

Martin Kleibl, OZ Konduktor
foto: OZ Konduktor,  

Mišo Veselský

Stav v roku 2016

Maľovanie obrysov, Martin Kleibl (vľavo) a Emil Varga➤

➤ Ing. arch. Anton Vranka, spoluautor plastiky Strom 
života s papierovým modelom v pôvodnej farebnosti

I N Z E R C I A H I S T Ó R I A

Zo slávnostného „znovuoživenia“ Stromu života (zľava) 
autori Anton Vranka a Oľga Vranková, realizátor Sta-

nislav Makový, iniciátor rekonštrukcie Martin Kleibl, 
vicestarostka Lýdia Ovečková a realizátor Emil Varga
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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
Romana (gmail.com): Čo všetko k  vášmu bytu prislúcha, a  teda čo v  prípade 
opravy či obnovy si hradíte sama, sa dozviete zo svojej zmluvy o prevode vlast-
níctva bytu a nebytového priestoru. Každá zmluva musí, okrem všeobecných ná-
ležitostí obsiahnutých najmä v § 588 a nasl. Obč. z., obsahovať presné vymedzenie 
vlastníctva bytu ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až g) Zákona o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov. Stručne povedané, príslušenstvom bytu sú vedľajšie 
miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali. Podrobnejšie k otázke 
v budúcom vydaní.   
Parta Ivo (chello.sk) Áno, sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štras-
burgu (ďalej len Súd“) môže podať aj skupina osôb, namietajúca porušenie svo-
jich práv zaručených Európskym dohovorom o  ľudských právach alebo v do-
datkových protokoloch k  nemu. Podmienkou prijatia sťažnosti je povinnosť 
sťažovateľa vyčerpať všetky účinné a dostupné vnútroštátne prostriedky nápra-
vy, ktoré mu dáva k dispozícií slovenská legislatíva. Sťažnosť v písomnej forme 
musí byť podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné 
rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti. V podstate by mala obsaho-
vať stručný opis skutkového stavu a konkrétne práva a základné slobody, ktoré 
podľa subjektívneho názoru sťažovateľa boli porušené. Ďalej je potrebné, aby 
v podaní bol uvedený popis všetkých opravných prostriedkov, ktoré sťažovateľ 
podal pred slovenskými orgánmi, ako aj súpis rozhodnutí štátnych orgánov, 
ktoré sa vzťahujú k predmetnej veci a ktorých kópie tvoria prílohu písomného 
podania. Po notifikáciu sťažnosti vládou môže sťažovateľ komunikovať so Sú-
dom aj v slovenskom jazyku. Pokiaľ Súd neudelí výnimku, po prijatí sťažnosti na 
preskúmanie jej podstaty musí sťažovateľ so Súdom komunikovať v anglickom 
alebo francúzskom jazyku.

Inverzie jedného života
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

ŠTEFAN SZISZÁK 
(30) z Bratislavy 

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave V  príkaz na zatknutie pre 
prečin poškodzovania cudzej veci 
a pre prečin krádeže.  

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.

MONIKA 
HRUBEŠOVÁ (41) 
z Českej republiky 

Na menovanú vydal Okresný súd 
v  Bratislave V  príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre 
prečin krádeže. 

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
. . . v čase od 19. 3. 2019 do 1. 4. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 
18 motorových vozidiel, z  toho v  Petržalke 8 (Čunovo, Macharova, 
Starorímska, Pifflova, Fedinova, Záporožská, Černyševského, Tema-
tínska)?
... od 1. januára do 31. marca 2019 sme v našom kraji zaznamenali 407 
dopravných nehôd, čo je o šesť viac ako v rovnakom období vlaňajš-
ka? Zahynuli pri nich 4 osoby, čo je o tri viac ako v roku 2018. 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Zmena závetu
Pred niekoľkými rokmi som spísala 
u notára závet, v ktorom sa zmenil 
môj aj synov trvalý pobyt a  syn si 
zmenil priezvisko. Je nutné spísať 
závet znova alebo stačí rodné číslo 
syna, na základe ktorého si ho no-
társky úrad vyhľadá a  predvolá na 
dedičské konanie? Už som sa na 
tento problém informovala, ale do-
stala som protichodné informácie. 
Ďakujem.

 L.S. (azet.sk)

Závet je jednostranný právny úkon, 
ktorým poručiteľ v  zákonom predpísanej 
forme nakladá so svojím majetkom pre prí-
pad smrti. Pre splnenie platnosti závetu sa 
vyžaduje dodržanie formálnych a obsaho-
vých náležitostí daných príslušnými usta-
noveniami zákona č. 40/1964 Zb. - Občian-
sky zákonník v  platnom znení (ďalej len 
„zákon“). V  prípade, ak poručiteľ (závetca) 
po vyhotovení závetu začne z  akékoľvek 
dôvodu pochybovať o správnosti jeho ob-
sahu alebo sa vyskytnú relevantné dôvody 
pre jeho zmenu, má možnosť ho zrušiť. 

grundler@chello.sk 

V  zmysle ustanovenia § 480 zákona 
sa závet zrušuje neskorším platným 
závetom, pokiaľ popri ňom nemôže 
obstáť, alebo odvolaním závetu, pri-
čom odvolanie musí mať formu, aká 
je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší 
závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej 
bol napísaný. 

Zrušiť závet pri každej zmene tr-
valého bydliska závetného dediča, 
alebo po zmene jeho priezviska, však 
nie je potrebné. V zmysle zákona me-
dzi nevyhnutné obsahové náležitosti 
závetu patrí aj určenie závetného de-
diča a to generáliami, teda všeobec-
nými údajmi identifikujúcimi kon-
krétneho človeka, alebo aj určením 
mena a  príbuzenským vzťahom tak, 
aby bolo možné závetného dediča 
kategoricky stotožniť a  nezameniť 
ho s inou osobou. Napríklad vo vzo-
rovom prípade (...a týmto odkazujem 
môjmu jedinému synovi Karolovi...) 
je zrejmé, že určenie osoby je ne-
spochybniteľné. Nech by závetný 
dedič býval hocikde a priezvisko mal 
zmenené i  viackrát, závetca svojho 
závetného dediča určil dostačujúco 
presne. To ostatné je už záležitosťou 
notára, ktorý na základe poverenia 
súdom vykonáva všetky úkony spo-
jené s  dedičstvom. V  prípade pretr-
vávajúcich pochybností kontaktujte 
notára.

Dominantný otec nedokáže pre-
sadiť vlastnú autoritu u  dospie-
vajúceho syna. Mladík na hranici 
dospelosti odporuje svojsky, po 
hádke odchádza z domu aj na viac 
dní alebo len tak, zabudne zatvo-
riť chladničku, nespláchnuť vécko. 
Všetko, čo môže podráždiť otca, je 
dobré. Vzdor je dobrý. Lebo otec. 
Lebo mŕtvu mamu nahradila cu-
dzia žena. 

Marošov (17) pohľad na stred-
nú školu mal po jej smrti ďaleko 
od toho, aby ju považoval za zák-
lad života. Otec zisťoval, či nie je 
šikanovaný, synak párkrát, akože 
nič, utrúsil poznámku o  kolektíve 
a čudných študentoch. Čudní a cu-
dzí v  škole. Cudzí doma. A  čudní 
v tej novej tatkovej láske. Na šikmú 
plochu sa zväčša dostanú mladí 
ľudia, u  ktorých bola zanedbaná 
výchova, kde v rodine alebo v okolí 
mali negatívne identifikačné vzo-
ry. To nebol náš prípad, otec  velil 
rodine ako predtým pri vojsku, ale 
matka ho vždy dokázala usmerniť. 
Teraz mal Maroš správanie a  po-
vinnosti spojené s otcovskou auto-
ritou už na háku. Je to môj život, 
vyhlasoval. Aj v  ten večer, keď sa 
vracal domov, to bol jeho život. 
Život, o ktorom nikto nebude roz-
hodovať. Mýlil sa. 

Fúkal zimou ešte stále krstený 
severák, pani Alena (37) si po od-
chode z úradu vyhrnula golier ka-
báta až na uši. Psí čas, pomyslela 
si, keď jej napadlo, že ráno má prísť 
opravár, pľuha pračka, čosi v  nej 
hrkoce, a  ona nemá doma dosť 
peňazí. Pristavila sa pri bankoma-
te, vybrala dve stovky a po krátkej 
chôdzi zabočila do ľudoprázdnej 
ulice, na  ktorej nadobudla neprí-
jemný pocit, akoby ju niekto sle-
doval. Párkrát sa obzrela, asi mám 
od hladu halucinácie, uškrnula sa 
v  duchu nad svojimi obavami. Bol 
to okamih, v  ktorom skôr zacíti-
la, ako započula za sebou kroky. 
Neznámy ju rukou chytil za krk 
a  druhou uchopil kabelku. Chcela 
kričať o  pomoc, ale silná ruka jej 
zakryla ústa. Buďte ticho, pani, nič 
sa vám nestane, nič vám neurobím, 
poprosím o kabelku a ideme každý 
svojou cestou, zaznel šálom tlmený 
mužský hlas. Za slušne vyslovenou 
požiadavkou nasledovalo prudké 
trhnutie, pád na zem a dupot ubie-
hajúceho násilníka.

Túžba po pomste otcovi za 
domnelú zradu matky, doviedla Ma-
roša k  skratovému konaniu. Stal sa 
obeťou vlastných emócií. A  dozve-
del sa, že o jeho živote môžu rozho-
dovať aj iní. (jgr)

Pri jarnej prechádzke pri 
Dunaji sme našli toto veľ-

dielo. Hneď je každému jasné, 
o čo tu ide. V tesnej blízkosti 
pohodená celta...  Mali by sa 
tým zaoberať kompetentní...

 Kovačik Tomáš

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
Voda nad zlato

Na čo slúži?

PARKUJTE V GARÁŽI 
LEN ZA 59 € MESAČNE
Ponúkam na prenájom podzemné 

garážové státie v novostavbe 
Panónka na Panónskej ceste 8 
za 59 € mesačne. V blízkosti ŽST 

Petržalka, Daňového úradu  
či Vienna Gate. 0911577911

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj 
na webe

https://www.bratislavskenoviny.
sk/aktuality/petrzalka

Už niekoľko rokov si 
pripomíname v našej   

Materskej škole, Šustekova 
33 ,,DEŇ VODY“ ‒ 22. mar-
ca.  Tento rok sme si zahrali 
zdramatizovanú rozprávku 
Voda nad zlato. Námet sme si 
zapožičali zo známej rozpráv-
ky o soli.

Pripravili sme si scenár, 

nachystali scénu, kulisy: 
papierový hrad, šaty pre 
princezné, rekvizity, hudbu. 
Rozprávku zahrali učiteľky 
a deti, zapojené boli aj tech-
nicko-hospodárske pracov-
níčky, keď kráľovná požia-
dala umyť okná na zámku, 
ale nedalo sa, lebo netiekla 
voda. Na scénu prišla aj roz-

rušená pani kuchárka s  oz-
namom, že nemôže variť pre 
kráľovstvo obed, lebo nete-
čie voda. tak to išlo dejom, 
že vody bolo treba na kaž-
dom kroku, ale nebolo jej. 
Kráľovná a  princezny Xé-
nia a  Izolda boli nešťastné, 
choré a  smutné. Nechcelo 
sa im zabávať, ani koláče 
a  sladkosti jesť, ani mali-
novky, kofoly piť.  Našťastie 
sa vrátila Maruška s  vodou 
i  s opravenou poruchou vo 
vodárňach. Bolo nakoniec 
radosti, života, celé krá-
ľovstvo (materská škola) sa 
roztancovalo. S  deťmi sme 
sa rozprávali o  dôležitosti, 
význame a  hlavne šetrnosti 
s  vodou. A  nezabudli sme 
v tento deň piť vodu.

 Dana Janočková  
a kol. materskej školy na 

Šustekovej ulici

Žiaci 3.B ZŠ Nobelovo ná-
mestie 6 sa zúčastnili na 

zaujímavej akci 
– exkurzii v  piz-
zérii.  Tretiakov 
zaujalo sklada-
nie krabíc na 
pizzu a s nadše-
ním si vyskúšali 
svoje zručnosti 
v  súťaži. A  po-
tom nastal ten 
očakávaný oka-
mih. Obliekli si 
plášte a  šiltovky 
s  logom pizzé-
rie a  šikovný princ pizzér ich 
zasvätil do tajomstva prípravy 
chutnej pizze. Najprv bolo treba 
cesto vyformovať do správne-
ho tvaru, nasledoval rajčinový 
náter, mäsové alebo zeleninové 
prísady so syrovou posýpkou 

a čerstvými bylinkami. A hurááá 
do pece! Po pár minútach prin-

cezná pizzérka 
vybrala z  pece 
c h r u m k a v ú 
pizzu,  pokrájala 
ju na menšie 
kúsky a  vloži-
la do krabice. 
Každý žiak mal 
svoju upečenú 
pizzu v  krabi-
ci s  vlastným 
menom. A  pý-
tate sa, čo bolo 
ďalej? Tak to je 

jasné, predsa kráľovská hostina! 
Tretiaci poďakovali personálu za 
ich ústretový prístup a  odchá-
dzali z  prevádzky s  príjemnými 
i poučnými zážitkami.
 Mgr. Iva Uhrinová,  

triedna učiteľka 3.B

Pizzové kráľovstvo

Obyvateľov Ovsišta milo 
prekvapilo, že prevádz-

kovateľ budovy spoločnosť 
Slovzdroj splnil sľub a vymenil 
ohyzdné nefunkčné koše za 
nové, ktoré dokonca farebne 
ladia s  blízkym supermarke-
tom. Hoci by sme boli najrad-
šej, keby došlo k modernizácii 
celej budovy, vďaka aj za túto 
malú pozitívnu zmenu. 

 V.K.

Máme  
nové koše

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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ponúkne lepšiu gastronómiu aj väčšie ihrisko  

Dvadsaťdielny seriál 
dostihových dní na 
Slovensku odštarto-
vali v nedeľu  
7. apríla na hi-
podróme v petržal-
skom Starom háji 
45. ročníkom Jar-
nej ceny Petržalky. 
O tom, ako je Zá-
vodisko, š. p. Brati-
slava pripravené na 
novú sezónu, sme sa 
porozprávali s jeho 
riaditeľom Ing. To-
mášom Zajacom.  

Ako ste pripravení na novú 
sezónu, aké novinky ste pri-
pravili pre návštevníkov 
areálu v Starom háji?

 Do novej sezóny sme vstú-
pili s  množstvom noviniek. 
Diváci hneď pri príchode za-
registrujú zrekonštruovaný 
objekt hlavného vstupu, kde 
sú osadené turnikety. S  tým 
je spojený kompletne nový 
koncept tiketingu, keďže 
ten pôvodný už nezodpove-
dal úrovni ani potrebám 21. 
storočia. Priaznivci dosti-
hov si tak môžu kúpiť lístky 
on-line, a to nielen na jeden 
vstup, ale aj na päť ľubovoľ-
ných dostihových dní či per-
manentku na celú sezónu. 
V samotnom areáli pribudlo 
takmer 500 m2 novej zám-
kovej dlažby a  v priebehu 
apríla sa výrazne rozšíri aj 
kvetinová výzdoba. Rodinky 
ocenia detské ihrisko zväč-
šené takmer na dvojnásobok 
pôvodnej plochy s  novými 
hracími prvkami. Úplne 
v  novom šate sa predstaví 
aj gastronómia v kultúrnych 
priestoroch a  s modernou 
ponukou občerstvenia. 
Upgradovali sme aj televízny 
okruh, ktorý po novom pri-
nesie signál v HD kvalite na 
nových obrazovkách. 

Pohľad na termínovú listi-
nu prezrádza, že tohtoroč-

ná sezóna bude mať takmer 
identickú podobu ako tá 
vlaňajšia s dvadsiatimi mí-
tingmi...

 Termínová listina, tak ako 
po minulé roky, sa nerodi-
la ľahko. Je to vždy aj otázka 
kompromisov a  harmonizá-
cie s okolitými štátmi či iný-
mi akciami v  našom areáli, 
ktorých potešiteľne pribúda. 
Dostihové dni však majú, 
samozrejme, prioritu a  som 
veľmi rád, že sa nám podarilo 
zachovať ich počet na úrovni 
posledných rokov. 

Z dvadsiatich mítingov vr-
cholom už tradične bude 
41. ročník Turf-gala a  27. 
ročník Slovenského derby. 
Čo nám k nim už teraz mô-
žete povedať?

 V  priebehu marca sme 
uzatvorili prihlášky na všet-
kých päť klasických dostihov 
aj míting Turf-gala a  počet-
nosťou nás príjemne pre-
kvapili. V  klasikách môžu 
štartovať len trojročné kone, 
niektoré mená v  zozname 
prihlásených sú teda pomer-
ne nové. O  štart v  Sloven-
skom derby (14. júla) pred-
bežne prejavilo záujem 44 
koní zo Slovenska, Česka, 
Rakúska, Maďarska a  Ne-
mecka. Naša „modrá stuha“ 
tradične býva konfrontáciou 
stredoeurópskej elity a  vý-

nimkou by nemal byť ani jej 
aktuálny ročník. To isté mô-
žeme povedať aj o  mítingu 
Turf-gala. Na prihláškach 
vidíme množstvo zvučných 
mien, ktoré sú zárukou kvali-
ty. Z domácich plnokrvníkov 
spomeniem Zorianu, Orien-
tal Sky či Mooreen alebo 
zahraničných „nájazdníkov“ 
ako Ventaron, Wireless, Mon 
Cheri a  množstvo ďalších. 
Verím, že rovnako ako vlani 
sa nám podarí spolu s RTVS 
z  týchto dvoch najvýznam-
nejších mítingov pripraviť 
priame televízne prenosy. 
Ten minuloročný zo Sloven-
ského derby mal mimoriadne 

Závodisko
vysokú sledovanosť 175 000 
divákov.

Pri väčšine klasických do-
stihov dochádza k  zjed-
noteniu dotácie na  
20 000 eur, čo pri Jarnej 
cene kobýl a Oaks zname-
ná pokles o 3 000 eur a pri 
Veľ kej jarnej cene dokonca  
o 5 000 eur. Po rokoch ras-
tu, prípadne aspoň ustále-
ného stavu, klesá o 14 % aj 
dotácia Slovenského der-
by. Najlepšie honorované 
dostihy sa tento rok pobe-
žia o 55 000 eur. Čím si to 
vysvetľujete? 

 Ako som už spomenul, 

pred dostihovou sezónou 
sme absolvovali množstvo 
stretnutí s  majiteľmi a  tré-
nermi a  citlivo vnímame aj 
trendy v okolitých krajinách. 
Naša filozofia je taká, že pe-
niaze, ktoré sme ušetrili zní-
žením dotácií v  klasických 
dostihoch, vieme použiť 
v dostihoch nižších kategórií, 
resp. na majiteľské a  chova-
teľské prémie, ktoré pozitívne 
stimulujú domáci chov an-
glického plnokrvníka.

Jiří Palík sa vlani stal prvý 
raz na Slovensku šampió-
nom rovinových jazdcov 
a  prerušil tak niekoľkoroč-
nú hegemóniu dvoch našich 
špičkových jazdcov Jarosla-
va Línka a  Zdenka Šmidu. 
Myslíte si, že táto trojica 
znova zvedie boj o  prven-
stvo?

 Jiří Palík vlani na čo sia-
hol, to vyhral. Tento rok však 
bude opäť pôsobiť v Nemec-
ku, kde sa zmluvne zaviazal 
ako stajňový jazdec pre ma-
jiteľa Holgera Renza v Kolíne 
nad Rýnom. Nevylúčil síce, 
že pri každej voľnej príleži-
tosti sa ukáže v  Bratislave, 
predpokladám však, že mi-
nuloročných 95 štartov a  26 
víťazstiev určite nedosiahne. 
To je šanca pre Línka so Šmi-
dom, aby sa opäť pobili o jaz-
decký šampionát.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská, 

Závodisko

Kobyla Zoriana v rokoch 2017 a 2018 
vyhrala tradičnú anketu Kôň roka.

Novinkou je zväčšené detské ihrisko, ale aj zvýšenie ceny vstupného na 4 eurá pre dospelého.➤


