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Dokument „Informácia o stave ná-
rodnej kultúrnej pamiatky Sad 

Janka Kráľa“, ktorý si od mestskej časti 
vyžiadali petržalskí poslanci na podnet 
poslanca Miroslava Draguna, analyzu-
je zúfalý technický a environmentálny 
stav parku. Dreviny postupne odu-
mierajú z  dôvodu hnijúcej koreňovej 
sústavy, ktorá bola spôsobená výstav-
bou vodného diela Gabčíkovo a  ne-
prirodzeným kolísaním a  zvýšením 
vodnej hladiny Dunaja. Bez šance na 
zlepšenie... Každoročne tak dochádza 
k nepredvídateľným vývratom a k úpl-
nému vyschnutiu asi 20 kusov stro-
mov. Z inventarizácie drevín na území 

parku medzi Auparkom a Viedenskou 
cestou vyplýva, že z približne 1852 ku-
sov stromov je 879 s ľahkým poškode-
ním, 362 so stredným poškodením 
(znížená fyziologická hodnota v rozpätí 
26 - 60 %), 117 s ťažkým a 12 odumre-
tých. Až 416 kusov stromov je v parku 
neperspektívnych, teda ich existencia 
je neudržateľná a postupne sú určené 
k odstráneniu. Odborný orez potrebu-
je 930 kusov stromov, neodkladný 245. 

Dlažbu pri zverokruhoch postup-
ne rozoberajú neprispôsobiví náv-
števníci, drevené lavice, ktoré sú po 
okrajoch, sa postupne rozpadajú. 

Pokračovanie na strane 10

Hoci je park národnou 
kultúrnou pamiatkou, je 
v čoraz biednejšom stave. 
Do konca roka tu treba 
vyrúbať 85 stromov bez 
možnosti nahradiť ich 
novými, 117 má ťažké po-
škodenie, väčšina potre-
buje odborný orez. Všetky 
zverokruhy, amfiteáter, 
mobiliár dlhodobo chátra-
jú. Sedáky a operadlá sú 
prehnité alebo úplne chý-
bajú, dlažba je rozpadnutá, 
toalety sú nefunkčné a za-
teká do nich, celá fontána 
i zalievanie potrebuje re-
pasovať potrubie. A mesto 
sa s mestskou časťou už 
roky nedokáže dohodnúť, 
koho je to zodpovednosť. 

nám chátra pred očami
Sad Janka Kráľa

➤

Opäť v bode  
nula, a predsa...
Po uzavretí mieru medzi starostom 
a riaditeľkami materských škôl je už 
pasé starostova výzva Petržalčanom, 
že ak ich trojročné dieťa neprijali do 
škôlky, majú sa mu ozvať.

Sú polopodzemné 
kontajnery ekono-
micky výhodnejšie?
Ak sa rozhodnete pre polozapustené 
kontajnery, musíte sa vyzbrojiť poriad-
nou dávkou trpezlivosti. Vieme, ako 
postupovať. Úsporu ale nečakajte.

Budatko možno 
hľadá práve vás
Máte nápad, ako zabaviť, podporiť, 
vzdelávať kolektív detí či matiek? V ma-
terskom centre sa potešia každej novej 
mamičke-dobrovoľníčke.

Petržalka  
v plameňoch

Pred 210 rok-
mi sa Petržalka 
stala dejiskom 
napoleon-
ských vojen. 
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strana 11 Až 416 kusov stromov je v parku neperspektívnych, teda ich existencia 
je neudržateľná. 
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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

7.-8. SEP.20
19

S A M O S P R ÁVA

Napätie, ktoré vzniklo 
medzi dvoma stranami, 

ktorým ide v podstate o to isté, 
o dieťa, je len následkom pre-
trvávajúceho nedostatočné-
ho počtu miest v  materských 
školách. A neexistujúcich pra-
vidiel pre prijímanie detí do 
škôlok.

Nemožno sa čudovať nové-
mu starostovi, že hľadal rieše-
nia, ktoré voličom sľúbil. Po-
núkol dve cesty. Prvú takmer 
hneď realizovateľnú - odporú-
čanie riaditeľkám uprednost-
ňovať petržalské deti a VZN, 
podľa ktorého by mali mi-
mopetržalské platiť za škôlku 
dvestopäťdesiat eur (budú ho 
koncom mesiaca schvaľovať 

miestni poslanci). Druhá si 
vyžaduje dlhší čas - do troch 
rokov chce samospráva vytvo-
riť nových 600 miest v  škôl-
kach, napríklad aj prestavbou 
17 školníckych bytov.

Naopak, mnoho tých, ktorí 
majú deti v petržalských škôl-
kach a pozná prácu riaditeliek, 
malo zas tendencie postaviť sa 
na ich stranu. Vyčítali staros-
tovi zlú komunikáciu, ktorá 
viedla k ich rezignácii, včasné 
nevypísanie výborových ko-
naní na pozíciu riaditeľky na 
7 materských školách a  dávali 
mu za vinu, že po jeho zverej-
nených riešeniach začali ľudia 
na riaditeľky útočiť a obviňo-
vať ich z korupcie, hoci ony sa 
len snažili dodržiavať zákon.

Faktom je, že nikto, a to ani 
na emóciami vyšpičkovanej 
verejnej diskusii v  DK Zr-
kadlový háj neprišiel s lepším 
návrhom ako starosta, ako 

neúnosnú situáciu riešiť. Jeho 
snahu o riešenie treba oceniť. 
Lenže Ján Hrčka sám pri-
znáva, že je skôr človek „cez 
čísla“, takže spôsob, akým 
návrhy podal, mohol vyznieť 
nátlakovo. To po včasnom 
nevyhlásení výberových ko-
naní výdatne prispelo k  od-
poru riaditeliek, ktoré skôr 
ako „tabuľkovo“, zas fungujú 
emotívne. A  konflikt bol na 
svete. 

Niečo tu nesedí
Najparadoxnejšie je, že 

spolu so svojou rezignáciou 
odstupujúce riaditeľky ma-
terských škôl zverejnili čísla, 
ktoré sú v  súlade so staros-
tovou predstavou. Podľa ich 
vyjadrenia do petržalských 
škôlok bude pre budúci rok 
prijatých 869 detí, z  toho je 
len 12 mimopetržalských 
a  z nich ide v  8 prípadoch 
o  deti zamestnancov. Podľa 
starostových predstáv malo 
byť prijatých 90 percent detí 
z 952 prihlásených s  trvalým 
pobytom v  Petržalke, kto-
rí k  31. 8. dovŕšia tri roky. 
Lenže... V  týchto dňoch už 
rodičia dostávajú rozhodnu-
tia o  prijatí či neprijatí ich 
detí do škôlok a  tých nepri-
jatých petržalských je akosi 
veľa. Takže tu niečo nesedí. 
Dôvodom bude zrejme to, 
že rodičia si môžu napísať do 
prihlášky čokoľvek... Mestská 
časť by to chcela overovať. 

Opäť v bode nula, a predsa o poznanie bohatší
Starosta Ján Hrčka 
sa verejne ospra-
vedlnil riaditeľkám 
materských škôl za 
nešťastnú komuni-
káciu. Medzi zne-
priatelenými stra-
nami zavládol mier, 
chystajú sa vytvoriť 
pracovnú skupinu 
a riešiť problém 
s nedostatkom miest 
v škôlkach a s prijí-
maním detí spoloč-
ne. Po vyhrotených 
vášňach sme sa opäť 
ocitli v bode nula. 
Na niečo však tento 
zmätok upozornil. 

Zatiaľ nemá ako. Riešenie vidí 
vo VZN o poplatku za škôlku. 
Riaditeľky sa k nemu nestava-
jú odmietavo. 

V  súčasnej situácii je však 
už pasé starostova výzva Petr-
žalčanom, že ak ich trojročné 
dieťa neprijali do škôlky, majú 
sa mu ozvať. Aktuálny stav je, 
že Ján Hrčka bude rešpektovať 
výsledky výberových konaní, 
v ktorých sa o posty uchádza 
všetkých 21 rezignovaných 
riaditeliek. Keď budú zná-
me (staro)nové mená, bude 
vytvorená pracovná skupi-
na, v  ktorej budú riaditeľky 
spoločne so samosprávou 
hľadať  možné budúce rieše-
nia prijímania detí do škôlok. 
Nateraz je v pláne minimálne 
poradovník neprijatých.

V koži „cépečkára“
Môže sa zdať, že po celom 

tom zmätku okolo prijíma-
nia detí v  Petržalke sme sa 
v  kruhu vrátili opäť do bodu 
nula. Pozitívne je zistenie, že 
starosta Ján Hrčka je schopný 
priznať rezervy v  komuni-
kácii, ospravedlniť sa a  začať 
komunikovať nanovo.

Smutným poznaním je, že 
najskôr sme tu mali počas so-
cializmu priam povinnú rajo-
nizáciu, teraz nás nedostatok 
parkovacích miest, lekárov aj 
miest v škôlkach núti sa k nej 
opäť vracať.

Zistili sme vďaka tomu, 
aké jednoduché je ocitnúť 

sa v  koži nenávideného „cé-
pečkára“, pretože aktuálne sa 
nimi stali všetci mimopetr-
žalskí rodičia, ktorí do našich 
škôlok „infiltrovali“ svoje deti. 
„Po odparkovaných autách 
začíname riešiť aj odparko-
vané deti,“ napísal istý disku-
tujúci na internete a  vyjadril 
obavu, že už nám nepreká-
žajú len mimobratislavskí 
návštevníci hlavného mesta, 
už sa začína aj nevraživosť 
medzi Bratislavčanmi samot-
nými. „Vieme, koľko petržal-
ských detí chodí do škôlok 
do iných častí mesta? Lebo 
ich rodičom vyhovuje, že ich 
majú blízko pri práci?“ pridal 
sa ďalší. „Keby takto začala 
k  problému pristupovať kaž-
dá bratislavská mestská časť, 
tak tu v Bratislave máme zá-
kopovú vojnu...“

A  napokon sme pochopili, 
že téma nedostatku kapacít 
v škôlkach, ktorý chce samo-
správa riešiť tvorením nových 
tried, len otvára ďalší a  ďalší 
problém. Je to nedostatok 
kvalifikovaného personálu 
v už existujúcich zariadeniach 
a zlý, niekedy až havarijný stav 
v  30-40-ročných budovách 
škôlok. 

Čakal však niekto, že sa tie-
to roky pretrvávajúce prob-
lémy vyriešia do polroka po 
voľbách?

(in)
foto: shutterstock,  

Matúš Husár

„Rozum a cit“ napokon našli kompromis.
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Ponúkaný plat 
• 5,25 € na hodinu
• pre študentov 4,50 € na hodinu

MOŽNOSŤ AJ NA 
SKRÁTENÝ ÚVÄZOK.

McDonald´s Aupark,  
Einsteinova 18,  
0907 757 713,  
rm13@sk.mcd.com

McDonald´s Danubia,  
Panónska cesta 38,  
0905 660 492,  
rm8@sk.mcd.com

McDonald´s Korzo – Staré mesto, 
Gorkého 1,  
0908 700 527,  
rm14@sk.mcd.com

McDonald´s TESCO Petržalka, 
Budatínska ul.,  
0905 289 778,  
marek.fekete@sk.mcd.com

V   našom vnútrobloku/dvo-
re Haanova 11 - 21 je 

tráva prerastená do pol kolien, 
v nej burina do pol pása,   po 
nedávnych dažďoch už aj po-
váľaná - začína zahnívať pri 
koreňoch. Medzičasom už do-
zreté buriny sa opäť vyseme-
ňujú a „zakladajú novú úrodu,“ 
posťažoval sa nám čitateľ.

„Má samospráva dosta-
točné kapacity ľudí a mecha-
nizmov?“ pýta sa. Problém je 
však inde. Tohtoročný máj bol 
nielen teplotne podnormálny, 
ale aj zrážkovo nadpriemerný. 
Podobný sme zažili v  roku 
2010. A  to komplikuje aj ko-

senie. Ako nás informoval 
Viktor Baumann, poverený 
vedením MP VPS Petržalka, 
kosenie je v daždivých dňoch 
zastavené, pretože spravidla 
sa kosia suché trávniky, pre-
tože mokrá tráva upcháva 
kosačky. Pracovníci tak musia 
čakať, kým tráva uschne, je 
dobré, keď aj pôda pod tráv-
nikom trochu preschne, čo sa 
v máji nedarilo. 

Starosta Petržalky Ján Hrč-
ka preto nariadil, aby hneď, 
ako to bude možné, začali 
kosiť všetky dostupné sily 
VPS a  všetci dodávatelia aj 
cez víkendy. Ozývajú sa však 

čoraz častejšie aj hlasy, aby 
boli vyčlenené pásy trávy, 
ktoré sa kosiť nebudú, pretože 
v lete lepšie zadržiavajú vlahu, 
ochladzujú prostredie a  sú 
dobré aj pre hmyz. Ľudia sa 
tiež obávajú toho, že ak prídu 
náhle horúčavy, čo nie je cel-
kom nereálne, nízko pokose-
ná tráva vyschne tak, ako sa to 
dialo na mnohých miestach 
po minulé roky. Ďalší protiar-
gumentujú výskytom kliešťov 
vo vysokej tráve a alergiami. 

Viktor Baumann napokon 
uviedol, že pripravujú zmenu 
stránky www.mpvps.sk, plá-
nujú na nej v  blízkej budúc-
nosti aj informovať o harmo-
nograme kosenia. 

(in) 
foto: Matúš Husár

„Parkovanie na nedáv-
no zrealizovanom 

parkovisku bude založené 

na systéme regulácie. V  pra-
xi to znamená, že na par-
kovisku Röntgenova č. 8 -10 

zaparkujete iba so súhlasom 
mestskej časti. Súhlas získate 
vyplnením a zaslaním (alebo 

kosenie znemožnil dážď
„Koncom mája sme mali stále nepokosené 
trávnaté plochy prerastené burinou z vlaňaj-
šieho „výsevu“.

Májové

Labute bojujú skôr s háčikmi
„Mám informáciu, že 
sa na malom aj veľ-
kom Dražiadku kradnú 
labutiam vajcia. Má 
ísť o dvoch mužov 
a jedno dievča. Som 
z toho zhrozená. Mô-
žete o tom napísať, aby boli ľudia všímavejší?“ 
napísala nám do redakcie čitateľka.

Oslovili sme Správu CHKO 
Dunajské luhy – pracovisko 

Bratislava. „Neprišli sme na raci-
onálny dôvod, prečo by to niekto 
robil,“ reagovali. Dopyt po labu-
tích vajciach na trhu nie je, ten 
sa týka vzácnejších vtákov, na-
príklad dravcov. Navyše, vyliah-
nutie je komplikovaný proces, 
vajcia treba dať na niekoľko dní 
do inkubátora, takže sa naskytá 
otázka, prečo by dotyční radšej 
nevzali už živé mláďatá. 

V tomto roku nezaznamenali 
ochranári na Draždiaku útoky 
na labute zo strany ľudí. Ubližuje 
im skôr sekundárny vplyv člove-
ka - občas dochádza k  stretom 
so psami, hoci na Draždiaku je 
zákaz voľného pohybu psa, ku 
kolízii s  vedením, častejšie sú 
uviaznuté háčiky v  zobákoch či 
zamotaný silón. „Keby boli rybári 
disciplinovanejší, nestávalo by sa 
to,“ skonštatovali ochranári.  (in)

foto: Lukáš Kocák

Nie je to rezidenčná zóna
Mestská časť na 
svojej webovej 
stránke informovala, 
že realizuje projekt 
organizácie dopra-
vy – regulovaného 
parkovania na par-
kovisku Röntgenova 
č. 8 – 10. Ide o prvú 
rezidenčnú zónu na 
území Petržalky?

TRÁPI VÁS 
STARÁ PROTÉZA?
MÁME PRE
VÁS RIEŠENIE!
Vďaka fixnej protéze budete môcť 
komfortne jesť, rozprávať a usmievať sa.

Praktické miniimplantáty, ktoré
pevne držia protézu, vhodné
pre takmer všetkých pacientov.

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

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

Stredovek 
v Sade
Druhý ročník kultúrne-
ho podujatia Stredovek 
v  Sade prinesie 15. júna 
do Sadu Janka Kráľa 
dobový tábor, remeslá, 
šermiarske vystúpenia, 
detskú arénu, tanec aj 
hudbu, ale predovšet-
kým „veľkú železnú bit-
ku.

Historický tábor bude 
návštevníkom prístupný 

už od 9:00h , kedy si budú 
môcť pozrieť jednotlivé šer-
miarske zoskupenia či vy-
skúšať napríklad váhu meča. 
Remeselníci budú zhotovo-
vať svoje výrobky priamo na 
mieste, a to zo železa, dreva, 
kože a skla.

Od 11:00 hodiny začne 
peší turnaj jednotlivcov. Po 
ňom sa postupne predsta-
via svojimi vystúpeniami 
niektoré zo šermiarskych 
skupín. Nebude chýbať ani 
turnaj družín, lukostrelecký 
turnaj či detská aréna. 

Hlavným bodom progra-
mu bude rekonštrukcia stre-
dovekej poľnej bitky, na kto-
rej sa zúčastní viac ako 120 
bojovníkov z 25 skupín. 

Podujatie spestrí tanečné 
zoskupenie Tón a  zakončí 
turnaj v  stredovekej hre so-
ule a  hudobné vystúpenie 
kapely Strigôň. Podujatie 
je neziskové s  voľným vstu-
pom pre verejnosť.

(pn)

osobným doručením) žiadosti 
o vydanie súhlasu k parkova-
niu na regulovanom parkovis-
ku, ktorú si môžete stiahnuť 
na webovej stránke Petržalky. 
Ostatní návštevníci tam budú 
môcť parkovať max. 4 h a po-
tom musia parkovisko opus-
tiť,“ informuje Petržalka na 
svojom webe. Žiadateľ musí 
mať trvalý pobyt v  lokalite 
Röntgenova.

„Nie je to rezidenčná zóna,“ 
informovala nás Mária Ha-
lašková z tlačového oddelenia 
mestskej časti. „Je to parko-
visko s  regulovaným státím 
v  zmysle platných pravidiel 
premávky na pozemných 
komunikáciách a  v zmysle 
platného dopravného znače-

nia. S  pripravovanou mest-
skou parkovacou politikou 
to zatiaľ nesúvisí.“ Toto par-
kovisko bude podľa jej slov 
regulované preto, aby mest-
ská časť Bratislava-Petržalka 
vyšla v  ústrety obyvateľom 
s  trvalým pobytom v  lokali-
te ulice Röntgenova. Ostatní 
návštevníci tam budú môcť 
parkovať maximálne 4 hodi-
ny, potom musia parkovisko 
opustiť. Ako sa bude časový 
limit kontrolovať? „Kontrola 
nad dodržiavaním pravidiel 
cestnej premávky je v kompe-
tencii mestskej polície alebo 
poriadkových zložiek PZ SR,“ 
dodala.

(in)
foto: MČ Petržalka

Sčítanie áut má pred-
chádzať zavedeniu rezi-

denčného parkovania. Ide 
pritom o druhé sčítanie, keď-
že prvé viacnásobné sčítanie 
motorových vozidiel sa úplne 
nepodarilo a  samospráva ho 
musela zrušiť. Vtedajší do-
dávateľ totiž nedodržal pod-
mienku 95-percentnej úspeš-
nosti zberu dát. Vzhľadom na 
miestami „chaotické parkova-
nie“ v Petržalke mal približne 
85-percentnú úspešnosť zbe-
ru dát.

„Ručné sčítanie je efektív-
nejšie ako kamerové sníma-
nie, nakoľko niektoré miesta 
Petržalky, kde parkujú autá, 
nie sú dostupné snímacím 
vozidlám,“ uviedol Radovan 
Choleva, vedúci oddelenia ko-
munikácie s verejnosťou petr-
žalského miestneho úradu.

Pod ručným sčítaním si 
treba predstaviť ľudí, ktorí fo-
tografujú automobily a zazna-
menávajú ich miesto a  EČV. 
Zamestnaní sú mestskou 
časťou na dohodu o vykonaní 
práce. Sčítavanie by malo trvať 
pravdepodobne do konca júna.

Cieľom viacnásobného sčí-
tania motorových vozidiel bolo 
zozbierať čo najviac dát o par-
kovaní áut v Petržalke, aby sa-
mospráva vedela, kde je najväč-
ší problém s parkovaním, koľko 
áut v  Petržalke v  noci reálne 
parkuje, koľko z  nich má mi-
mobratislavskú značku... Spočí-
tavať sa mala celá mestská časť 
rozdelená do 14 ucelených zón. 
Vlastný rezidenčný parkovací 
systém, ktorý bude zvýhodňo-
vať Petržalčanov, by podľa 
odhadov mohla mestská časť 
spustiť od septembra. (tasr)

Autá sčítajú do 
konca júna
Petržalka sa pustila do nového sčítania áut. 
Tentoraz ide o ručné sčítavanie a zber dát 
o parkujúcich vozidlách, ktoré vykonávajú 
vo večerných a nočných hodinách zamest-
nanci mestskej časti.
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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 ! 

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

Vedia, že neušetria, aj tak chcú polozapustené 
kontajnery
„Sú polopodzemné kontajnery ekonomicky 
výhodnejšie?“ pýta sa nás čitateľ a pokraču-
je: „Pôvodne som si myslel, že áno, pretože, 
keď nahradíte viac nádob jednou, môžete 
ušetriť na odvoze. Nedávno ma však známy 
presviedčal o opaku. Tak, ako to je?“

Poplatok za zber odpadu 
je daný VZN a odvíja sa 

od objemu. Jeden poloza-
pustený kontajner je ekvi-
valentom piatich klasických 
kontajnerov. Dáte doň 5 ku-
bíkov odpadu. Za jeden ku-
bík platíte OLO niečo vyše 
16 eur. A  je úplne jedno či 
smetiarske auto urobí kvôli 

týmto piatim kubíkom jeden 
alebo päť výjazdov. Stále je to 
rovnaká suma. 

Petržalské domy však na-
priek tomu zvažujú ich vý-
stavbu.   Vedia, že neušetria, 
že je to investícia bez návrat-
nosti, ale chcú väčšiu čistotu 
a hygienu. A tá im stojí aj za 
investované tisíce. Zmenu 

kontajnerov však spomaľuje 
byrokracia. 

Ak sa rozhodnete pre 
polozapustené kontajnery, 
musíte sa vyzbrojiť poriad-
nou dávkou trpezlivosti 
a  pripraviť sa na zdĺhavejší 
proces. Rozhodujúcim fak-
torom pri realizácii tohto 
projektu je najmä vlastníc-
tvo pozemkov. Tie patria 
väčšinou hlavnému mestu 
Bratislava a  kým magistrát 
nevydá súhlas a  poslanci 
to neodhlasujú, projekt má 
červenú. „ V  ideálnom prí-
pade to trvá 6-7 mesiacov,“ 
povedal nám Ján Hricko zo 
spoločnosti Redox-Enex, 
ktorá dodáva polozapustené 
kontajnery. 

 
Rozhodnutie  
v nedohľadne

S  ťažkosťami pri obme-
ne kontajnerov zápasia 
momentálne obyvatelia 
petržalských ulíc Vígľaš-
ská a  Beňadická. „Problé-
mom je, že kontajnery sto-
ja na   neurčenom mieste 
tj.parkovisku, ktorého vlast-
ník je magistrát, kontajne-
rové stojiská si platia bytové 
domy, a    za odvod odpadu 
a  dočisťovanie miesta zod-
povedá OLO. Som zvedavý, 
ako sa dohodnú vlastnícke 
práva v  príprave vypraco-
vania a  podania projektu 
na uzatvorenie stojiska, 

alebo na zapustenie kontaj-
nerov do zeme, aby sa ušet-
rilo miesto,“ napísal nám do 
redakcie Marek. 

 
Čakanie na magistrát

S podnetom sme sa obráti-
li na magistrát, ktorý sa však 
vyjadril len k  všeobecné-
mu postupu, ktorý sa pri ob-
mene kontajnerov vyžaduje. 
„Pokiaľ majú obyvatelia zá-
ujem o  vybudovanie alebo 
o  rekonštrukciu a  renováciu 
(napr. aj uzatvorenie) kon-
tajnerového stojiska na po-
zemku v  majetku hlavného 
mesta je nutné, aby podali 
žiadosť na magistráte, kto-
rá musí obsahovať: žiadosť, 
kópiu katastrálnej mapy 
a  dokumentáciu k  situova-
niu a  vizuálu kontajnerové-
ho stanoviska. Po predložení 
kompletnej žiadosti a jej pre-
rokovaní v  rámci odborných 
útvarov magistrátu je návrh 
na nájom pozemku predlo-
žený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva,“ napísal nám 
Peter Bubla.

 
Plus a mínusy  
polozapustených nádob  

Polozapustené kontaj-
nery sú na Slovensku stále 
v  plienkach. Počet bytových 
domov, ktoré obmieňajú 
staré kontajnery za poloza-
pustené sa však pomaly roz-
širujú. Aké sú teda výhody 

Čo potrebu-
jete na  
vybavenie
1. žiadosť - v  ktorej sa 

uvedie nájomca (vlast-
níci bytového domu), v  za-
stúpení správcu bytového 
domu (spoločenstvo vlastní-
kov bytov alebo správcovská 
spoločnosť), názov a  sídlo 
nájomcu, bankové spojenie, 
identifikačné údaje nájom-
cu IČO, DIČ, uvedenie kon-
taktnej osoby s  telefónnym 
číslom, ktorá bude konať za 
nájomcu (a ktorá aj bude 
podpisovať zmluvu, v prípa-
de, že osoba nebude štatu-
tárnym zástupcom - musí 
byť doložené písomné spl-
nomocnenie na tento úkon, 
e-mail, špecifikácia bytové-
ho domu, ku ktorému bude 
kontajnerové stojisko slúžiť, 
identifikácia pozemku/par-
celné číslo, požadovaná vý-
mera, katastrálne územie
 

2. kópiu z  katastrálnej 
mapy - v  kópii musí 

byť zakreslené navrhované 
umiestnenie kontajnerové-
ho stojiska s  jeho pôdorys-
ným okótovaním 
 

3. dokumentáciu k  situ-
ovaniu a  vizuálu kon-

tajnerového stanoviska – 
fotografie súčasného stavu, 
vizualizácia navrhovaného 
kontajnerového stojiska, po-
hľady s rozmermi, technický 
popis použitých materiálov

Problémy 
s odvozom
Mestskej časti pribúdajú 
podnety súvisiace s  vo-
zidlami, ktoré parkujú 
tak, že bránia pracovní-
kom z OLO odviesť odpad 
z kontajnerových stojísk. 

Na tento problém upozor-
nil aj obyvateľ zo Zniev-

skej ulice, ktorý sa obrátil na 
mestskú časť s požiadavkou, či 
by nebolo možné vyznačiť na 
vjazde na parkovisko žlté čiary.

„Mestská časť nebude 
vyznačovať duplicitné do-
pravné značenie. Riešením 
je iba požiadavka na poriad-
kové zložky, aby vykonávali 
dohľad nad dodržiavaním 
ustanovení zákona. Pokiaľ 
sa bude tolerovať porušova-
nie pravidiel cestnej premáv-
ky, nevieme žiadnym spôso-
bom zabezpečiť aby vodiči 
nestáli na miestach, kde je to 
zakázané,“ povedala Zuzana 
Kordošová, vedúca oddele-
nia územného konania a do-
pravy mestskej časti.

 (pn)

Neviete sa rozhodnúť?
Plusy 

 Čistota. Keďže majú väč-
šiu kapacitu a  zmestí sa 
do nich viac odpadu, 
neporiadok, smeti pohá-
dzané v  stojiskách vedľa 
smetiakov budú minu-
losťou.

 Hygiena. Kontajnery 
sú zapustené do  hĺbky 
1,5 metra, to znamená 
chladnejšiu teplotu, odpad sa pomalšie rozkladá a nezapá-
cha, tak ako v klasických kontajneroch.   

 Koniec návštev bezdomovcov. Vzhľadom na hĺbku poloza-
pustených kontajnerov už nebude do nich možný prístup. 
Znižuje sa riziko výskytu potkanov.

 Úspora priestoru. Obmenou polozapustených kontajnerov 
je v niektorých prípadoch možné získať parkovacie miesto/
miesta.

 Výhodou môže byť zníženie intervalu odvozu odpadu mest-
skou zbernou spoločnosťou. 

Investícia a efektívnosť
 Cena začína od 15-16 tisíc eur bez DPH. V  cene je 5 kon-

tajnerov, ktoré môžu nahradiť 12 starých nádob, projektová 
dokumentácia, kontajnery a kompletná realizácia. 

 Pri polozapustených kontajneroch úsporu nečakajte, o eko-
nomickej efektívnosti nepresviedča ani dodávateľ.

 Na polozapustené kontajnery nie je možné čerpať žiadne do-
tácie, vlani OLO na pilotný projekt vyčlenil 200-tisíc eur, v roku 
2019 OLO dotáciu neposkytuje a nie je ani iný poskytovateľ. 

a nevýhody polozapustených 
nádob? Plusom je najmä vyš-
šia čistota a  hygiena, pokiaľ 
sa sústredíte na ekonomickú 
úsporu, vaše očakávania sa 
nenaplnia. Náklady na reali-
záciu sa pohybujú od 15 – 16 
– tisíc eur bez DPH, náklady 
na zber odpadu je rovnaký 
ako pri starých zberných 
nádobách, keďže polozapus-

tené nádoby zaberajú menej 
miesta, získať môžete parko-
vacie miesto, alebo sa môže 
znížiť interval zberu odpadu 
zberným vozidlom OLO.   

Najideálnejšie sú poloza-
pustené kontajnery pre domy, 
ktoré sa len stavajú, resp.idú 
stavať. 

(mc)
foto: OLO, archív

Zľavnené vstupné počas Slovenských dní: 
až 20 %, v porovnaní so stálymi cenami!

Celková výška vstupného: dospelý:  € 8, 80,-
dieťa a mládež od 6 do 19 rokov, študent:  € 4,80,-
rodinná vstupenka (2 dospelí, 2 deti):  € 18,40,- 

Prihlásiť sa vopred v uvedené dni nie je potrebné.

Viac informácií aj v slovenčine na 
www.donauauen.at

Slovenské dni – využite prázdniny či voľný 
čas a spoznajte dunajský lužný les

Viete, kde je Národný park Dunajské luhy? 
Len pár kilometrov od Bratislavy, cez hranicu s Ra-
kúskom, cez mesto Hainburg a  Dunajský most, 
smerom do obce Orth an der Donau, nájdu rodiny 
s deťmi, školáci, doslova raj na zemi. Navyše cyklisti 
sem môžu prísť pohodlne po dunajskej hrádzi. Ten-
to rok pripravili pracovníci centra Dunajských luhov 
v zámku i na poloostrove pri zámku, ďalšie novinky. 
Nechýbajú ani špeciálne slovenské dni pre našich 
návštevníkov. Pre deti je na ostrove rely s hádanka-
mi, podklady dostanú drobci hneď pri vstupe do 
zámku aj v  slovenskom jazyku. Počas 
leta bude zasa bohatý prázdninový 

program – a to každý štvrtok od 14- 17:00 hodiny. 
Začne 04. júla a  potrvá do 29. augusta 2019. Pre 
návštevníkov bude isto zaujímavá aj výstava vo veži 
zámku, venovali ju životu obyvateľa dunajských le-
sov, mloka veľkého. A keď už vyjdete po železných 
schodoch celkom nahor, kamera inštalovaná pod 
strechou, sprostredkuje zaujímavé zábery, či neu-
tíchajúce klepotanie čevených zobákov bocianov 
v hniezde, ktorí sa stali len prednedávnom rodičmi. 

Národný park Donau-Auen - Dunajské 
luhy sa rozprestiera medzi európskymi hlavný-

mi mestami Viedňou a  Bratislavou a  chráni 

posledné veľké územie pririečnej lužnej krajiny 
v  strednej Európe. Životodarnou tepnou tohto 
územia je prirodzený tok Dunaja, ktorý vytvá-
ra životné prostredie pre mnohé vzácne rastli-
ny a živočíchy. Ponuka vzdelávania v národnom 
parku je pestrá a  rôznorodá: počas peších túr, 
či splavoch vás skúsení sprievodcovia zasvätia 
do tajov čarovnej prírody Dunajských luhov. 
Nové pohľady na Dunajské luhy aj s podrobný-
mi informáciami sú návštevníkom k  dispozícii 
v  Centre národného parku -  v  zámku ORTH 
(schlossORTH Nationalpark-Zentrum), v  obci 
Orth/Donau. 

Voľne stojace kontajnery na Vígľašskej ulici. Často nie je 
v silách vlastníkov zabrániť neporiadku okolo nich. 

➤
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Sprievodný  
   program
súťaže pre deti, sladká 

odmena, maľovanie  
na tvár, tvorivé dielne

MODERUJE: 
TÁŇA ŠÚROVÁ 

19rokov!oslavujeme
SOBOTA  15. 6. 2019 
10.00 – 10.45 MUZIKÁL SNEHULIENKA A TRPASLÍCI

10.45 – 11.00  NARODENINOVÁ ODMENA

11.00 – 11.30  KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK

11.45 – 12.15  VESELÁ CIRKUSOVÁ  
  ŠKOLA – CIRKUSKUS

12.15 – 12.45  SÚŤAŽE PRE DETI

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

● RUČNÝ pracovník - 680 € mesačne brutto
● KOSEC ručný krovinorez - 770 € mesačne brutto

● VODIČ „B“ - 824 € mesačne brutto
● VODIČ „T“, KUBOTA - 824 € mesačne brutto

● VODIČ „C“ – 1.150 € mesačne brutto
● UPRATOVAČKA ½ úväzok - 365 € mesačne brutto

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

„Budatko zalo-
žilo pred dva-

nástimi rokmi sedem 
mamičiek na mater-
skej dovolenke. Od-
vtedy ho vedie už pi-
ata generácia matiek. 
Vedú ho ako dobrovoľ-
níčky bez nároku na odmenu,“ 
hovorí Kristína Kováčiková, 
ktorá je jednou z  nich. Hoci 
je na materskej osem rokov, 
v  Budatku sa ocitla len pred 
3,5 rokmi. „Mám rada tvorivé 
veci, napadlo mi, že by som 
mohla niečo podobné robiť 
s  deťmi v  materskom centre. 
Tak som sa prihlásila,“ hovorí 
a priznáva, že centrum, vedľa 
ktorého bývala, dovtedy len 
obchádzala. „Toto prostredie 

som si zamilovala. Uspokojuje 
ma, že robím pre druhých nie-
čo, čo má zmysel.“ Dokonca sa 
deťom plánuje venovať ďalej 
aj profesne, hoci kedysi bola 
marketingovou manažérkou.

Kristína je súčasťou živého 
organizmu, ktoré privíta roč-
ne viac ako 5000 detí, tiež len 
dočasu. Keď jej syn pôjde do 
škôlky a ona do práce, vystrie-
da ju ďalšia z mamičiek-dob-
rovoľníčok. „Aktuálne nás je 

okolo 40, ale stále hľadáme 
nové, pretože na rozsah ak-
tivít, ktoré ponúkame, je nás 
stále málo,“ vysvetľuje Kristí-
na. 

Sprevádza ma priestormi 
materského centra. Budatko 
našlo svoje zázemie v  budo-
ve Strediska služieb školám 
a  školským zariadeniam Bra-
tislava-Petržalka na Holíčskej 
30, ktorá patrí mestskej časti. 
Bývalé jasle so šiestimi miest-

Robíte niečo pekné či osožné pre 
Petržalčanov? 
Ste občianske združenie, komunitné centrum, aktivisti, 
dávate ľudí do pohybu, venujete sa deťom...? 

Pochváľte sa svojou činnosťou prostredníctvom Petržalských novín. Na-
píšte nám o sebe pár riadkov na petrzalskenoviny@gmail.com a my vás 
budeme kontaktovať.

Natočte klip o Petržalke
OZ Presadíme štartuje začiatkom júna súťaž 
pre deti. Vyzýva ich, aby na letný reggae hit 
Džungľoraj nakrútili na mobil videoklip  
o Petržalke.

Cieľ je pekný – aj takto sa deti 
identifikujú s  miestom, kde 

žijú. Prostriedok je im tiež blízky, 
všetky deti dnes točia krátke po-
hybové sekvencie na Instagram 
či TikTok. 

Uvidíme, či ich osloví pes-
nička Džungľoraj Petržal-
čanky Kristíny Prekopovej, 
s  ktorou OZ Presadíme spo-
lupracuje. Detský pohľad na 
miesto, kde žijú, by bol veľmi 
podnetný. 

Občianske združenie si tou-
to akciou chce pripomenúť aj 
storočnicu pripojenia Petržal-
ky k ČSR (15. 8. 2019). „Súčas-
ťou kampane sú aj zaujíma-
vé ceny a  snaha o  zápis do 
Guinessovej knihy rekordov 

v  počte vytvorených video-
klipov na tému miesta, v kto-
rom žijeme a  jeho potrieb. 
Súťaž potrvá do 31. 7. 2019, 
organizátori dúfajú, že sa aj 
zapoja rôzne komunity, ume-
lecké školy či deti so špeciál-
nymi potrebami, keďže každý 
pohľad je jedinečný. 

Pieseň pre tvorcov video-
klipov bude spolu s  inštruk-
ciami k  dispozícii hneď po 
zaregistrovaní sa cez e - mail 
dzungloraj@gmail.com. Vy-
hodnotenie sa uskutoční 
19. 10. 2019 pri hraniciach 
s  Rakúskom, na Kopčanoch 
v  Petržalke, kde je situovaný 
vojenský cintorín s  obeťami 
1. svetovej vojny. (pn)

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!

BUDATKO možno hľadá práve vás
Keď vo štvrtok 
doobeda vchádzam 
do Materského 
centra Budatko, je 
tam rušno. Rodičia 
prichádzajú s deťmi 
do herne, ale aj na 
pohybový krúžok 
a do Montessori ate-
liéru. Víta ma jedna 
zo štatutárok centra 
Kristína Kováčiková 
s 2,5-ročným synom. 
Ten je tu ako doma. 
Pobehuje po chod-
be, otvára dvere, 
keď niekto zazvoní 
a „dovolí“ mame aj 
vyše polhodinový 
rozhovor v oddycho-
vej miestnosti nazva-
nej familiárne 
„obývačka“.

nosťami a  kuchynkou sú ide-
álnym priestorom pre jeho 
aktivity. Každý kúsok centra je 
maximálne zužitkovaný. Vidím 
to na herni, ktorej súčasťou je 
aj chodba, pretože deti ťažko 
obmedzíte na jednu miestnosť. 
A  nechýba ani detský sen - 
veľká trampolína. Hernička je 
otvorená denne od 9.30h do 
11.30h a  poobede od 16h do 
18h. Môže sem prísť za dobro-
voľný príspevok 1 euro kedy-
koľvek akákoľvek mama so svo-
jím potomkom. Celé materské 
centrum napokon funguje na 
báze dobrovoľných príspev-
kov, grantov a  dvoch percent 
z daní. Tie slúžia na prevádzku 
a  chod centra, rekonštrukciu 
priestorov, obnovu hračiek, na 
materiál, na akcie... „Sme jediné 
materské centrum v Petržalke, 
ktoré funguje na báze dobro-
voľných príspevkov,“ hovorí mi 
Kristína a vysvetlí rozdiel opro-
ti komerčným rodinným cen-
trám. Materské centrum vedú 
mamy na materskej bez nároku 
na honorár.

Rodičia s  deťmi sa dnes 
zbiehajú aj na pohybový kurz 
Folklóriček, na ktorý sa už 
treba prihlásiť na webovej 
stránke centra. „Vedie ho bý-
valá tanečnica SĽUK-u, vy-
študovaná pedagogička tanca 
Klaudia Kordošová. Kedysi 
sem chodievala aj s dieťaťom, 
to už odrástlo, ale ona zostala 
verná Budatku. A deti ju mi-
lujú,“ hovorí Kristína a  vedie 
ma ďalej. Za herňou otvára-
me dvere do Montessori ate-
liéru, kde je odrazu úplne iná 
energia a  úplne iné hračky. 

„Voláme ich pomôcky,“ opra-
vuje ma s  úsmevom certifi-
kovaná montessori lektorka 
Naďa Nováková. V  podstate 
jej dávam za pravdu, zmeták, 
metlička, stierka na umývanie 
okien, všetko v miniverzii, sa 
naozaj nedá nazvať hračka-
mi. Veci z praktického života 
upravené tak, aby s nimi dieťa 
vedelo manipulovať, sú záme-
rom školy Montessori. „Hra-
čiek“ je tu oveľa menej ako 
vo vedľajšej herni. „Deti sa 
vďaka tomu lepšie sústredia 
na dokončenie vecí, neprelie-
tajú ako motýle z  jednej veci 
na druhú. Priveľa podnetov je 
niekedy na škodu,“ vysvetľuje 
Naďa Nováková. Malý chla-
pec jej dáva za pravdu. Odušu 
strieka vodu na zrkadlo a stie-
ra a čistí a čistí... 

Úspech v Budatku majú aj 
tvorivé dielne, podporné sku-
piny nosenia a dojčenia, pred-
nášky z  oblasti pediatrie či 
excel školenie, ktoré nedávno 
ponúkla ďalšia mama. „Máme 
aj krúžky konverzácie v  an-

gličtine a  v  nemčine, ktoré 
vedie ďalšia naša dobrovoľ-
níčka bez nároku na odmenu. 
Pred rokmi sem prišla jedna 
mama s  týmto nápadom 
a  odvtedy sa krúžok „dedí“,“ 
hovorí Kristína a  dodáva, že 
rodičia oceňujú, že im jednak 
odpadá starosť, kam umiest-
niť dieťa počas lekcie a  tiež 
len symbolické poplatky do 
dvoch eur. Máte nápad, ako 
zabaviť, podporiť, vzdelávať 
kolektív detí či matiek? Dvere 
v Budatku máte otvorené. Po-
tešia sa každej novej mamič-
ke-dobrovoľníčke. 

Občianske združenie ne-
prevádzkuje Budatko pre 
zisk. Cieľom je umožniť stre-
távanie sa mamičiek, aby sa 
vyhli sociálnej izolácii a  tiež 
podporiť mladú petržalskú 
komunitu. A  darí sa im to 
vďaka ochote, nadšení a  en-
tuziazme všetkých dobrovoľ-
níkov. Príkladom je nedávna 
športovo-vzdelávacia akcia 
Potulky slnečnou sústavou, 
ktorá sa uskutočnila 11.mája 
2019 pri príležitosti 12. naro-
denín Budatka. Pripravovalo 
ju vyše 20 dobrovoľníčok po 
nociach a vo svojom voľnom 
čase. Na podujatí, ktoré bolo 
aj vďaka finančnej podpore 
nadácie ZSE pre všetkých 
zadarmo, spolupracovalo Bu-
datko s  Miestnou knižnicou 
Petržalka či Astronomickým 
klubom. „Sme radi, že rodičia 
nie sú na našich podujatiach 
len doprovod, ale vieme aj pre 
nich pripraviť niečo zaujíma-
vé,“ dodala Kristína. (in)

foto: MC Budatko, in

Do herničky môže prísť ktokoľvek, príspevok je len euro.

Akcia Potulky slnečnou 
sústavou boli oslavou  
12. narodenín Budatka.

Montessori ateliér ponú-
ka deťom na hranie veci  

z praktického života.➤

➤ ➤

U detí majú úspech tvori-
vé dielne, u mamičiek krúž-
ky konverzácie v angličtine 
a v nemčine. 

Š K O L S T V OŠ K O L S T V O

➤

S deťmi tancuje  
bývalá tanečnica 
SĽUK-u Klaudia  

Kordošová.
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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

Vďaka Bratislavskému 
mieru z  roku 1805 sa 

vtedajšie snemové a  koruno-
vačné mesto Uhorska navždy 
zapísalo do dejín diplomacie. 
Mier však nemal dlhé trva-
nie. Už v roku 1809 Bratislava 
a  jej okolie pocítili hrôzy no-
vej vojny. Napoleonovi ju vy-
hlásil rakúsky cisár František 
I. v snahe získať späť stratený 
vplyv. 

Hoci sa vojenské operácie 
z  pohľadu Rakúska rozbehli 
úspešne, Napoleon čoskoro 
získal prevahu a  obsadil Vie-
deň. Veliteľ hlavnej rakúskej 
armády arcivojvoda Karol me-
dzitým zaujal pozície na ľavom 
brehu Dunaja, oproti nemu. 

Po bitke pri Aspern, neďa-
leko Viedne, v ktorej sa Napo-
leonovi nepodarilo prekročiť 
Dunaj, Francúzom hrozilo, že 
rakúska armáda arcivojvodu 
Jána sa pri Bratislave prepraví 
na ľavý breh Dunaja a spojí sa 

s hlavnou rakúskou armádou. 
V  súvislosti s  tým vzrástol 
strategický význam dnešnej 
Petržalky, ktorú v  tom čase 
tvorili ostrovy oddelené 
dunajskými ramenami. Už 
v prvej polovici mája sa tu za-
čalo s  budovaním opevnení. 
Za základ bol zvolený ostrov 
Au, na ktorom sa nachádzal 
Aupark (dnešný Sad Janka 
Kráľa). Územie Petržalky, 
kde vtedy žilo približne 500 
obyvateľov, bolo evakuované. 
Keď sa koncom mája velenia 
obrany ujal rakúsky generál 
Vinzenz Ferrerius Bianchi, 
fortifikačné práce sa zinten-
zívnili. Napoleon preto roz-
kázal maršalovi Louisovi-Ni-
colasovi Davoutovi, aby sa 
zmocnil pravého brehu Du-
naja pred Bratislavou. 

Začiatkom júna sa rozpúta-
li poldruha mesiaca trvajúce 
boje o bratislavské predmostie. 
Dňa 3. júna 5 672 ob rancov 

mesta čelilo veľkej francúz-
skej presile 18  000 mužov. 
Hoci Petržalka skončila v pla-
meňoch, Francúzom sa opev-
nenia dobyť nepodarilo. Dňa 
14. júna sa odohrala bitka pri 
Rábe, v  ktorej Francúzi po-
razili arcivojvodu Jána. Ten 
cez Komárno a  Žitný ostrov 
ustúpil do Bratislavy. Fran-
cúzi preto v  dňoch 26.–28. 
júna nepretržite ostreľovali 
mesto. Vypálili naň okolo 
4 000 striel, ktoré si vyžiadali 
obete na životoch a spôsobi-
li materiálne škody vo výške 
milión zlatých. Bratislava sa 
napriek tomu nevzdala. O jej 
osude bolo rozhodnuté až po 
Napoleonových víťazstvách 
pri Wagrame a  Znojme. Na 
základe prímeria sa Brati-
slava 14. júla stala súčasťou 
francúzskej demarkačnej línie 
a štyri mesiace musela znášať 
nepriateľskú okupáciu.

Boje o  bratislavské pred-
mostie si vyžiadali značný 
počet obetí. Mnoho Fran-
cúzov, ktorých straty údajne 
predstavovali až 1 500 mužov, 
spočinulo na území dnešnej 
Petržalky. Nachádzalo sa tu, 
a  zrejme i  dodnes nachádza, 
viacero roztrúsených hrobov. 
Situované boli v  lokalite Ler-
chenfeld (Škovránčie pole) 
či v  štvrti Elýzium (dnešná 
lokalita Pri Seči). Za histo-
rickú pamiatku možno ozna-
čiť dnes už zabudnutý hrob 
v  Elýziu. Pri odstraňovaní 

Petržalka 
v plameňoch
Pred 210 rokmi sa Petržalka stala dejiskom 
napoleonských vojen. 

opevnení v roku 1809 tu oby-
vatelia Bratislavy objavili telo 
neznámeho francúzskeho 
vojaka. Meštianska milícia 
ho na mieste pochovala, hrob 
označila dreveným krížom 
a  starala sa oň až do  roku 
1848. V 80. rokoch 19. storo-
čia bol hrob opatrený novým 
krížom. Po vzniku Česko-
slovenska sa hrob dostal do 
pozornosti predstaviteľov 
Francúzska. V roku 1922 boli 
objavené pozostatky štyroch 
francúzskych vojakov, kto-
ré boli za prítomnosti fran-

cúzskej delegácie slávnost-
ne pochované na mieste už 
existujúceho hrobu. Kríž bol 
nahradený pomníkom so slo-
venským a  francúzskym 
nápisom. V  nasledujúcich 
rokoch ho navštevovali vý-
znamné francúzske vojenské 
a  politické osobnosti, okrem 
iných aj maršal Ferdinand 
Foch. Pomníku sa stalo osud-
ným bombardovanie 16. júna 
1944. Bol zničený a už nikdy 
nebol obnovený. 

Matej Čapo
Foto: archív autora

Vyobrazenie obliehania Bratislavy v roku 1809

Jediná známa fotografia pomníka piatim francúzskym 
vojakom v Petržalke

➤

➤

H I S T Ó R I A
Pokračovanie zo strany 1

Amfiteáter pri Leberfingeri 
je na tom podobne. Lavičky 
s  dlažbou sa rozpadajú, čím 
sa narúša estetický i  bezpeč-
nostný komfort v území, stav 
je nevyhovujúci. Fontána si 
vyžaduje opravu, vrátane be-
tónových podkladov a  vodo-
vodných rozvodov, rovnako 
ako nefunkčné toalety. 

Ako sme mohli najstar-
ší verejný park v strednej Eu-
rópe s  unikátnymi 200-roč-
nými platanmi, v  ktorom 
oddychuje celá Bratislava, 
dostať až do tohto stavu?

Prečo nemožno nahradiť 
vyrúbané stromy?

Súčasťou územia národnej 
kultúrnej pamiatky Sad Janka 
Kráľa je aj Tyršovo nábrežie, 
živelné parkovisko pred di-
vadlom Aréna a  parkovisko 

pri Mýtnom domčeku pod 
Starým mostom.  Podstatné 
v  tomto smutnom príbehu 
sú vlastnícke vzťahy. Park sa 
nachádza na parcelách vo 
vlastníctve hlavného mesta 
a v správe Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku. 

Územie parku medzi 
Auparkom, Viedenskou ces-
tou, Krasovského ulicou 
a Mostom SNP je zverené do 
správy mestskej časti Petr-
žalka. Na Tyršovom námestí 
má mestská časť zverenú len 
zeleň, prístupové chodníčky, 
avšak nie pozemok. Takže 
Petržalka investuje do údržby 
zelene, ale financie za prená-
jom plochy pre Magio-pláž 
berie mesto. 

Ako sa Sad Janka Kráľa 
dostal pod správu Petržal-
ky? Začiatkom 
roka  2012 

oň mestská časť požiadala 
mesto, pretože chceli reali-
zovať projekt „Revitalizácia 
Sadu Janka Kráľa - II. etapa“.

Park jej bol zverený do 
správy do 31.12.2032. Ako 

však informuje dokument 
mestskej časti, predmet-

ná žiadosť zároveň ob-
sahovala podmienku, 
citujem: „V prípade, 
že projekt „Revitalizá-

cia Sadu Janka Kráľa 
- II. etapa“ nebude reali-

zovaný, budú vyššie uvedené 
pozemky odovzdané späť do 
priamej správy Hlavného 
mesta SR Bratislavy“. 

K realizácii projektu „Revi-
talizácia Sadu Janka Kráľa - II. 

etapa“ napokon nedošlo. Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva 
koncom roka 2012 neschválilo 
žiadosť mestskej časti o  ne-
návratný finančný príspevok. 
Odvtedy sa ťahá spor medzi 
mestom a  mestskou časťou, 
kto sa má vlastne o park starať. 
Mestská časť totiž na rozsiahlu 
revitalizáciu a  rekonštrukciu 
nemá peniaze. Každoročných 
200-tisíc eur z  petržalského 
rozpočtu určených na bežnú 
údržbu totiž parku zďaleka 
nestačí. Minú sa na kosenie, 
monitoring stromov, vyhra-
bávanie lístia, orez stromov, 
výruby drevín, polievanie, po-
streky proti škodcom, vysýpa-
nie košov, údržbu fontány...

A  park nutne potrebuje 
viac. Okrem rekonštrukcie 
toaliet, zverokruhov, amfite-
átra a  výmeny mobiliáru aj 
zabezpečenie vstupov sklápa-
cími stĺpikmi, pretože do par-
ku jazdia autá a  najmä plán 
výsadieb a následnú výsadbu. 

Informácia o  stave národ-
nej kultúrnej pamiatky Sad 
Janka Kráľa, ktorú nájdete 
aj na stránke mestskej časti, 
vysvetľuje, že keďže ide o ná-
rodnú kultúrnu pamiatku, 
vstupujú do celého procesu 
revitalizácie aj pamiatkari. 
„Krajský pamiatkový úrad 
vydal v  roku 2015 záväzné 
stanovisko, ktorým určil pod-
mienky povoľovania jednotli-
vých podujatí a vzišla z neho 
podmienka vypracovania 
plánu výsadieb v  parku do 
konca roka 2018,“ citujeme 

z  neho. „KPU oslovil vlast-
níka parku, t.j. Hl. mesto SR 
BA, aby plán vypracoval. 
Avšak Hl. mesto SR BA ich 
žiadosť odstúpilo na MČ na-
koľko sme správcom územia. 
V tejto veci nenastala dohoda 
a plán výsadby nebol do kon-
ca roka 2018 vypracovaný.“

Pointa je taká, že kým 
nebude spracovaný, nie je 
možné za vyrúbané dreviny 
v  Sade Janka Kráľa ukladať 
náhradnú výsadbu. Keďže 
ide o  národnú kultúrnu pa-
miatku, „plán výsadieb musí 
zohľadňovať historický kon-
text kompozície parku s  jeho 
dominantami, jeho plošnými 
aj priestorovými štruktúrami 
vegetačných prvkov a druho-
vým zložením porastov“.

Kto ho však má vlastne vy-
pracovať? Mesto sa s  mest-
skou časťou nevie dohodnúť. 
„KPU zorganizoval stretnutie 
vo veci vypracovania plánu 
výsadieb, ktoré sa konalo v de-
cembri 2018. Z neho vzišla po-
treba dohody medzi MČ a Hl. 
mestom SR BA. Na margo do-
hody bolo zvolané magistrá-
tom stretnutie v januári 2019, 
ale výraznejší posun v  tomto 
ohľade nenastal a  situácia 
je naďalej v  štádiu riešenia,“ 
uvádza sa v dokumente. 

Tak dúfajme, že mesto 
s  mestskou časťou čoskoro 
nájdu riešenie. Občiansky tlak 
by totiž pri samozrejmých ve-
ciach nemal byť nutný.  (in)

foto: Matúš Husár,  
dokument MČ

Samovoľné, neregulované 
parkovanie na Tyršovom 
nábreží. Aj toto územie 
je súčasťou národnej kul-
túrnej pamiatky Sad Janka 
Kráľa. V  súčasnosti už do-
chádza k  jazdeniu a  parko-
vaniu aj v priľahlom lužnom 
lese (pri Starom moste) na 
úkor zelene. Uvedený lužný 
les má MČ v správe avšak je 
náročné na ňom zamedziť 
vjazd vozidlám. Rovnaký 
problém je aj pozdĺžnym 
parkovaním na Viedenskej 
ceste, ide prakticky o  par-
kovanie v  národnej kultúr-
nej pamiatke.

➤

S P O L O Č N O S Ť

Amfiteáter pri Leberfingeri - na jeho lavičky by ste  
si už nesadli...

2012

2019

➤
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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
Valika (zoznam.sk): Veci získané darom nie sú podľa § 143 Občianskeho zá-
konníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aj keď ich na-
dobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Znamená to, že peniaze 
získané z predaja nehnuteľnosti po starej mame, ktoré manžel dostal darom od 
otca, nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva. Manžel s nimi môže dispo-
novať podľa vlastnej vôle, či už ide o  rozhodnutia urobené počas manželstva, 
alebo po prípadnom rozvode. Ak sa rozhodol dať časť z tejto sumy na osobitný 
účet svojho maloletého syna z  prvého manželstva, záležalo iba od neho, váš 
súhlas nebol potrebný.

Neskolaudovaná láska
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

ALEXANDER 
DANIHEL (45)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave I príkaz na dodanie na vý-
kon ústavného ochranného liečenia. 

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.

KAROL  
BIELIK (52)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Pezinku príkaz na zatknutie pre 
prečin marenia výkonu úradného 
rozhodnutia.

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... za prvé štyri tohtoročné mesiace sme v našom kraji zaznamenali 223 ná-
silných trestných činov, z toho 7 vrážd, 17 lúpeží a 40 úmyselných ublížení 
na zdraví? 

... v  čase od 14.5.2019 do 27.5.2019 nahlásili v  našom kraji krádež štyroch 
motorových vozidiel. Petržalku zlodeji obišli. Všetky autá ukradli v nočných 
hodinách počas troch dní. 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Kam po rodičovskej 
Zamestnávateľ mi po skončení rodi-
čovskej dovolenky nechce umožniť 
pracovať na centrále ako pred ná-
stupom na materskú a chce ma pre-
radiť na pobočku. Pýtam sa, či má 
právo takto postupovať a  či nemal 
povinnosť zaradiť ma na predchá-
dzajúce pracovisko, najmä, keď vie, 
že toto je v blízkosti môjho bydliska 
aj jasieľ a pozná moju sociálnu situ-
áciu. 

 Irena (zoznam.sk)

V  zmysle ustanovenia § 54 Zákona č. 
311/2001 Z. z. - Zákonník práce v  plat-
nom znení (ďalej len „zákonník práce“), 
dohodnutý obsah pracovnej zmluvy 
možno zmeniť len vtedy, ak sa zamest-
návateľ a zamestnanec dohodnú na jeho 
zmene, pričom zamestnávateľ má povin-
nosť zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť 
písomne. Aby zmluva, ktorou sa zakladá 
pracovný pomer medzi zamestnávate-
ľom a zamestnancom spĺňala literu záko-
na a bola zreteľná, musí obsahovať záko-
nom dané podmienky. 

Zamestnávateľ je povinný v  zmys-
le ustanovenia § 43 zákonníka práce 
v  pracovnej zmluve dohodnúť so za-
mestnancom podstatné náležitosti, 
medzi ktorými figuruje aj miesto výko-
nu práce, ktorým môže byť obec, or-
ganizačná časť zamestnávateľa či inak 
stanovené miesto. Dohodnuté miesto 
výkonu práce je významovo dôležité 
najmä z  hľadiska dispozičného práva 
zamestnávateľa. V prípade, ak pracovná 
zmluva neobsahuje tento relevantný 
údaj, vychádza sa z toho, že ako miesto 
výkonu práce bolo dohodnuté miesto, 
v  ktorom má zamestnávateľ prevádzku 
a  ak ich má viac, tak miesto, v  ktorom 

grundler@chello.sk 

bol zamestnanec prijatý do zamest-
nania. 

Odpoveď na otázku či ide, alebo 
nejde o  preradenie na iné miesto 
výkonu práce je závislá od pozna-
nia konkrétneho obsahu pracovnej 
zmluvy. Vychádzam z  domnienky, 
že v  predmetnej pracovnej zmlu-
ve dohodnutým miestom výkonu 
práce je obec - mesto Bratislava. 
V  rámci organizačnej štruktúry má 
zamestnávateľ v  takomto prípade 
možnosť zaradiť vás na ktorékoľvek 
svoje pracovisko (pobočku) v meste 
Bratislava. V  prípade, ak by ste mali 
v  pracovnej zmluve dohodnuté 
miesto výkonu práce adresné praco-
visko (pobočku), napríklad v Bratisla-
ve V, alebo v inej obci, zamestnávateľ 
je povinný po skončení rodičovskej 
dovolenky podľa § 166 ods. 2 ZP, 
zaradiť vás na pôvodnú prácu a pra-
covisko. Ak takéto zaradenie nie je 
možné, má povinnosť zaradiť vás na 
inú prácu zodpovedajúcu pracovnej 
zmluve. Zamestnankyňa a  zamest-
nanec majú právo na zachovanie 
všetkých práv, ktoré mali, alebo 
ktoré im vznikali v  čase nástupu na 
rodičovskú dovolenku v  pôvod-
nom rozsahu. Tieto práva sa uplat-
nia vrátane zmien, ktoré vyplývajú 
z  právnych predpisov, kolektívnej 
zmluvy, alebo z obvyklých postupov 
u zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ak 
tomu nebránia vážne prevádzkové 
dôvody, by mal akceptovať váš sta-
tus a vychádzať vám v rámci daných 
možností v ústrety. Pokiaľ ide o vami 
načrtnutú možnosť, zamestnáva-
teľ nesmie podľa § 64 ods.1 písm. 
d) ZP dať zamestnancovi výpoveď 
v  ochrannej dobe, čo sa týka aj vás, 
keďže ako osamelá zamestnankyňa 
sa staráte o dieťa mladšie ako tri roky. 
K  tomuto kroku by mohlo dôjsť iba 
v prípade, ak sa zamestnávateľ, alebo 
jeho časť zrušuje, alebo premiestňuje 
a zamestnanec nesúhlasí so zmenou 
dohodnutého miesta výkonu práce. 

Všeličo sa veru v tom našom sve-
te motoristickom prihodí. Človek sa 
ani nenazdá a už mu nad hlavou visí 
kopa otravných paragrafov. Stačí, 
aby ste mali napríklad štvorkolku, 
ktorá si žiada poriadne prevetrať, 
a  k nej frajerku stavajúcu si dom 
v jednom zo satelitov hlavného mes-
ta. A  práve sem nasmeroval svoje 
takmer nové približovadlo progra-
mátor pán Anton (35) s  úmyslom 
priložiť ruky k dielu na stavbe, azda 
raz aj spoločného domu. 

Poďme však pekne po poriad-
ku, pretože kde nieto poriadku, ide 
všetko do úpadku. Aspoň tak vra-
ví jedno ľudové príslovie, o  čom sa 
mali presvedčiť aj aktéri dnešného 
príbehu. Ako je všeobecne známe, 
v  krajoch našej domoviny sa patrí 
majstra pri práci aj niečím potúžiť, 
robota ide od ruky rezkejšie. Pani 
Jarmila (37) vedela pohostiť hostí vo 
svojom bistre, ale aj spriazneného 
pomocníka, čo vraj jej mužom bude. 
Aspoň tak rátala. Človek mieni, pán-
boh mení, sa potvrdilo i keď skôr ako 
vyššia moc, zmenu priniesla fľaša 
rulandského šedého. Popravde tre-
ba povedať, sedmičiek šedého bolo 
o  kúsok viac, pretože hostiteľka sa 
potúžovala spolu s majstrom, ktorý 
sa už hodnú chvíľu venoval pohá-
riku, menej však prácechtivej kelni. 

Netrvalo dlho a s pani domácou boli 
jednej mysle, akože dnes sa praco-
vať nebude, keď už pre nič iné tak 
preto, lebo robota nie je zajac a ne-
ufujazdí do šírych polí. Tam by sme 
sa mohli pozrieť my, vyslovil sa nie 
práve najšťastnejšie Anton. Čo dať to 
spolu, takto sme ešte neboli, mrkol 
žiadostivo na priateľku, vyskúšame 
offroad gumy na lúke aj asfalte. Po 
vysvetlení, že nejde o  nemravnosť, 
ale o jazdu na štvorkolke, nasadli. 

Štvorkolka na ceste je blbosť, pri 
vyššej rýchlosti je nestabilná, tak vra-
veli kamaráti Tónovi, keď presedlal 
z dvoch na štyri kolesá. Mali pravdu? 
Ťažko povedať. Faktom zostáva, že 
dvojicu s  vetrom vo vlasoch na ráz-
cestí, kúsok od objektu Božích múk 
symbolizujúcom dávnu tragédiu 
anonymného nešťastníka, šmarilo do 
blatnatého garádu a z neho na obďa-
leč stojaci vysoký pajaseň. Otras moz-
gu a zlomenina ramennej kosti tande-
mistky, Antonove pomliaždené pľúca 
a početné poranenia tváre predurčili 
ich ďalšiu spoločnú cestu. Pani Jarmi-
la policajtom vysvetľovala, že tvrdo-
hlavého vodiča odhovárala od jazdy, 
Anton tvrdil opak, a  riadenie vraj 
nezvládol preto, lebo mu tandemistka 
počas jazdy siahala na oné miesto. 

A  bolo po budovaní hniezdočka 
lásky. (jgr)

Obyvatelia nášho domu sa 
asi pred tromi rokmi do-

hodli, že si okolie svojpomocne 
skrášlia, samozrejme, na svoje 
náklady. Postupne sme si vybu-
dovali za domom skalku a pri 
vchode sme pre ľahšie udržia-
vanie tohto priestoru použili 
drevenú štiepku. Na základe 
negatívnych skúseností, keď 
bol tento priestor a  zasadené 
kríčky a kvety pravidelne vyu-
žívané na venčenie, sme si časť 
tohto priestoru vykolíkovali 
a  ohradili, v  jednej časti je už 
iba spomínaná štiepka. Jej časť 
bola pravidelne rozhádzaná na 
chodníku pri vchode do domu. 
Z akého dôvodu? Svitlo mi až 

vtedy, keď som sa nedávno 
vracala z nákupu. Popri našom 
dome išiel po chodníku maji-
teľ so psom, ktorého napriek 
tomu, že ho mal na vôdzke, 
pustil do upraveného priestoru 
a s pokojom Angličana ho ne-
chal vykonať potrebu na zasa-
dený stromček. Po tomto úko-
ne, samozrejme, každý slušný 
pes po sebe uprace. Štiepka 
len tak od jeho zadných nôh 
lietala... Už mi bolo jasné, ako 
sa na ten chodník dostáva. 
Nedalo mi a  upozornila som 
majiteľa – staršieho pána, že 
ten priestor neupravujeme na 
to, aby sa tam venčili psy a že 
na opačnej strane chodníka je 
pod stromami miesta dosť na 
tento účel. Jeho reakcia bola 
– slušne povedané – nulová, 
otočil sa mi chrbtom, privo-
lal svojho psa a bez slova od-
kráčal. Ani sa len neunúval 
sa ospravedlniť. Dnes sa táto 
situácia zopakovala s  ďalším 
pánom a na moje upozornenie 
ešte reagoval arogantne a pod-
ráždene, psa nemal na vôdzke, 
slovo náhubok mu asi tiež bolo 
neznáme. 

Mrzí ma aj to, že drevené 
kolíky, ktorými sme uprave-
ný priestor ohradili, sú často 
nahnuté alebo dokonca boli 
už celkom vytrhané a  po-
váľané po zemi. Pravidelne 
ich sekerkou zatĺkam. Je pre 
mňa nepochopiteľné, že pod 
rúškom anonymity si niekto 
takýmto prízemným spôso-
bom kompenzuje prebytok 
svojich negatívnych emó-
cií...

 Čitateľka 
 z Beňadickej ul.č.14
(pozn. red. Na základe 

žiadosti   obyvateľov Odde-
lenie životného prostredia 
MU ústretovo zabezpečilo do 
predzáhradiek umiestnenie   
tabule so zákazom vstupu 
psov. „Podľa usmernenia - 
iba ak je miesto označené 
takouto tabuľou, môžu sa 
obyvatelia obrátiť napr. na 
mestskú políciu,“ informoval 
nás obyvateľ Marek Durech. 
„Osadenie tabúľ pomohlo 
iba čiastočne, odporúčanie 
jedného z  psičkárov zne-
lo, aby sme si spravili lepší 
plot...“)

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
Priestor neupravujeme na to, aby sa tam 
venčili psy
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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.skwww.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€

Tešíme sa na vaše 

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com

P O R A D Ň A / K R I M I

Na verejnom parkovisku 
Gessayova-Osuského 

sa nachádza už niekoľko me-
siacov opustený vrak auta, typ 
dodávka, bez EČV a  platnej 

EK+TK. Jeho technický stav 
je viditeľne v  takom stave, že 
musia byť v spodnej časti pod-
ložené drevené palety.

V interiéri vozidla je nepo-
riadok, čo nasvedčuje tomu, 
kto, kedy, a  na aký účel ho 
používa. Možno aj z  tohto 
dôvodu tu neparkuje žiadne 
vozidlo, aj keď je tu dostatok 
parkovacích miest. Odporú-
čam návštevu tohto miesta 
v nočných hodinách.

Rastislav Gemerský

Čo sa deje okolo vraku?

Nielen miesta chýbajú, aj stav 
je neraz biedny
Zasielam vám snímky, ako 

vyzerá MŠ Jankolova po 
dažďoch. Oprava začala už vlani, 
stavbu zakonzervovali na celú 
zimu. Nad vchodom do škôlky je 
v  tej zelenej plachte množstvo 
vody a sute, to, keď sa odtrhne, 
niekoho zabije... Riaditeľka nemá 
páky na opravu tohto stavu....

Mária G.
(pozn.red. S  prosbou o  vy-

jadrenie sme sa obrátili na 
mestskú časť, na odpoveď 
čakáme.)

0902 363 999
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Víťazom hlavného dostihu 
dňa - 36. Veľkej Ceny Slo-

venska sa stal Ventaron v sedle 
so žiakom Davidom Liškom 
z  českej stajne Leram. Zvere-
nec trénera Václava Luku o krk 
zdolal Darkolvu v sedle s džo-
kejom Zdenkom Šmidom. Na 
treťom mieste skončil na 2400 
metrov trati roviny GD-3 naj-
lepší slovenský kôň v poli Fu-
rious Felix. Obhajkyňa titulu 
Zoriana zo stajne PD Senica 
skončila až na predposled-
nom mieste. ,,Do Bratislavy 
chodím veľmi rád, a  preto sa 
snažím kone tak manažovať, 
aby sme boli čo najúspešnejší. 
Som veľmi rád, že sme uspeli 
a  že sme išli šťastiu naproti. 
Ventaronovi som veľmi ne-
veril, lebo bol zranený, dlho 
sa liečil. Naposledy totiž ute-

kal pred rokom v  lete na dva 
kilometre a  už vtedy zápasil 
so zdravotnými problémami. 
V  nedeľu však ukázal svoju 
veľkú kvalitu, keď obstál vo 
veľmi náročných dostihoch. 
David Liška ho perfektne od-
jazdil a  nakoniec nám všetko 
vyšlo na jednotku. Veľmi ma 

teší, že dôveru dostal tento 
stajňový džokej, ktorý u  nás 
vyrastal a  už počas strednej 
školy dostával plnohodnotnú 
šancu,“ vraví Václav Luka. ,,V 
príprave na Turf-gala sme 
trochu improvizovali, pretože 
kvôli veľkej akcii Festík sme na 
starohájskej dráhe týždeň ne-
trénovali. O  to som radšej, že 
Furious Felix dosiahol výborný 
výsledok a urobil tak veľkú ra-
dosť našej ambicióznej maji-
teľke,“ povedal nám jeho tréner 
Marián Štangel.  (mv)

foto: Milina Strihovská

Po osemmesačnej pauze 
vynútenej zranením 

sa na ňom v sobotu predsta-
vila aj slovenská reprezen-
tantka Barbora Mokošová, 
ktorá sa už niekoľko rokov 
pripravuje v  špecializovanej 
telocvični v  Pengym klu-
be v  Petržalke. Skončila na 
bradlách a  na kladine druhá. 
„Som veľmi rada, že po 8-me-
sačnej pauze spôsobenej 
zranením som sa vrátila na 
súťažné pódiá a  predstavila 
sa na domácej pôde. Cítila 
som sa veľmi dobre a teší ma, 
že príprava do Tokia sa uberá 
správnym smerom. Absolvo-

vala som celý štvorboj bez vý-
razného zaváhania, preskok 
a prostné som išla v zľahčenej 
obtiažnosti, kladinu a  bradlá 
som zacvičila s  plnou obtiaž-
nosťou,“ vyjadrila sa po súťaži 
Mokošová. 

(mv) 
foto: Fb Barbory Mokošovej

Víťazmi v  kategórii mladších 
žiakov a  mladších žiačok sa 

stala ZŠ Za kasárňou, ktorá po-
stúpila do celoslovenského finále 
do Popradu. Petržalku v kategórii 
mladších žiakov reprezentova-

la ZŠ Tupolevova a  v kategórii 
mladších žiačok ZŠ Dudova. 
Obaja skončili na peknom tre-
ťom mieste. ,,Splnili sme prvý cieľ, 
keď sme postúpili z ťažkej A-sku-
piny, kde bola aj ZŠ Za kasárňou, 

neskorší víťaz. V  semifinále sme 
síce proti ZŠ Grösslingova ťahali 
za kratší koniec, ale v súboji o 3. 
miesto sme jednoznačne zdolali 
Gymnázium L. Sáru a  napokon 
sme skončili na medailovom 
mieste. Niektorí chlapci z  na-
šej školy hrávajú futbal za FC 
Petržalka, čo bola naša výho-
da. Predsa len sú šikovnejší ako 
ostatní, mohol som teda stavať 
na nich. Verím, že o  rok by sme 
mohli mať ešte väčšie ambície,“ 
povedal nám Erich Baláž, tréner 
a učiteľ ZŠ Tupolevova.  (mv)

Mokošová dvakrát druhá

Podržali ich futbalisti FC Petržalka

Trnavská Mestská 
športová hala bola 
počas prvého júnové-
ho víkendu dejiskom 
32. ročníka medziná-
rodného podujatia 
Gymfestival.  Ventaron  

vyhral Veľkú cenu Slovenska
Bratislava bola počas prvej júnovej nedele 
jednoznačne hlavným mestom stredoeu-
rópskeho turfu! Na závodisku v petržalskom 
Starom Háji sa totiž uskutočnil 41. ročník 
najvýznamnejších dostihov Turf-gala.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s Okres-
ným školským úradom organizoval 21. a 22. 
mája krajské kolo VIII. ročníka Školského pohára 
Slovenskej sporiteľne v kategórii mladší žiaci 
a mladšie žiačky U13 ZŠ 2. stupňa v malom 
futbale. Odohralo sa na štadióne FC Petržalka.

ST

07.- 26. jún 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

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
07.06. | 20:30 | 5 €                                       ticketportal

TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU 
09.06. | 10:00 | 5 € | UGLY DOLLS   ticketportal

09.06. | 18:00 | 5 € | PSIA DUŠA 2           ticketportal

09.06. | 20:00 | 3 € / 5 € **                        ticketportal

VŠETCI TO VEDIA
11.06. | 20:00 | 5 €                                         ticketportal

NIKDY NEODVRACAJ ZRAK
12.06. | 20:00 | 5 €                                        ticketportal

ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
13.06. | 20:30 | 5 €                                       ticketportal

CYNTORYN ZVIERATIEK 
15.06. | 10:00 | 5 € | BLESKOVÝ MANU  ticketportal

15.06. | 20:00 | 5 € | BOLESŤ A SLÁVA   ticketportal

16.06. | 20:30 | 3 € / 5 € **                          ticketportal

ŠŤASTNÝ LAZZARO 
23.06. | 10:00 | 5 €                                       ticketportal

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
23.06. | 20:00 | 5 €                                        ticketportal

POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI 
24.06. | 18:00 | 5 € | UZLY A POMARANČE ticketportal

24.06. | 20:00 | 5 €                                        ticketportal

LÁSKA MEDZI REGÁLMI
25.06. | 20:30 | 5 €                                         ticketportal

TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU
30.06. | 10:00 | 5 € |                                         ticketportal

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
30.06. | 18:00 | 5 € |  YESTERDAY                           ticketportal

30.06. | 20:00 | 5 € | LILY LANE              ticketportal

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

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
12.06. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE 
tanečno-zábavné popoludnie s BASTA FIDLI

17.06. | 19:00 | 15 € (bz)                             ticketportal

MM KABARET UVÁDZA: 
VYKÚZLIME PREZIDENTKU?

Milan MARKOVIČ a PÁNI BRATIA (Peter NIŇAJ 
a Róbert PUŠKÁR) pozývajú Dr. Alexandra GERIČA

22.06. | 18:00 | 8 €/ 4 € deti do 15r. a seniori
S HUDBOU, SPEVOM A TANCOM PO SLOVENSKU
profi lový program FS DOLINA

27.06. | 19:00 | 15 € (bz)                               ticketportal

OTTO WEITER SHOW 
záznam TV SENZI - Otto WEITER a Andrea FISCHER 
hostia: AKCENT LIVE, DUO EVA A VAŠEK, 
J. HRUŠKA, S. KOPČANOVÁ, E. MÁZIKOVÁ, 
Elvis PRESLEY – J. PRSTEK, DH ZÁHORIENKA

28.06. | 19:00 | 19 € (bz)                              ticketportal

Georges Feydeau: LEN SI POSPI MILÁČIK 
Finta pána Ribadiera 
dobová komédia z prelomu 19. a 20. storočia 
D. MÓROVÁ, J. KOLENÍK, T. MAŠTALÍR, J. VAJDA, 
Z. ŠEBOVÁ, M. LABUDA ml., réžia: M. VAJDIČKA 

DOM KULTÚRY LÚKY
07.06. | 19:00 | 3 €                                     ticketportal

HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti
MARIÁN VARGA - VARGA
podujatie je realizované s láskavým zvolením spoločnosti Filmtopia

09.,16.,23.06. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ tanečno - hudobné popoludnia

14.06. | 17:00 | 2 €                                      ticketportal

LUDUS TONALIS_JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.11
jazzový večer študentov CKBA pod vedením F. BÁLEŠA

19.06. | 19:00 | 2 €                                     ticketportal

CESTOVATEĽSKÝ KLUB - TALIANSKO
prezentácia fotografi í a videa Lenky FILIPOVEJ

20.06. | 17:00 | 3 €                                      ticketportal

PÝCHA V NÁS - PREDNÁŠKA 
o tradičnej čínskej medicíne s H. SZÜCZOVOU  

21.06. | 18:30 | 3 € 
ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
hudobno-športové podujatie proti drogám 

Partneri SLEDUJTE NÁS AJ NA:

Kulturne-zariadenia-Petrzalky

kulturne-zariadenia-petrzalky

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky 
je Mestská časť Bratislava-Petržalka

 

CC 
CENTRUM
03.06. - 30.06. | pondelky, štvrtky, piatky 
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
DETSKÁ HERŇA (pre detí do 4 rokov)

10.,17.06. | 9:30 | 1 €/ osoba
12.,19.06. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY (pre deti do 3 rokov)

12.,19.06. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY (pre deti od 3 do 10 rokov)

20.06. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO (pre deti od 5 do 10 rokov)

VÝSTAVY
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00
01.06. - 20.06. | 10:00 | vstup voľný
VR - PR
obrazy a texty 
vystavujú: V. RÓNAIOVÁ a P. RÓNAI

10.06. | 10:00 | vstup voľný
OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ 
PETRŽALKA 2019
výtvarná súťaž žiakov I. stupňa petržalských ZŠ 
na tému OFNP 2020 - plagát

KLUBY
26.06. | 17:00  
vstup voľný pre členov klubu
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov

malé pódium: DETSKÁ A SENIOR SCÉNA, 
SÚŤAŽE, PETRŽALSKÁ BURZA KNÍH, 

PETRŽALSKÁ ULIČKA, ZÓNA ĽUDOVÝCH 
TRADÍCIÍ, ATRAKCIE, INÉ 

veľké pódium: SILVERSPOON, PENZISTOR, 
MIRKA MIŠKECHOVÁ, ŠARIŠANCI, 

S HUDBOU VESMÍRNOU,
KALI, DESMOD, 

RAY WILSON (GENESIS CLASSIC)

XXII. ročník 

DNI PETRŽALKY 2019
APRÍL - JÚN

KULTÚRNE, SPOLOČENSKÉ  
A  ŠPORTOVÉ PODUJATIA

22.06. | 10:00 - 24:00 
Dostihová dráha, Petržalka

GALAPROGRAM

na Hlavnom námestí

3. ročník prezentácie Petržalky 
v rámci Kultúrneho leta 

a Hradných slávností 2019 
v Bratislave

SPEVÁCKE, HUDOBNÉ 
A TANEČNÉ VYSTÚPENIA
PREZENTÁCIA ČINNOSTÍ 

PETRŽALSKÝCH INŠTITÚCIÍ

13.06.2019 | 15:45-20:30

I N Z E R C I A
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Antifón  
z Atén

Ondrej  
(dom.)

1. časť 
tajničky

skratka  
obrnenej  
divízie

skratka  
pre piano  
pianissimo

pokry  
rosou

sisalské  
konope

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

naha-       
dzujem  
omietku

značka  
berýlia

kosák,  
po česky

tropický  
plod

rob  
dohady

Pomôcky: 
eurit, Aso-   
pos, perlit,  
Ymer, slot

parníky  
(zastar.) sleposti 4. časť 

tajničky

citoslovce  
prekva-     
penia

otec  
nymfy  
Aigíny

náplň  
cudzie  
ženské  
meno

výzva  
na ticho

presa-      
hujúca  
priemer

mohame-    
dánsky boh 

stupeň  
kambria

EČV  
Dolného  
Kubína

poslovia  
strašil

vydarení  
3. časť 
tajničky

ručný  
nástroj  

na kopa-    
nie

hľuzy  
vstavačov  

expert  
(hovor.)

kopaním  
získa  

koketná  
žena

očividne 
(expr.)

ohmat  
(hovor.)

let  
boh  

hanobenia  
a hlúposti

zbytočne  
(pejor.)  

šitím spoj

Pomôcky: 
salep, ron-   
del, logos,  
sasa, šrab

štikútam  
spájalo 
vysokou 
teplotou

vozením 
nahromaď  

olizlo

dotknutie  
nočný vták

stával sa  
sladkým

stával sa  
mäkším  
skláňať

tenký list  
dreva  

Maurus  
(dom.)

tvorca po-   
lemických  
prejavov

česaním 
tvarujeme  

kredit

značka  
pre nit  

nenasýte-   
ný aldehyd

značka  
elektrón-    

voltu

rozriešila  
obsah 
listiny  
(hist.)

oxid  
meďnatý  

druh  
cukríkov

krík

hovoria  
(kniž.)  

mriežka  
v sporáku

felsit  
(zastar.)  

moslimský  
mních

mužské  
meno

anglická  
plošná  
poľná  
miera

tamten  
cez

stane sa  
krotkým  
liehový  
nápoj

svetový  
zákon  
(filoz.)

Irena  
(dom.)  
súzvuk  
tónov

s výnim-     
kou  
druh  

zliatiny

premeškať 
(zastar.)

citoslovce 
drnknutia  

vlhčil  
slinami

druh  
cicavca  

syn boha  
Hefaista

Pomôcky: 
Donar, Mo-  
mos, kava-  
let, Kakos  

obchodný  
stánok  

(zastar.)

tlačenica  
(zried.)  
2. časť 
tajničky

sobáš  
(kniž.)  
druh  

konektora

zn. pre  
long ton  
mesačné  

(bás.) 
skr. Klubu  

sloven-     
ských  

turistov

robil  
slabším  

postupne  
načrie

značka  
zlata  

občas

dvojhláska

vulkanické  
sklo  

jazdecká  
prekážka

nazrie  
miesto 

narodenia

Oskár  
(dom.)

germán-     
sky boh  
mazľavá  
kvapalina

kruhová  
stavba  

okrajovo  
zasiahol

Stanislav  
(dom.)

spôsobil  
tikutie  

pooblepuje

snemovňa  
cudzie  

mužské  
meno

rašlový  
stroj  

(text.)

knísalo

ženské  
meno  
rímsky  

boh lásky

vesmírny  
priestor  
opera  

G. Verdiho
Pomôcky: 
Eos, akad,  
kovar, san-  
ton, citral

väčšia  
taška  
túžil  

(bás.)

strácala  
sa  

grécka  
bohyňa

Spojené 
štáty 

americké  
pozdrav

liatím  
naplníme

soliar  
značka  
berkélia

mesto  
v Čechách 
skr. jednot- 
ného čísla

staroškan-   
dinávsky  
praobor

obložme

roky, časy  
(arch.)

ostrovný  
štát

navykol  
na niečo


