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„Rozhodnutie o  umiestnení 
stavby ako aj stavebné po

volenie je v  kompetencii stavebného 
úradu MČ. To isté platí aj o rozhod
nutí o stavebnej uzávere. A rovnako 
stavebný úrad MČ môže posúdiť aj 
možnosti zastavenia stavby,“ reago-
val hovorca magistrátu Peter Bubla. 
Mesto so stavebníkom uzavrelo „len“ 
nájomnú zmluvu na predmetný po-
zemok. 

Zainteresovaní, s  ktorými sme sa 
zhovárali, nám však povedali, že sta-
vebný úrad v prípade súhlasu mesta 
a  splnenia zákonných podmienok 
stavebníka už veľa možností stav-
bu odmietnuť, nemá. Navyše, roz-
hodnutie o stavebnej uzávere podľa 
všetkého nebolo oficiálne, existovala 
len akási nepísaná dohoda na tomto 
území nestavať.

Dočasne zatraktívniť 
priestor

Oddelenie nájmov majetku Sekcie 
správy nehnuteľností najskôr v marci 
2017 vydalo k  projektu nesúhlasné 
stanovisko. Zdôvodnilo ho staveb-
nou úpravou zastávky Bosákova 
v rámci projektu pokračovania stavby 
električky. „Výstavbou projektu bude 
zasiahnutá aj parcela 5206/13,“ na-
písali. Zastávka bude totiž zmenená 
na integrovanú zastávku a  bude sa 

dopĺňať o  odbočovací pruh a  cestu 
pre autobusy.

Hlavná architektka Ingrid Konrad 
mala iný názor: „Považujem za dô
ležité, aby tento dopravný uzol bol 
dočasne podporený vhodnou mest
skou funkciou. Funkciou s pridanou 
hodnotou, ktorá dočasne, kým sa 
bude realizovať stavba NDS, tento 
priestor pre obyvateľov zatraktívni, 
spríjemní a  zmierni účinky stavby 
v území,“ vyjadrila sa vo svojom sta-
novisku. Budovanie odbočovacieho 
pruhu a  komunikácie pre autobu-
sy bude totiž spojené, citujeme zo 
zmluvy, „s vysokým hlukom, praš
nosťou, celkovým znížením kvality 
ovzdušia, ako aj života obyvateľov 
v danej lokalite“. 

Mestské zastupiteľstvo zdieľalo 
jej názor a  27. septembra schváli-
li poslanci nájom časti pozemku 
spoločnosti Custom - Pharma III. 
O  rok neskôr, 23. októbra 2018, 
zastupiteľstvo schválilo aj dodatok 
k nájomnej zmluve. Účelom nájmu 
na križovatke ulíc Bosákova-Jantá-
rová je teda okrem 

Pokračovanie na strane 2

musia zamestnať aj ľudí bez domova
Stavba reštaurácie Galéria Kontajner na Bosákovej pri za-
stávke MHD vyvolala rozporuplné reakcie aj preto, že ide 
o územie, ktoré je už chronicky medializované ako „pod 
stavebnou uzáverou“. Ako výstavbu vysvetľuje mesto? 

V Galérii Kontajner

Chcú multigene-
račné centrum
V Ovsišti na Medveďovej ulici stojí 
roky nevyužívaný objekt minister-
stva vnútra. Obyvatelia žiadajú, aby 
budova „ožila“.

Predzáhradka, 
ktorá zblížila 
susedov
Zo zelenej oázy pred Vavilovovou  
26 spočiatku ľudia kvety brali. Dnes je 
viac tých, ktorí ich sem nosia.

Nový pohľad na 
obnovu panelákov
Netreba sa obmedziť len na zateplenie 
fasády. Prvou lastovičkou v Petržalke 
sú „domontované“ lodžie na Lachovej 
ulici. 
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PETRŽALSKÉ NOVINY nájdete aj vo vybraných 
predajniach KRAJ a TERNO.

➤Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava, Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
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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

v školskom 
roku 2019/20

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
BRATISLAVAotvára športové 

triedy v 5. a 6. 
ročníku ZŠ

www.sportschool.sk

Na premiérovej hodinke 
s  poslancami v  bu-

dove Technopolu sa zúčastnili 
poslanci za všetky volebné ob-
vody - Branislav Kleinert, Ján 
Karman, Ľuboš Kačírek, Miro-
slav Dragun, Miroslav Behúl, 
Lýdia Ovečková a Matúš Rep-
ka. Ľudia, ktorí prišli, väčšinou 
nevedeli, do ktorého obvodu 
patria, bolo by preto možno 
dobré nalepiť informáciu aj 
s menom prítomného poslan-
cami na dvere zasadačky. 

Na prvej hodinke mali Petr-
žalčania dosť času pozhovárať 
sa so svojimi volenými zástup-
cami. Zaujímala ich údržba 
zelene a  možnosť pridania 
lavičiek a smetných košov od 
Belinského po Fedinovu, ale aj 
rozkopaný lesík pri Pump Par-
ku. „Je to dobrý projekt, ale zle 
realizovaný,“ myslí si obyvateľ, 
ktorý býva neďaleko a prekáža 
mu, že cyklisti expandujú aj 
do lesíka, kde si robia nele-
gálne prekážkové dráhy a tiež, 
že počas tréningov „okupujú“ 
chodník, ktorý do lesíka vedie.  

Ďalší Petržalčan prišiel rie-
šiť kontajnerové schodiská na 
Beňadickej a  Vígľašskej ulici. 
„Je okolo nich neporiadok, 
bezdomovci vyberajú odpad
ky a  priamo ich vyhadzujú 
okolo kontajnerov a obyvate
lia používajú   tieto priestory 
ako verejné WC,“ posťažoval 

sa a žiadal o  ich uzatvorenie. 
„Problémom je, že kontajnery 
stoja na  neurčenom mieste tj. 
parkovisku, ktorého vlastník 
je magistrát, kontajnerové 
stojiská si platia bytové domy, 
a  za odvoz odpadu a dočisťo
vanie miesta zodpovedá OLO. 
Som zvedavý, ako sa dohodnú 
vlastnícke práva v  príprave 
vypracovania a podania pro
jektu na uzatvorenie stojiska.“

Istá pani sa prišla informo-
vať, či má vôbec šancu získať 
od Petržalky nájomný byt, 
ďalší pán riešil osobný spor 
s úradníkom. 

Ľudia dostali až nadštan-
dardný časový priestor. Ako 
však bude Petržalčanov na 
Poslaneckej hodinke pribú-
dať, bude zrejme nutné za-
viesť istý časový limit. Živá 
vrava, ktorá na stretnutí pa-
novala, nám neprekážala, 
jeden z  Petržalčanov však 
navrhol vytvoriť aj akési boxy, 
ktoré by diskutujúcich v zasa-
dačke od seba oddelili.  

Tí, ktorí prišli, odchádzali 
spokojní. Dajte Poslaneckej 
hodinke šancu aj vy. Bude sa 
konať pravidelne posledný 
pondelok v  mesiaci v  čase 
od 17.00 do 18.00 h v budo-
ve Technopolu. Najbližšie 
stretnutie je plánované na  
27. mája 2019. (in)

foto: in

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

Spoznajte svojich poslancov

Branislav Sepši
Mám 43 rokov, som ženatý a som otcom dvoch detí. Povo-

laním som architekt, v oblasti stavebníctva pracujem 19 rokov 
na rôznych pozíciách, aktuálne najmä ako manažér projekto-

vej prípravy slovensko- luxemburskej spoločnosti. Poslanecký 
mandát vykonávam druhé volebné obdobie. Som členom 

komisie územného plánovania, výstavby a dopravy.

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

 V Petržalke žijem 34 rokov. 
Moje obľúbené miesta v Petr-
žalke sú okrem Dvorov, kde 
bývam, najmä Sad J. Kráľa, 
nábrežie Dunaja, Chorvátske 
rameno, Draždiak a  Kop-
čianska ulica pri hranici s Ra-
kúskom.

Dvory sú typicky petržal-
ské, majú rovnaké pozitívne 
stránky a rovnaké problémy 

ako ostatné časti Petržal-
ky. Za najväčšie považu-
jem parkovanie, nedosta-
tok občianskej vybavenosti 
a  pracovných príležitostí, 
poriadok a  stav verejných 
priestorov a  stav verejnej 
zelene. 

Čo by ste chceli presadiť, 
resp. čo vám chýba v  Petr-
žalke?

 Ako architektovi mi po 
urbanistickej stránke trochu 

chýba ľudská mierka ulíc 
a  námestí a  príťažlivosť par-
teru, teda všetkého, čo môže 
človek vidieť, využiť a  zažiť 
v  kontaktnej úrovni chodca 
a  cyklistu. Niektoré lokality, 
ako napríklad Petržalské kor-
zo, sú ale dobrým príkladom, 
že aj tieto veci sa dajú úspešne 
riešiť. 

Rozumiem obavám spo-
luobčanov zo „zahusťova-
nia“, ale viem, že mnohé zo 
spomínaných negatív sa po-

darí odstrániť len citlivým 
dobudovaním toho, čo nám 
v  Petržalke chýba. Myslím, 
že by sme sa mali menej báť, 
menej podliehať populizmu 
(lacným, nerealizovateľným 
riešeniam) a viac sa inšpirovať 
inými, ambicióznymi a úspeš-
nými mestami, napríklad 
v strednej a západnej Európe. 

V Petržalke sú miesta, na-
príklad medzi cintorínom 
a  diaľnicou, ktoré sú znač-
ne zanedbané, až asociálne. 
Problémami tejto lokality 
by sme sa mali vážne za-
oberať. Je to možno jedno 
z  miest,  kde by nový život 
(podmienený novou výstav-
bou) priniesol určite aj spo-
ločenskú kontrolu prostre-
dia a  odstránenie mnohých 
problémov. Naopak, na Šro-
bárovom námestí podporu-
jem aktivitu miestnych oby-
vateľov o  „nezahusťovanie“ 
a  vybudovanie voľnočasové-
ho parku. 

(pn krátené)
foto: archív B. S.

Cieľom je prekonať aj výsle-
dok dosiahnutý v roku 2018 

a  preplávať viac ako 341 250 
metrov (z Bratislavy do Popra-
du). Zapojiť sa môžu obyvatelia 
mestskej časti, muži, ženy, deti, 
žiaci petržalských ZŠ a SŠ, senio-
ri, plavci profesionáli a  amatéri, 
schopní preplávať najmenej  
50 m. Vstup je pre všetkých voľ-
ný. Občania sa môžu prihlásiť 
prostredníctvom prihlasovacie-

ho formulára, ktorý nájdu v člán-
ku „Preplávame ďalej ako do 
Popradu?“ na webovej stránke 
www.petrzalka.sk.

Plaváreň nebude v  tento 
deň fungovať v štandardnom 
režime, to znamená, že verej-
nosť bude môcť využiť iba 
plavecký bazén a  zaplávať si 
v rámci štafety. Relaxačný ba-
zén, vírivka, sauny aj tobogan 
budú mimo prevádzky! (pn)

Mestská časť organizuje v sobotu 11. mája 
2019 od 8.00 h do 20.00 h na Petržalskej 
plavárni na ul. Tupolevova 7 už po tretíkrát 
12-hodinovú plaveckú štafetu pod ná-
zvom Petržalka na plavárni.

Petržalka na plavárni 

Poslanecká hodinka  
zmení váš pohľad na politikov
„Je to výborný ná-
pad. Hovoríte so 
svojím poslancom 
o probléme osobne, 
ten vám povie, ako 
vám vie pomôcť a vy 
ho môžete opäť oslo-
viť, ak sa nič nezme-
ní,“ pochvaľoval si 
prvú Poslaneckú ho-
dinku jeden z Petr-
žalčanov. Aj toto je 
cesta, ako možno 
opäť začnete politi-
ka brať ako človeka, 
ktorý vám môže 
a chce pomôcť.

Zberný  
dvor opäť 
otvorený
Príčinou zatvorenia zber-
ného miesta v  Petržalke 
na Čapajevovej ulici, kto-
rého zriaďovateľom je 
mestská časť, bol požiar 
v Zohore.

„Odpad totiž vyvážame 
do Zohora. Ale už je to 

v  poriadku, zberný dvor u  nás 
znovu funguje,“ informoval nás 
zamestnanec.

Do Zberného dvora mož-
no priniesť drobný stavebný 
odpad, len rozobratý dreve-
ný nábytok, skrine, postele, 
okenné rámy bez sklenej 
výplne a pod., tabuľové sklo, 
kovový odpad, elektroodpad 
– chladničky, práčky, televíz-
ne prijímače, PC, monitory 
a pod. bez obmedzenia. (ac)

 foto: ac

Pokračovanie zo strany 1
„umiestnenia a  prevádz

kovania dočasného občerst
vovacieho zariadenia tvore
ného z prerobených lodných 
kontajnerov ako galérie spo
jenej s kaviarňou a terasou“ 
aj služba Barber shop (holič-
stvo).

Nájomca sa zaviazal, že 
obsluha a  zásobovanie za-
riadenia nebude žiadnym 
spôsobom obmedzovať, ani 
zasahovať do zastávky MHD 
a  zásobovanie bude riešené 
z okolitých parkovísk, t.j. par-
koviska OD TPD a parkovisko 
DN Albero. Stavba totiž nerá-
ta ani s parkoviskom, ani s prí-
jazdovou cestou od Bosákovej. 
Sľúbil tiež, že počas celej doby 
nájmu bude v  zariadení za-
mestnávať aj ľudí bez domova 

a spolupracovať s občianskym 
združením VAGUS. Počas ce-
lej doby nájmu musí byť v za-
riadení aj „Galérií mladých“.

Keď nadobudne platnosť 
kolaudačné rozhodnutie, bude 
prevádzkovateľ platiť nájomné 
17,00 eur/m2 /rok – za plochu 
200 m2 pod občerstvovacím 
zariadením a  36,50 eur/m2/
rok – za plochu 250 m2 pod 
terasou, čo predstavuje pri 
výmere 450 m2 ročne sumu  
12 525,00 eur.

Nájomná zmluva bola uza-
tvorená na dobu určitú 10 
rokov, ktorá sa môže po vzá-
jomnej dohode oboch zmluv-
ných strán predĺžiť o  ďalších 
5 rokov. Galéria Kontajner by 
mala byť otvorená už od júna.

(in)
foto: Matúš Husár

➤
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POTREBUJETE
NOVÚ ZUBNÚ
PROTÉZU?
Vďaka fixnej protéze si budete
môcť opäť užíváť život na plno! 

Profesionáli z Dr.Martin sa postarajú
o vaše nové miniimplantáty, ktoré
sú vhodné takmer pre všetkých
pacientov.

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

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

Za socializmu bola v bu-
dove predajňa potra-

vín, ako dnešní dospelí tam 
kedysi chodievali aj na krúžky. 
Facebooková stránka Ovsište 
sa nedávno pýtala Petržal-
čanov, čo by povedali na to, 
premeniť budovu na multige-
neračné komunitné centrum. 
„Stretávali by sa tam mamič
ky s deťmi, naši starí rodičia, 
seniori, mládežníci a  organi
zovali by sa tam podujatia pre 

Ovsišťanov a  Petržalčanov,“ 
navrhli. Odozva bola veľmi 
pozitívna. „Priestory by sa 
mohli prenajímať aj na ro
dinné akcie.... Mohli by sa tam 
organizovať aj burzy detských 
vecí, výstavy, stretnutia ... Ne
máme priestor, kde by mohli 
mladí ľudia vo voľnom čase 
rozvíjať zmysluplné tvorivé 
aktivity...,“ reagovali diskutéri.

Budova sa nachádza na 
pozemku hlavného mesta. 

„Úrad však zámer stia
hol ako nedopracova

ný, na komisiu sa zrejme do
stal nedopatrením. Nejde teda 
zďaleka o  finálny produkt. 
Projekt však medzi poslanca
mi nevyvolal zásadne nega
tívny ohlas,“ informoval nás 
poslanec Miroslav Dragun.

Je predpoklad, že žiadateľ 
dopracuje detaily štúdie a úrad 

ju predloží na prerokovanie 
komisiám opäť. Investičný 
zámer pozostáva z  rekreač-
no-oddychovej zóny na brehu 
jazera Veľký Draždiak na po-
zemku vo vlastníctve OZ TJ 
Slávia Právnik s rozlohou 1300 
m². Vlastník pozemkov so zá-
merom súhlasí, plánuje podpí-
sať s  prevádzkovateľom Petr-
žalskej pláže zmluvu o  nájme 

pozemku na dobu určitú, na 
5 rokov. Ako súčasťou oddy-
chovej zóny navrhuje pieskové 
ihrisko na plážový volejbal, bar 
s  grilom, koncertné pódium, 
pieskovú oddychovú zónu, 
trávnatú oddychovú zónu,  
detskú zónu s  trampolínou, 
kontajnerové toalety... Časť 
trávnatého brehu chce upraviť 
do terasovitej podoby. Vstupné 
na pláž garantuje bezplatne. 
Podľa územného plánu je po-
zemok súčasťou stabilizova-
ného územia pre šport, telový-
chovu a voľný čas, nie je teda 
v  rozpore s  územnoplánova-
cou dokumentáciou mesta. (in)

vizualizácie : Petržalská pláž

S bicyklom 
do MHD
Preprava bicyklov je 
možná v  pracovných 
dňoch v čase od 9.00 h do 
13.00 h  a v  čase od 
18.00 h do 6.00 h, počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov 
bez časového obmedze-
nia.

DPB informuje, že 
cestujúci sa 

môžu s  bicyklom prepra-
vovať na linkách MHD av-
šak vždy s  vedomím vodi-
ča. Požiadavku na nástup 
dáva cestujúci vodičovi 
ústne alebo zdvihnutím 
ruky a  ten zas súhlas s  ná-
stupom prejaví buď posun-
kom alebo ústne. Prednosť 
pred bicyklom má cestujúci 
na invalidnom vozíku a  tiež 
cestujúci s  detským kočí-
kom a  to bez ohľadu na to, 
v  akom poradí sa na zastáv-
ku dostavili. Nakladať alebo 
vykladať svoj bicykel môže 
cestujúci len dverami, ktoré 
sú na to určené, označené 
príslušným piktogramom 
a  vo vozidle môže bicykel 
prepravovať iba na mieste 
určenom na jeho prepravu. 
Vo vozidle sa môžu súčas-
ne prepravovať najviac dva 
bicykle, avšak v  spriahnutej 
súprave električiek je pre-
prava bicykla povolená len 
v  prvom vozni. Pre bicykel 
platí dovozný cestovný lístok 
v hodnote 0,35 centov. 

(av)

„V iac ako desať rokov čelí 
ataku sivých štruktúr 

v  štátnej správe, podnikateľ-
ských skupín a  jednému nastr-
čenému občianskemu združe-
niu,“ hovorí petržalský poslanec 
Juraj Kríž. „V roku 2007 schválili 
Lesy Slovenskej republiky zá-
menu 24 hektárov Pečnian-
skeho lesa za bezvýznamné 
pozemky v  Šiatorskej Buko-
vinke občianskemu združeniu 
„Človek a  Strom“. Ide o  subjekt 
s  nejasnou históriou a  poza-
dím. Oficiálne toto občianske 
združenie avizovalo, že chce 
na danom území vybudovať 
oddychovú zónu, lesopark, jed-
noducho miesto na rekreáciu. 
Vzhľadom na okolnosti záme-

ny aj povahu tohto združenia 
však motívy nemuseli byť až 
také bohumilé.“ Nové vedenie 
ministerstva pôdohospodár-
stva zámenu zrušilo. Odvtedy 
však prebiehajú súdne ťahanice 
medzi občianskym združením 
a Lesmi SR.

„Najbližšie sa o  budúcnos-
ti „Pečne“ bude rozhodovať 
v  najbližších týždňoch, keď-
že sudkyňa Okresného súdu 
Bratislava II kvôli obštrukci-
ám presunula pojednávanie 
na jún. Do tej doby sa bude-
me snažiť, aby samospráva 
v  Petržalke získala kontrolu 
nad procesom ako účastník 
konania.“

(pn)

Pečniansky les je nielen vo voľných dňoch 
plný ľudí na prechádzke či na bicykloch. Ob-
divujú bunkre alebo si opekajú na nádhernej 
Pečnianskej pláži. To je tá, ktorú vidíte z Mosta 
Lafranconi napravo, keď idete v smere z Pat-
rónky. Práve Pečniansky les je teraz predme-
tom súdneho sporu.

budove chcú multigeneračné centrum
V Ovsišti na Medveďovej ulici stojí objekt, ktorý už roky vyzerá ako 
nevyužívaný. Tamojší seniori, ktorí trávia slnečné dni na blízkych 
lavičkách, by v ňom radi videli denný stacionár alebo knižnicu, ro-
dičia priestor pre mladých. Zisťovali sme, či je to reálne. 

V nevyužívanej

„Avšak samotný objekt je vo 
vlastníctve SR, v  správe Mi
nisterstva vnútra SR. V  sú
časnosti nie je žiadny zmluv
ný vzťah medzi pozemkom 
a  budovou. Hlavné mesto 
nemá vedomosť o  budúcom 
využití tejto budovy,“ infor-
moval nás hovorca magistrá-
tu Peter Bubla.

„Ministerstvo vnútra v sú
časnosti zvažuje možnosti 
využitia tejto budovy na pl
nenie úloh v  rámci predme
tu svojej činnosti alebo v  sú
vislosti s  ním. V  prípade, že 
sa rozhodne o  prebytočnosti 
tohto nehnuteľného majetku 
štátu, budeme postupovať 
v  zmysle ustanovení zákona 
č. 278/1993 Z. z. o  správe 
majetku štátu,“ napísali nám 
z tlačového odboru minister-
stva. 

Zákon, ktorý spomínajú, 
hovorí, že „správca je opráv
nený a povinný majetok štá
tu užívať na plnenie úloh 
v  rámci predmetu činnosti 
alebo v  súvislosti s  ním, na
kladať s  ním podľa tohto 
zákona, udržiavať ho v riad
nom stave, využívať všetky 
právne prostriedky na jeho 
ochranu a  dbať, aby nedoš
lo najmä k  jeho poškodeniu, 

strate, zneužitiu alebo zmen
šeniu“.

Fakt je, že budova už roky 
funguje nanajvýš ako sklad. 
Zákon myslí aj na to. „Majetok 
štátu, ktorý neslúži a ani v bu
dúcnosti nebude slúžiť správ
covi na plnenie úloh v  rámci 
predmetu jeho činnosti alebo 
v súvislosti s ním, sa považuje 
za prebytočný majetok štátu. 
Správca je povinný s prebytoč
ným majetkom štátu naložiť 
bez zbytočného odkladu...“

Takisto to platí v  prípa-
de, ak majetok štátu neslúži 
správcovi len prechodne. Aj 
s  dočasne prebytočným ma-
jetkom by mal naložiť bez 
zbytočného odkladu. 

Mesto aj mestská časť by 
mali pozorne sledovať, kedy 
a ako ministerstvo vnútra ten-
to objekt využije. Je totiž v ich 
moci podať návrh na odňatie 
správy majetku štátu správcovi, 
ak sa preukáže, že iný účel vyu-
žívania je vo verejnom záujme. 
Petržalský poslanec Miroslav 
Dragun už smerom k  „multi-
generačnému centru“ podnikol 
prvé kroky. Prvotnú ideu pred-
stavil nedávno na komisii in-
vestičných činností miestneho 
úradu. O komplexnom projek-
te plánuje rozbehnúť diskusiu, 
iniciovať rokovania na minis-
terstve vnútra a verí, že sa s ním 
stotožnia aj poslanci miestneho 
zastupiteľstva. 

(in)
foto: in

Privítali by ste takúto pláž?
Na minulotýždňové 
rokovanie  komisie 
územného plánu 
a dopravy sa dostala 
aj architektonická 
štúdia „Petržalská 
pláž“. 

Pečniansky les pre všetkých

S Í D L I S K O
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dverami, dom navyše získal 
lepšie teplotechnické vlast-
nosti. Počas stavebných prác 
mohli zostať všetky rodiny 
v  bytoch. Premena jedného 
apartmánu trvala len 12 až 
16 dní: Pol dňa na položenie 
betónovej dosky, 2 dni na 
úpravu starej fasády, 2 dni 
na umiestnenie novej fasády 
a  8-12 dní na renováciu in-
teriérov. Obyvateľom nebolo 
navýšené nájomné, celkové 
náklady na transformáciu sa 
zmestili do nákladov na zá-
kladnú renováciu fasád, izo-
lácií a  zariadení. No nebrali 
by ste to?

Aké možnosti existujú 
pri obnove bytových 
domov Petržalke?

Je dobré vedieť, že sa 
netreba obmedziť len na 
zateplenie fasády. Prvou 
lastovičkou v  Petržalke sú 
„domontované“ lodžie na 
Lachovej ulici. Možností, 
ako zvýšiť komfort bývania 
aj verejného priestoru je 
však viac. 

Vstup VOĽNÝ!

vždy v stredu 

18:00 hod.

Po stopách  
VELIKÁNOV DEJÍN

 15. 5. RAMESSE III. | posledný veľký faraón
 22. 5. SANCHERÍB | obyvateľ z Ninive
 29. 5. NEBÚKADNESAR II. | pýcha predchádza pád

 

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

bratislava.dotknisaneba.sk

Přednášky z oblasti biblickej histórie a archeológie

Velikani_dejin_Petrzalka19_inzerce122x65.indd   1 09.04.2019   19:51:32

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

Ocenenie Mies van der 
Rohe za rok 2019 zís-

kalo rozšírenie troch pane-
lákových blokov pristavením 
konštrukcie, ktorá vytvorila 

priestor pre zimné záhrady 
a ďalšie balkóny. Byty získali 
viac priestoru, svetla, malé 
okná boli nahradené veľký-
mi presklenými posuvnými 

Nový pohľad na obnovu panelákov Nedávno získala pre-
stížnu európsku cenu 
za súčasnú architek-
túru prístavba zimnej 
záhrady k paneláko-
vému bloku. Panelá-
ky sú ako skladačky. 
Dá sa s nimi „hrať“. 
A vedia to aj naši 
odborníci. Otázka 
je, či si už petržalskí 
vlastníci vedia pred-
staviť zelenú strechu 
svojho paneláku, 
pristavené lodžie či 
prístavbu, v ktorej by 
bol priestor pre autá, 
byty či administra-
tívu. Alebo všetky 
vízie odbavia dvo-
ma už chronicky sa 
opakujúcimi otáz-
kami: ´Kto to zapla-
tí?´ a ´Kde budeme 
parkovať?´

Kampaň „Bývajme zdra-
vo“, ktorú organizoval 
Útvar hlavnej architektky 
mesta Bratislava v  rámci 
projektu EU GUGLE, bola 
zameraná na zvyšovanie 
energetickej hospodárnosti 
objektov obnovou bytové-
ho fondu. Jej súčasťou bol 
workshop Panel_LUCK, na 
ktorom študenti z  Fakulty 
architektúry a  Stavebnej 
fakulty Slovenskej tech-
nickej univerzity absolvo-
vali odborné prednášky 
a  navrhovali alternatívne 
obnovy panelákov i  revita-
lizáciu okolitého verejné-
ho priestoru na Jankolovej 
2 v  Ovsišti. Dvaja členovia 
organizačného tímu Vik-
tor Kasala a  Martin Dubi-
ny nám porozprávali, aké 
zmeny navrhli študenti pre 
12-poschodový panelák 
s 52 bytmi. 

Tieto projekty nie sú cel-
kom utópiou, ich financova-
nie je možné zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania i  fondov 
EÚ, samozrejme, s prispením 
vlastníkov. Martin Dubiny, 
sám zástupca vlastníkov jed-
ného bytového domu v Petr-
žalke však vie, že na niektoré 
zmeny pristanú Petržalčania 
o rok, dva a niektoré pripustia 
možno až o desať rokov. 

TETRIS SiTY 
Študenti navrhli prístavbu, kde môže byť na prízemí škôlka či kaviareň 

a  na poschodiach priestory pre administratívu, byty alebo parkovanie 
áut tzv. zakladacím systémom – autá by parkovali na fasáde objektu. Vý-
nosy, z prístavby, by sa využili na komunitný priestor pred domom. Dnes 
totiž pomyselné “námestie” slúži autám a nie ľuďom,. „Konštrukcia záro-
veň vyrieši uvoľňovanie schodiska, čo je konštrukčná chyba tohto typu 
domov,“ hovorí Viktor Kasala. 

Študenti navrhli na nadstavbe domu aj penthouse, ktorý môže obyva-
teľom takisto priniesť financie. Áno, dnes pociťujeme hlboký odpor voči 
akejkoľvek výstavbe, faktom však je, že mesto sa nemôže rozširovať done-
konečna a tento návrh je možno prijateľnejšou cestou ako zahusťovať sídlisko. 

Tetris SiTy uvažuje aj nad zelenou strechou. „Petržalka má veľa plochých striech, ktoré sú nevy-
užité,“ hovorí Martin Dubiny. „Nedáme na ne síce tri metre zeminy a nebudeme na nich pestovať 
stromy, ale zelený koberec, kvety a ležadlá, to je celkom reálne.“ 

Brutopia 
Ľuďom v Petržalke prekážajú malé kuchyne, do ktorých sa nedá dať ani 

jedálenský stôl. Návrh počíta s  ich zväčšením tak, že využíva pôvodnú 
lodžiu, ktorú nahradí predsadený balkón. Postaví sa základná konštruk-
cia a  podľa finančných možností vlastníkov na nej postupne pribúdajú 
balkóny.

Študenti navrhujú zreorganizovať aj parter tak, aby vznikol priestor pre 
susedské aktivity. Zelené plochy, ktoré sú dnes okolo domu a „patria všet-
kým a zároveň nikomu“, by sa mali zmeniť na záhradu, ktorú budú miestni 
považovať za svoju – navrhli preto námestie na stretávania sa komunity, pavilón 
s kaviarňou a pódiom pre kultúrne mikro-aktivity.

Späť do budúcnosti 
Kedysi mal každý vnútroblok ihrisko. Tento projekt sa snaží opäť ho vrá-

tiť k domu. Pracuje so znižovaním terénu pred domom tak, že človek má 
pocit, že plocha pred panelákom patrí k domu. Tím pracoval aj s obnovou 
prízemia, kde situovali komunitné priestory a kaviareň. 

Projekt navrhuje aj zväčšenie balkónov a pridanie nových. Fotovoltika 
na zelenej streche znižuje budúce finančné náklady.

Družstvo 
Projekt navrhuje prístavbu lodžií po celej fasáde a  rieši aj otázku, čo 

všetko sa dá robiť s vnútorným priestorom. „Overovali možnosť vytvorenia 
ďalšieho bytu - z dvoch urobiť tri alebo z 1-izbového bytu urobiť mezonet, 
prípadne kombinovať izby susedných bytov,“ hovorí Viktor Kasala. Prepájať 
podlažia v paneláku je totiž možné.

Život chcú vytiahnuť z vnútra von tak, že prepoja prízemia s exteriérom. 
Na prízemí domu môžu byť spoločné priestory, dielňa, letná kuchyňa, 
vonku ihrisko, záhrada, komunitný objekt.

Koncept 
HPH 

Na zateplenie navrh-
li nový zatepľovací pa-
nel, ktorý zachováva pre 
Petržalku architektonicky 
príznačné škárovanie pô-
vodných fasád. Navrhli 
rozšírenie lodžie s  dvomi 
m o ž n o s ť a m i 
jej uzavretia. 
K u c h y ň a 
sa zväčší 
o  lodžiu, 
kde môže 
byť zimná 
z á h r a d a 
a  k nej sa 
pridá ďal-
šia balkó-
nová časť.

Prvú fázu, teda obnovu 
a  zateplenie majú mnohí 
už za sebou. Dnes je ešte 
obnova živelná, pre nulovú 
reguláciu farebnosti vznikol 
aj pojem Kanárikovo. O pár 
rokov však možno začneme 
uvažovať ako bývať lepšie, 
pretože len zateplenie nám 
už nebude stačiť. Študent-
ské projekty sú návrhmi ako 
na to. 

(in)
foto: eumiesaward.com © 

Philippe Ruault, Viktor  
Kasala, Panel _luck2019

S Í D L I S K O S Í D L I S K O

Možná obnova paneláku a revitalizícia okolitého  
verejného priestoru na Jankolovej 2.

Prvou lastovičkou, ktorá v Petržalke zvestuje, že trans-
formácia domov je rovnako dôležitá ako nová výstavba, sú 
„domontované“ lodžie na Lachovej ulici. 

Byty v panelákoch získali priestor pre zimnú záhradu. 

Projekt z francúzskeho 
Bordeaux, ktorý získal 

Európsku cenu za 
architektúru Mies van 

der Rohe 2019.

➤
➤

➤
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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, C - 824 € mesačne brutto

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

 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

V  roku 2014 tu bola len 
trávnatá plocha, cez 

ktorú viedla vyšliapaná cestič-
ka. Dnes už popínavý divý vi-
nič, vistéria, brečtan a japon-
ský zemolez prekrývajú betó-
nové stĺpy terasy, prechádzate 
upraveným chodníkom a vaše 
oči tešia fialové kosatce, ľa-

Neúspešné 
sčítanie áut
Viacnásobné sčítanie 
motorových vozidiel v   
Petržalke, ktoré malo 
predchádzať zavedeniu 
rezidenčného parkova-
nia, sa nevydarilo a bolo 
predčasne ukončené. 

„Pri našich interných kon-
trolách sme zistili, že 

dodávateľ nedodržal našu pod-
mienku 95-percentnej úspeš-
nosti zberu dát. Vzhľadom na 
miestami chaotické parkovanie 
v Petržalke mal približne 85-per-
centnú úspešnosť zberu dát,“ 
uviedol Radovan Choleva, ve-
dúci oddelenia komunikácie 
s  verejnosťou petržalského 
miestneho úradu. Petržalka 
bola z  tohto dôvodu nútená 
zmluvu predčasne ukončiť. Za 
službu, za ktorú bola vysúťa-
žená suma 22 740 eur s  DPH, 
však podľa neho platiť nebu-
de. Mestská časť v  súčasnosti 
pracuje na vlastnom systéme 
zbierania dát o všetkých autách 
parkujúcich na jej území.
Petržalka plánovala spustiť 
prvú rezidenčnú zónu 1. júla. 
Termín sa bude posúvať. V  sú-
časnosti totiž mestské časti ro-
kujú s magistrátom o tom, aby 
mohli v  prechodnom období, 
teda kým ju nezavedie hlavné 
mesto, zaviesť vlastnú parko-
vaciu politiku. „V závislosti od 
tejto dohody, ktorá bude uzav-
retá pravdepodobne až koncom 
júna, zavedie Petržalka vlastný 
rezidenčný parkovací systém, 
ktorý bude zvýhodňovať Petr-
žalčanov, od septembra,“ doplnil 
Choleva.

Do 18. mája má Petržalka 
možnosť pripomienkovať 
primátorom avizovanú par-
kovaciu politiku. Dovtedy 
by sa malo uskutočniť mi-
moriadne miestne zastupi-
teľstvo, na ktorom petržalskí 
poslanci pripomienky schvá-
lia.

(tasr,pn)

Žiadostí je však veľa, miestny úrad ich realizuje 
podľa poradovníka. Aktuálne sa riešia ešte tie 

z minulého roka. Rekonštrukcia prebieha dvoma 
spôsobmi. Buď mestská časť zabezpečí spra-
covanie návrhu úpravy a  kompletnú realizáciu 
prostredníctvom dodávateľskej firmy alebo dodá 
len rastlinný materiál, zeminu, alebo kôru a  ná-

sledne si občania upravia predzáhradku vlastný-
mi silami. Druhý spôsob je podľa Evy Čevelovej 
z referátu zelene Oddelenia životného prostredia 
miestneho úradu rýchlejšie realizovateľný, teda 
v  rovnakom roku, ako podáte žiadosť. „V oboch 
prípadoch však obyvatelia zabezpečia následnú 
starostlivosť o novovysadenú zeleň sami,“ hovorí 
Eva Čevelová.

Súčasťou žiadosti o premenu predzáhradky 
(je zverejnená na web stránke Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v  oblasti životné prostre-
die) preto musí byť aj zápisnica zo schôdze 
vlastníkov bytov, v  ktorej väčšina obyvateľov 
vyjadrí súhlas s úpravou a  s následnou údrž-
bou a polievaním plochy obyvateľmi. Žiadosť 
podáva správca bytového domu alebo zá-
stupca vlastníkov, s  ktorým potom miestny 
úrad komunikuje.

Mnoho ľudí vyzbierať súhlas vlastníkov by-
tov z rôznych dôvodov nedokáže. Predzáhrad-
ky realizujú svojpomocne za vlastné financie. 
Miestny úrad tieto aktivity toleruje, robia naše 
prostredie krajším a keďže ho vytvárajú súdni 
ľudia s  citom, nesadia pred svojimi domami 
platanty.

Do revitalizácie parku na 
Námestí hraničiarov sa 
pred štyrmi rokmi investo-
valo 256 998 eur z grantov 
Islandu, Lichtenštajnska 
a Nórska v rámci projektu 
Bratislava sa pripravuje 
na zmenu klímy. Cieľom 
bolo zadržiavanie zrážok. 

Park dnes za rozkvitnutými 
predzáhradkami, ktoré majú 

dennú starostlivosť svojich oby-
vateľov, značne zaostáva. Stará sa 

oň Miestny podnik verejno-pro-
spešných služieb Petržalka, mohli 
by ho minimálne podosádzať, 
všetko však v moci nemajú. Závla-
ha, ktorá vykúka spod štrku a kôry, 
je dielom detí, ktoré behajú medzi 
trvalkami. Pôvodným cieľom vy-
výšených miest s  rastlinami bolo 
psychologicky ich oddeliť od ko-
munikácií. Pre deti sú však zaují-
mavé a ak nezakročí pani učiteľka, 
čo ich sem vodí v  rámci družiny, 
park krajší ani nebude.

Predzáhradka, 

Pohľad na predzá-
hradky, ktorých 
v Petržalke pribúda, 
blaží dušu. Nie je to 
však ich jediné pozi-
tívum. Svoje o tom 
vedia dvaja susedia, 
ktorí už piaty rok 
zveľaďujú zelenú 
oázu pred Vavilo-
vovou 26. Mená si 
zverejniť neželajú, 
ich prosbu rešpektu-
jeme.    

Ak potrebujete zeminu či celý projekt

Nepekne vytŕčajúca závlaha. Dôvod?

Na tento rok má Petržalka vyčle-
nených pre Konto zelene 15-tisíc 
eur. Za ne sa podarí zrevitalizovať 
zhruba 10 až 12 predzáhradiek – 
teda pásov zelene, ktoré priliehajú 
k bytovému domu.

liovky, ibišteky, levanduľa či 
skalničky... Hmyz má v záhra-
de už štyri roky svoj „hotel“. 
Nádherné to tu už bolo na 
jar, ešte krajšie to bude v lete. 
A vďaka množstvu letničiek 
a trvaliek. 

Odkedy jazdí neďaleko 
električka, prechádza tadiaľ-
to oveľa viac ľudí. Väčšina sa 
zastaví, pokochá, mnohí sa 
rozhovoria. Susedia, ktorí 
okolo seba len prechádzali, 
sa odrazu rozprávajú. „Niekto 
chce poradiť, podeliť sa o skú
senosti z  vlastnej záhrady, 
niekto si vypýta kvet, iný sa 
ponúkne, že nejaký prinesie,“ 
prezradia nám tvorcovia zá-
hrady, ktorá dala dokopy aj 
ich. 

„Spoločne sme sa nasťaho
vali v roku 1986, ale do roku 
2014 sme sa len zdravili,“ 

spomínajú obaja. Ich priateľ-
stvo začalo vysadením prvých 
kvetov.  

Dnes dokážu obaja stráviť 
starostlivosťou o  záhradku 
celé hodiny. „Snažíme sa 
sadiť najmä kvety, čo vy
držia horúčavy. Skúšame, 
učíme sa,“ dodávajú skrom-
ne nadšenci, ktorí do kraj-
šieho verejného priestoru 
investujú vlastný čas aj fi-
nancie.

Záhradka však zmenila 

život aj ďalším ľuďom, ktorí 
tu bývali či bývajú desiatky 
rokov. Sedávala tu na lavičke 
85-ročná pani a  pozorovala, 
ako sa vrabce kúpu v  napá-
jadle, šikovný 85-ročný pán 
zas vyrobil do záhradky vr-
tuľku, ktorá, keď fúka vietor, 
hýbe vyrezávanými figúrka-
mi, tiež kŕmidlá pre vtáky 
a  kostolík. Cestou do kniž-
nice sa tu vždy zastavia deti 
s učiteľkami...

Zlomový bol minulý rok. 

Miestny úrad zareagoval 
na návrh tvorcov záhradky 
a  vybudoval z  vyšliapaného 
vydláždený chodník. „Bager 
rozbúral záhradu, ale dali 
sme to do poriadku, spravili 
vyvýšenú skalku, už to vyze
ralo fajn a v septembri došlo 
k  havárii potrubia a  záhra
du nám rozbúrali znova,“ 
spomínajú na dôvod, prečo 
dnes na ploche chýba tráva. 
Ani to ich neodradilo. Aj 
vďaka tomu, že ich aktivita 
bola okolím prijatá pozitív-
ne. Nedávno dokonca úrad 
pridal aj zákazovú tabuľku 
pre psov.

Samozrejme, prídu aj krí-
zy. Ako napríklad pred Veľ-
kou nocou, keď niekto po-
vytŕhal tulipány aj hyacinty. 
Optimistickejší pohľad je, 
že sa možno niekto vďaka 

kvetom oženil alebo udob-
ril. Hoci vo váze mu zvädli 
po pár dňoch a tu by ešte 
chvíľu robili radosť... Pani, 
ktorá záhrade venuje hodiny 
svojho času, to však nedalo a 
vyrobila tabuľky s nápisom 
„Ukradnuté“ a vsadila ich do 
záhonov. A ďalší ľudia sa za-
stavovali a reagovali ´Ukrad-
li? Ja vám donesiem nové´. 
„Väčšina kvetín je darova
ných. Skalničky, sukulenty, 
chryzantémy, kosatec, kríky, 
ibišteky, jedlička. Jedna pani 
priniesla dvakrát plné auto 
kvetov zo záhrady, ďalší pán 
z  balkóna koniferky. ´Radi 
tadiaľto chodíme, chceme 
prispieť´, vysvetľovali svoje 
motivácie... Spočiatku, keď 
sme nakúpili kvety, niekto 
nám ich vzal. Dnes sa to 
však obrátilo. Viac je ľudí, 

ktorí nám ich nosia,“ hovoria 
o pozitívach.

A  tak má záhrada na Va-
vilovovej tento rok viac kve-
tov aj materiálu. Tvorcovia 
záhrady vedia dať nový život 
aj veciam, ktoré už niekto 
považuje za nepotrebné. Na-
príklad záhradné kreslo, cez 
ktoré prerastajú kvety, vytvo-
rilo zaujímavé zátišie. Rov-
nako ako skalky zo starých 
črepníkov. 

Záhradu stále dotvárajú. 
Nedávno rozsadili jasmínové 
kríky okolo vedľajšej zelenej 
plochy. Chceli by tu oddycho-
vú zónu oddelenú od hlučnej 
cesty. Zrecyklovaná lavička 
už tu stojí, raz si tu možno 
niekto rozprestrie aj pikniko-
vú deku. 

(in)
foto: Marián Dekan, archív, in 

ktorá zblížila susedov

Námestie Jána Pavla II. je slávne ne-
slávne. V roku 2003 sa tu zhromaž-

dili desaťtisíce ľudí z  celého Slovenska 
aj blízkeho zahraničia, aby pozdravili 
Svätého Otca. Pred dvoma rokmi zas 
bolo svedkom blahorečenia Titusa Ze-
mana. Smutne známe je však aj svojim 
neupraveným povrchom, ktorý určite 
nespĺňa predstavu o  vzhľade takto vý-
znamného miesta. Úvahy o  jeho revi-
talizácii siahajú hlboko do minulosti 
no až dnes začínajú získavať konkrét-
nejšie kontúry. Žiaľ, návrhy na úpravu 
pozemku zahŕňajú aj výstavbu, ktorá by 
natrvalo znehodnotila funkciu miesta 
ako zhromaždiska pre rôzne, nielen ná-
boženské podujatia. Skupina aktívnych 
kresťanov z Petržalky sa preto rozhodla 
osloviť Magistrát Hlavného mesta, aby 
na celej ploche námestia vyhlásil sta-

vebnú uzáveru a zároveň pripravil plán 
na jej úpravu tak, aby mohla slúžiť všet-
kým obyvateľom a  návštevníkom Petr-
žalky ako miesto oddychu, príjemných 
prechádzok, ale aj verejných zhromaž-
dení. Petíciu podporil aj europoslanec 
a  člen predsedníctva KDH Ivan Štefa-
nec. „Ako Petržalčan by som si prial, 
aby malo toto významné námestie 
dôstojnejší vzhľad a  zároveň sa vyhlo 
nevhodným zásahom developerov. Ide 
o  jednu z  mála voľných plôch v  našej 
mestskej časti, ktorá ešte nie je pozna-
čená výstavbou. Nemôžeme sa však 
uspokojiť len s  tým. Chýba základná 
vybavenosť, ako sú odpadkové koše, či 
chodníky. Preto som rád podporil petí-
ciu mojich priateľov z KDH a ďalších ak-
tívnych občanov, aby mali z  Pápežskej 
lúky radosť mali aj veľkí.“  

Pápežská lúka musí ostať otvorená pre všetkých

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

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava, Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

2018

2019
Havária potrubia a zničená záhradka. 

Predzáhradka na Furdekovej ulici

➤

➤
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DOM KULTÚRY 
LÚKY
12.,19.,26.05. | 15:00 | 3 € 
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno - hudobné popoludnie

15.05. | 19:00  | 2 €                                    ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
17 EURÓPSKYCH ŠTÁTOV NA PIONIERI
prezentácia cestovateľa Rudolfa TISOVSKÉHO 

16.05. | 17:00 | 3 €                                               ticketportal

PREDNÁŠKA - LIEČIVÁ SILA V NÁS 
prednáška o tradičnej činskej medicíne 
v praxi s Hajnalkou SZÜCSOVOU

17.05. | 19:30 | 5 €                                         ticketportal

ORCHESTRION AUDIO-VISUAL JAM SESSION_04
basa / gitara / bicie / klavir / dychy / perkusie / 
MC / spev + VJ-vizualista

24.05. | 19:30 | 3 €                                     ticketportal

PAVEL LEXA + DÁVID ARNOLD + JÁN HURTÍK  
folkový koncert

31.05. | 19:30 | 3 €                                      ticketportal
RAP NA LÚKACH VOL.15 - FREESTYLE BATTLE
freestyle je štýl rapu, bez alebo s beatom, kde 
rapové texty sú improvizované

CC CENTRUM
02.05. - 29.05. | pondelky, štvrtky, piatky
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
DETSKÁ HERŇA (pre deti do 4 rokov)

15.,22.,29.05. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO (pre deti 5 - 10 rokov)

16.,23.,30.05. | 16:00 | 2 €
HOPSASA (pre deti 3 - 6 rokov)

13.,20.,27.05. | 9:30 | 1 €/ osoba
15.,22.,29.05. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY (pre deti do 3 rokov)

15.,22.,29.05. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY (pre deti 3 - 10 rokov)

26.05. | 14:30 | 2 €
FAREBNÁ NEDEĽA keramická dielnička
téma: O VODNÍKOVI A VÍLE (pre deti 4 - 10 rokov)

VÝSTAVY
03.05. - 17.05. | 10:00 | vstup voľný
ODPAD / DOPAD
výstava prác študentov SSUŠAT v Petržalke

22.05. - 20.06. | 10:00 | vstup voľný
VR - PR 
obrazy a texty 
vystavujú: Veronika RÓNAIOVÁ a Peter RÓNAI
vernisáž 21.05. o 17:00 h 

ST

10. - 31. máj 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

 

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

27.05. | 19:00 | 15 €                                      ticketportal

MM KABARET UVÁDZA:
PETER KOZA - NÁVŠTEVA Z MINULOSTI

Milan MARKOVIČ a Páni bratia (Peter NIŇAJ 
a Róbert PUŠKÁR) pozývajú Petra KOZU 

29.05. | 10:00 | semifi nále |  vstup voľný
29.05. | 17:00 | fi nále | 2 €
POP HIT 2019 
24. ročník obvodnej súťaže v populárnej piesni

30.05. | 19:30 | 8 € / 10 € *                            ticketportal

ALLAN MIKUŠEK UVÁDZA VEČER HUDBY A TANCA

koncert legendy slovenskej country scény + hostia: 
Paľo DRAPÁK a tanečná skupina BRATISLAVSKÉ 
ZDRUŽENIE COUNTRY A DOBOVÝCH TANCOV

31.05. | 19:00 | 12 € 
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme Vám 
goralskú dedinku NOVÁ ĽUBOVŃA
FSk TAĽAR, ĽH BRATOV JENDRICHOVSKÝCH
záštitu nad podujatím prevzal Ing. Ján Hrčka 
- starosta MČ Bratislava-Petržalka

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
11.05. | 10:00 | 5 €  
CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA
14.05. | 20:00 | 3 € / 5 € ** | LETO
15.05. | 20:00 | 5 € | LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD
19.05. | 18:00 | 3 € / 5 € ** 
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
19.05. | 20:15 | 5 € | TERORISTKA
20.05. | 20:30 | 3 € / 5 € ** | DO BOJA
21.05. | 20:30 | 3 € / 5 € ** | CHVILKY
25.05. | 10:00 | 5 € | UGLY DOLLS
28.05. | 20:00 | 3 € / 5 € ** | VŠETCI TO VEDIA
29.05. | 20:30 | 3 € / 5 € ** | TEHERÁNSKE TABU 

predaj vstupeniek aj cez sieť ticketportal
zvýhodnené vstupné 4,00 € pre: 

deti do 18 rokov, študenti VŠ, ZŤP a seniori

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
10.05. | 18:00 | 12 €                                           ticketportal

„OŽIVENÉ SPOMIENKY“ - repríza 
slávnostného galaprogramu pri príležitosti 
30. výročia založenia DFS Kremienok

14.05. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE 
tanečno-zábavné popoludnie s DUO SERVUS

16.05. | 19:00 | 6 €                                       ticketportal

AKCENT LIVE + hosť: PETER FAHN
zábava do tanca i na počúvanie 

17.05. | 18:00 | 10 € 
DFS LÚČKA A HOSŤ FS MAGURA
folklórne vystúpenie súborov LÚČKA a MAGURA

18.05. | 18:30 | 6 €/do 10 rokov vstup voľný        ticketportal

BREIZH NOZ-BRETÓNSKA NOC
bretónske piesne o láske, mori a námorníkoch 
v podaní kapely ROC‘HANN

19.05. | 10:00 | 2 € 
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO - AKO GAŠPARKO 
JANOVI K PRINCEZNEJ POMOHOL
Divadlo RÁD ČERVENÝCH NOSOV   

23.05. | 18:30 | 11 € / 14 € *                           ticketportal

PETJAZZ 2019

XIX.ročník petržalského jazzového festivalu
Andrej ŠEBAN Sólo koncert
Dorota NVOTOVÁ Silné piesne
Marián ŠEVČÍK TRIO + Andy MIDDLETON (USA)

24.05. | 20:00 | 8 €                                         ticketportal

SENZUS - MAJÁLES 
zaručene výborná zábava s obľúbeným triom

25.05. | 19:00 | 12 €                                        ticketportal

FS ŽELEZIAR- ŇE JEDEN,ŇE DVA,AŇI ŇE TRI

hudobno-tanečný program k 55. výročiu súboru 

26.05. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO - POPREPLETKO
DIVADLO POD HRÍBOM

Partneri SLEDUJTE NÁS AJ NA:

Kulturne-zariadenia-Petrzalky

kulturne-zariadenia-petrzalky

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky 
je Mestská časť Bratislava-Petržalka

Aká bola Petržalka vášho 
detstva?

 Nezabudnuteľná. Stačí si 
nájsť na internete fotografie 
starej “Petržky” a  prečítať si 
komenty. Pre nás, petržalské 
deti, to bol raj. Bolo tu všetko, 
čo sme potrebovali k šťastné-
mu životu. Futbalové ihriská, 
množstvo lúk a  zákutí, blíz-
kosť Dunaja, ale napríklad aj 
vynikajúca pekáreň u  pána 
Bergendyho, hudobná ško-
la, dve továrne (Kovosmalt 
a  Matador), Pečňa, na ktorú 
sme sa chodili v  zime kor-
čuľovať, štrkoviská, ktoré sa 
trblietali ako nádherné mod-
ré oká uprostred lesov, ale aj 
Bučič, Pumpák, Lumpódl (to 
boli bažiny smerom k Ovsiš-
ťu), kiná Partizán a Iskra, pro-
peler, ktorého komín vypúšťal 
ako tučná cigara hustý čierny 
dym, chýrne krčmy, napr. 
U Mrenu…a tak by som mo-
hol pokračovať ďalej. Všade, 
z  každej strany, voľný výbeh. 
Kúsok do lesa, kúsok k vode. 
V  Petržalke vynikajúco fun-
govala hudobná škola pod 
vedením láskavého riaditeľa 
Františka Oswalda. Spomí-
nam si na poštu a  poštárov 
v  šedých uniformách, tá síd-
lila vedľa katolíckeho kostola. 
A potom petržalský park, Sad 
Janka Kráľa, krásny hustý a v 
ňom nádherné unikátne ro-

zárium. Po príchode Rusov 
ten park v  roku 1969 pre-
riedili, rozárium odstránili, 
v  parku vyťali množstvo vraj 
chorých stromov a  odvtedy 
sa v ňom cítim nesvoj - nie je 
to ten krásny hustý park, plný 
romantických zákutí a scené-
rií, je v ňom akési prázdno… 
Do Petržalky chodila a opro-
ti dnešnému divadlu Aré-
na mala konečnú električka  
č. 6. To bola poézia. Diskrétne 
tam na konečnej stála a privá-
žala najmä milencov k  Du-
naju a Lunaparku. A čo brati-
slavské veslárske kluby? Lido, 
plné ľudí, rybári, ktorí mali 
natiahnuté siete a  čakali na 
svoje úlovky… Alebo orecho-
vé aleje smerom na Jarovce, 
Rusovce či omamne voňajúce 
agáty oproti dnešným Slneč-
niciam - tam kedysi stála ma-
ďarská colnica. A  mohol by 
som takto pokračovať, pointa 
je v tom, že infraštruktúra tej 
“chudobnejšej” starej Petr-
žalky bola v pomere k počtu 
obyvateľstva oveľa bohatšia 
a  farbistejšia ako dnes. Dnes 
majú deti počítače, my sme 
mali ulice a  veľmi príjemnú 
petržalskú atmosféru.

Čo ste mali najradšej?
 Nechcem, aby zo mňa ho-

voril sentiment, ale ja som 
mal v  Petržalke rád všetko. 

Dom mojich úžasných sta-
rých rodičov, veľkú lúku za 
ich domom, futbalové “plác-
ky”, kde sa dalo vyblázniť, 
petržalský nádherný lužný les 
s  úzkou kľukatou cestičkou 
krížom až k dostihovej dráhe, 
atmosféru našej Poznaňskej 
ulice, na ktorej sme bývali, 
a  najmä prostredie hudobnej 
školy, kde sme pod vedením 
pána Oswalda a  ďalších lás-
kavých profesorov spoznávali 
svet hudby. A ak môžem, spo-
meniem, že sme mali vynika-
júcich susedov - boli to lekári 
manželia Otisovci, dlhoroč-
ný petržalský elektrikár pán 
Ondra, Irsovci, Gustaf íkoci 
(pán Gustaf ík napísal knižku 
Spomienky staropetržalča-
na), kamenári Habánkovci, 
Galbovci, Štiglicovci a  ďalší 
až po “bulhara”, záhradníka na 
konci ulice. Keď sme išli okolo 
neho, vždy nás, deti, počasto-
val nejakou čerstvo odtrhnu-
tou zeleninou.   

Čo vám najviac utkvelo 
v pamäti?

 Nádherná vôňa rozkvit-
nutých marhuľových sadov 
a  záhrad. Vtedy ešte nebola 
taká doprava, vzduch bol čis-
tý, nezamorený dymom a  tá 
vôňa bola vskutku omamná. 
Keď ste sa v  podvečer pri 
bzukote chrústov, ktorých 

Petržalka bola pre deti raj
Textár a básnik Kamil Peteraj s láskou spomína na Petržalku svoj-
ho detstva. 

lietali tisíce, tej vône nadých-
li, bolo to priam rajské inha-
lovanie. A  spomeniem ešte 
kúpanie sa v  jazerách, ktoré 
boli vtedy čistučké ako krištáľ 
a  kúpavali sme sa v  nich len 
my, Petržalčania. Žiadne 
dnešné masovky, voda plná 
olejových škvŕn, hulvátstvo, 
fľaše pohodené v  kríkoch, 
autá zaparkované priamo pri 
vode - bol to iný svet. V Petr-
žalke boli kedysi aj vychýrení 
bitkári a  chuligáni. Bolo tu 
niekoľko bánd, najznámejšia 
bola Krto banda. A z tej veru 
išiel strach. Keď ste poveda-
li, že ste z  Petržalky, každý 
radšej o  pol kroka ustúpil. 
Vtedy v  bratislavských štvr-
tiach “úradovala” všade ne-
jaká banda (Zuckermandel, 
Podhradie, Jakubák, Ovsište, 
Starý Háj, atď.) a tieto bandy 
si to vedeli s radosťou medzi 
sebou rozdávať. Vždy bol 
niekto vyzývateľ, dohodli sa, 
na koho území si to rozdajú 
- a poďme, mydlilo sa! Platila 
však uličnícka etika - Petržal-
čania nikdy nezmlátili Petr-
žalčana.

Ako ste vnímali zmeny Petr-
žalky?

 Veľmi, veľmi negatívne. 
Ako všetci Petržalčania. Zo-
brali nám rodičovský dom, 
dom mojich starých rodi-

čov, spretŕhali rodinné putá, 
bolo to brutálne. Paneláky 
pôsobili v tom krásnom prí-
rodnom prostredí ako päsť 
na oko. A  tak, ako “oholili” 
o  krásny život nás, oholili 
prakticky všetkých obyva-
teľov. Lebo Petržalka “stála” 
na záhradách, bola najmä 
o  nich. Pri každom dome 
ste ich videli, bola radosť do 
nich nazerať, ľudia, síce nie 
bohatí, ale slušní, skromní, 
ich mali ako neoddeliteľnú 
súčasť svojho bytia. Petržal-
ka bol vychýrený marhuľový 
raj. Zásobáreň marhúľ pre 
celú ČSR. Som staropetr-
žalský patriot. Myslím si, že 
ako všetci staropetržalčania. 
Každému z  nás zostali neo-
pakovateľné spomienky a  je 
nám clivo, keď sa obzrieme 
za tým, čo sme zažili a stra-
tili. Lebo my sme tak tro-
cha “emigrovali”, vygumovali 
nám minulosť. Ale viem, 
že nič nezmeníme, nedá sa 
to vrátiť späť. A  ktohovie 
ako by to vyzeralo, keby sa 
všetko uberalo iným sme-
rom. Namiesto skromných 
domov by tu dnes asi bol 
prepych a vládla by arogan-
cia novo zbohatlíkov, takže 
zasa až také veľké ilúzie ne-
mám. 

(sv)
foto: archív K.P. 

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 ! 

I N Z E R C 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. 

...a všetko bolo fuč
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

MICHAL ÉRSEK (26) 
z Bratislavy

POPIS OSOBY: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave V európsky zatýkací rozkaz 
pre zločin podvodu.

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.

MARTIN VÉGH (43) 
z Bratislavy

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave III príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre 
prečin krádeže v súbehu s prečinom 
poškodzovania cudzej veci.

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... v čase od 15. 4. 2019 do 28. 4. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 5 moto-
rových vozidiel, z toho v Petržalke 1 (Jasovská)? V noci zlodeji ukradli 4 a cez 
deň 1 auto. 
... v mesiaci marec 2019 pribudlo v Bratislave 3470 novoevidovaných osob-
ných áut (celkovo v kraji 3805), 189 nákladných a 126 motocyklov?

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Osvojenie dieťaťa

Psie exkrementy

Už vyše roka sa s manželom rozhodu-
jeme adoptovať si dieťatko v predškol-
skom veku. Boli by sme vďační, keby ste 
napísali, aké práva a  povinnosti majú 
manželia po adopcii a  čo všetko nás 
čaká. Myslím ako papierovo, aké dokla-
dy a podobne. Je možné, aby nám die-
ťa po adoptovaní niekto vzal, napríklad 
jeho biologickí rodičia? Ďakujeme.  

 Manželia (gmail.com)

Nie som spokojná so správaním maji-
teľov psov, ktorí opakovane po svojich 
miláčikoch neodstraňujú psie výka-
ly a  nechávajú za sebou znečistený 
trávnik, často aj chodník a iné plochy, 
nehovoriac o voľne behajúcich psoch. 
Pýtam sa, dokedy to máme trpieť? 
Sú nedisciplinovaní a často arogantní 
psičkári nepostihnuteľní? Čo na to ho-
voria naše zákony, kto sa má starať o to, 
aby sme nestúpali po psích výkaloch?

 E. R. (chello.sk)

Podľa našej právnej úpravy vzniká 
osvojením (adopciou) medzi osvojiteľom 
a osvojencom rovnaký pomer, aký je me-
dzi rodičmi a deťmi a medzi osvojencom 
a  príbuznými osvojiteľa pomer príbuzen-
ský. Odpovedať na vašu otázku – pokiaľ 
ide o práva a povinnosti osvojiteľov je jed-
noduché – pri výchove detí majú rovnakú 
zodpovednosť a rovnaké práva a povinnos-
ti ako biologickí rodičia. Osvojitelia sa zapíšu 
v matrike namiesto rodiča osvojenca.

V zmysle § 107 ods. 1 Zákona o rodine, 
súd môže osvojenie zrušiť z vážnych dôvo-
dov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, 
do šiestich mesiacov odo dňa právoplat-
nosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvo-
jenca, osvojiteľa, alebo aj bez návrhu. Po 
uplynutí polročnej lehoty zrušiť osvojenie 
už nie je možné. Pravda, pri zistení, že rodičia 
neplnia, alebo nemôžu plniť povinnosti vy-
plývajúce z rodičovských práv a povinností, 
v záujme maloletého dieťaťa môže súd po-
zastaviť výkon rodičovských práv a  povin-
ností. V  prípade zneužívania rodičovských 
práv a povinnosti najmä týraním, zanedbá-
vaním maloletého dieťaťa, či iným zlým 
zaobchádzaním s  maloletým dieťaťom, 
alebo výkon rodičovských práv a povinností 
napriek predchádzajúcim upozorneniam 
je závažným spôsobom zanedbávaný, súd 
pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. 
Prirodzene v danom prípade nejde o zruše-
nie osvojenia, ale o sociálnoprávnu ochranu 
maloletého dieťaťa bez rozdielu, či vyrastá 
v rodine osvojiteľa alebo v biologickej rodi-
ne. Pokiaľ ide o proces sprostredkovania ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, odporúčam 

grundler@chello.sk 

Pán Juraj (51) bol takmer štvrťsto-
ročie charakterným a korektným ban-
kovým úradníkom. Hoci mu peniaze 
cez prsty pretekali každý deň, nikdy 
sa mu na ne nenalepili. Čistý bankár-
sky štít sa leskol bez rušivej poškvrny, 
jeho osobný život bol v  znamení cti 
a morálky, dodržiaval zákony svetské 
i tie cirkevné. Život ho naučil byť fé-
rový v každej chvíli a v tomto duchu 
sa snažil vychovávať aj svojho syna. 
Veril, že človek prišiel na svet preto, 
aby konal dobro v každej chvíli svojho 
života. 

Keď sa dvaja muži pochybného 
výzoru začali pri bránke ich rodin-
ného domu zaujímať o Juraja juniora 
(18), bol presvedčený, že ide o hlú-
py žart, prinajmenšom o  trápne 
nedorozumenie. Mýlil sa. Matka už 
dávno zistila, že z  jej šperkovnice 
pomizlo niekoľko klenotov, stráca-
li sa aj peniaze uložené doma pre 
naliehavý prípad. Tušila, že za tým 
bude synátor a  drogy či hracie au-
tomaty. Dohovárala mu, prosila, aby 
jej povedal pravdu, ak je v  niečom 
namočený, vyhrážala sa, že to povie 
otcovi. Pred manželom mlčala, ma-
terinské srdce stále živila nádej, že 
všetko zlé sa na dobré obráti. Len-
že čas zázrakov akosi neprichádzal, 
počúvala len ďalšie série sľubov 
a priehľadných klamstiev. Tvrdá daň 
za dočasnú udržateľnosť rodinného 
utajovania s okamžitou splatnosťou 
prišla akoby z  iného sveta. Ani nie 

tak prekvapivo, ako hrozivo. 
V  letný podvečer, keď sa spomí-

nané indivídua motali okolo domu, 
junior zavolal otcovi, že nemôže prísť 
domov, že ktosi od neho pýta penia-
ze. Kto a  prečo, rozkričal sa otec, 
zavolám políciu, kde si?! Vydierať sa 
nedám. Postupne sa otec dozvedel 
o neznámej herni, kde jeho synátor 
dlžil komusi peknú kôpku peňazí. 
Po telefonáte chtiac-nechtiac pozval 
tých dvoch spoza bránky ďalej do 
domu. Toľko peňazí nemám, zrútil 
sa na stoličku po vypočutej sume. 
Máte, presvedčil ho jeden z dvojice 
tichým, ale výstražne znejúcim hla-
som. Pracujete v banke a syna chce-
te vidieť zdravého, nie ako kaliku, 
že? Jurajova argumentácie, že nie je 
zlodej, bola slabou morálnou ná-
plasťou, ktorá už nedokázala zasta-
viť myšlienku ničivo hlodajúcu jeho 
doteraz bezúhonný život. V priebe-
hu týždňa sa mu bez väčších prob-
lémov podarilo realizovať bankovú 
operáciu, ktorá pokryla finančné ná-
roky vydieračov aj s  požadovaným 
úrokom z omeškania. Nebol naivný. 
Ako skúsený bankový úradník ve-
del, že je otázkou času, kedy prevod 
z účtu solventného klienta banky na 
zahraničný účet zistia. 

Všetko je fuč, boli prvé slová pána 
Juraja, ktorými s poznateľnou úľavou 
pozdravil policajtov, keď si poň prišli 
priamo na pracovisko. Ako sa uká-
zalo, mal pravdu. (jgr)

Vzdávam hold všetkým 
zúčastneným na akcii 

Upracme si pri Kauflande 
28. apríla 2019. Osobne som 

spoznala iniciátorky Luciu 
a Janku, Mateja K. či Iva v ši-
balskom klobúčiku, ktorý 
našiel aj činky. Obdiv patrí aj 

milým deťom, ktoré priložili 
ruky k  dielu. Sprevádzal ma 
môj malý psík Rocky, ale ne-
bol jediným psíkom. Len času 
na bližšie zoznámenie nebolo, 
lebo všetci sa snažili vyčis-
tiť priestor. Vyrazilo mi dych 
v tom najlepšom zmysle slova: 
šarmantná budúca mamička, 
dnes tu, zajtra v  pôrodnici, 
sa šikovne zvŕtala! Želáme 
budúcej mamičke a jej mladej 
rodinke len to najlepšie.: pri 
hypermarkete sú rozpŕchnutí 
mladí ľudia s  plastovými vre-
cami a čistia okolie. Aj počasie 
kapitulovalo... 

 Paulovičová Anna

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
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0903 246 167
už od 13€

Pokiaľ ide o voľný pohyb a psie exkre-
menty, podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v  platnom znení (ďalej len 
„zákon“), sa priestupku dopustí ten, kto 
nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo 
zákaz voľného pohybu psa a  neodstráni 
bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil 
verejné priestranstvo. Podotýkam, že do-
tknutých priestupkov sa dopustí ten, kto 
vedie psa, nie priamo jeho držiteľ. Vodiť psa 
mimo chovného priestoru, alebo zariade-
nia na chov môže len osoba, ktorá je fyzic-
ky a psychicky spôsobilá, z čoho vyplýva aj 
povinnosť poznať aspoň základné predpi-
sy z tejto oblasti. Za tieto priestupky mož-
no uložiť pokutu do 65 eur. Podrobnosti 
o  znečisťovaní verejných priestranstiev 
ustanovuje obec zo zákona odvodeným 
všeobecne záväzným nariadením (VZN). 

V  predmetnej veci sa o  dodržiavanie 
zákonov stará najmä obecná polícia, kto-
rá má príslušné oprávnenia, v našej mest-
skej časti je to okrsková stanica MsP, so 
sťažnosťou sa občan môže obrátiť aj pria-
mo na miestny úrad. V  súčasnosti majú 
občania možnosť pripomienkovať Návrh 
VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území Petr-
žalky, a to v písomnej, elektronickej, alebo 
v  ústnej forme na oddelení životného 
prostredia miestneho úradu. Medzi práv-
ne predpisy upravujúce danú oblasť patrí 
citovaný zákon, občiansky zákonník, zá-
kon o policajnom zbore, zákon o obecnej 
polícii, trestný zákon, zákon o veterinárnej 
starostlivosti, zákon o priestupkoch, VZN 
jednotlivých obcí (v našom prípade VZN 
č.1/2008 v znení VZN č. 13/2013) a iné. 

po 85 m2 v Kittsee, 
Pressburger Strasse 4,

PREDÁM 4 BYTY v Kittsee

www.ehw-group.eu
0043 664 3471 007 

abzfinance@seznam.cz

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

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

Jednou vetou
Oskar (chello.sk): Podľa Trestného zákona § 135 ods.1 sa prechovávaním omamnej 
látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu rozumie mať 
neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu drogu a to v množstve, ktoré predstavuje 
maximálne trojnásobok obvykle jednorazovej dávky, a to pre osobnú spotrebu. 

osloviť úrad práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, ktorý vám poskytne všetky informácie 
potrebné na podanie žiadosti o zapísanie 
do zoznamu žiadateľov.

V rámci akcie Noc múzeí 
a  galérií bude 18. mája 

od 15.00 h  do 23.00 h  ot-
vorený aj náš bunker B-S 6 
VRBA. Návštevníci si budú 
môcť prezrieť tento pechot-
ný zrub (bunker) so sprie-
vodcom v  dobovej uniforme, 
odfotiť sa s ním, dozvedieť sa 
viac o bunkri, ale aj o celkovej 

histórii Petržalského opevne-
nia. Osvetlenie bude vo vnútri 
pomocou svetiel, ktoré tam 
máme osadené. Návštevu 
v  príjemnom prostredí vám 
spríjemníme dobovou hud-
bou z 30-tych rokov. Ak vyjde 
počasie, bude možné si zas-
trieľať aj z  expanzných akus-
tických zbraní. Vstupné do 

bunkra je dobrovoľné. Na ak-
ciu je zákaz vstupu so psom. 

 Peter Konýček

Je isté, že parkovanie tre-
ba riešiť, treba záchyt-

né parkoviská, treba sa snažiť 
motivovať ľudí viac používať 
MHD. Nový návrh bratislavskej 
parkovacej politiky je v  mno-
hých nápadoch veľmi dobrý. 
Návrh zaviesť parkovacie zóny 
a  v nich  poplatky podľa miery 
vyťaženia v  danom čase môže 
byť šité presne na potreby da-
nej oblasti  v  každej mestskej 
časti. Cez deň začať spoplat-
ňovať lokality ako oblasť Da-
ňového úradu, zaviesť platené 
nočné parkovanie pre ľudí, ktorí 
v Petržalke nemajú trvalý pobyt, 
áno súhlasím. Bratislava takto 
inšpiruje veľa ľudí, aby si zme-
nili svoj trvalý pobyt a dane tak 
platili mestu, kde majú kúpený 
byt, majú prácu, no zároveň sa 
sťažujú na veľa vecí, ktoré sa 
môžu aj vďaka takto získaným 
peniazom výrazne zlepšiť.  Sú 
však veci, s ktorými budeme my 
všetci, ktorí už dane Bratislave 
odvádzame, súhlasiť len veľmi 
tažko. A  to je navrhovaný po-
platok už za prvé auto 49 eur. 
Ak ľudia budú mať platiť a nikto 
im parkovacie miesto pri dome 
nezaručí, naopak skôr hrozí, že 
bude menej samotných par-
kovacích miest, za čo máme 
potom platiť?  Ako sa manželia 
dohodnú, kto bude platiť 49 
eur a kto 150 eur za druhé auto 
v rodine? 

Parkovanie pre reziden-
tov teda pre domácich by 
malo byť  bez obmedze-
ní   a  zadarmo  v  rámci ce-
lej mestskej časti, myslím 
si.  Miesto rezidenčných 
kariet by bolo rozumnejšie 
zaviesť komunikačné ná-
lepky povedzme s  20-eu-
rovým ročným poplatkom 
ľuďom, čo splnia všetky 
podmienky. Rozpoznáva-
nie ŠPZ teraz navrhovaným 
systémom z  mesta môže 
fungovať v  iných mest-
ských častiach, ale myslím 
si, že rozhodne nie v  Petr-
žalke, kde autá parkujú 
aj v  “stredovom páse” na 
parkovisku. Čo sa týka par-
kovného, pre rezidentov - 
držiteľov nálepiek (kariet) 
z  inej mestskej časti by 
mohlo byť zavedené zvý-
hodnené parkovné od 2 h 
parkovania v  inej mestskej 
časti (1 h zadarmo). Pre 
nerezidentov   (vozidlo bez 
nálepky/karty) 2-násobne 
hodinové tarify a  to od 1h 
parkovania. Myslím si, že 
treba konečne začať zvý-
hodňovať Bratislavčanov, 
otvorí sa možnosť získania 
dodatočných zdrojov pre 
ňu.   Zároveň dať možnosť 
abonentom kúpiť si ročnú 
nálepku na auto/ kartu vo 
vybranej mestskej časti – 
poplatok by si mohla určiť 
mestská časť.

Katarína Sklenková, 
zástupkyňa vlastníkov 

v Ovsišti

Drahá parkovacia politika

VA Š E  N Á Z O R Y
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Cvičenci klubu začiatkom 
novembra minulého 

roka na svetovom šampio-
náte World Championships 
me dzinárodnej organizácie 
World Traditional Karate 
Association v  talianskej Ma-
ssa di Carrara získali trinásť 
zlatých, štrnásť strieborných 
a  šesť bronzových medailí. 

Rozprávali sme sa s prezident-
kou klubu a trénerkou Erikou 
Letkovou a trénerom Rastisla-
vom Kolčákom. 

Rozmeňme troška tento váš 
obrovský úspech na drob-
né, rátali ste s tým, že sa na 
tomto prestížnom podujatí 
tak výrazne presadíte? 

 Do Talianska chodíme už 
osem rokov, pritom je zaují-
mavé, že prvý raz sme tam išli 
s  dvomi pretekármi, ale na-
posledy sme ich mali už šest-
násť. Verili sme, že získame 
nejaké medaily, najmä preto, 
lebo sme sa na toto poduja-
tie tvrdo pripravovali. A keď-
že ich bolo až 33, o  to sme 

Klub, kde trénujú celé rodiny

Karate klub Seiken Bratislava, ktorý sídli na 
Základnej škole Gessayova 2 a venuje sa tra-
dičnému a športovému karate, má súťažný 
koncept do veku 100 rokov. 

Š P O R TŠ P O R T

mali z  tohto úspechu väčšiu 
radosť. 

Odkedy trénujete v  tomto 
klube a s akým zámerom ste 
do neho prišli?

 V  Seiken Bratislava sme 
od jeho vzniku v  roku 2012, 
sme teda stále veľmi mladý 
klub. Založili sme ho ja, môj 
manžel Michal Letko a Rasti-
slav Kolčák. Išlo nám hlavne 
o  to, aby sme sa mohli veno-
vať deťom a chodiť s nimi na 
súťaže. Naša práca má zmysel, 
lebo okrem detí sa do nášho 
klubu prihlásilo aj dosť ich 
rodičov. V  súčasnosti sa na 
tréningoch zúčastňuje veľa 
rodín, ktoré spoločne trénujú. 
Máme zastúpené všetky veko-
vé kategórie a to od 6 až po 50 
rokov. Pravda, väčšinou deti 
trénujú iné cviky ako dospelí. 
Stretávame sa v pondelok a vo 
štvrtok na dvojhodinových 
tréningoch a  pokiaľ nás čaká 
súťaž, tak v stredu máme ešte 
špeciálnu prípravu. Ročne sa 
nám prihlási 20-30 ľudí, samo-
zrejme, máme aj úbytok, lebo 
nie každý vydrží tvrdý tréning.    

Koľkým deťom sa venujete 
a  aké máte podmienky na 
celkovú prípravu?

 V  súčasnosti pracujeme 
asi so sto cvičencami, detí 
z  tohto množstva je tak se-
demdesiat. Sú z  Petržalky, 
Bratislavy a  aj z  jej okolia. 
ZŠ Gessayova nám poskytu-
je na trénovanie veľmi dobré 
podmienky. Spolupráca je 
nadštandardná, pani riadi-
teľka Viera Šuleková nám 
vychádza v  ústrety, veľmi 
nám pomáha aj pán školník 
Pavel Hausknotz. K  dispo-
zícii máme menšiu a  veľkú 
telocvičňu a  tiež špeciálnu 
cvičebňu. Keď dostaneme 
príspevky z  2 percent daní, 
tak ich investujeme do rôz-
nych opráv. Každý rok ku-
pujeme cvičebné pomôcky, 
peniaze z členských príspev-
kov sa snažíme dávať do tré-
ningového procesu alebo na 
sústredenia a súťaže. 

Ktorí vaši zverenci si zaslú-
žia najväčšiu pozornosť? 

 U nás sa to dá veľmi ľah-
ko zistiť podľa farby opaskov, 
čím je farba tmavšia, tak tým 
by mal byť karatista lepší. 
Vychovali sme si viacerých 
dobrých karatistov, ktorí 
nám už aj v  našej práci po-
máhajú. Sú to všetko majstri 
Európy a majstri sveta. Takis-
to máme veľmi silnú kategó-
riu 9-ročných, ktorí sa veľmi 
dobre ukazujú v slovenských 
súťažiach. Toto isté konštato-
vanie platí aj o 13-, a 14-roč-
ných, hlavne dievčatách. 
Dlhodobo výborné výsledky 
dosahujú Adam Musil, Diana 
Kramerová, Marek Stránsky, 
Matúš Pitoňák, Tomáš Tet-
tinger, Teo Hurban, Samuel 
Kováč.  

Na koľkých pretekoch sa 
ročne zúčastňujete a  ktoré 
sú najvýznamnejšie?

 Každoročne absolvujeme 
v  rámci Slovenska do desať 
kvalitných súťaží. Vrcholom 
sú národné majstrovstvá 
a  tiež Slovak Open so zahra-
ničnou účasťou. V  zahraničí 
je to tak päť súťaží, chodíme 
do Talianska, Srbska, Česka 
a  zúčastňujeme sa na maj-
strovstvách Európy a sveta. 

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Túto nedeľu sa však Petr-
žalka vytiahla, lebo doma 

zdolala Duklu Banskú Bystricu 
3:1 a  hosťom pripravila prvú 
jarnú prehru. Mužom zápasu 
bol 26-ročný útočník Boris 
Turčák, ktorý dal prvý gól, na 
druhý prihral Lukášovi Gašpa-
rovičovi. ,,Dobre sme začali, 
pomerne rýchlo sme sa ujali 
vedenia a hoci Dukla vyrovna
la lacným gólom, pokračovali 
sme v aktívnej hre a v druhom 
polčase sme sa ešte dvakrát 
strelecky presadili po pekných 
akciách. Podľa mňa sme za
slúžene vyhrali,“ povedal nám 
Boris Turčák. ,,Isteže, Dukla 
bola pre nás tvrdým orieš
kom, nie náhodou tak dlho 
neprehrala, o  to viac nás teší 
víťazstvo nad ňou.“ Čím si skú-
sený hráč vysvetľuje, že na jar 
Petržalka strieda dobré výkony 
s horšími? ,,Fakt, neviem vám 
na to odpovedať. Vždy si niečo 
pred zápasom povieme, ako 
napríklad naposledy vonku 
v  Dubnici, ale už v  7. minúte 
sme dostali gól. Cez polčas si 
hovoríme, s  čím chceme vy
rukovať do druhého dejstva, 
inkasujeme však hneď z  prvej 
akcie z penalty. Takéto situácie 
nás zrážajú na kolená. Je však 
pravda, že doma sme zbytočne 
postrácali niekoľko cenných 
bodov, čo nás mrzelo.“

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

DK Zrkadlový háj Rovniankova 3
DK Lúky Vigľašská 3
Miestny úrad Petržalka - vestibul Kutlíkova 17
Lekáreň SCHNEIDER - Poliklinika  Rovniankova 1
BigMedia Ivanská cesta 2D
TERNO Jiráskova ul.
TERNO Vlastenecké nám
TERNO Mlynarovičova ul.
TERNO Pajštúnska ul.
TERNO Romanova ul.
TERNO Aupark
TERNO Vilová ul.
TERNO Ovsištské námestie
KRAJ Bratská ul.

Vaše obľúbené 
PETRŽALSKÉ NOVINY

nájdete každé dva týždne aj tu!

Turčák: Chceme byť 
z nováčikov najvyššie

Výkony a výsled-
ky futbalistov FC 
Petržalka sú v jarnej 
časti II. ligy ako na 
hojdačke. Doteraz 
zohrali 10 zápasov 
s bilanciou 4 ví-
ťazstvá, 2 remízy 
a 4 prehry so skóre 
14:13. Mrzieť ich 
musia hlavne domá-
ce remízy s Interom 
(1:1), Trebišovom 
(0:0) a tiež prehra 
s Bardejovom (0:1). 
Pritom Trebišov 
a hlavne Inter s veľ-
kou pravdepodob-
nosťou vypadnú do 
III. ligy.

Stred tabuľky je veľmi vy-
rovnaný, ale FC Petržalka 
stále má možnosť skončiť na  
5. mieste, na ktorom zimova-
la. ,,Na piatu Dubnicu stráca
me dva body, v  ostávajúcich 
troch kolách urobíme všetko 

preto, aby sme nazbierali čo 
najviac bodov a  zo štyroch 
nováčikov skončili v  tabuľ
ke najvyššie. Treba si však 
uvedomiť, že táto II. liga je 
nielen veľmi zaujímavá, ale 
aj vyrovnaná.“ Boris Turčák 

v  ostatných troch kolách dal 
dva góly, prebudil sa už teda 
strelecky? ,,Počas zimnej prí
pravy som mal problémy so 
zadným stehenným svalom. 
Dlhšie som sa teda dostával 
do tempa, cítim sa dobre, stá
le mám však čo zlepšovať a to 
až do konca kariéry. Isteže, 
góly mám v náplni mojej prá
ce, verím, že do konca súťaže 
ešte nejaké pridám.“  

Najbližšie sa Petržalka 

predstaví vonku proti Tatra-
nu Prešov. Na východe sa jej 
celkom darí, takže aj odtiaľ by 
mohla priniesť nejaké body. 
,,S Prešovom to vyzerá zle, 
veľmi mu hrozí zostup, my sa 
však v prvom rade pozeráme 
na seba, určite aj v  Stropko
ve, kde Tatran hráva, sa vy
nasnažíme uspieť,“ zakončil 
našu debatu Boris Turčák.  

Milan Valko
foto: Milina Strihovská
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Alexander  
Pope

ponor,  
pohrúž

druh  
vlákna

Pomôcky: 
nino, aloa,  
makramé,  
rupel, Lua

odcudzu-    
jem

tieň,  
po česky

prúdenie  
vody

značka  
argónu

žľab  
na lízanie  
soli pre  
zvieratá

Pomôcky: 
tanet, tali-   
pot, ploter,  
moa, pinit

druh  
kaktusa

Ivan  
(dom.)

4. časť 
tajničky

sám, osa-   
motene

skratka  
výkonného 

výboru

pobudol  
mužské  
meno

teplý  
morský  

prúd  
(geogr.)

1. časť 
tajničky

ovos,  
po česky  
izbové  
rastliny

Ondrej  
(dom.)  
úderom  

zasiahnem

zatvára  
zapínadlo  
zorú isté  
množstvo

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

krokom  
(zried.)

2. časť 
tajničky

orkán  
pečením  
priprav

privábim  
vhodné  
na pitie

stav bez  
pohybu

súlad  
(kniž.)  
panský  
sluha

klesol  
5. časť 
tajničky

oxid  
uránatý  
týkajúca  
sa krta

stupeň  
paleogénu

pirohy  
z cesta  
kakaový  

nápoj

Klub čes.  
turistov  
týkajúce  
sa tura

odrenina  
(zried.)

podzemná  
železnica  
žmurklo

šúcha,  
drhne  

zahaľovať

hojdaním  
tíšim  

(expr.)

lipnú  
(kniž.)  
dôkaz  
neviny

sklársky  
závod  

tmavozele-   
ný nerast

juho-      
americký  

strom

EČV  
Malaciek

ozdobné  
uzlíkova-    

nie  
obsial

bujné kone 
(expr.)  

štiepaná  
trstina

Oskár  
(dom.)

zjačali  
(expr.)  

neviazaný  
smiech

veľké mor-   
ské ryby  

treťohorný  
útvar

Pomôcky: 
reg, nopál,  
amará, sta-  
tér, pedig

Armáda  
Slov. rep.  

výzva   
na ticho

súhrn  
listov  

na strome  
tľapkal

značka  
erbia  

Blažena  
(dom.)

týčiť sa  
(zried.)

zadymiť  
(zried.)  
mužské  
meno

skratka  
bastuby  
horčiny  
(farm.)

naťahujem 
ruku  

za niečím

vymieňač  
iónov  

starorím-    
sky boh

voňavá  
živica  
zasipí  
(expr.)

obrátil  
smerom  

dolu

kamenité  
púšte  
pod

praž  
vojenčina  
(hovor.)

garde-      
robierka  
(hovor.)

skratka  
spojovacej  

dráhy

indonéz-    
ska palma  
premoká  
(zried.)

zaväzuješ  
úplne  
vypiť

ty si  
(bás.)

práca  
(v med.)  

čln  
na Rýne

napravo  
záhradná 
rastlina

Pomôcky: 
aak, kan-    
tal, yerba,  

Liber

kresliaci 
automat

zn. pre  
lambert  
3. časť 
tajničky

rušná,  
búrlivá  

Katarína  
(dom.)

skratka  
pre štátny  

druh  
zliatiny

peň  
(hovor.)

uvoľní 
zapínadlo  
mesačná  

sonda

skr. štátu 
Kentucky  

pštrosovitý 
vták

lízal  
(expr.)

škrtia  
chyť

oslovenie  
matky  

odborný  
článok  

vyvaľuje  
oči

tyl  
(zastar.)  

sulfid man-   
gánatý

vlastniť  
príslušník  
ruského  
národa

Soňa  
(dom.)  

citoslovce  
zasyčania

EČV  
Topoľčian

veža  
mešity  

keď

grécka  
minca  
malý  

orchester

stávam sa  
rovnopráv-   

nym

skratka  
automoto-   

klubu

plecniak  
(hovor.)

schop-      
nosť, spô-   
sobilosť

rímska  
bohyňa

TERNO Jiráskova ul.
TERNO Vlastenecké nám
TERNO Mlynarovičova ul.
TERNO Pajštúnska ul.
TERNO Romanova ul.
TERNO Aupark
TERNO Vilová ul.
TERNO Ovsištské námestie
KRAJ Bratská ul.

nájdete aj vo vybraných
predajniach KRAJ a TERNO


