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Smutná absurdita tejto situácie je, 
že záchrannú zdravotnú službu 

na Draždiaku zabezpečujú na základe 
zmluvy s mestskou časťou už desiaty 
rok. Tento rok to bude od 27. júna 
do 31. augusta, denne do 10.00h do 
19.00h. Majú za sebou stovky zásahov 
a  plavčíci pracujú ako dobrovoľníci 
bez nároku na honorár. Aká náročná 
je to služba, si mnohí z nás zjavne ne-
uvedomujú.

Je rozdiel ísť si na Draždiak zaplávať 
na dve hodiny a byť celý deň na slnku 
v plnej pozornosti a sledovať, či niekto 
neprecenil svoje sily a  nemá vo vode 
problémy. Navyše fungujú v podstate 
v provizórnych podmienkach. Nema-
jú miesto, kde by mohli na noc odlo-

žiť čln, potápačskú výstroj, zdravotné 
veci..., chýba im sociálne zázemie. 
A  tak všetky veci každé ráno dovezú 

a každý večer zbalia a odvážajú. A keď 
potrebujú ísť na toaletu, môžu dúfať 
len vo veľkorysosť majiteľa neďaleké-
ho bufetu, že k  nim bude ústretový. 
A to 70 dní bez prestávky, za každého 
počasia. A potom na nich ktosi zavo-
lá políciu, pretože sa mu nepáči ich 
stanovisko. „Minulý rok sa tak stalo 
niekoľkokrát,“ hovorí Tomáš Rácz. Do-
dáva, že už podali žiadosť na MČ Petr-
žalka, aby mali stanovisko oficiálne aj 

Pokračovanie na strane 5

Len štyri oči na celý Draždiak

➤

Dobrovoľným záchranárom by sa zišlo zázemie v podobe dočasne 
umiestnenej maringotky.

➤

Na Draždiaku sa nájdu jedinci, ktorí volajú policajtov 
na plavčíkov záchrannej služby, pretože sa im nepáči, 
kde majú stanovisko. „Posuňte sa viac doľava, toto je 
naše miesto! Ste tu vôbec oprávnene?“ prezradil nám 
ich výhrady Tomáš Rácz, predseda Spolku ochrancov 
vody OCTOPUS. 

Psí cintorín  
sa odkladá 
„Nateraz je táto kapitola uzavretá,“ 
informovala nás mestská časť.

Vezmú vás do  
škodovky a vrátia  
v čase 
Jeden z unikátov postkomunistických 
krajín východnej Európy sú turistické 
prehliadky skanzenov socializmu. 
Nevynechajú ani Petržalku.

Vyrastie pri  
Petržalke nový satelit?
Miestni poslanci dostali na stôl urba-
nistickú štúdiu lokality Nové pole. Čo 
na ňu hovoria?
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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

VIAC AKO SUV. 
ALFA ROMEO.

ALFA ROMEO STELVIO
Kombinovaná spotreba 4,8 - 7 (l / 100 km). Emisie CO2 127 - 161 (g / km).

AUTO ALFA LOREMIPSUM - VIA LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000

Alfa Romeo Stelvio - A4 297x210 - SK CZ.indd   6 23.5.2018   11:53
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
so skvelou výbavou  

už od 10 990 €

ČAKANIA

Kombinovaná spotreba 3,7 – 8,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

www.fiat.sk

LBFI_180987_Fiat_Tipo_Italie_print_SK_210x297.indd   1 07.09.18   15:58

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7, 
MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK

Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

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

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

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

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

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

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk

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

 Bývam v časti Lúky a naše 
okolie asi najviac trápi nedo-
stavaný skelet ilegálnej stavby 
pod názvom Domino. 

S čím sa na vás najčastejšie 
obracajú ľudia?

 Väčšina podnetov obča-
nov Petržalky smeruje k  čis-
tote verejného priestranstva 
alebo sa týka údržby verejnej 
zelene. 

Čo je najväčší problém 
Petržalky?

 Jednoznačne parkovanie. 
Posledné roky vnímam ako 
premárnenú šancu zaviesť 
v Bratislave celomestskú par-
kovaciu politiku. Budem sa 
prihovárať za čo najskoršie 
prijatie pravidiel parkovania, 
ktoré zvýhodnia Petržalča-
nov. Verím, že sa nové ve-
denie mesta a  Petržalky čím 
skôr dohodnú na spoločnom 
riešení. 

Akej oblasti sa ako poslanec 
venujete?

 Ako člen územno-plánova-
cej komisie sa zameriavam naj-
mä na výstavbu. Chcel by som 
dohliadnuť na to, aby v Petržal-
ke nevznikali ďalšie nelegálne 
stavby a hlavne, aby sa budovali 
len objekty, ktoré Petržalčania 
naozaj potrebujú. Rovnako sa 
chcem zamerať na efektívny 
a  transparentný výber tzv. de-
veloperského poplatku. Je veľmi 
dôležité, aby samospráva takto 

získané prostriedky použila 
efektívne najmä  na zlepšenie 
stavu verejných priestorov.

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

 Veľmi rád by som pokra-
čoval v  začatých projektoch, 
najmä v budovaní bezbariéro-
vosti a tiež v rozširovaní siete 
poučných posilňovní, teraz 
najmä pre seniorov. Rovna-
ko dúfam, že sa nám podarí 

vybudovať ďalšie bezpečné 
cyklotrasy, úplne oddelené od 
motorovej dopravy.

Čo by ste chceli presadiť 
v Petržalke?

 Nové vedenie samosprávy 
sa budem snažiť presvedčiť 
o  potrebe   výsadby výhradne 
nealergénnych drevín a  tiež 
o  nevyhnutnosti vybudovania 
nového petržalského cintorína.

(pn)
foto:  archív O.K.

V tejto rubrike sa vám predstavuje 
jeden z 35 poslancov miestneho  
zastupiteľstva v Petržalke.

Spoznajte svojich poslancov

Oliver Kríž
Mám 41 rokov, som vyštudovaný anglista a venujem sa 

odbornej činnosti pri metodike výučby cudzích jazykov. 
Taktiež príležitostne prekladám anglickú beletriu. Vo voľnom 
čase chodím rád do lesov v okolí Draždiaka a v nedeľu často 
navštívim s priateľmi dostihové závodisko. V lete sa chodím 

korčuľovať na petržalskú hrádzu alebo na kúpalisko Matador. 

Pekné  
5. miesto
Portál odkazprestarostu.sk 
odovzdal ocenenie Zlaté 
vedro samosprávam, kto-
ré v  roku 2018 dosiahli 
najlepšie výsledky v  rie-
šení podnetov a  komuni-
kácii s občanmi.

V  kategórii  Riešenie pod-
netov  sa spomedzi samo-
správ nad 20 000 obyva-
teľov  najlepšie umiestnilo 
mesto Trnava. Na druhom 
mieste sa umiestnila  mest-
ská časť Bratislava – Rača. 
MČ Petržalka sa umiestnila 
na slušnom 5. mieste, z bra-
tislavských mestských častí 
ju predbehla len spomínaná 
Rača a Dúbravka. 

Druhou hodnotenou ka-
tegóriou bola  komunikácia. 
V tej skončila Petržalka za mi-
nulý rok na ôsmom mieste, 
predbehla ju len Rača. (pn)

Prebytok hospodárenia 
znížený o  nevyčerpané 

účelovo viazané prostriedky sa 
presúva do rezervného fondu. 
Ide o sumu viac ako 1,1 milió-
na eur. Do tohto fondu sa záro-
veň presúva aj ďalších takmer 
731.350 eur, čo predstavuje 
zostatok finančných operácií 
znížený o bilanciu zábezpek.

Viacerým miestnym poslan-
com sa v  kontexte dobrého 
hospodárenia nepáčia zmeny 

pri dotovaní veľkých špor-
tových klubov. „A aj napriek 
tomu, že je Petržalka v takejto 
dobrej kondícii, sme mali na 
stole návrh VZN, ktorý na-
stavil maximálnu sumu pre 
dotáciu veľkých športových 
klubov! Týmto krokom tak bu-
dúci rok dostane takmer 2.000 
petržalských športujúcich detí 
v  rôznych športových kluboch 
o cca 60.000 eur menej!“ rea-
goval poslanec Jozef Fischer.

Na jednej strane stojí ar-
gument, že FC Petržalka, 
ktorého sa to tiež týka, má 
najviac registrovaných mlá-
dežníckych hráčov a  detí na 
Slovensku. Na druhej ten, 
že športmi, nie sú len hokej 
a futbal. Téme sa budeme ve-
novať v ďalších číslach...

Tri triedy za 100-tisíc eur
Poslanci schválili aj návrh 

úpravy rozpočtu na tento 

„Súd sa nestotožnil s  tvrde-
ním žalobcov jeden a dva. 

Neprimerané právne úkony 
nemajú za následok neplat-
nosť zmluvy. Súd vychádzal zo 
zákona o lesoch,“ uviedla v zdô-
vodnení verdiktu sudkyňa, ktorá 
vyhlásila dokazovanie za ukon-
čené.

Lesy SR figurujú v  tomto 
súdnom procese ako žalobca. 
Žalovaným je občianske zdru-
ženie (OZ) Človek a  strom 
a  predmetom dlhoročného 
civilného sporu výmena po-
zemkov pod Pečnianskym le-
som za pozemky v  Šiatorskej 
Bukovinke, okres Lučenec. 
V  prípade padli odvolania 
a Krajský súd v Bratislave mi-
nulý rok prípad vrátil naspäť 
na Okresný súd Bratislava II na 
ďalšie konanie. 

Petržalka vyjadrila poľu-
tovanie nad rozhodnutím 
v  kauze Pečnianskeho lesa. 
Z  pozície účastníka konania 
je pripravená využiť všetky 

zákonné možnosti, aby roz-
sudok nenadobudol právo-
platnosť.

Rovnaké rozčarovanie vy-
jadrilo aj hlavné mesto.  Po-
ukazuje na to, že Pečniansky 
les je jedinečným priestorom 
vzácneho lužného lesa zasa-
hujúci priamo do centra hlav-
ného mesta. Tým má „obrov-
ský“ rekreačný potenciál pre 
obyvateľov a  návštevníkov 
Bratislavy. „V neposlednom 
rade sa v  Pečnianskom lese 
nachádza pre mesto strate-
gický zdroj pitnej podzemnej 
vody,“ podotkol hovorca mes-
ta Peter Bubla.

(TASR)
foto: Matúš Husár 

Sklamaní z rozhodnutia 
v kauze Pečniansky les
Lesy SR sa odvolajú voči rozhodnutiu  
Okresného súdu Bratislava II, kde po druhý raz 
neuspel v spore o bratislavský Pečniansky les. 

Do čoho investuje Petržalka 
miliónový prebytok?
Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako  
1,785 milióna eur. Kam pôjdu peniaze?

rok, ktorý súvisí so zvýšenou 
tvorbou rezervného fondu 
na základe záverečného účtu. 
Úpravy sa týkajú navýšenia 
finančných prostriedkov na-
príklad do materských škôl, 
budov školských zariadení 
i opravy komunikácií.

V  návrhu bolo navýšenie 
prostriedkov na rekonštruk-
ciu školníckych bytov na trie-
dy pre deti MŠ o 100 000 eur, 
na zlepšenie technického stavu 
školských budov o 150 000 eur 
na rekonštrukciu základných 
a  materských škôl, na opra-
vu a  obnovu komunikácií –  
100 000 eur a  36 000 eur na 
nákup troch osobných moto-
rových vozidiel, z toho jedno 
vozidlo pre potreby miestne-
ho úradu a dve vozidlá pre za-
bezpečenie činnosti MP VPS.

Poslanci Teamu Vallo na-
vrhli na zastupiteľstve navý-
šiť sumu z  rezervného fon-
du na rozvoj kapacít škôlok 
o  100-titíc eur, ich návrh 
prešiel. 

Starosta Hrčka skonšta-
toval, že prestavba jedného 
školníckeho bytu stojí od 
25-do 40-tisíc eur, vznikne 
plnohodnotná trieda, takže 
za 100-120-tisíc eur sa dajú 
takto prerobiť tri byty. Je to 
podľa neho lepší pomer vý-
konu a ceny v porovnaní s vý-
stavbou novej škôlky.

„Státisíce sa idú pustiť, 
státisíce chceme predložiť na 
júnovom (riadnom) zastu-
piteľstve. Zatiaľ chceme byť 
ale zdržanliví a opatrní, lebo 
máme pred sebou parkovaciu 
politiku. A o tej sa zatiaľ ho-
vorí veľa, ale v  číslach veľmi 
málo,“ skonštatoval prednosta 
petržalského miestneho úra-
du Peter Šinály.

Až keď bude celomestská 
parkovacia politika v  brati-
slavskom mestskom zastupi-
teľstve, bude podľa prednostu 
známe, aké bude mať „ďaleko 
konkrétnejšie dopady na vý-
davky mestskej časti“.

(TASR, in)

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€
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Renault CAPTUR
SUV značky Renault

10 790 €
Už od

Nové výkonné a úsporné turbomotory
Testovanie na 2 dni a 300 km

RENAULT RETAIL GROUP SK, s.r.o., Panónska cesta 5, 85104 Bratislava
Tel.: +421 2 6720 2711
www.renault-retail-group.sk

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH VOZIDIEL RENAULT

Uvedená cena platí pre model Renault CAPTUR Advantage TCe 90 po odrátaní zľavy 1 000 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 € a platí do vypredania skladových zásob. Ponuka platí od 4. 6. do 30. 6. 2019. Ponuka je len informatívna a nie 
je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov 
vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Renault odporúča , zoznamka365.renault.sk

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24, 

1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

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

Obhliadka 
a poradenstvo 

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

Pokračovanie zo strany 1
„na papieri“. Tvrdí, že neja-

ké zázemie v podobe dočasne 
umiestnenej maringotky by sa 
im zišlo, zároveň však oceňuje 
doterajšiu snahu mestskej čas-
ti. Na záchrannú službu vyčle-
ňuje ročne 10-tisíc eur, hoci by 
nemusela, vzhľadom na to, že 
Draždiak nie je oficiálna loka-
lita určená na kúpanie. „Tento 
rok nám dokonca dotáciou 
pridelili finančné prostriedky 
na zakúpenie automatického 
externého defibrilátora, čo je 
na Draždiaku s  tým množ-
stvom ľudí úplná nevyhnut-
nosť,“ hovorí Tomáš Rácz.    

Peniaze za záchrannú službu 
od samosprávy využíva spolok 
Octopus, ktorý sa venuje záuj-
movému potápaniu, na nákup 
materiálu. Ten využívajú aj na 
čistenie dna Draždiaka. Naprí-
klad. A  vďaka nemu ošetrujú 
plavčíci oveľa menej drobných 
zranení návštevníkov. 
Kritické momenty  
spôsobuje vietor 

Kedysi mali plavčíci zá-

chrannej služby svoje stano-
visko pri hoteli. Tam sa však 
zmenili vlastnícke vzťahy 
k pozemkom, a tak ich od mi-
nulej sezóny nájdete pri  sto-
žiari vysokého napätia oproti 
Oáze. „Z tohto miesta vidíme 
aj protiľahlú aj bočnú pláž pri 
škole, aj na veľkú pláž pred 
lesom. Je tu dobrý prístup do 
vody aj pre náš čln,“ pokračuje 
Tomáš Rácz. „Dvaja plavčíci 
ale nemôžu pokryť celé ja-
zero,“ upozorňuje. „Aby bola 
služba skutočne funkčná, na 
celom jazere by muselo byť 10 
plavčíkov a  aspoň dva člny. 
Štyri oči na celý Draždiak sú 
málo. Nezbadajú všetko. Keby 
sa niekto topil pri protiľahlej 
reštaurácii, trvá niekoľko mi-
nút, než tam dorazíme.“ A ľu-
dia sa netopia ako vo filmoch, 
topia sa väčšinou v tichosti... 

Na Draždiaku dochádza ku 
kritickým situáciám, keď sa 
rozfúka silný vietor. „Draž-
diak je veľká vodná plocha 
s hĺbkou niekde aj 14-15 met-
rov. Vietor teda spôsobí väčšie 

vlny a  osamelí plavci, ktorí 
križujú celé jazero, majú od-
razu problém. Takisto ľudí 
na bicykloch alebo paddle-
boardoch začne unášať vietor 
a oni začnú zmätkovať...“   

Za desať rokov, čo Octopus 
vykonáva záchrannú službu na 
Draždiaku, pomohli jeho čle-
novia zachrániť mnoho životov. 
Napríklad aj tak, že opitých vy-
háňajú z vody, za čo na oplátku 
schytávajú nadávky, alebo ne-
nechajú mamičku na čínskej 
nafukovačke plávať s  dieťaťom 
do stredu jazera. Plavčík je však 
aj človek prvého kontaktu. Ľudí, 
ktorí majú problém, v  tej chvíli 
netrápi, že jeho funkcia je iná. 
A  tak riešia aj psov vo vode, aj 
bezdomovcov, ktorí v  nej perú, 
ľudí, čo si vo vode umývajú bi-
cykle, zlodejov, ktorí vykrádajú 
tašky, zdochnuté ryby, deti, ktoré 
hádžu kamene do kačíc a labutí...

Dvaja dobrovoľní záchra-
nári toho teda majú dosť. 
Myslite na to, keď ich na 
Draždiaku stretnete. (in)  

foto: Matúš Husár

Bratislavčanov aktuálne 
rozdelili komáre a  otázka, 
či ich striekať alebo ne-
striekať, či je nutné alebo 
zdraviu a prírode škodlivé. 
Hádame sa však len pre 
následok. Príčinou je fakt, 
že mesto včas neaplikova-
lo biologický dezinsekčný 
prípravok proti larvám ko-
márov.

„Mesto síce malo vysúťa-
ženého dodávateľa na 

aplikáciu tohto prípravku, ale 
nemalo spracovaný monitoring 
liahnísk, čo istý čas trvá,“ vyhlásil 
primátor Matúš Vallo. Firma vraj 
monitoring v zmluve nemala za-
kotvený. Tým naráža nové vede-
nie mesta na nedostatky pred-
chádzajúceho. Splnomocnenec 
magistrátu pre životné prostre-
die Andrej Kovarík tvrdí, že „aby 
sa to efektívne alokovalo, treba 
požiadať o registráciu alebo po-
volenia na aplikáciu tam, kde to 
ozaj najviac treba. Všetky tieto 
procesy sme hneď, ako sme to 
zistili, naštartovali...“. Bohužiaľ 

to vraj nestihli aj pre extrémne 
rýchly vývin lariev po daždivom 
máji a vzápätí horúcom júni.

Výsledkom je to, že treba 
počkať, kým „prvé“ komáre 
prirodzene dožijú. Mesto totiž 
odmietlo chemický postrek 
dospelých jedincov. Dúfa-
me však, že rátajú s ďalšou 
generáciou, a  tú už stihnú 
ekologicky šetrne zneškodniť 
v liahniskách. Hoci ako skon-
štatoval Andrej Kovarik, po-
pulačná explózia komárov je 
potrebná, pretože „tvoria zá-
klad potravinového reťazca 
prakticky všetkého, čo vidíte, 
že je vonku živé“. (in)

foto: shutterstock

Petržalskí poslanci na „od-
loženom“ zastupiteľstve 
upravovali v  súvislosti so 
zmenou „zákona o  psoch“ 
aj miestne VZN. Komisia 
životného prostredia doň 
chcela vložiť aj vetu „na 
území mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka je zákaz 
pochovávania zvierat“. Ne-
prešlo to, pretože zákon 
282/2002, ktorým sa upra-
vujú niektoré podmienky 
držania psov, problematiku 
a  povinnosť odstraňovať 
ostatky zvierat zákonným 
spôsobom nerieši. V  petr-
žalských lesíkoch však 
pribúda hrobčekov a  kým 
nebudeme mať zvierací cin-
torín, zrejme aj bude. 

Obec neurčuje miesta, kde 
je voľný pohyb psa povo-

lený, ale miesta, kde je zakázaný. 
VZN tak dáva obci moc vyme-
dziť miesta, kde je voľný pohyb 
psa zakázaný – v Petržalke je to 
v  Sade Janka Kráľa, na brehoch 
jazera Veľký Draždiak a na ďalších 
verejných priestranstvách ozna-
čených značkou „Zákaz voľného 
pohybu psov“. 

Rátajte s  tým, že podľa 
upraveného VZN sa zvyšu-
je poplatok za stratenú evi-
denčnú známku z  1,66 eura 
na 3,50 eura. „Pôvodná suma 

nepokrýva ani náklady na 
jej výrobu,“ vysvetlil miestny 
poslanec Oliver Kríž. Jeho ďal-
ším pozmieňovacím návrhom, 
ktorý prešiel, je, že medzi ka-
tegóriu „zvláštnych psov“, boli 
zaradené aj kastrované psy 
z útulku. „Tým si chcem otvoriť 
cestu, aby v budúcnosti mohli 
byť psy z  útulku oslobodené 
od dane za psa. Ale to si ešte 
vyžiada zmenu VZN 5/2004 
o miestnych daniach,“ vysvetlil 
nám.

Stratil sa...
Podľa VZN, ak sa chcete 

zbaviť daňovej povinnosti za 
psa, musíte doniesť na úrad 
„doklad od veterinára o  úhy-
ne psa, alebo potvrdenie 
osoby oprávnenej na nakla-
danie s  biologickým odpa-
dom o  prevzatí uhynutého 
psa alebo potvrdenie o  jeho 
zaregistrovaní v  inej obci“. 
Prečo napriek tomu vznikajú 
v petržalských lesoch ilegálne 
hrobčeky? Zrejme preto, že 
pochovanie psieho miláčika 
možno obísť napríklad nahlá-
sením jeho straty. Bývalý sta-
rosta mal ambície tomu za-
brániť. Minulý rok preň hľadal 
miesto, po voľbách sa téma 
ďalej neposunula. 

„Vytvoriť zvierací, resp. psí 
cintorín bola iniciatíva býva-
lého vedenia. Nateraz je táto 
kapitola uzavretá, no mest-
ská časť nevylučuje možnosť 
v  budúcnosti takýto cintorín 
vytvoriť, ak bude mať k dispo-
zícii vhodný pozemok,“ infor-
movala nás Mária Halašková 
z  oddelenia komunikácie 
Petržalky.

A  tak majitelia uhynutých 
zvierat ďalej riskujú znečiste-
nie podzemných vôd a poku-
tu od 33 do 10-tisíc eur. 

(in)
foto: in

Počas 80 dní sa bude do 
magentových kontajnerov 

zbierať bioodpad, voziť do bi-
oplynovej stanice, kde z neho 
vyrobia elektrickú energiu. Jej 
množstvo dokáže zásobiť celý 
mesiac 260 domácností! 

Ide skutočne o  „upgrade“. 
Trhy v  hlavnom meste, na 
ktorých triedili bioodpad, 
z  neho maximálne robili 
kompost. Elektrické kompos-
téry, ktoré za 24 hodín, „vyro-
bia“ humus, majú aj na pláži. 
Budú slúžiť pri workshopoch. 

Vodu v  sprchách po prvý 
raz zohrievajú solárne panely, 
prevádzky v  street food zóne 
vyhadzujú odpad pri príprave 
jedla tiež do nádob na biood-
pad. Kuchynský olej, ktorý sa 
spotrebuje pri príprave jedla, 
sa zbiera a  následne je pre-
transformovaný na biodiesel, 
ktorého 5 % je primiešavaných 
k  štandardnému dieselu. Ten 
sa následne tankuje na čerpa-
cích staniciach do našich áut 
po celom Slovensku. Pohár 
dostanete na zálohu (minulý 
rok sa spotrebovalo 250-tisíc 
jednorazových plastových po-
hárov), drevené príbory, tácky, 
papierové slamky, zvyšky jedla, 
kávy, špinavé servítky, obaly 
zo sushi... to všetko mô-
žete hodiť do magen-
tového kontajnera na 
bioodpad. A ak si nebu-
dete vedieť rady, spýtaj-

te sa čašníkov, absolvovali kvôli 
tomu špeciálne školenie. 

Nie je to samozrejmosť
Magio pláž je tu už 13. rok. 

Voči niečomu, čo nám už pri-
padá samozrejmé, zvykneme 
byť kritickejší a menej to oce-
ňujeme. Prečo nie je bazén? 
Bazén je špinavý a šmykľavý... 
Prečo sú sprchy uzatvore-
né? Prečo deti míňajú vodu 
v  sprchách a  robia si ňou 
v  piesku bludiská? Dokáže-
me nájsť stovky nedostatkov... 
Preto je možno dobré si pri-
pomenúť, že pláž dáva nábre-
žiu život, stačí si porovnať 
jej časť s  tou pustinou vedľa, 
ktorá stále slúži ako parko-
visko karavanov. Telekomu-
nikačný operátor platí mestu 
zhruba 24-tisíc eur za prená-
jom pozemkov. Zmluvu majú 
do budúceho roka. Čo bude 
potom? Uvidíme. Zrejme až 
keby pláž, ktorú už považuje-

me za samozrejmosť, zmizla, 
uvedomili by sme si, že nám 
tento relax pri Dunaji chýba... 

Tento rok si okrem tradič-
ných športov budete môcť 
požičať kajak a  plaviť sa po-
pri nábreží Dunaja, čaká vás 
Bažant Kinematograf s 25 fil-
mami, 14. augusta oslavy sto-
ročnice pripojenia Petržalky 
k Bratislave aj s ohňostrojom, 
koncerty, v  coworkingu si 
môžete urobiť letnú kancelá-
riu, podiskutovať a pozrieť aj 
smart vychytávky. Ako kon-
tajner „informuje“ aplikáciu, 
že už je plný? Príďte sa spýtať 
na pláž, radi vám to priamo 
ukážu. (in)

foto: Matúš Husár

Zabudli v záplave  
problémov na komáre?

V lesíkoch pribúdajú kríže

 Pláž posúva 
Magio pláž zmenila farbu. Je zelená ako 
EKO, nevezie sa však na módnej vlne,  
udržateľnosť posunula do ďalšej roviny.

➤
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„eko“ latku o stupienok vyššie
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Chcete vedieť, ako sa vyrába
teplo a teplá voda?

Deň otvorených dverí v kotolni
Miesto:  na križovatke Furdekovej  a  Starohájskej ul. (pri Dostihovej dráhe)

PRÍĎTE SA POZRIEŤ!

22. jún   
od  13.00  hod. 

do 20.00 hod.

Veolia pozýva na Deň otvorených dverí v kotolni

„Raz ročne môžu Petržalčania na-
hliadnuť za brány kotolne. Počas ex-
kurzie sa všetci dozvedia, ako sa
vyrobené teplo a teplá voda dostanú
priamo k nim domov - do radiátorov

a vodovodných batérií. Súčasťou
prehliadky je aj kogeneračná jed-
notka, ktorá okrem tepla vyrába aj
elektrickú energiu moderným a eko-
logickým spôsobom. Pre najmen-

ších návštevníkov budeme mať opäť
pripravené sprievodné aktivity,“
spresňuje Lucia Burianová, senior
manažér pre komunikáciu a marke-
ting zo spoločnosti Veolia Energia
Slovensko, a. s.

Spolupráca mestskej časti Petr-
žalka a spoločnosti Veolia Energia
Slovensko, a. s., siaha do roku 1993,

keď ešte ako spoločnosť C–term za-
čala prevádzkovať systém zásobo-
vania teplom v Petržalke. V roku
2000 prevzala prevádzku spoloč-
nosť Dalkia, a. s., predchodca spo-
ločnosti Veolia Energia Slovensko,
ktorá zásobuje teplom a teplou
vodou takmer 40-tisíc petržalských
domácností.

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., aj tento rok pozýva všet-
kých Petržalčanov a širokú verejnosť z iných mestských častí hlavného
mesta, na Deň otvorených dverí v kotolni, ktorý sa bude konať v sobotu
22. júna 2019 na križovatke Furdekovej a Starohájskej ulice.

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 ! 

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

● DISPEČER PREVÁDZKY – 1.400 € mesačne brutto
● SEKRETÁRKA – 1.100 € mesačne brutto
● HOSPODÁR – 1.100 € mesačne brutto

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

„Nechcem vyhorieť a nechcem platiť 
pokutu,“ obrátila sa na nás Petržalčanka 
Zuzana a rozpovedala svoj príbeh, ako sa 
snaží susedov presvedčiť, aby na chod-
bách a pred dverami bytov v panelákoch 
nevytvárali sklady nepotrebných vecí. 
„Aj skrinky, poličky, botníky, kvetináče či 
mreže môžu niekoho stáť život.“ Nie všetci 
susedia sú z jej aktivít nadšení.

Aj ja som mávala  
bicykel na chodbe...

Zuzana priznáva, že sama 
ešte pred pár rokmi ne-

chávala v  hale svoj bicykel, 
pretože vedela, že jej ho tam 
nikto neukradne. Dokonca aj 
v  pivnici skladovala horľavé 
látky. „Lenže potom som si pre-
čítala v novinách príbeh mla-
dého hasiča, ktorý pri zásahu 
zakopol o veci na chodbe, spa-
dol, a to ho stálo život. Dym pri 
požiari je totiž hustý, nič nevi-
díte, strácate orientáciu, stačí 
pár nádychov a ste v bezvedo-
mí. To ma prebudilo,“ spomína 
a ukazuje mi výstrižky z novín. 
Vyzýva ma, nech si tipnem, 
koľko trvá, kým sa z horiaceho 
stromčeka chytí kreslo, kober-
ce. „Tridsať sekúnd,“ odpovie 
za mňa. „Ani si neuvedomíte, 
ktorou cestou bežať...“ 

Patová situácia
A  tak rozdala kvety, ktoré 

mala dovtedy na medzipo-
schodí a  bicykel si dáva do 
bytu. Keď má mestská časť 
pristaviť veľkokapacitný kon-
tajner, snaží sa vybaviť, aby 
im ho umiestnili čo najbližšie 
ku  vchodu. Následne  pre-
sviedča susedov, aby sa zbavili 
vecí, ku ktorým sa nikto ne-
hlási. „Pivnice už zapratané 
nemáme, s  únikovými cesta-
mi v dome je to horšie,“ hovorí 
Zuzana. „Na jednej strane chá-
pem snahu poľudštiť nehostin-
né panelákové chodby, lenže si 
neuvedomujeme, že napríklad 
konštrukcia na kvety zužu-
je priestor, ktorý raz možno 

budú potrebovať záchranári 
s nosidlami alebo to, že mnohí 
majú jediné schodisko a  teda 
aj jedinú záchrannú cestu pre 
prežitie požiaru.“

Niektorí obyvatelia domu 
jej dali za pravdu, veci od-
stránili, iní ju ignorujú. „Ke-
dysi sme mali väčší rešpekt 
voči predpisom. Dnes sme 
vlastníkmi bytov, máme svoje 
práva, ale zabúdame na po-
vinnosti,“ konštatuje.

O  povinnostiach vlastníkov 
bytových domov, spoločen-
stva vlastníkov bytov a  neby-
tových priestorov v  bytovom 
dome a  správcu bytového 
domu v  súvislosti s  ochranou 
pred požiarmi hovorí zákon. 
Vyplýva z neho povinnosť vy-
konávať preventívne protipo-

žiarne prehliadky v  obytných 
domoch každých 12 mesiacov 
a  odstraňovať zistené nedo-
statky. „Áno, správca v  osem-
poschodových domoch pre-
hliadku urobí, ľudia veci na 
chvíľu schovajú a potom opäť 
vyložia. Vlastníkov, z  ktorých 
žije, si správca pohnevať nech-
ce, nemusí a  nebude na nich 
volať hasičov. Ja ale tiež nebu-
dem udávať susedov. Máme 
v dome veľa starých ľudí. Keby 
sa pokuta rozpočítavala me-
dzi všetkých, ani by ju nemali 
z čoho zaplatiť,“ hovorí Zuza-
na. A tak má pocit, že je v pa-
tovej situácii a  jedinou cestou 
je presviedčať ľudí k  zodpo-
vednosti za spoločné priestory. 
Jej hlavnou motiváciou totiž 
je, aby mali Petržalčania aspoň 

základnú protipožiarnu gra-
motnosť a boli schopní svojpo-
mocne uhasiť malý požiar. 

„Hasičský a záchranný útvar 
Hlavného mesta SR Bratislavy 
(HaZU) dostáva podnety od 

občanov, okrem iného aj na 
„zapratané“ únikové cesty, na 
základe ktorých sú vykonané 
protipožiarnej, kontroly v pred-
metných objektoch,“ informoval 
nás jeho veliteľ Marián Bugár. 

„Pri zistení porušenia povin-
ností postupuje HaZU podľa 
platných predpisov o  ochrane 
pred požiarmi, a  to nariade-
ním odstránenia zistených ne-
dostatkov, priamym uložením 

pokuty alebo po nesplnení ulo-
žených opatrení môže uložiť 
pokutu do výšky 16  596 eur.“ 
V prípade fyzických osôb je to 
do výšky 331 eur. 

Za porušenie povinností 

právnických osôb uložil HaZU 
od  roku 2018 k  máju tohto 
roka 27 pokút, z  toho jednu 
vo výške 5000 eur za „zaprata-
né“ únikové cesty v  obytnom 
objekte. Fyzickým osobám 
bolo uložených 16 pokút za 
priestupky a 5 pokarhaní.   

Len nedávno, v marci toh-
to roka došlo k  rozsiahlemu 
požiaru bytu na Vígľašskej 
ulici. „Pri vstupe do bytové-
ho domu  ani pri následnom 
vykonávaní hasebných prác 
nezaznamenala posádka 
žiadne prekážky na chodbách 
a  schodisku bytového domu,“ 
informoval nás Marián Bugár.

Aká by bola odpoveď vo 
vašom dome? (in) 

foto: md, archív

Čo ukrýva schodisko  
jedného paneláku

Obývačka na chodbe?
„Nedá sa jednoznačne určiť, či v tomto prípade ide o halu 
(vestibul) ako súčasť únikovej cesty,“ reagovali na foto-
grafiu hasiči. „Pokiaľ však je súčasťou chránenej únikovej 
cesty sedačky, stolíky a podobné zariaďovacie predmety 
v nej nemôžu byť v žiadnom prípade umiestnené.“

➤
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DOSTIHOVÁ  
DRÁHA  

Bohatý 
program / 
/ Poprední 
interpreti / 
Detské atrakcie 
/ Chill Out & 
Gastro zóny  /
/ Workshopy  
/ Remeselný trh 

VIAC INFO 
petrzalskyfestival.sk

VSTUPENIEK

prvých predaných

5000
V ZĽAVE

#PETRZKAFEST
@petrzalskyfestival

TOP KONCERTY 
pre všetky vekové kategórie

Petržalská míľa
1 míľa / 1600m  

3 míle / 4800m

6 míľ / 9600m 

Detské behy

„V ideli sme Bratislavu 
z  takej strany, z  akej 

by nám ju bežný sprievodca 
nikdy neukázal,“ píše v  jed-
nej z  recenzií na internete 
Martijn. Nie každého turistu, 
ktorý príde do Bratislavy, za-
ujíma história Habsburgovcov 
odprednášaná na hrade. Mno-
hí chcú počuť o  tej nedávnej 
– socialistickej. A  tak im ju 
bratia Chrenkovci ponúkli 
aj s  bonusom - škodovkou 

z  roku 1974, ktorá patrila ich 
starému otcovi. To bolo pred 
ôsmimi rokmi. Odvtedy do 
vozového parku Athentic Slo-
vakia pribudli Škody 120, aj 
„van“ Škoda 1203. Je však dnes 
ešte vôbec čo ukazovať?

Prečo je návšteva  
Petržalky občas  
sklamaním?

Pohľad na post-komunistic-
kú Bratislavu ešte nie je vyčer-

paný,“ hovorí Peter Chrenka. 
„Záujemcom ho ukazujeme 
na kontrastoch. Ako sa Bra-
tislava mení, vzniká zvláštny 
architektonický chaos, kedy 
môžeme na jednom mieste 
vidieť barokovú aj socialistic-
kú budovu a hneď vedľa nich 
sotva dvojročnú.“

Kontrasty socializmu 
a  súčasnosti sú vraj výborne 
vidno zo Slavína. Petržalské 
paneláky sa miešajú s  mo-

dernými kancelárskymi bu-
dovami, zároveň vidno Most 
SNP a  modernú budovu za 
UFO-m... 

„Krásny kontrast si turisti 
užijú aj pri vôbec prvom pa-
neláku postavenom na Slo-
vensku,“ hovorí Peter. „Málo 
Bratislavčanov vie, že sa na-
chádza v  Starom Meste, na 
Kmeťovom námestí. A  hneď 
vedľa neho, na mieste nie-
kdajšieho pivovaru, stojí mo-
derný Stein 2...“

Cudzinci, ktorí sa chcú vrátiť 
do socialistickej Bratislavy, oce-
ňujú aj to, že pri prvom pane-
láku sú na rozdiel od hradného 
nádvoria celkom sami a neraz 
sa im prihovoria aj domáci. 
Ich návšteva Petržalky býva, 
naopak, občas sklamaním. 
Dúfajú, že zavítajúdo Petržalky 
spred 30 rokov a uvidia len be-
tón „Očakávajú sivé paneláky 
s  ešte viditeľnými spojmi a  sú 
prekvapení z  farieb a  množ-
stva zelene,“ hovorí Peter. „A 
vzápätí šokovaní z  vysokých 
cien petržalských bytov...“

Pri prehliadke Petržalky 
„prefrčia“ aj cez Kopčiansku, 
a  to preto, aby sa dostali na 

nenápadný hraničný prechod 
do Rakúska. Cudzinci, medzi 
ktorými prevažujú Angličania 
a Američania, sú fascinovaní 
predstavou, že také veľké 
sídlisko ako Petržalka bolo 
len kúsok od železnej opony. 
„Videli do Rakúska a nemohli 
tam vycestovať...“ Dnes ich 
tam zaujmú dvaja rakúski 
vojaci pri vojenskom stane, 
ktorí, hoci sme v  Schenge-
ne, monitorujú prechod. Tri 
kilometre odtiaľto je dedina 
Kittsee, známa marhuľový-
mi sadmi. To bola kedysi aj 
Petržalka – hlavná zásobáreň 
mestských trhov. 

Neďaleko stojí pamätník, 
ktorý pripomína smutný prí-
beh východonemeckého štu-
denta 18-ročného Hartmuta 
Tautza. Ten si myslel, že cez 
českoskovenské hranice sa 
mu na západ podarí ujsť ľah-
šie. V  auguste 1986 ho asi 
dvadsať metrov od hraničnej 
čiary dobehla špeciálne vy-
cvičená svorka psov Pohra-
ničnej stráže a  zaútočila na-
ňho. V nemocnici zraneniam 
podľahol. Pre cudzinca desivé 
a nepochopiteľné...

 Vezmú vás do škodovky 
a vrátia v čase
Jeden z unikátov postkomunistických krajín východnej Európy sú 
turistické prehliadky skanzenov socializmu. Na starých trabantoch 
ich robia v Krakove, Budapešti či Berlíne. Peter Chrenka a jeho brat 
Braňo, ktorí majú svoju základňu v Petržalke, ukazujú turistom prí-
behy socialistickej Bratislavy spoza okien starých škodoviek. Petr-
žalku, samozrejme, nemôžu vynechať. Ozaj, viete, kde sa nachádza 
prvý postavený panelák na Slovensku?

Zďaleka nie všetko socia-
listické je také smutné. Zážit-
kom pre lokálnych „tasterov“ 
sú v Petržalke niektoré krčmy, 
ktoré sa za 40 rokov praktic-
ky nezmenili, aj keď väčšina 
podobných má už osud spe-
čatený. 

Tí, ktorí dávajú prednosť 
pohybu, zas vidia počas „bi-
ketour“ za železnou oponou 
- niektoré z  15 petržalských 
bunkrov a  tiež krásne dunaj-
ské pláže pri Lafranconi či 
Sad Janka Kráľa. 

Veľa ľudí si rezervuje tour 
kvôli retro autám. „Ale naprí-
klad Američanom viac ako na 
aute záleží na informáciách. 
Vedia ich pobaviť naše mosty 
- keďže najnovší sa volá Starý 
most a najstarší veľa ľudí volá 
Nový most. A tiež, že niekdajší 
Most Červenej armády reál-
ne postavili Nemci, ktorých 
k tomu Rusi ako vojnových za-
jatcov donútili,“ dáva niekoľko 
príkladov Peter. Zaujímavá je 
aj odpoveď na otázku – koľko 
obyvateľov má Bratislava? „Na 

konci socialistickej éry mala 
oficiálne 450-tisíc obyvateľov. 
Dnes má oficiálne 422-tisíc, 
hoci vidíme, že reálne rastie, 
takže tieto čísla nedáva-
jú zmysel,“ konštatuje Peter. 
A tak od neho cudzinci dosta-
nú aj neoficiálne číslo 633-tisíc 
obyvateľov. To je číslo SIM ka-
riet, ktoré v Bratislave nocujú.  

V Petržalke nemožno obísť 
ani bývalú Matadorku, ktorej 
premena je už na spadnutie. 
„Cudzincom hovoríme, že sú 
jednými z  posledných ľudí, 

ktorí tieto industriálne bu-
dovy a pamiatky vidia v tom-
to stave,“ pokračuje Peter.
„Z  industriálneho mesta sa 
Bratislava totiž mení na kan-
celárske. Bývalé fabriky na-
hrádzajú miesta na bývanie, 
polia nové sídliská. Minulosť 
pripomínajú už len ich nové 
názvy identické s tým, čo tam 
bolo kedysi.“

Mnohé z  bratislavských 
skanzenov socializmu už tu-
risti vidia len na fotografiách 
v albume, ktorý má sprievod-

ca vždy so sebou. Na Sloven-
sku je však veľa ďalších miest, 
ktoré ukazujú našu krajinu 
inak. „Po návšteve mnohých 
obnovených európskych hra-
dov bolo osviežujúce vidieť 
niečo veľmi odlišné, estetika 
opustených ruín na útesoch 
v lese je nepopierateľná,“ píše 
sa v ďalšej recenzii k netradič-
nej tour bratov Chrenkovcov. 
A tak sa neboja, že v dohľad-
nej dobe zostanú bez inšpirá-
cie. (in) 

foto: archív A.S., md

Nezabudnite 
na Dni  
Petržalky
Už  22. ročník  obľúbené-
ho podujatia Petržalča-
nov  Dni Petržalky vyvr-
cholí  v sobotu 22. júna 
2019 na dostihovej dráhe 
v Petržalke. 

Večer vystúpi raper Kali, 
skupina Desmod, S hudbou 
vesmírnou, ale aj hviezda ve-
čera škótsky spevák a gitaris-
ta Ray Wilson.

Program však začína už od 
10.00h. Predstavia sa taneč-
né školy, kúzelník Ivan, šašo 
Jaro, bude bublinová šou 
aj rozprávky, zóna remesiel 
a  handmade výrobkov, bur-
za kníh, maľovanie na tvár, 
maľovanie hennou, detské 
atrakcie, poobede tvorivé 
dielne pre deti, od 14.00h 
súťaž o najkrajšieho petržal-
ského psieho kríženca či od 
16.30h country tančiareň. 

Už v piatok večer však bude 
na Dostihovej dráhe živo. Od 
18.00h v rámci Petržalskej ba-
retky – country festu vystúpi 
aj skupina Lojzo.  (pn)

Hranici na konci Kopčianskej dodávajú 
atmosféru príbehy.

Spomienka na mladíka, ktorého  
roztrhali pohraničiarske psy.

Veľa ľudí si rezervuje 
tour kvôli retro autám. „Ale 
napríklad Američanom 
viac ako na aute záleží na 
informáciách. 

Bratia Chrenkovci vozili 
záujemcov spočiatku na 
škodovke svojho starého 

otca.

➤ ➤

➤

➤

Matadorka sa mení. Oplatí sa ju vidieť  
pred definitívnou premenou.

S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť
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tálne detské ihrisko pre staršie 
deti.

Zaujímavými objektmi vy-
skytujúcimi sa na viacerých 
ihriskách sú žlté alebo červe-
né plastepoxidové šmykľav-
ky, vytvorené podľa návrhu 
sochára Alexandra Bilkoviča 
(ktorý je aj autorom plastiky 
pred zdravotným strediskom 
na Fedinovej ulici) a  archi-
tekta Karola Ružeka. Objek-
ty plnia funkciu šmykľaviek 
a  zároveň sú zaujímavým 
sochárskym dielom. Kompo-
zícia troch žltých šmykľaviek 
stojí na trávnatej ploche na 
Hrobákovej ulici. Ďalšie sú 

na Topoľčianskej a  Ľubov-
nianskej ulici. Na dvore ma-
terskej škôlky na Rovnianko-
vej ulici a  vo dvore ZUŠ na 
Topoľčianskej ulici stoja žlté 
plastové objekty od tých is-
tých autorov, pripomínajúce 
vesmírnu loď. Sú to vlast-
ne kolotoče, ktoré majú vo 
vrchnej časti otvory – kráte-
ry, kam sa dá posadiť. Sériu 
uzatvára plastepoxidová pre-
liezačka-šmykľavka v  areáli 

Kormorán pri Veľkom Draž-
diaku.

Na niektorých ihriskách 
materských škôlok a  jaslí 
boli osadené oblúkové pre-
liezačky, ktoré mali viacero 
ventilov a  v letných mesia-
coch rozprašovali vodu, ktorá 
prúdila rúrkami konštrukcie. 
Pred niekoľkými rokmi tieto 
dômyselné zariadenia, ktoré 
prinášali škôlkarom ohromnú 
radosť, ešte fungovali. Dnes sa 
už ale, bohužiaľ, nepoužívajú.

V 90. rokoch, keď odrástla 
prvá generácia petržalských 
detí, začali mnohé ihriská 
chátrať a  väčšina bola kom-
pletne rozobratá. Takmer 
desaťročie bola Petržalka 
prakticky bez akýchkoľvek 
udržiavaných ihrísk. Začiat-
kom 21. storočia, s prudkým 
nárastom detí, zásluhou sa-
mosprávy, ale najmä aktív-
nych rodičov, sa ihriská po-
stupne začali rekonštruovať 
a budovať nanovo. 

Martin Kleibl
foto: Ľubo Stacho,  

Martin Kleibl

ST

21. - 30. 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

Partneri SLEDUJTE NÁS AJ NA:

Kulturne-zariadenia-Petrzalky

kulturne-zariadenia-petrzalky

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky 
je Mestská časť Bratislava-Petržalka

 

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

23.06. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno - hudobné popoludnie s HAPPY SOUND

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
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

ARTKINO ZA ZRKADLOM
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 €                                          ticketportal

UZLY A POMARANČE       
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 €                                     ticketportal

YESTERDAY                          
30.06. | 20:00 | 5 €      ticketportal

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

KULTÚRNE LETO NEDEĽNÉ DIVADIELKA 

TVORIVÉ DIELNE

DENNÉ TÁBORY

PROMENÁDNE KONCERTY 

HUDOBNÉ VLNENIA

H I S T Ó R I A

 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

Rôzne hojdačky, dômyselné 
systémy preliezačiek, reťa-

zových rebríkov a  bubnov na 
behanie sa nachádzali vo viace-
rých vnútroblokoch. Zaujíma-
vé, avšak už iba na fotografiách 
zachytené ihrisko sa nachádza-
lo vnútri štvorposchodového 
obytného domu v  tvare U  na 
dnešnej Romanovej ulici. Bol 
tu postavený aj zaujímavý 
útvar z  drevenej konštrukcie 
spojenej obalenými oceľový-
mi lanami vytvárajúcim sieť. 
Preliezačka mala dômyselný 
tvar trojrozmerného geomet-
rického objektu – hyperbolic-
kého paraboloidu. Vedľa bolo 

osadené kovové dvojkyvadlo-
vé za riadenie, dve pyramídy 
z  nahromadených drevených 
hranolov a  jedna preliezačka 
s využitím starých pneumatík. 

Ďalšie, dnes už prerobené 
ihrisko, z ktorého sa však časť 
pôvodnej konštrukcie zacho-
vala, je v  „jame“ na Bradá-
čovej. Postavené bolo v  roku 
1981 podľa projektu architek-
tov Evy Grébertovej a  Jozefa 
Slíža. Tu boli konštrukciou 
navzájom pospájané prelie-
začky a hojdačky doplnené aj 
o  mostík s  brvnami na reťa-
ziach a  bubny, na ktorých sa 
dalo behať. Išlo o experimen-

Kolotoč v škôlke  
na Rovniankovej ulici
Navrhol ho sochár Alexan-

der Bilkovič, nedávno sa 
ho pokúšali demontovať, bol 
však príliš ťažký, a  tak ho neod-
niesli. Z  technických príčin je 
nefunkčný, ale za jeho „prežitie“ 
sa prihovárajú viacerí. V  škôlke 
navrhujú dať do kráterov hlinu 
a nasadiť kvety alebo ho opraviť 
a spojazdniť. Alebo darovať Slo-
venskému múzeu dizajnu. Ide-
álne by však bolo, keby zostal 
na pôvodnom mieste. Bola by 

škoda, keby zmizol z povrchu 
zemského ďalší symbol detstva 
mnohých Petržalčanov.

Pamätáte sa na preliezačky, 
ktoré rozprašovali vodu?
V každej časti sídlis-
ka bolo na začiatku 
80. rokov množstvo 
originálne spraco-
vaných detských 
ihrísk. Tie väčšinou 
projektovali archi-
tekti. ➤ Šmykľavka na Topoľčianskej ulici, ktorú navrhol sochár 

Alexander Bilkovič

Ihrisko v “účku” 
na Romanovej ulici.

Ihrisko v jame na  
Bradáčovej ulici

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. 

Jednou vetou
Živnostník (gmail.com): Na základe poskytnutej informácie ste postupo-
vali správne. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v  platnom znení, príjmami z  prenájmu sú príjmy z  prenájmu nehnuteľ-
ností vrátane príjmov z  prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú 
ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Zákon nerozlišuje vzťah prenajímateľa 
k  nehnuteľnosti, dôležitý je iba nájomný vzťah medzi prenajímateľom 
a nájomcom a príjem z neho. Z hľadiska daňového nie je teda podstatné, 
či prenajímateľ prenajímanú nehnuteľnosť vlastní, alebo má právo na jej 
užívanie z iného dôvodu. 

Ženu ani kvetom
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

JOZEF RUŽIČKA 
(33)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave II príkaz na zatknutie pre 
prečin krádeže.

Volajte 158!
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri 
pátraní po týchto osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

ANDREJ KUBALA 
(35)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave II príkaz na zatknutie pre 
zločin krádeže.

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... v čase od 28. 5. 2019 do 8. 6. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 16 mo-
torových vozidiel, z  toho v Petržalke 2 (Holíčska, Šustekova). V noci zlodeji  
ukradli 13 a cez deň 3 autá. V dňoch 1., 2. júna krádež auta nehlásili.

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Byt pre vnučku
Dovolím si požiadať o  radu 
v  nasledovnej veci. Som maji-
teľka staršieho dvojizbového 
bytu. Mám ťažko chorého syna, 
jednu vnučku, ktorá žije v  Bra-
tislave a  vnuka žijúceho v  Če-
chách. Byt by som rada dala 
mojej vnučke, neviem však ako 
to mám urobiť. Vopred Vám ďa-
kujem za pomoc.

 V.Kr. (centrum.sk) 

Poručiteľ má právo počas života 
disponovať svojím majetkom podľa 
vlastného uváženia. Pokiaľ tak neurobí, 
a  nehnuteľnosť je ku dňu smrti v  jeho 
vlastníctve, nadobudnú ju dedičia, keď 
ich niet, tak ako odúmrť štát. Náš práv-
ny poriadok pozná dve formy preroz-
delenia majetku medzi potomkov a  to 
darovanie, ktoré je možné len medzi 
živými, keďže zákon vylučuje viazať čas 
darovania na okamih smrti darcu a de-
denie, keď sa majetok nadobúda smr-
ťou poručiteľa zo zákona, testamentu 
alebo aj obomi spôsobmi. 

Vzhľadom na váš úmysel darovať byt 
vnučke, pozrime sa na niektoré aspekty 
takéhoto rozhodnutia. Okrem právnej 
ale aj ekonomickej stránky, výhodou 
darovania je, že zákon neohraničuje 
rozsah darovaného majetku ako pri 
dedení, kedy treba brať do úvahy in-
štitút neopomenuteľných dedičov, 
ktorí ako maloletí musia dostať aspoň 
toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo 
zákona, a  plnoletí aspoň jednu polovi-
cu ich dedičského podielu zo zákona. 
Pokiaľ tomu závet odporuje, je v  tejto 
časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu 
uvedených potomkov. Pri dedení zo zá-

grundler@chello.sk 

kona sa dedičovi do jeho podielu 
započíta to, čo za života poručiteľa 
od neho dostal darom. Pri dedení 
zo závetu treba započítanie vyko-
nať v  prípade poručiteľovho prí-
kazu, alebo ak by bol obdarovaný 
dedič oproti vyššie spomenutým 
neopomenuteľným dedičom ne-
odôvodnene zvýhodnený. V  tejto 
súvislosti podotýkam, že či už ide 
o darovanie, alebo dedenie, vždy je 
tu hrozba rodinných sporov, dele-
nie majetku dokáže rozkmotriť aj 
tých najbližších príbuzných, najmä 
ak ide o  nerovnomerne rozdelený 
majetok. 

Darovacou zmluvou sa darca 
zaväzuje bez právnej povinnosti 
poskytnúť majetkový prospech ob-
darovanému, ktorý dar prijíma. Ak 
je predmetom daru nehnuteľnosť, 
vyžaduje sa písomná forma, ktorá 
musí obsahovať zákonom urče-
né náležitosti, identifikačné údaje 
darcu aj obdarovaného, informá-
cie o dare, ako aj prejav vôle darcu 
vec darovať a  obdarovaného pred-
metnú vec prijať. Spísaním a  pod-
písaním darovacej zmluvy sa ešte 
obdarovaný nestáva vlastníkom 
predmetnej nehnuteľnosti. Aby sa 
tak stalo, je potrebné absolvovať 
ďalšie administratívnoprávne úko-
ny. Pripomínam, že darovaním bytu 
darca, ani osoby s ním bývajúce, ne-
majú automaticky právo v ňom na-
ďalej bývať, právnu istotu získa dar-
ca len zriadením vecného bremena 
doživotného užívania. Pri hrubom 
porušení dobrých mravov zo stra-
ny obdarovaného k darcovi, možno 
akt darovania napadnúť a  darca sa 
môže domáhať vrátenia daru. 

Pred tak vážnym životným rozhod-
nutím, akým darovanie bytu bezpo-
chyby je, odporúčam osloviť advoká-
ta alebo notára, ktorý vám poskytne 
náležitú právnu pomoc, a  ozrejmí 
dôsledky jednotlivých právnych kro-
kov.

Výrok J. Zeyra o  žene, ktorú by 
jedinec ani kvetom nemal udrieť, 
nepriamo potvrdzuje rodovo pod-
mienené násilie na ženách s koreň-
mi trvácnejšími ako samotný kvet. 
Inšpiratívne odporúčanie českého 
prozaika z  druhej polovice 19. sto-
ročia je na pohľad dobové, nerovné 
vzťahy medzi mužmi a ženami však 
siahajú azda na samučičký kraj his-
tórie človečenského jestvovania. 
Vari len s  výnimkou matriarchátu, 
kedy podľa neoverených zvestí boli 
pri rodovom kormidle ženy. O muž-
skom násilí, tak trochu viac neúmy-
selnom, hovorí aj náš príbeh.  

Všetci, ktorí využívajú dobrodenie 
sídliskového bývania vedia, že vždy 
sa nájde menej dobrý sused, ktorý 
dokáže v pokojnom živote paneláko-
vej komunity vytvoriť nedýchateľnú 
atmosféru. Skrátka, dobrý sused je 
miliónová výhra, zlý horší od noč-
nej mory. Povedzme, pán Ladislav 
(65). Alebo bakalárka Soňa (30). 
Vzájomne onálepkovaní negatív-
nym prídavkom si dokázali obapol-
ne i  ostatným znepríjemňovať dni 
bytia pod jednou strechou. V  by-
tovke bývali nad sebou, čo sa stalo 
zdrojom infantilných protivenstiev 
krátko po nasťahovaní mladej ženy 
do jedného z  petržalských domov. 
Psychológovia na margo susedských 
konfliktov splodených z menších či 
väčších schválností hovoria o určitej 
forme sebarealizácie. Asi majú prav-
du. Naša dvojica sa sebarealizovala 
takmer rok. A bavila sa fajnovo. Stá-

valo sa, že vdovcovi Ladislavovi vy-
praná, na balkóne sa sušiaca plachta 
previsla k dolnej susede, čo malo za 
následok jej prifarbenie akýmsi vode 
odolným lakom, pánove nočné po-
klopkávanie na dlážku, vysávanie či 
posúvanie nábytku, slečnine fajčiar-
ske debaty s návštevami na balkóne 
do hlbokej noci. V zime sa len fajčilo, 
takže dôchodca mal možnosť častej-
šie zanešváriť dolný balkón obstri-
hanými nechtami, zvyškami jedál, 
ktoré vraj holuby a tak. Nevďačným 
bonusom pre ostatných bola scho-
disková výmena názorov, okorene-
ná vyhrážkami a menej spisovnými 
slovami. Radosť pozrieť na zápolenie 
zástupcov generácií, z ktorých každý 
mal kúsok pravdy, len rozumu sa im 
akosi nedostávalo. 

Fiflena namaľovaná, však ja ťa 
prifarbím, napadlo Ladislavovi, 
keď z  okna uvidel susedu z  prvého 
postávať pred vchodom do domu. 
Zhmotnenie myšlienky bolo dielom 
okamihu. Kvetináč plný popínavých 
ruží topiacich sa v  rozmoknutej 
zemine nabral smer chodník ved-
ľa slečny. Teda, mal tam dopadnúť, 
ale na potvoru Soňa vykročila k pri-
chádzajúcemu taxíku, následkom 
čoho nástroj pomsty pristál na inom 
mieste. A  bolo vymaľované. No vi-
díš, vraj ženu ani kvetom a ja, chmu-
ľo starý, takto črepníkom, a rovno po 
hlave, pomyslel si dôchodca po tom, 
ako do susedského duelu, hneď po 
ošetrení doráňanej slečny, vstúpila 
polícia.  (jgr)

Keď sa vlastníkom „ocitnú“ 
pred kontajnerovými sto-

jiskami staré váľandy a kreslá, 
ktoré im tam niekto naviezol, 
ako by mali postupovať? Má 
samospráva nejaké tipy, ako 
zabrániť tomu, aby im tam 
nikto nevozil a neodkladal od-
pad?  A.V.

(pozn.red. Reakcia mest-
skej časti: „V zmysle VZN č. 
2/2014 o dodržiavaní čistoty 
a  poriadku na území mest-
skej časti, vyzveme prísluš-
ného správcu nehnuteľnosti 
- kontajnerového stojiska, aby 
v  stanovenom termíne zne-
čistenie odstránil. Vo výzve 
príslušného správcu bytového 

domu   upozorníme na plne-
nie povinností vyplývajúcich 
z vyššie uvedeného VZN, pod-
ľa ktorého  je za čistotu a po-
riadok na nehnuteľnostiach 
zodpovedný ich vlastník, ná-
jomca, užívateľ alebo správca 
bez ohľadu na to, akým spô-
sobom k  znečisteniu došlo. 
Ten je povinný znečistenie 
alebo neporiadok odstrániť. 
V prípade, že správca na vý-
zvu petržalskej samosprávy 

nezareaguje, začne mestská 
časť konanie o uložení poku-
ty. Mestská časť Petržalka nie 
je oprávnená pátrať po tom, 
kto odpad ku kontajnerové-
mu stojisku uložil.“ 

Takže, vlastníkom zrejme 
nezostáva nič iné, len investo-
vať vlastné peniaze do odvo-
zu odpadu, inštalovať kame-
rový systém, postúpiť záznam 
polícii a dúfať, že sa ním bude 
zaoberať...)

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

Nevysýpajú smetné koše?
Takto vyzeralo okolie detského ihriska Znievska a  ZŠ Budatín-

ska. Poslala som podnet na mestskú časť a tá reagovala:  „Došlo 
k menšej fluktuácii v zostave tímov, ktorí vyberajú koše a noví ešte 
nie su zorientovaní. Koše postupne naisto budú vybavovať čiarovými 
kódmi, ktoré bude musieť každý zamestnanec určený na vysýpanie 
košov zosnímať, čím potvrdí, že koš videl a vysypal ho. Aj keď sme 
zakúpili dve nové vozidlá na vysypanie košov, fluktuácii pracovní-
kov, vzhľadom na ich nedostatok na trhu, nevieme úplne zabrániť. 
V každom prípade na vyriešení situácie pracujeme. Výzvou je nastaviť 
systém tak, aby bol trvalo udržateľný. My si nemyslíme, že by sme 
mali dávať peniaze súkromnym firmám, pretože isté činnosti si vie-
me robiť výhodnejšie sami. Vyžaduje si to však náročné zmeny orga-
nizačne aj finančne. A presne tieto zmeny sa teraz dejú v podniku 
verejnoprospešných služieb, ktorý sme zdedili, v mierne povedané, 
dezolátnom stave. Keď však zmeny dokončíme, budeme mať veľmi 
kvalitný podnik, ktorý bude mať miestnu znalosť a  bude schopný 
okamžite zasahovať tam, kde vznikne neočakávaná situácia. Samo-
zrejme, bude vedieť vykonávať údržbu plánovane, čo je hlavným 
cieľom, za primerané peniaze.“

Ľudmila Vicenová

Výhovorky 
na počasie 
neexistujú! 
Magistrát aj iné firmy v na-

šom okolí sa príkladne 
starajú o kosenie. Tak isto čisto-
ta v našom okolí je katastrofál-
na. Dúfam za všetkých našich 
spoluobčanov, že sa to dá ko-
nečne do poriadku.

Prízvukujem, že dnes je 
14. jún! 

Földeš Robert 

Bezmocní 
vlastníci
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nájdete každé dva 
týždne aj tu!

Základná škola Turnianska 
10 sa 7. júna už tretí rok 

po sebe zapojila do najväčšie-
ho podujatia firemného dob-
rovoľníctva v strednej Európe 
– Naše mesto, organizované-
ho nadáciou Pontis.

Do akcie bolo zapojených 
približne 120 dobrovoľníkov 
z  rôznych firiem, spolu so 
žiakmi a  zamestnancami ZŠ 

Turnianska. Počas tohto dňa 
sa podarilo vyčistiť atletickú 
dráhu od veľkého množstva 
buriny, vymaľovať dve triedy 
v  budove školy, vymaľovať 
futbalové bránky na školskom 
ihrisku a namaľovať časť plo-
tu okolo areálu školy a plot pri 
školskom bazéne.

Vďaka tomu škola ušet-
rila nemalé finančné pro-
striedky, ktoré by bolo inak 
potrebné vynaložiť na re-
vitalizáciu niektorých častí 
interiéru a exteriéru. Školský 
areál a  interiér školy je opäť 
o niečo krajší.

Mgr. Peter Hanus, PhD.
zástupca riaditeľky ZŠ 

Turnianska 10

Chcú mať krajšiu školu

VA Š E  N Á Z O R Y
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Bezkonkurenčné
cenové zvýhodnenie na vybrané modely

Panónska cesta 30 • 841 05 Bratislava • Tel.: 02/ 68 230 800
recepcia@slovakiaauto.sk • slovakiaauto.sk

Ide o  územie v  tvare li-
chobežníka, ktoré sa na-

chádza v južnej časti pries-

toru západnej rozvojovej osi 
Petržalky, medzi časťou Lúky 
a rakúskou obcou Kittsee. Zo 

Vyrastie pri Petržalke nový satelit?

Čo hovoríte na 
výstavbu v lokalite 
Nové pole? Niektorí 
miestni poslanci, 
najmä architekti, s návrhom urbanistickej štúdie súhlasia, predseda Komisie územného 
plánu, výstavby a dopravy (ÚPVaD ) Jozef Vydra sa s ním nestotožňuje. Vysvetľuje prečo.
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
so skvelou výbavou  

už od 10 990 €

ČAKANIA

Kombinovaná spotreba 3,7 – 8,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.
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Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

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

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

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

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

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

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk

západnej a čiastočne severnej 
strany je ohraničené štátnou 
hranicou a z východnej strany 
diaľnicou D2.

„Urbanistická štúdia je 
vypracovaná v súlade s plat-
ným územným plánom, 
takmer celkom presne dodr-
žiava funkčné využitie, len 
mierne sa mení rozmiestne-
nie jednotlivých častí v rámci 
návrhu,“ hovorí Jozef Vydra. 
„Ide o izolovanú časť územia 
Petržalky, kde sa doterajšia 
orná pôda zmení na územie, 
na ktorom majú prioritne 
vyrásť priestory pre výro-
bu a  zamestnanosť. To je na 
jednej strane dobrý nápad, 
Petržalka takéto riešenia 
potrebuje. Dokonca svojou 
polohou oddelia športoviská 
a navrhovaný park od diaľni-
ce. Chýbať nemá ani niekoľko 
štartovacích bytov, ktoré by 
mohli fungovať ako nájomné 
bývanie. Celok má byť akýmsi 
minisatelitom v tesnom doty-
ku s  Petržalkou. Až po tento 
bod to nemusí byť zlé riešenie, 
hoci zaberanie ornej pôdy je 
u mňa barbarstvo.“

Podľa jeho názoru sú tu 
však minimálne dva problé-
my. „Ako si možno predsta-
viť, že riešené územie má 
mať (zjednodušene poveda-

né) park na území, ktorým 
potenciálny investor ne-
disponuje? Kto bude riešiť 
údržbu, keď už teraz má 
Petržalka nedostatok finan-
cií na udržiavanie Sadu 
Janka Kráľa? V  rámci Cen-
trálnej rozvojovej osi pozdĺž 
pokračujúcej trate električky 
na juh Petržalky si obyva-
telia želajú prevažne zele-
né plochy. To bude tiež stáť 
veľa, veľmi veľa financií,“ 
vysvetľuje. 

Ďalším sporným bodom je 
dopravné napojenie, ktoré je 
navrhované síce tiež v súlade 
s  doteraz platným územným 
plánom, ale ku ktorému majú 
vážne a  oprávnené výhrady 
obyvatelia existujúcich obyt-
ných domov na Jasovskej uli-

ci. „Napojenie ponad diaľnicu 
a železničnú trať by malo byť 
doslova niekoľko metrov od 
ich bytov, s  čím celkom lo-
gicky nemôžu súhlasiť. Preto 
existuje petícia, ktorá také-
to dopravné napojenie za-
mieta. Priestorové možnosti 
však príliš veľa možností na 
zmenu, či posun napojenia 
nedávajú. No ak sa tento bod 
nevyrieši prioritne, ostane 
hlavným problémom návrhu 
nevyriešená doprava. Pre-
pojenie iba v  smere od časti 
Kopčany nie je práve najlep-
šie riešenie a vôbec nie ideál-
ne,“ dodáva.

Architektonickú štúdiu 
vzala na vedomie aj Komisia 
životného prostredia a  verej-
ného poriadku. Jej predsed-
níčka Natália Podhorná tvrdí, 
že pre ňu osobne je najväčší 
problém, že navrhovaná vý-
stavba má opäť vyrásť na or-
nej pôde. „V súčasnosti pôdu 
v riešenom území prenajíma 
súkromník poľnohospodár-
skemu družstvu, ktoré tu pes-
tuje viaceré plodiny, no zmlu-
vu sa podľa mojich informácií 
chystá ukončiť vzhľadom na 
plánovaný zámer,“ hovorí 
a  upozorňuje, že ornej pôdy 
každý rok ubúda a mení sa na 
nejakú formu výstavby, čo po-
tvrdzujú aj údaje z Úradu ge-
odézie, kartografie a katastra 
SR.. „Slovenská pôda nám 
mizne pred očami. Tento stav 
je pre mňa absolútne nepri-
jateľný, a preto projekt Nové 
Pole nepodporím. Je to pre 
mňa jednoducho principiál-
na záležitosť.“ 

(in)
foto a vizualizácia: archív 

MČ Petržalka, googlemaps  

Kittsee

Draždiak

Počas celého ročníka ste sa 
pohybovali v  prvej polovici 
tabuľky a  hoci ste oproti je-
seni v  tabuľke klesli zo šies-
teho na ôsme miesto, nároč-
nú súťaž ste zvládli viac ako 
solídne.

 Po jesennej časti sme si po-
vedali, že by bolo fajn udržať 
si šieste miesto až do konca 
II. ligy. V dlhodobej súťaži ako 
takmer každé mužstvo sme si 
prešli dobrým i horším obdo-
bím. Napokon sme iba o bod 
zaostali za piatym KFC Ko-
márno. Keď sa v  globále po-
zriem na náš mladý a  menej 
skúsený tím, tak si myslím, že 
na nováčika súťaže sme do-
siahli slušné umiestnenie. Boli 
sme pre ňu určite prínosom 
a neraz sme ukázali dobrý po-
tenciál. Vystúpenie FC Petr-
žalka v uplynulom ročníku II. 
ligy teda hodnotím pozitívne. 
Čo si sľubujete od nového 

trénera Jozefa Dojčana, kto-
rý prišiel z MFK Skalica? 

 Je to ambiciózny, ctižia-
dostivý a  kvalitný tréner. 
Všetci v  klube veríme, že 
mužstvo pod jeho vedením 
zaznamená ďalší progres a že 
dobrými a ustálenými výkon-
mi bude robiť radosť našim 
fanúšikom.   
Podľa novej Smernice o  in-
fraštruktúre štadiónov SFZ 
od ročníka 2022/2023 muž-
stvá Fortuna ligy a  II. ligy 
budú musieť hrať iba na 
prírodných povrchoch. Čo si 
o tom myslíte, keď FC Petr-
žalka a ešte niekoľko klubov 
hráva na umelej tráve? 

 Náš klub bez ihriska 
s  umelou trávou by praktic-
ky vôbec nefungoval, lebo na 
tomto povrchu trénuje veľa 
mužstiev a neboli by sme tam, 
kde sme v  súčasnosti. Pokiaľ 
by sa táto Smernica týkala iba 

klubov Fortuna ligy, vedel by 
som to pochopiť. V II. lige by 
sa však malo prihliadnuť na 
to, že by niektoré kluby mohli 
hrávať na umelej tráve. 
Pohlo sa niečo dopredu 
v súvislosti s výstavbou no-
vého štadióna v Petržalke? 

 Momentálne sa troška 
spomalili niektoré procesy 
z  hľadiska pozemku a  finan-
covania. Pracujeme však na 
tom. Pravda, pokiaľ sa od-
klepne, tu bude stáť štadión 
a takto bude financovaný, tak 
možno aj dva roky sa budú 
riešiť nejaké povolenia a rôz-
ne papierovačky okolo neho. 
V  stredu 12. júna ste začali 
s letnou prípravou, koľko zápa-
sov v nej odohráte a aké zmeny 
nastali v hráčskom kádri?

 Postupne zohráme niekoľko 
prípravných stretnutí. Našimi 
súpermi budú Spartak Trnava, 
Senica, Zlaté Moravce a gene-

rálku na II. ligu absolvujeme 
proti FK Rača. Zmeny v kádri 
by nemali byť také veľké ako 
v  zime. Vician pôjde študovať 
do USA na univerzitu Harvard, 
kde bude hrávať za miestny tím. 
Útočník Prekop, ktorý bol u nás 
na hosťovaní z Interu, má viace-
ro ponúk a Kozlovský sa vrátil 
naspäť do Slovana. Mužstvo 
chceme posilniť na viacerých 
postoch mladými hráčmi. Na 
skúške máme Adama Dundu, 
kmeňového hráča FC Nitra, 
aktuálne hráča Mostu pri Brati-
slave. Ďalej je tu dvojica hráčov 
zo Zbrojovky Brno obranca 
Adam Nomilner a  Marek Zú-
bek, útočník trnavského Spar-
taka Tomáš Vantruba, strední 
záložníci Tomáš Nagy z Baníka 
Ostrava a Dominik Adam z FK 
Rača a do prípravy sa zapojil aj 
náš odchovanec Juraj Kiss. 

Milan Valko
Foto: Milina Strihovská  

Za Karolom 
Sedlárom
V pondelok 10. mája sa 
v  bratislavskom kre -
matóriu široká športo-
vá verejnosť rozlúčila 
s  Karolom Sedlárom, 
ktorý zomrel v  stredu 
5. mája vo veku 79 ro-
kov. 

Dubnický rodák prišiel 
do Bratislavy v roku 1969 
a  hneď sa stal dôležitou 
súčasťou ZŤS Petržalka. 
Tento výborný stredný 
obranca sa okamžite 
uplatnil  na novom pô-
sobisku a  po skončení 
kariéry bol dlhé roky ve-
dúcim mužstva druhého 
najstaršieho k lubu na 
Slovensku. V roku 1981 si 
ZŤS vybojovali  historický 
postup do bývalej kvalit-
nej federálnej l igy a  Ka-
rol Sedlár bol pritom, 
rovnako aj o tr i  roky, keď 
Petržalka znova vyhrala 
I .  SNL a druhýkrát postú-
pila medzi čs.  el itu. Ta-
k isto vo fabrike zastával 
dôležitú funkciu, lebo 
bol asistentom riadite-
ľa.  Taktný, vždy ochotný 
pomôcť, spoľahlivý, ne-
smierne zodpovedný – 
taký nám navždy zosta-
ne v pamäti Karol Sedlár. 
Česť jeho pamiatke!

(mv)

Spokojnosť so sezónou,  
novým trénerom je Dojčan
Futbalisti FC Petržalka vo svojej obnovenej druholigovej premiére 
skončili na solídnom ôsmom mieste. O uplynulej sezóne, o letnej prí-
prave a o ďalších cieľoch klubu z pravého brehu Dunaja sme sa poroz-
právali s generálnym manažérom FC Petržalka Andrejom Kalinom.  

Š P O R TS P O L O Č N O S Ť
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Ernest  
Hemin-    
gway

na povr-     
chu bol  

zasiahnu-    
tý mrazom

vypúšťal  
slzy dvojhláska

skratka  
pre adda-    

tur

starý  
strunový  
hudobný  
nástroj

hrdina 
Homérovej 

Iliady

Pomôcky: 
almea, oto-  
rea, kanel,  
duál, arén

vozidlom  
doprav,  
privez

Ita  
(dom.)

zoologická 
záhrada 
(hovor.)

značka  
argónu

6. časť 
tajničky

napchá-     
vala

obsiala
povrchová  

úprava  
výrobku

5. časť 
tajničky

výtok  
z ucha  
mužské  
meno

regionálne  
združenie  
mužské  
meno

malé drevo 
druh  

stavebnej  
suroviny

EČV  
Detvy  

pochabe-    
la sa

Pomôcky: 
Alarod,  
Izis, Eol,  
kandis

pevne  
vsunulo

3. časť 
tajničky

egyptská  
bohyňa  

začiatoč-    
ník

orientálna  
tanečnica  

matka  
Persea

prikrývka  
krku  

utiera

ruské  
mužské  
meno

citoslovce  
oblízania  
1. časť 
tajničky

cicajúca,  
sajúca  

jas, žiara

podstielal
sklárska  
ozdoba  
sužovať

stisni  
skratka  
kontra-      
basu

aroma-      
tický uhľo-   

vodík

kirgizský 
epos  

trením  
vtlačí

kvietok  
(bás.)  
Oľga  

(dom.)

masa ľudí
telefonuj  
tropický  
strom

natrel  
nabielo  
Apolena  
(dom.)

skratka  
pre iteretur

vypúšťal  
strelu  

zo zbrane  
namotal

druh  
hodvábu  
skratka  

pre a iné

jednoklon-   
ný nerast

ženské  
meno  

ubezpeč

znížený  
tón A  

vznášalo  
sa

7. časť 
tajničky

člen  
starého  
národa

ohúriť  
(hovor.)

uhnal,  
uštval  

argentín-    
sky vietor

Anna  
(dom.)  
dvojné  
číslo

Pomôcky: 
trama, Ma-   
nas, soka-   
lit, sapan  

ochutná

beda, po  
latinsky  
4. časť 
tajničky

zostúpila  
dolu  

mesačná  
sonda

jednotka 
dedičnosti  

bledo-      
fialový

semitský  
boh  

skr. pre  
štátny

najvyšší  
boh ger-     
mánskej  
mytológie

malý los  
chorobo-    
plodná 
baktéria

Lea  
(dom.)  

generálny 
konzulát

hrubšia  
zahrotená  

žrď

vzbura  
(zastar.)  

Polynézan

kto  
agituje  
2. časť 
tajničky

skratka  
ústredné-    
ho výboru

cukrový  
sirup  

človek,  
ktorý dojí

pichal  
rohami  
utiekla  
(kniž.)

ale, avšak  
značka  

pre mega-   
erg

určená  
na sedenie

EČV  
Popradu  
klaňal sa

MPZ  
Albánska  

oxid  
hlinatý  

produkt  
včiel  

zn. pre  
pascal

ironický  
človek

kôrka  
darovalo

upeč na  
povrchu  
z dolnej  
strany  

dlhým  
ležaním  
otlačil

Pomôcky: 
zonda, Ka-   
nak, lina-    
rit, Danae

ubral  
(zastar.)  
hrešil,  
zlorečil

celkom  
uschlo  

dorýpať

Arnold  
(dom.)  
grécky  

boh vetrov

turecký  
čln

parníky  
(zastar.)  

pokladnica

koloidný  
roztok  
kruh

náznak  
priaznivé-   
ho vývoja,  

záblesk

pohostin-    
ský podnik  

potom,  
po česky

prístavné  
zariadenie  

značka  
pre katal

značka  
rénia  

mámenie

skratka  
pre Inter-  

City

heslo  
(kniž.)  

skr. pre  
long play

druh  
mastiva  
značka  

lawrencia

knihy máp skolil  
(kniž.)

staro-     
slovanská  

bohyňa

pukať  
(expr.) srdcovnica chyba,  

mýlka

 

oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou

Nebytové priestory v Bratislave:
- nebytový priestor vo výmere 201,09 m2 na Laurinskej 7, 
 k. ú. Staré Mesto.

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné  
podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke www.
bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť osobne 
v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 
nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, v pracovných 
dňoch od 14.06.2019 do 28.08.2019 v čase od 9:00 h do 14:00 h. 
Prihlášky je potrebné doručiť do 28.08.2019 do 14:00 h 
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
alebo zaslať poštou. V prípade doručovania prihlášky poštou 
sa za deň doručenia prihlášky považuje deň doručenia poštovej 
 zásielky vyhlasovateľovi.

Hlavné mesto SR Bratislava

Kontakt: Martina Čakajdová 
0948 050 138 

www.najdipartnera.sk

Sprostredkujem 
osobne seriózne 
dámy a pánov 
od 20 do 90 
rokov na 
dlhodobý 
a vážny 
vzťah.

K R Í Ž O V K A


