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Miestny úrad
chce čip od vášho
vchodu. Dáte?

Oslovuje vašich správcov. Oficiálnym
dôvodom sú problémy s doručením
informácií o všetkých typoch volieb.
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Mesto schválilo parkovaciu politiku.
Vďaka aktivite niektorých našich
poslancov bude Petržalka spočiatku
jednou zónou a do roku 2021 bude
mať vlastný projekt parkovania.

strana 7

Čo prežije
v Matadorke?

Areál kedysi úspešnej fabriky sa nenávratne mení. Máte čoraz menej času
ešte si pozrieť industriálne objekty
z jej zašlej slávy.

strana 8

„Strašné“
previnenie

Prečítajte si,
prečo mladí
basketbalisti
Školského športového klubu
B.S.C. nateraz
prišli o dotácie.
strana 14

Pomohla by Námestiu
republiky revitalizácia?

Na fotografiách, ktoré dostávame do redakcie, vyzerá
Námestie republiky biedne. Porozhadzované kartóny,
igelitky, zvyšky oblečenia aj výkalov. Mnohí v tom majú
jasno, môžu za to ľudia bez domova, ktorí sa tam zdržujú. Lenže nadávať na „bezdomovcov“ nič nerieši.

O

tázkou skôr je, ako zmeniť tento nevyužitý veľkorysý priestor
tak, aby slúžil všetkým. Pretože dnes
tade bežný človek nanajvýš prejde,
neodrádza ho len neporiadok okolo
pamätníka, nemá nijaký dôvod tam
pobudnúť. Lavičky na slnku sú slabým
lákadlom...
Pridali sme sa k Ľubošovi Kollerovi zo sociálneho oddelenia Petržalky,
ktorý Námestie republiky monitoruje
raz, dvakrát do týždňa. Sprevádzajú
ho dvaja mestskí policajti. Na rozdiel
od minulého roka však zasahovať nemusia. Toto leto je to tu pokojnejšie
ako po roky minulé, kedy ste tu naraz
stretli aj dvadsať ľudí z ulice.
Na tráve a pri kríkoch dnes ležia
dvaja ľudia. Ľuboš Koller k nim príde a mám pocit, že ich dialóg sa už

odohral mnohokrát. „Dobrý deň, pán
Jozef, aspoň sa posaďte... Tu máte
vrece, môžete pozbierať tie odpadky?“ pýta sa Ľuboš Koller. Túto prácu
robí osem rokov, ľudia bez domova
poznajú jeho, on pozná ich. Pán Jozef bez rečí vstane, hoci by nemusel
a bez slova ide upratovať. Hoci by
nemusel! To je nutné podotknúť.
Neexistuje zákon, podľa ktorého by
ho mohol niekto z námestia vykázať,
môže tu ležať, nepohnúť prstom, len
nesmie byť pristihnutý pri tom, ako
robí neporiadok. To už priestupok je.
Napriek tomu sa pán Jozef zdvihne
a ide upratovať neporiadok, za ktorý
možno ani nie je zodpovedný. „Prečo
ste práve na tomto mieste?“ pýtam sa
ho. „V noci prespávam v DePaule, cez
deň prídem sem. Tu som vyrastal, na

Jozef po výzve zamestnanca
miestneho úradu bez námietky
zoberie vrece a začne zbierať
odpadky. Hoci by nemusel.

➤

Presadili jednu
zónu

Tupolevovej, som tu zvyknutý,“ reaguje
a zbiera odpadky. O chvíľu sa k nemu
po našej výzve pridáva aj druhý muž.
Ten je zo Záhoria. Kedysi býval neďaleko námestia s družkou, rozišli sa, do
rodnej obce, kde má mamu, sa vrátiť
nechce. Rodina ho zbavila trvalého
pobytu... Túto noc spal priamo na
Námestí republiky. Kde bude zajtra,
o mesiac, o rok? „Tu,“ odpovedá automaticky. Pre obyvateľov, ktorých trápi
vzhľad Námestia republiky, neveľmi
optimistická odpoveď.

Takým ľuďom
už neprehovoríte do duše

Priestorov, kde sa zgrupujú skupinky, ktoré iritujú miestnych, je
v Petržalke viacero.
Pokračovanie na strane 9 ➤
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Peniaze
pre športovú
halu
Na poslednom zastupiteľstve schválili
úpravu rozpočtu na
rok 2019.

I

de o zvýšenie o 50 000 eur
na opravy a údržbu v piatich
voľných obecných bytoch, ktoré sú v stave nie spôsobilom
na riadne užívanie a zvýšenie o 600 000 eur na rekonštrukciu športovej haly Prokofievova. Zastupiteľstvo ju
minulý rok v apríli schválilo,
teraz sú nutné výdavky pre
prípravu projektu jej premeny na multifunkčné športové centrum.
Po rekonštrukcii sa predpokladá
prevádzkovanie
organizáciou Športové zariadenia Petržalka s.r.o., ktorá
spravuje aj Petržalskú plaváreň. 
(in)

Tešíme sa na vaše

podnety,
návrhy, reakcie

petrzalskenoviny@gmail.com

Petržalskí poslanci schválili „VZN
o škôlkach“. Poplatok
250 eur pre mimopetržalské deti,
zredukovali na
100 eur.

enechávajte si ich pre
seba a podeľte sa o ne.
MČ Bratislava – Petržalka
vyčlenila zo svojho rozpočtu
finančné prostriedky, určené
na skrášlenie okolia. Predstavte projekt, o ktorom si myslíte, že by stál za uskutočnenie.
Maximálna výška na jednotlivý projekt je 5000 eur.

Odradí 100 eur mesačne rodičov
mimopetržalských škôlkarov?
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ZAŽIAR U NÁS AKO PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA V BRATISLAVE

Do

31. 10. 2019 platia
všetky deti rovnakú
sumu ako doteraz – 30 eur.
Od 1.11. 2019 zaplatia mimopetržalské deti sto eur mesač
ne, petržalské budú platiť aj
naďalej 30 eur. Podmienkou
je trvalý pobyt minimálne rok
pred nástupom do škôlky. Rodičia detí s trvalým pobytom
si zľavu uplatňovať nemusia,
platiť budú automaticky 30
eur. Všetci ostatní, ktorí majú
deti v petržalských škôlkach
(aj špeciálnych), však môžu
požiadať o zľavu 70 percent.
Tú bude schvaľovať starosta
a zoznam úspešných žiadateľov predloží na vedomie
miestnemu zastupiteľstvu. Na
poskytnutie zľavy nie je právny nárok, takže sa voči rozhodnutiu nebude možné odvolať. Schválené pozmeňujúce
návrhy predložili poslanci Ján
Karman a Pavol Škápik.
Nie je to jediná aktivita, ako
sa mestská časť snaží umiest-

Zmeňte svoje okolie

N
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S A M O S P R ÁVA

Termín uzávierky na zasielanie nápadov je 26.07.2019.
Projekty predkladajte mailom
na tlacove@petrzalka.sk, poštou na adresu: Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava alebo osobne v podateľni v úradných hodinách.
Najzaujímavejšie projekty

NÁSTUPNÁ MZDA 963 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK
GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY
niť do škôlok petržalské deti.
Petržalka plánuje zvýšiť kapacity v materských školách o 70
miest do konca septembra
a o ďalších 96 miest do konca
roka. „Prerobenie voľných nebytových priestorov a školníckych bytov na nové triedy je
najrýchlejší a najefektívnejší
možný spôsob,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.
Do konca septembra 2019
pribudne 70 miest: Na MŠ

Máte dobrý nápad
alebo inšpiráciu, ako
skrášliť okolie vášho
domu, blízke námestie, parčík či iný
zanedbaný priestor,
vybudovať komunitnú záhradu v Petržalke, alebo vytvoriť iné
aktivity pre občanov?
budú zaradené do verejného
hlasovania a tie s najvyšším
počtom hlasov zrealizuje Mestská časť Bratislava – Petržalka.
Projekty odporúčame vopred
odkonzultovať s Ing. Evou Čevelovou, oddelenie životného
prostredia, eva.cevelova@petrzalka.sk, 02/68 288 848. (pn)
foto: MČ Petržalka

Röntgenovej 16 je to 24 miest,
na MŠ Lietavskej 18 miest, na
MŠ Turnianskej 6 ide o 18
miest, na MŠ Lietavskej 1 päť
miest , na MŠ Strečnianskej 2
päť miest.
V druhom kole sa bude
pracovať na uvoľnení služobných bytov v MŠ Iľjušinova 1,
MŠ Turnianska 6, MŠ Ševčenkova 35 a MŠ Lietavská 1,
čím sa rozšíria kapacity materských škôl do konca roka

o štyri triedy, čiže ďalších 96
miest. Doterajší nájomníci
služobných bytov dostanú
adekvátne náhradné ubytovanie. Na rekonštrukciu bytov v správe mestskej časti,
do ktorých by sa mohli presťahovať, schválili poslanci
v úprave rozpočtu 50 000 eur.
Ide o dva trojizbové byty a tri
garsónové byty.
(in, pn)
foto: MČ Petržalka

Zverejnia odmeny
komunálnych politikov
Mestská časť bude na svojom webe zverejňovať odmeny poslancov z verejných funkcií,
a to minimálne do konca roka. Odsúhlasili si to
miestni poslanci na zastupiteľstve.

I

niciatíva vyšla od niektorých
poslancov, ktorí mali záujem
zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov,
mestská časť sa s tým stotožnila. Kým nezačne platiť zákon, podľa ktorého bude toto
zverejňovanie povinné, budú
informácie o mzde, plate,
odmene alebo platových pomeroch a ďalších finančných
náležitostiach priznaných za
výkon funkcie, alebo za výkon
pracovnej činnosti starostu,

zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva,
prednostu miestneho úradu
a refundáciách uhrádzaných
v súvislosti s výkonom mandátu jednotlivých poslancov
uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Hlavného mesta SR Bratislava
a Bratislavského samosprávneho kraja zverejňované na webe
mestskej časti za každý kalendárny mesiac.
(in)

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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Bezbariérové
ihrisko už otvorené

Do inkluzívneho ihriska na Blagoevovej ulici
investovala mestská časť viac ako 100-tisíc
eur. Je v tesnej blízkosti denného centra
Baobab určeného pre deti s viacnásobným
postihnutím, ktoré budú mať vďaka ihrisku
možnosť plnohodnotne tráviť čas.

N

ápad inštalovať na kaž
dé ihrisko jeden hrací
prvok pre deti s hendikepom
prišiel zo strany bývalej miestnej poslankyne
Alexandry Petr i s ko v e j
už pred
viac ako
dvomi
rokmi.
„C h c e m
poďakovať mamičkám z Platformy rodín detí so zdravotným
znevýhodnením za ich pomoc, najmä Márii Tomaško
a Alexandre Mikulec, lebo bez
nich by nevzniklo,“ povedala
Alexandra Petrisková.
Aké prvky môžu obyvate-

lia na novom bezbariérovom
ihrisku využívať? Hojdačku
pre vozíčkarov, hojdačku
s popruhmi, hniezdo, inkluzívny
kolotoč,
v y v ýšené
pieskovisko, bezbariérovú
trampolínu, prvky
na rozvoj
motoriky,
basketbalový kôš, reflexný chodník na
bosé nohy, multisenzorické
herné prvky pre deti s hendikepom a mobiliár prispôsobený ľuďom so zdravotným
znevýhodnením.
(pn)
foto: MČ Petržalka

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/

ZĽAVA

-20%

na dioptrické sklá
pri predložení tohto letáku.
/pri kúpe komplet okuliarov/

Od 1.4. – 1.6.2019

1+1

www.optikavion.sk
prominent@chello.sk

Rodinný

dom uprostred panelákov
Pri pohľade na tri drevenice uprostred stromov sa ani nechce veriť, že sa nachádzajú
uprostred petržalských panelákov. Tri Alpinky
už prežili všeličo, pionierov aj prostitútky...

„N

ajnovšie je jedna z nich trvalo obývaná novou majiteľkou, ktorá by si rada oplotila
aj časť pozemku. Viete o tom zistiť viac?“ požiadala nás čitateľka.
Vlastníkom pozemkov pod
chatami je hlavné mesto
a sú v jeho priamej správe.
„Samotné stavby Alpiniek na
uvedených pozemkoch sú
vo vlastníctve iných fyzických
osôb,“ informoval nás hovorca magistrátu Peter Bubla.
„Dve chatky na pozemkoch

(par. č. č. 620/3, 620/4) nemajú s mestom ako vlastníkom
pozemkov uzatvorenú žiadnu
zmluvu (nie je tam ani žiaden
iný právny vzťah). Toto rieši
hlavné mesto súdnou cestou
ako nárok z titulu bezdôvodného obohatenia. Aktuálne
je spor vedený na Krajskom
súde BA.“
V prípade tretej z nich (pozemok, parc. č. 620/2) bola
v roku 2013 uzatvorená nájomná zmluva. Účelom náj-

mu bolo užívanie pozemku
pod stavbou chaty Alpinka,
ktorej vlastníkom bol nájomca. „Dňa 21.05.2019 nám
bola predložená dohoda
o skončení nájmu. A zároveň
evidujeme novú žiadosť o nájom tohto pozemku od nového vlastníka. Nová nájomná
zmluva k pozemku nebola
zatiaľ uzatvorená,“ dodal Peter Bubla.
Medzi obyvateľmi Ovsišťa
sa šíri informácia, že nová majiteľka Alpinky, s ktorou plánuje mesto podpísať zmluvu
o prenájme pozemku, chce
ohradiť aj časť pozemku, ktorý je v okolí objektu. Obyvatelia nie sú nadšení predstavou
zabratia verejného priestoru
súkromnou osobou. Ako sa
k tomu stavia mesto? „Vlastníčka chaty Alpinka požiadala len o nájom pozemku parc.
č. 620/2 pod stavbou. Postavenie plota na mestskom
pozemku by v tomto prípade
nemalo žiaden právny dôvod
a podľa toto by sme aj postupovali,“ uviedol hovorca
mesta.
(in)
foto: in

Môžu rúbať, hoci stavať nechcú
Kam sa posunula
snaha Združenia
vlastníkov bytov
Furdekova 2, ktoré chcelo vymeniť
zeleň, živý plot a 12
stromov za parkovisko pre 31 áut?

M

estská časť nás v marci
informovala, že prebieha
výrubové konanie, ale zámer
ešte posúdia. Procesy však boli
rozbehnuté, predchádzajúce vedenie mestskej časti už požiadalo mesto o zverenie pozemkov
„za účelom výstavby“. Doposiaľ
bol zverený ako zeleň. Petržalské noviny preto odporúčali nespokojným obyvateľom obrátiť
sa priamo na magistrát.
Nedávno sa nám ozval
jeden z nich Dušan Fusek:
„Dozvedel som sa, že mestská

časť získala od mesta odobrenie zmeny účelu spravovania
a stále prebieha výrubové
konanie. Dvanásť stromov
má ísť dole! Pritom parkovisko sa nateraz stavať nebude
pre nedostatok prostriedkov.
Pripadám si ako v meste
šialencov a mailom som sa
obrátil na primátora Valla,“
napísal nám. Mestská časť
nám potvrdila, že zámer je
pozastavený, a hoci výrubové
konanie prebieha, neznamená to, že sa stromy nakoniec
aj vyrúbu. „Ak sa totiž nebude
pokračovať v zámere, bolo by

to zbytočné,“ informovala nás
Mária Halašková z komunikačného oddelenia.
Podľa najnovších informácií je výrubové konanie už
ukončené so súhlasným stanoviskom, a tak ostáva veriť
sľubu primátora Valla, ktorý
dal Dušanovi Fusekovi. „Sľúbil, že pani Kratochvílová
a Team Vallo Petržalka spolu
pripravia návrh na zrušenie
zámeru a predložia ho na
miestne zastupiteľstvo,“ dodal dúfajúc, že cez poslancov
(in)
prejde.
foto: Matúš Husár
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Privatizáciu bratislavskej vody a vodární nikdy nedopustím!
Ako ste sa dostali ako Petržalčan
k zastupovaniu viac ako dvadsiatich miest a obcí v BVS? A ako dlho
ich zastupujete?
K zastupovaniu akcionárov som sa
dostal na základe dobrých vzťahov so
starostami jednotlivých obcí. Malých
akcionárov zastupujem už viac ako
štyri roky pri výkone akcionárskych
práv v BVS. Začínal som s dvoma,
troma obcí, ktoré mali podiel možno
0,22 % a na základe výsledkov mojej
práce dnes zastupujem 22 obcí s akcionárskym podielom viac ako 6 %
a podpora zo strany ďalších akcionárov prichádza.
Čiže je možné, že ich bude ešte viac
ako týchto 22 miest a obcí?
Je to možné. Samozrejme, niektoré
obce sa rozhodli, že chcú, aby ich zastupovali primátori okresných miest,
tak sa to mení, ale v podstate od septembra by počet akcionárov, ktorých
zastupujem, mal vzrásť možno na 25
akcionárov s podielom viac ako 7 %.
Ale spoločnou ambíciou s primátormi a starostami, ktorých zastupujem,
je stať sa druhou najsilnejšou akcionárskou skupinou po meste Bratislava
a oslabiť pozíciu Skalice.
Mesto Skalica sa rozhodlo predať
väčšinu svojich akcií súkromnej
spoločnosti. Ako tento krok vnímate? A ako vnímate aktuálnu pozíciu
Skalice v štruktúrach BVS?
Je pre mňa nepochopiteľné, že
aktuálne vedenie Bratislavy necháva
pozície v dozornej rade a predstavenstve BVS mestu Skalica. Na jednej
strane, primátor Bratislavy vyhlásil
boj za transparentné riadenie spoločností bez vplyvu rôznych skupín
a na druhej strane si nechá na pozícii
podpredsedu predstavenstva Skalice.
Občas sa pýtam, či to je náhoda alebo....
Aké budú ďalšie kroky minoritných
akcionárov?
Budeme aktívne sledovať kroky
vedenia BVS. Malí akcionári sú strážnym psom transparentnosti. Síce je
to majoritnému akcionárovi nepríjemné, ale naším cieľom je pozerať na
prsty vedeniu firmy. Lebo za všetky
doterajšie pochybenia nesú zodpovednosť nominanti Bratislavy, ktorá
ma absolútnu väčšinu vo vedení BVS
a Infra Services.

takéto veci. BVS nie je len bratislavská
firma, ale má ďalších 88 akcionárov.
Prebehli výberové konania na šéfov
mestských podnikov, vrátane BVS.
Ako hodnotíte nové kroky vedenia
mesta vo výberovom konaní? Zlepšilo to transparentnosť výberového
konania ako sľuboval nový primátor Vallo?
Výberové konania, ktoré aktuálne prebehli, považujem za absolútne
netransparentné. Pokiaľ by takto vyberal riaditeľov Ftáčnik alebo Nesrovnal,
tak ich zožerú médiá, Transparency
a taktiež poslanci. Bohužiaľ, primátor
Vallo má asi mediálnu imunitu.

Rozhovor s Miroslavom Dragunom, petržalským poslancom, zástupcom 22 akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo Výbore
zástupcov akcionárov. V rozhovore sa budeme rozprávať o aktuálnej
situácii vo vodárňach, možnej privatizácii bratislavskej vody a aktuálnej politickej situácii v Petržalke.

Okolo BVS je v posledných mesiacoch naozaj rušno. Po kauze s Infra
Services sa veľa očakávalo od nového krízového manažmentu, ktorý
mal v mestskej spoločnosti nastaviť
pozitívne zmeny. Podarilo sa im to ?
Bohužiaľ, mám pocit, že dočasné
vedenie len prešľapuje na mieste a hľadá „kauzičky“ bývalého vedenia. Čakal
som, že bude mať väčšiu odvahu na nepopulárne kroky, ako je potrebná úprava cien vodného a stočného, prípadne
zníženie počtu prebytočných pracovníkov na riaditeľstve spoločnosti.
V čom podľa vás zlyhali?
Pre mňa jeden z najväčších
prešľapov, ktoré urobilo aktuálne vedenie, je netransparentné podpísanie
zmluvy o právnych službách, ktoré je
v hodinovej sadzbe o 100 % drahšie
ako aktuálna zmluva na právne služby. Dnes stojí hodina 90 eur a nový
manažment ju podpísal za 180 eur na
hodinu.
Aký je váš postoj k možnej privatizácii vodární, prípadne možnému
vstupu zahraničného investora?
Privatizáciu vodární nikdy nedovolím. Vodárne musia vždy patriť mestám a obciam. Mali sme tu posledné
roky rôzne tlaky na sprivatizovanie

spoločnosti, ale verím, že ani súčasné
vedenie nedovolí privatizáciu.
Riaditeľ bratislavského magistrátu
na poslednom zastupiteľstve hovoril o tom, že BVS je na pokraji konkurzu, čo o tom viete?
Tieto slová riaditeľa magistrátu ma
nepríjemne prekvapili. Neviem, odkiaľ pán riaditeľ disponuje takýmito
informáciami, ako úradník magistrátu
by nemal mať prístup k takýmto informáciám. Pokiaľ sú tieto informácie pravdivé, tak nerozumiem prečo
predstavenstvo o tejto situácii neinformovalo akcionárov. Viem o tom,
že Vallov manažment robil ramená
voči Infra Services, že nepodpisoval
objednávky a neuhrádzal faktúry a že
spolu so záväzkami bývalého vedenia
sa nazhromaždil dlh vo výške viac ako
12 000 000 eur.
Ako budete riešiť túto situáciu?
Nechal som zvolať Výbor akcionárov a na rokovanie som pozval generálneho riaditeľa Infra Services. Situáciu treba ukľudniť. Pokiaľ je pravda,
že BVS je na pokraji konkurzu, tak to
treba riešiť a pokiaľ vypúšťal riaditeľ
magistrátu len poplašnú správu, tak
to budeme riešiť tiež. Nemôže jeden
úradník verejne na kameru rozprávať

Poďme z vodární do Petržalky, ako
vnímate prvý polrok nového vedenia mestskej časti?
Spolupráca so starostom a kolegami v komisiách je konštruktívna. Samozrejme, že niektoré veci idú jednoduchšie a niektoré komplikovanejšie.
Bohužiaľ, mestská časť aj vďaka daždivému máju nezvládla prvé kosenie,
ale verím, že sa to zlepší.
Čo hovoríte na aktuálnu situáciu
s materskými školami a komplikovanými vzťahmi medzi starostom
a už bývalými riaditeľkami petržalských škôlok?
V prvom rade podporujem zvýhodňovanie petržalských detí na úkor
nepetržalských. Ja, ako petržalský poslanec, musím v tejto veci pozerať v prvom
rade na záujem Petržalky a Petržalčanov. Na druhej strane, mrzí ma konflikt
medzi riaditeľkami a starostom. Myslím
si, že starosta nezvolil najlepší spôsob
komunikácie, lebo na konci dňa sa musel riaditeľkám ospravedlniť.
Otázka na záver, aké sú vaše priority na druhý polrok 2019?
Mojou prioritou je, samozrejme,
ochrana životného prostredia. Naďalej sa budem venovať obchvatu
Bratislavy, Sadu Janka Kráľa a ochrane vôd. A mojou druhou prioritou je
získanie objektu ministerstva vnútra
na Medveďovej ulici v Ovsišti do majetku Petržalky a vybudovať tam spoločne s odborníkmi multigeneračné
centrum, kde sa budú môcť stretávať
matky s deťmi, mládež, seniori. Verím, že sa nám to v spolupráci s ľuďmi
ako Viktor Kasala a Miriam Butková

podarí zrealizovať.
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„Nocuje“
u nás 5 100
cudzích EČV
V Petržalke parkuje každú noc približne 34-tisíc
motorových vozidiel.
Mimobratislavských EČV
je z toho približne 15 %,
čo je 5 100 áut. Počet
oficiálnych parkovacích
miest v Petržalke sa pohybuje podľa Dopravného
generelu na úrovni okolo
26-tisíc.

V

yplýva to z trojnásobného sčítania, ktoré mestská
časť vykonala na prelome mája
a júna. Sčítanie bolo vo všetkých troch prípadoch vykonané ručne, v nočných hodinách
a počas pracovného týždňa.
Počet motorových vozidiel,
ktoré boli zaznamenané vo
všetkých troch sčítaniach, bol
približne 23-tisíc, z toho približne 20-tisíc s bratislavskou EČV.
Zvyšné vozidlá boli napočítané
dvakrát alebo iba raz.
„Ukazuje sa, že ak by sme
zaviedli parkovací systém,
ktorý uprednostní Petržalčanov, s veľkou pravdepodobnosťou by v súčasnosti
v Petržalke dokázal na legálnych parkovacích miestach
zaparkovať každý, kto má
v našej mestskej časti trvalý
pobyt,“ uviedol starosta Ján
Hrčka. Preto po schválení
mestskej parkovacej politiky,
ktorá umožní mestským častiam fungovať v prechodnom období autonómne,
pripravuje Hrčka zaviesť parkovací systém, ktorý bude
zvýhodňovať Petržalčanov.

(pn)

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

Poskytnete miestnemu úradu

čip od svojho vchodu?
Miestny úrad Petržalka rozposielal
pred pár dňami
správcom petržalských bytových
domov dve žiadosti. Prvá sa týka
informácie o počte
domácností a osôb
v nich, v druhej prosia správcov o odovzdanie čipových
kľúčov od vchodov.

Č

itateľku, ktorá nám žiadosti do redakcie zaslala,
rozhorčila najmä druhá žiadosť.
„Veď to je súkromný pozemok!
Ani miestny úrad tam nemá
čo vstupovať!“ píše. „Majú
problém doručiť informácie
o typoch volieb? Nie je jednoduchšia a finančne úspornejšia
možnosť požiadať o povolenie vstupu do bytového domu
obyčajným zazvonením?“
„Dovoľte mi, prosím, osloviť
vás s jednou prosbou. V rámci zlepšenia našej vzájomnej
komunikácie a lepšej informovanosti obyvateľov mi dovoľte
požiadať vás o súčinnosť pri
zabezpečení vstupu zástupcov
mestskej časti do bytových do-

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

Kontakt: Martina Čakajdová
0948 050 138
www.najdipartnera.sk

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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0903 246 167

už od 13€

mov, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o výkone správy,“
píše sa v oficiálnej žiadosti
v mene starostu Petržalky
Jána Hrčku. „Okrem lepšieho prístupu k informáciám
o podujatiach či opatreniach
mestskej časti je dôvodom
tejto žiadosti aj zabezpečenie
zákonnej povinnosti doručiť
všetky potrebné informácie
o všetkých typoch volieb, s čím
boli v poslednom
čase značné problémy.... V prípade, ak sa rozhodnete obyvateľom
bytových domov
vo vašej správcovskej kompetencii touto cestou
zlepšiť
prístup
k informáciám
o správe vecí verejných alebo
v prípade akýchkoľvek otázok
v predmetnej veci, ale aj v prípade odovzdania DEK kľúčov,
kľúčov, BES príveskov atď. od
vstupov jednotlivých bytových
domov, kontaktujte, prosím,
tlačové oddelenie miestneho úradu...“ Náklady spojené
so zabezpečením DEK kľúčov, kľúčov, BES príveskov
od vstupov jednotlivých bytových domov chce znášať
mestská časť Petržalka.
Podľa názoru našej čitateľky, vchodové dvere do domu

nie sú iba vstupnou bránou,
ale aj bezpečnostným otvorom s možnosťou pripraviť
užívateľom bytov rizikové situácie. Pýta sa preto, aký by
bol postup prevzatia kľúča od
jednotlivých subjektov? Aký
doklad o prevzatí by úrad vydal? Aké by boli bezpečnostné garancie, že sa poskytnutý
kľúč nedostane do nesprávnych rúk a nebude jeho kópia

neskôr zneužitá? Ktorý zodpovedný zamestnanec úradu
by evidoval používanie kľúčov? Kto by dával súhlas na
vydanie konkrétneho kľúča
a pre ktoré osoby?

Je to len na
vašom rozhodnutí

O
právne
stanovisko
k problému sme požiadali nášho spolupracovníka,
JUDr. Jaroslava Gründlera.
„Požadovať od zmluvného
správcu alebo od orgánu spoločenstva vlastníkov bytov

a nebytových priestorov poskytnutie kľúča na otváranie
vchodu bytového domu pre
zástupcu miestneho úradu
s argumentáciou povinnosti
doručovať písomnosti k voľbám, zlepšovať vzájomnú komunikáciu úradu s občanmi
či ich odozvu smerom k mestskej časti, nemá zákonnú legitimitu,“ tvrdí. „Žiadna z činností pri výkone samosprávy,
tak ako rezultujú
z ustanovenia §
4 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom
znení, nie je v postavení kauzálnej
súvislosti s voľným
prístupom do bytového domu.“
Podľa jeho názoru, žiadosť
o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú prevádzky bytového domu, je neakceptovateľná
a je v rozpore so zákonom č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ZVBNP). „Z ustanovenia § 14
ods. 1 citovaného zákona
vyplýva, že právo a povinnosť
rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach dotýkajúcich sa správy domu
prináleží len vlastníkom bytov a nebytových priestorov
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v dome (vlastník/ci). V zmysle povedaného rozhodnúť
o sprístupnení objektu, ako
aj poskytnúť informácie
o počte domácností a osobomesiacoch (merná jednotka
používaná pri rozúčtovaní
nákladov na jednotlivé byty
a nebytové priestory v dome,
v textácii ZVBNP nedefinovaná), môžu iba vlastníci
konkrétneho domu, nie ich
zmluvný správca, alebo predseda Spoločenstva vlastníkov
bytov. V konkrétnom prípade
je na právoplatnosť rozhodnutia potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov všetkých vlastníkov.“
Petržalský a mestský poslanec a právnik Milan Vetrák
nám k tomu povedal: . „Požiadavka mestskej časti (starostu Petržalky) je založená
na dobrovoľnosti s cieľom
pomôcť mestskej časti pri plnení jej zákonných úloh, ale
nie je podľa môjho názoru
vynútiteľná. V bytových domoch vykonáva správca na
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základne zmluvy o výkone
správy (alebo spoločenstvo
vlastníkov) aj rôzne iné činnosti, ktoré zákon výslovne
neuvádza, ale ktoré súvisia s užívaním domu a správca na ne nepotrebuje súhlas
od vlastníkov, pokiaľ sa tak
nedohodli v zmluve o výkone
správy. Keďže vstup do bytových domov majú aj iné osoby, napr. poštári, je namieste,
aby správca informoval vlastníkov o odovzdaní jedného
vyhotovenia kľúčov mestskej
časti rovnakým spôsobom,
akým doteraz v prípade týchto ďalších osôb.“
Pokiaľ ide o informácie
o počte domácností a osobo-mesiacoch, dodal: „Ak
tieto údaje nebudú obsahovať
aj osobné údaje obyvateľov
domu (čo nepredpokladám),
správca si nemusí žiadať súhlas od vlastníkov k poskytnutiu týchto údajov starostovi, resp. mestskej časti.“
(in)
foto: Matúš Husár

Petržalka bude spočiatku jednou
parkovacou zónou
Mestskí poslanci schválili parkovaciu politiku.
Vďaka aktivite niektorých petržalských poslancov sa podarilo zmierniť jej dopady pre Petržalčanov.

N

ávrh parkovacej politiky
v podobe, v akej bol predložený primátorom Matúšom
Vallom na rokovanie petržalského zastupiteľstva v máji 2019,
predstavoval pre Petržalčanov,
ktorí budú povinní platiť parkované, len malú protihodnotu
a pomerne drastické obmedzenia pohybu autom po meste pri
chýbajúcom nosnom dopravnom systéme a optimalizovanej
MHD v Petržalke. Následnými
rokovaniami starostu Petržalky
Jána Hrčku, mestského poslanca
za Petržalku Milana Vetráka, ako
aj ďalších poslancov za TEAM
Pre Petržalku (najmä J. Vydra, P.
Šesták a M. Behúl) s primátorom
sa podarilo upraviť „férové parkovanie“ tak, aby

 sa zmiernili jeho dopady na
Petržalčanov (napríklad 1
parkovacia zóna, bonusová parkovacia karta aj na 2.
a 3. auto alebo 100% zľava
z poplatku pri zdieľaní áut)
 dosiahla sa požadovaná
protihodnota do zavedenia
celomestského parkovania
-primátor je povinný v spolupráci s mestskou časťou
optimalizovať
mestskú
hromadnú dopravu v Petržalke do 31. 12. 2020 (t.j.
do zavedenia celomestskej
parkovacej politiky)
 dala sa priorita Petržalke pri
výstavbe nosného dopravného systému (električka)
a záchytných parkovísk (záchytné parkovisko Janíkov

dvor bude jedno z 2 prioritných s termínom dokončenia v roku 2023
 umožnilo sa Petržalke prevádzkovať dočasne do 30.
4. 2021 svoj vlastný pilotný
projekt parkovania, v ktorom budú spoplatnené len
osoby, ktoré nie sú Petržalčanmi, za výhodných finančných podmienok pre
mestskú časť a za asistencie mestskej polície.
 ak bude mať neskôr Petržalka viac zón, mestská
časť bude mať právomoc
navrhovať hlavnému mestu parkovacie zóny a úseky miestnych komunikácií
v týchto zónach.
(pn)
foto: Matúš Husár
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Mesto pre
Petržalku
Petržalka vracia mestu po
dohode s primátorom nehnuteľný majetok, ktorý
jej bol zverený do správy.
Mesto tak bude financovať obnovu Sadu Janka
Kráľa, zrealizuje nové verejné osvetlenie pozdĺž
Chorvátskeho
ramena
a vybuduje bezbariérové
priechody na 26 komunikáciách.
odnet vychádza od viceprimátorky Tatiany Kratochvílovej, ktorá je zároveň
petržalskou
poslankyňou.
„Koridor centrálnej osi je
prakticky od doby výstavby
Petržalky v dočasnom režime,
pretože sa čakalo na výstavbu
nosného systému. Teraz, keď
sa stáva výstavba električky
realitou, je potrebné vyriešiť
aj širšie súvislosti - pešie trasy,
premostenia cez Chorvátske
rameno, Jantárovú cestu a v
týchto súvislostiach aj úpravu
verejných priestorov a osvetlenie Chorvátskeho ramena,“
vysvetlila nám. „Na magistráte
sme založili pracovnú skupinu,
ktorá sa touto témou zaoberá. V letných mesiacoch budeme pracovať na zadaní, ktoré
zadefinuje trasy budúcich
chodníkov, miest premostení
ramena, technické riešenie
Jantárovej ulice vrátane ich
vybavenia.“
Následne bude mesto
obstarávať potrebné štúdie
a projekty. Predpokladaný
termín začatia prác je v priebehu budúceho roka. „Najskôr sa budú realizovať tie
stavby, ktoré priamo nezasahujú do územia električky,“
dodala viceprimátorka.
Kde sa chystajú bezbariérové priechody? Napríklad
križovatka Jasovská – Turnianska, Žehrianska – Dolnozemská, Krásnohorská – Betliarska, Haanova - Furdekova,
Lachova, Námestie hraničiarov 33, Holičská – Šintavská, Brančská – Pajštúnska,
Šustekova pri poliklinike,
Gercenova 7, Markova 2, Belinského 16, Ševčenkova 22,
Fedinova 2 – Ševčenkova,
Zadunajská 8, Romanova –
pri Terne, Bradáčova 33, Dudova 2,4 – pri ZŠ – 2 priechody, Starhradská 2 – cesta ku
škole, Lietavská – Beňadická
- 2 priechody.
(in)

P

Zbúrajú všetko

alebo zachovajú staré budovy?

Voľakedy úspešná a prosperujúca fabrika. Dnes schátrané a často
opustené budovy, ktoré pripomínajú zašlú industriálnu slávu. V areáli bývalej Matadorky nájdete množstvo krásnych tehelných objektov, ktoré nájomcovia postupne opúšťajú, ale aj kopy odpadkov.
Pozemky dnes patria súkromným firmám. Mnohé z nich už začali
s premenou územia.
ozbiehajú výstavbu nových polyfunkčných objektov, ďalšie čakajú na stavebné povolenie. Kým trendom
v posledných rokoch je otvárať
priestor verejnosti, vnútrobloky niektorých nových objektov budú uzatvorené!
Prvý polyfunkčný bytový

objekt Matadorka v tomto
priestore už ukončuje svoje
práce na hrubej stavbe. Vznikol na mieste nefunkčnej výrobnej haly zo 70.-tych rokov.
„Búranie haly bolo pomerne
náročné, vzhľadom na jej bývalú funkciu a funkčno-prevádzkové prepojenie na oko-

➤

R

Prvý projekt Matadorka
je už pred dokončením.
Robotníci dokončujú
stavbu.

➤ Na iných miestach

bývalej fabriky nájdete
množstvo odpadkov.

lie,“ povedala nám projektová
manažérka Matadorky Ing.
arch. Svetlana Zimanová.
Práve na tomto mieste bývalej
výrobnej haly už stojí bytový
dom.
„Projekt Matadorka je
prvým projektom, ktorý pretvára túto lokalitu z petržalského brownfieldu na atraktívnu obytnú štvrť s výhodnou
polohou a dostupnosťou do
centra mesta,“ uviedla Zimanová.
V projekte Matadorka sa
nachádza 335 bytov, 15 neby-

tových priestorov a materská
škola. Objekt je rozdelený na
dva celky, menší 6-podlažný
a vyšší 28-podlažný s 29. ustúpeným podlažím. Tieto dva
bloky sú členené tak, že vytvárajú vnútroblok, kde sa po 4.
nadzemné podlažie nachádzajú garáže a na streche garáží
bude vybudovaný park, multifunkčné ihrisko, komunitné
záhradky. Vnútroblok bude
prístupný len obyvateľom. „Na
vonkajších plochách sa bude
nachádzať parková úprava
a vonkajšie parkovanie. Spolu
bude vybudovaných vyše 370
parkovacích miest.
Momentálne je v objekte
predaných takmer 90 percent
bytov a obchodných priestorov.
„So stavebnými prácami
sme začali v lete 2017, kedy
prebiehali najmä búracie
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práce a príprava pozemku.
Stavebné práce idú podľa
harmonogramu,
kolaudácia je naplánovaná na 2.
kvartál roku 2020,“ vysvetlila
Zimanová.
V bývalom areáli Matador je pripravovaných viac
projektov, ktoré musia spolu
komunikovať a koordinovať sa. A to kvôli prepojeniu
projektov a ich bezkolíznemu
napojeniu na jestvujúcu infraštruktúru.
V procese získavania stavebného povolenia je v tejto
chvíli spoločnosť Metrostav
Slovakia a.s., ktorá v areáli
pripravuje rezidenčný projekt
Kopčianka. Ten bude pozostávať zo štyroch bytových
domov. Medzi bytovými domami vzniknú zelené plochy
a oddychové zóny pre rezidentov. „Stavebné povolenie by
malo byť právoplatné v druhej
polovici roka 2019. Po jeho
obdržaní plánujeme spustiť
výstavbu. Projekt bude mať
308 bytov a v parteri objektov
sa bude nachádzať občianska
vybavenosť,“ povedal projektový manažér Ing. Lukáš Micka.
Ani spoločnosť Metroslav
Slovakia a.s. neplánuje zachovať v bývalej fabrike žiadne
doteraz stojace budovy. „Nakoľko ide o areál starých výrobných hál a kancelárskych
budov v zlom stave, ktoré nemajú pamiatkovú hodnotu,
neplánujeme zachovať žiadnu stavbu a pred výstavbou
bude areál asanovaný,“ tvrdí
Micka. Dodal, že v súčasnosti komunikujú s viacerými
vlastníkmi susedných pozemkov, ide však o komunikáciu
skôr technickú. „Čo sa týka
rozvoja celej lokality a plánov výstavby na susedných
pozemkoch, v tejto veci sme
zatiaľ nekomunikovali,“ dodal
projektový manažér Metrostav Slovakia a.s.
V objekte, kde stoja aj
tehlové malé domy, sú ďalší
vlastníci pozemkov. Otázkou
je, či majitelia zachovajú aspoň časť tohto industriálneho
dedičstva. Téme sa budeme
ďalej venovať.
(lb)
foto: Marián Dekan
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Máme tendencie automaticky vyhlásiť, že „tí ožrani,
u nás za večierkou, kde predávajú jeden a pol litrovku
vína za 90 centrov, sú určite
bezdomovci“. Ľuboš Koller však prešiel tieto miesta
mnohokrát a potvrdí vám, že
neraz ide o miestnych, ktorí
sa večer vracajú do svojich
bytov. Ak trafia... Takže, netreba hádzať všetku špinu na
ľudí z ulice.
Aj oni majú svoj príbeh.
Neboli vždy na ulici. Stratili ale vôľu, životnú energiu,
snahu... Vybaviť občiansky
preukaz či invalidný dôchodok a s ním spojené papierovačky je nad ich sily. Ľuboš Koller to vidí denne. Na
rôznych miestach v Petržalke
opakovane stretáva zhruba
70 ľudí bez domova, 60 percent z nich sú Petržalčania. Je
ochotný zájsť s nimi na úrady
v Petržalke, zo sociálnej výdajne môžu dostať jedlo, lenže
im už mnohokrát chýba vôľa.
Nemajú záujem. Rezignovali.
Riešia maximálne to, ako zohnať papier do zberu a „zarobiť“ denne tri eurá. Takýmto
ľuďom už neprehovoríte do
duše. Prijmú
to s rovnakou
emóciou ako
to vrece, čo
dostanú do rúk
s otázkou, či by
nepoupratovali. Hovoríme
im, že miestni
možno budú
mať pre nich
viac pochopenia, keď bude
okolo
nich
čisto. Nemám
však pocit, že
im záleží na nejakom názore. Ušlo sa im toľko nadávok,
o ďalšiu viac či menej, už sú
rezistentní...

Má miestny úrad
riešenie?

Takže, ako zmeniť priestor
okolo rozpadávajúceho sa pamätníka na Námestí republiky? Dnes už hádam všetci
vieme, že vykázať človeka
z nejakého miesta je protizá-

Ľuboš Koller zo sociálneho oddelenia Petržalky monitoruje Námestie republiky raz, dvakrát do týždňa, často
za asistencie mestských policajtov. Ľudia bez domova
poznajú jeho, on pozná ich.

➤
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konné, takže je zbytočné dookola o to žiadať mestskú časť
a mestskú políciu. Zákazom
pitia na verejnom priestranstve? Prelejú si alkohol do
fľaše od nealka a problém je
vyriešený. Bude tam sociálny pracovník chodiť s políciou denne a „otravovať“ ich
s upratovaním? Možno sa
presunú na iné miesto v Petržalke. Ale nezmiznú! V Holandsku to riešia na podobných miestach aj pristavením
mobilnej toalety, dokonca
stanov. Tu by to bilo do očí,
navyše neďaleko je hypermarket s voľne dostupnými toaletami, takže voľba existuje.
Riešením, ktoré by bolo
prínosom aj
pre miestnych
obyvateľov, je
re vitalizácia
parku. Ak by
sme do neho
dostali život
a bežných ľudí,
už by si z neho
nikto nerobil
ani smetisko,
a možno ani
spálňu. Električka, ktorej
trať pôjde neďaleko, túto
oblasť zrejme oživí, ale s jej
spustením sa ráta najskôr
v roku 2023. Čo dovtedy?
Pripúšťa miestny úrad nejaké zmeny v tomto priestore?
„Na tento rok v rozpočte peniaze plánované nie sú, ale
pri tvorbe budúcoročného
rozpočtu by malo byť zahrnuté do zoznamu revitalizovaných námestí aj Námestie
republiky,“ informoval nás vedúci komunikačného oddele-

nia Radovan Choleva.
Na záver je nutné dodať, že
všetky spomenuté opatrenia
riešia len následok, nie príči-

nu. A ten, kto raz vyrieši bezdomovectvo, si celkom iste
zaslúži Nobelovu cenu. (in)
foto: Matúš Husár

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

po výmene

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

http://www.frivan.sk/

A.I.I. Technické služby s.r.o.
prijme ihneď + ubytovanie zdarma
● 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 + odmeny
● UPRATOVAČKA - 730 € mesačne brutto

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

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

PETRŽALSKÉ NOVINY
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Aký príbeh ukrýva

Kaplnka sv. Kríža v Starom háji?

Uprostred lesíka v petržalskom Starom háji stojí pozoruhodná
pamätihodnosť – kaplnka s nevšednou históriou, ktorá neodmysliteľne dotvára tunajší kolorit.

P

ríbeh, ktorý sa s týmto mies
tom spája, sa začal písať
pred 210 rokmi, v januári 1809.
Bratislavu a predovšetkým Petržalku vtedy postihla najväčšia
známa ľadová povodeň. Pravý
breh Dunaja voda zaplavila natoľko, že nad jej hladinou zostali vyčnievať iba veža kostola
a strechy niekoľkých miestnych domov. Podľa súdobých
prameňov si živelná pohroma
vyžiadala životy dvoch obyvateliek Petržalky, ktoré sa nepodarilo včas prepraviť na mestský breh. Spôsobila tiež škody,
ktoré boli vyčíslené sumou
136 994 zlatých.
Miestni obyvatelia našli po
svojom návrate v Petržalke
všetko spustošené. Iba približne päť domov s pevnými
základmi, beztak vážne poškodených, naznačovalo, že na
tomto mieste krátko predtým
stála obec. Keď voda celkom

opadla, obyvatelia Petržalky
začali s odstraňovaním škôd.
Pri odpratávaní množstva
predmetov, ktoré povodeň
priplavila, bol v Starom háji
nájdený drevený kríž. Bol zakliesnený medzi stromami
a vedľa neho ležal mariánsky
obraz. Obyvatelia, ktorí kríž
našli, si zaumienili uverejniť
o tom oznam v novinách, aby
bolo možné vrátiť kríž jeho
majiteľovi. Snaha však bola
márna, nik sa neprihlásil. Preto sa rozhodli nechať kríž obnoviť, slávnostne ho vysvätiť
a vztýčiť na mieste, kde bol
objavený. Mariánsky obraz bol
umiestený v nike na neďalekej
hájovni, ktorá tu stojí dodnes.
Pôvodný drevený kríž v priebehu nasledujúcich desaťročí
výrazne poznačil zub času.
V roku 1844 sa preto členovia
Streleckého spolku bratislavských mešťanov rozhodli na-

Vaše obľúbené

PETRŽALSKÉ NOVINY
nájdete každé dva
týždne aj tu!

DK Zrkadlový háj
DK Lúky
Miestny úrad Petržalka - vestibul
Lekáreň SCHNEIDER - Poliklinika
BigMedia
TERNO
TERNO
TERNO
TERNO
TERNO
TERNO
TERNO
TERNO
KRAJ

Rovniankova 3
Vigľašská 3
Kutlíkova 17
Rovniankova 1
Ivanská cesta 2D
Jiráskova ul.
Vlastenecké nám
Mlynarovičova ul.
Pajštúnska ul.
Romanova ul.
Aupark
Vilová ul.
Ovsištské námestie
Bratská ul.

hradiť ho novým krížom s vyobrazením Ježiša Krista, čím
boli poverení mešťania Eremit
a Zettl. Nový kríž vysvätil farár
Kremlicska. Z jeho prejavu sa
zachovali nasledujúce slová:
„Odovzdávam Vám tento posvätený Svätý Kríž s prianím,
aby ste každoročne na pamiatku tohto posvätenia vykonávali túto pamätnú slávnosť
a Vašimi modlitbami k Bohu
sa snažili od Vášho mesta odvrátiť povodne, požiare, vojny
a mor“. Po posviacke Strelecký
spolok zorganizoval slávnostný banket, na ktorom sa zúčastnilo 80 hostí.
Začiatkom 60. rokov 19. sto
ročia sa podarilo vedľa kríža
postaviť zvoničku, v ktorej
bol upevnený 40-kilogramový
zvon, zhotovený zvonárom
Antonom Bellonim. Vzhľadom na to, že aj nový drevený
kríž začal postupne podliehať
skaze, uvažovalo sa o jeho
nahradení krížom z kameňa.
Vďake zbierke a výraznej pomoci mestského farára Karla
Heillera sa tento zámer podarilo realizovať 24. júna 1869,
keď bol kamenný kríž sláv-

➤

INZERCIA

Kaplnka sv. Kríža v súčasnosti

nostne vysvätený. Náklady na
nový kríž, ohradený železným
plotom, predstavovali 920 zlatých. Na slávnostiach sv. Kríža, ktoré sa pravidelne konávali aj v nasledujúcich rokoch,
sa zúčastňovalo stále viac ľudí.
Viacerí miestni záhradkári sa
radi podieľali na jeho výzdobe.
Z dôvodu rastúceho záujmu
o toto miesto sa postupne zrodil úmysel vybudovať tu malú
kaplnku, do ktorej by bolo
možné umiestniť kamenný
kríž a zvon. Stavebné práce,
podľa plánu staviteľa Ludwiga
Gratzla, sa realizovali v dňoch

➤ Kaplnka sv. Kríža počas jednej
➤
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Kamenný kríž

z krížových slávností

3. júla až 26. septembra 1909,
keď bola kaplnka slávnostne
vysvätená.
Územie Petržalky prešlo
v nasledujúcom období viacerými premenami, až sa napokon v 70. rokoch zmenilo
na nepoznanie. Kaplnka sv.
Kríža so svojím okolím však
premenám času odolala a po
svojej rekonštrukcii si dodnes
zachováva atmosféru pokojného miesta spätého so zaujímavou históriou.
Mgr. Matej Čapo
foto: Matúš Husár,
archív autora
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PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Pes hryzavý
Približne pred mesiacom ste napísali o pokute pre psičkárov, ak ich pes
znečistí trávnik výkalmi. Zaujímalo
by ma, aká pokuta hrozí v prípade,
ak pes niekoho pohryzie. Aj vtedy je
to 30 eur? O takýchto prípadoch sa
dozvedáme dosť často, menej sa ale
vie, akú pokutu majiteľ nebezpečného psa dostal. Existuje vôbec nejaký zákon, ktorý by reguloval chov
psov v našich mestských domoch?
Nemusia s chovom psa alebo iných
zvierat súhlasiť ostatní majitelia bytov v dome? Ďakujem.

Zlatka (zoznam.sk)
V súčasnosti, okrem chovu nebezpečných zvierat, naša legislatíva nepozná právny predpis, ktorý by obsahoval
úpravu kto a za akých podmienok môže
chovať psa či iné spoločenské zviera
v bytovom dome. Zákon č. 282/2002 Z.
z. v platnom znení, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov (ďalej len
„zákon o psoch“), ako aj z neho odvodené
všeobecne záväzné nariadenie obce, sa
týkajú len verejného priestranstva.
K chovu psa vo vlastnom byte nie je
potrebný súhlas ostatných vlastníkov v bytovom dome, v prípade prenajatého alebo nájomného bytu rozhoduje vždy jeho
majiteľ. V bytovom dome určuje pravidlá
chovu domácich zvierat zvyčajne domový poriadok, ktorý je záväzný pre všetkých
užívateľov bytov, či už ide o čistotu, poriadok alebo inú formu požadovaného spoločenského správania. Ak dôjde k očividnému zásahu do pokojného stavu, môžu
sa vlastníci bytov a nebytových priestorov

(ďalej len „vlastník/ci“) podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka
podaním sťažnosti domáhať ochrany na miestnom úrade, ktorý začne
priestupkové konanie voči držiteľovi
psa. Je potrebné, aby podanie smerovalo od viacerých vlastníkov a pokiaľ
je to možné, bolo doložené relevantnými podkladmi, čo v danej veci už
bolo pre nápravu predmetného stavu
podniknuté. V prípade sústavného narúšania pokojného bývania neustálym
štekotom, výkalmi alebo iným neprijateľným spôsobom, môže súd v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 182/2003 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v platnom znení (ďalej len
„zákon“), na návrh spoločenstva alebo
niektorého vlastníka, nariadiť predaj
bytu narušiteľa susedského spolunažívania. Pravda, ide o medzné riešenie
problému, ktoré výrazným spôsobom
zasahuje do vlastníckeho práva upraveného v zákone. Je však finálne.
Pokiaľ pri útoku psa došlo k ublíženiu na zdraví, do úvahy prichádza aj
trestnoprávna zodpovednosť jeho držiteľa. V prípade trestného oznámenia
je na orgánoch činných v trestnom
konaní, aby rozhodli či boli naplnené
znaky skutkovej podstaty trestného
činu, alebo je vzhľadom na zistené
okolnosti dostačujúce vec postúpiť
miestnemu úradu na priestupkové konanie. Podľa zákona o psoch je možné
v priestupkovom konaní uložiť pokutu
do 165 eur, ak držiteľ psa nezabráni
jeho útoku na človeka či zviera, alebo
nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom. Identickému postihu sa
nevyhne ani v prípade opomenutia
povinnosti nahlásiť miestnemu úradu, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane.

Jednou vetou

Životné minimum 2019
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli k 1. júlu 2019 ustanovené nové sumy životného minima. Za životné minimum fyzickej osoby alebo
fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo
úhrn súm 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 95,96 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. Hmotná
núdza (chudoba) je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť
vlastným pričinením. Od sumy životného minima sa odvíjajú mnohé štátne sociálne dávky a peňažné príspevky .
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Tento spôsob života

Ťažká noc, mejdan končil s príchodom prvých lúčov nového dňa,
lumpačka to teda bola parádna. Neskazilo ju ani hustenie do akejsi platinovej krásky s nedbalým lookom
rebelky, čo ju neuchvátilo, z vymetania podobných akcií bola na to zvyknutá. Peter (21), chlapec z východu
Slovenska, ktorému sudičky dali do
vienka múdrosť, bystrý um a šarm
francúzskeho milovníka, prichádza
domov a sladko zaspáva.
Otec vlastne ani nevie, že má syna,
stretnú sa raz, dvakrát za semester,
tak ako ide štúdium, pýta sa viac menej pro forma, ááále dobre, odpovie synátor a zasa si každý z nich žije
svoj vlastný život. Syn muža, ktorý
má pred i za menom niekoľko akademických skratiek, musí predsa dobre
študovať. Že by Peter v bratislavskom
byte mohol robiť niečo priečiace sa
slušnosti, zneužiť jeho dôveru alebo,
nedajbože, prekročiť medze zákona
ani nepomyslel a merkovanie dospelého syna považoval nielen za zbytočné, ale aj za nedôstojné človeka v jeho
postavení. Potomkovi veril, zohnal
mu parádny prenájom, podporoval
slušnou finančnou sumou. Čo viac
bolo treba mladému mužovi, ktorému bohyne osudu budúcnosť previazali exkluzívnym povojníkom? Peter
si ľahko získaval priateľov, hral prím
v každej spoločnosti, už v druhom
ročníku sa okrem študentskej partie
dostal aj do iných sociálnych skupín,
stal sa obľúbeným rozprávačom, ktorý
nepokazí žiadnu zábavu na technopárty, diskotékach, ani na súkromných

akciách. Spôsob bezstarostného života mnohým zatieni pohľad na vlastné
reálne možnosti, ženú sa vpred, aby
čo najskôr získali to, po čom túžia.
Zlom prišiel s mariškou, čo síce nebola šumná dievčina, ale psychoaktívnu
rozkoš dokázala rozdávať bez zábran.
Nebadane, joint za jointom, sa tráva
stávala súčasťou jeho existencie, znamením symbolu životného štýlu society, v ktorej sa pohyboval. Myslel si,
že všetko má pod kontrolou, zvládal
školu aj večierky. Časom sa však tento
spôsob života stával záťažou časovou,
ale najmä finančnou. Keď ho oslovil
díler, ktorý mu predával drogy, bez
rozmýšľania súhlasil. Neskôr svoje
vyjadrenie okomentoval stroho, pre
prachy a extázu by som urobil hocičo.
Distribúcia a predaj drog sa pre Petra, ako nižšie postaveného dílera, stali
slušným zdrojom príjmov potrebných
na sebauspokojovanie, že v lepšej spoločnosti je niekto, kto si môže dovoliť
aj viac, alebo aspoň toľko, ako iní.
Sladké zaspávanie dieťaťa šťasteny prerušili delové výstrely, ktoré
mihom oka nabrali podobu násilného vstupu polície do bytu. Počas
domovej prehliadky našli látku bielej
farby, z ktorej sa vykľula účinná látka metamfetamín, zodpovedajúca
dvom stovkám obvykle jednorazovým dávkam drogy, tabletky extázy
(MDMA) rovnajúce sa dvanástim
jednorazovým dávkam drogy a 1250
eur v prelepenej obálke.
Z dlažby podsvetia sa vstáva ťažšie, ako sa na ňu padá. Aj o tom raz
bude Zolo možno rozprávať. (jgr)

Viete, že...
... v čase od 10. 6. 2019 do 24. 6. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 7 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 1 (Znievska)?

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.
ANDREA STOJKOVÁ
(34)

POPIS osoby: nezistený
Na menovanú vydal Okresný súd
v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný čin krádeže.

ZOLTÁN SÍPOS
(36)

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Dunajskej Strede príkaz na zatknutie pre trestný čin týrania blízkej
a zverenej osoby.
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Tvorte s nami Petržalské noviny

Chcete sa s nami podeliť o radosť, skúsenosť či o to, čo vás v Petržalke trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl petrzalskenoviny@gmail.com alebo na našom Facebooku www.facebook.com/
petrzalske.noviny.

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Čaká sa na nešťastie?

P

red vyše rokom, v skorú
jar, som osobne navštívila
Odbory životného prostredia
a výstavby Miestneho úradu
v Petržalka. Upozornila som
ich na dezolátny stav terasy
domu na Rovniankovej ul. č.
5-11, ako aj príjazdovej cesty
ku garážam predmetného terasového domu. Prešiel rok aj
niečo, prostriedky na opravu
terás v Petržalke vyčlenené

boli, len tá naša akosi čaká
na božie spasenie. Schody
na terasu zo strany Romanovej ul. sa pomaly rozpadajú.

Zaujíma len asociálov

Už

niekoľko mesiacov sa
denne dívajú stovky
občanov na opustený, chátrajúci a zničený autovrak,
bez ečv, a iných náležitostí,
ktorý sa nachádza na verejnom parkovisku, Budatínska
ul. Okrem asociálnych osôb,
zatiaľ nikto nejaví o túto hanebnú a nebezpečnú atrakciu
záujem...

Rastislav Gemerský
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(pozn.red. Mestská časť informuje, že ak ste vlastníkom alebo
držiteľom vozidla bez perspektívy ďalšieho prevádzkovania
môžete sa ho zbaviť jednoduchým, bezstarostným spôsobom. „Zmluvný partner mestskej časti vaše vozidlo zadarmo
odvezie priamo z parkoviska,
zabezpečí jeho odhlásenie z evidencie vozidiel a vydá potvrdenie o jeho ekologickom spraco-

Toto nie je africké getto,
ale Petržalka

N

akoľko víkend mi poskytol
priestor na dokumentovanie spúšte, ktorú po sebe
zanechávajú „pracovníci“ „vykonávajúci“ „kosbu“, spravil som
zopár záberov z apokalypsy
a dovoľujem si Vám ich zaslať.
Žiadne vyzbieranie odpadkov
pred kosením, smetie pokosené spolu s trávou. Ponechané
napospas mnoho dní...

obyvateľ Petržalky
(pozn.red. Informáciu, kde
sa v daný deň kosí, aktuálne
publikuje mestská časť na

Čaká sa na nešťastie? Kým
tam niekto spadne a dochráme sa? Takisto samotná terasa – hanba! Príjazdová cesta
ku garážam pripomína tankodrom! Pôvodný betón už
nie je betónom, je to štrk! Zlatým klincom tohoto „romantického“ miesta je prevádzka
na Rovniankovej 7 – len sa
pozrite na jej zadnú časť! Kto
je za toto zanedbanie a za tento stav zodpovedný? Existujú
dnes inšpektori verejného
poriadku?
Z.Kovrižnych
z Rovniankovej

svojej webovej stránke www.
petrzalka.sk.
Podstránku
KOSENIE nájdete vpravo pod
fotografiou starostu. Starosta Ján Hrčka na poslednom
zastupiteľstve priznal, že s
kosením v Petržalke sú problémy a že v roku, ako je je
tento, kedy sa vystriedal daždivý máj s horúcim júnom,
by bol vhodnejší jeden väčší
dodávateľ prác ako niekoľko
malých, pre ktorých sa mestská časť rozhodla, aby ušetrila financie.)

Gessayova priestor od
balkónov medzi terasou,
kotolňou CZT a dvorom
materskej škôlky

vaní. Získať bližšie informácie
alebo priamo objednať odťah
si môžete na čísle 0902457777
alebo e-mailom autovrakovisko@autovrakovisko.sk.“)
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Menej o 60-tisíc eur ročne
Ďalšie výhrady týkajúce sa dotácií sa týkajú
ich zníženia. Reaguje miestny poslanec Ján
Bučan.

A

ká bola dotácia v minulom
volebnom období pre deti
a mládež v petržalských športových kluboch a o koľko sa zníži
pre nasledujúce roky?
Pre rok 2018 bolo vyčlenených pred deti a mládež vo
veľkých športových kluboch
v Petržalke takmer 160-tisíc
eur. Podobne tomu malo byť
aj nasledujúce roky. Podľa
všeobecne záväzného nariadenia sa totiž každoročne
vyčlenená suma mala odvíjať
od pevne stanoveného percentuálneho podielu z dane
z príjmov z fyzických osôb.
Žiaľ, poslanci na základe návrhu vedenia mestskej časti
tento princíp zastropovali na
maximálnu sumu 100-tisíc
eur. Kluby teda prídu o 60-tisíc eur ročne na dotáciách.
Zníženie dotácií sa týka
týchto petržalských klubov:
FC Petržalka, HC Petržalka
2010, ŠK Juventa Bratislava,
MŠK Iskra Petržalka, B.S.C.
Bratislava, Gymnastické centrum, ŠKP Bratislava, Rekreačný beh, Klub modernej gymnastiky Danubia, Snipers.
Ako ich to ovplyvní?
Ing. Marek Mojto, prezident FC Petržalka: ,,Nechápeme, prečo sa začína šetriť
na deťoch, ktoré sú aspoň
pre nás najväčšou hodnotou
klubu. Ukrátením už aj tak
dosť nízkych dotácií v porovnaní s inými mestami, je to
pre mňa niečo nepochopiteľné. V roku 2018 sme dostali
z mestskej časti dotáciu 60-tisíc eur, v tomto roku to bude
polovica, teda 30-tisíc eur,
ale ešte ju stále nemáme. A v
roku 2020 zrejme dostaneme
ešte menej peňazí. Pritom
máme najväčšiu akadémiu
na Slovensku, na čo by mala
byť mestská časť hrdá. V našom klube náklady na jedno
dieťa predstavujú mesačne 60
eur. Z členského od rodičov sa

kompenzuje 30 eur, ostatné
platia sponzori a táto dotácia
v našom ponímaní predstavuje 5 eur. Pravda, teraz bude
ešte menšia. Keď to porovnám
s inými mestami a klubmi,
tak sme na tom ozaj biedne.
Mesto Púchov so 16 000 obyvateľmi napríklad dáva ročne
do futbalu 200-tisíc eur...“
Ing. Martin Pinček, viceprezident HC Bratislava 2010:
,,Nášmu hokejovému klubu,
ktorý má oveľa väčšie náklady na prevádzku ako iné
športy, budú tieto peniaze
chýbať. Máme štyri mládežnícke družstvá, 135 hráčov
a keďže dostaneme menej
peňazí, tak si nebudeme
môcť dovoliť z finančných
dôvodov prihlásiť mužstvo
kadetov do súťaže. Zostanú
nám teda iba tri tímy. Šikovnejších chlapcov umiestnime
do iných klubov, kde nájdu
lepšie podmienky a iní budú
u nás iba trénovať. Päťdesiat
percent z nášho rozpočtu ide
na prevádzku zimného štadióna. Platíme aj iné veci, ako
sú plyn, elektrika a treba tiež
povedať, že sponzori nemajú
záujem finančne podporovať
menšie mládežnícke kategórie. Máme teda výrazne obmedzené možnosti.“
Tomáš Lojdl, tajomník MŠK
Iskra Petržalka: ,,V prvom
rade sme mládežnícky klub,
hoci máme aj A-mužstvo,
aby naše nádeje mali motiváciu a najšikovnejší z nich
si zahrali za seniorov, čo sa
nám aj darí. V minulosti sme
dostali dotáciu niekoľko tisíc
eur, ktorá nám vždy pomohla. Napríklad v roku 2018 to
bolo 12 971 eur. Máme deväť mužstiev, okolo 200 detí
a keď nám znížia dotácie,
tak to určite dosť výrazne
pocítime. Obraciame totiž
každé euro, aby sme riadne
fungovali, a aj preto rodičia
každý mesiac platia členské
príspevky v hodnote 25 eur.“
Milan Valko

Veria,

že im dotácie udelia dodatočne
Na poslednom miestnom zastupiteľstve
došlo k trocha absurdnej situácii pri schvaľovaní dotácií veľkým športovým klubom.

P

oslanci najskôr hodiny
riešili, že dva kluby porušili pravidlá VZN a treba ich
vyradiť z dotačného systému,
aby napokon takmer odhlasovali, že „skutok sa nestal“. Chýbal jediný hlas. O čo šlo?
Miestny kontrolór Stanislav
Fiala vo svojej správe skonštatoval, že Školský športový
klub B.S.C. použil dotácie nesprávne, a to na úhradu prenájmu tréningových priestorov, ktoré má mestská časť
vo svojej majetkovej evidencii
a na odmeny dobrovoľníkom,
ktorí pomáhajú trénerom
pri vedení tréningov. „Nešlo
o úmysel. Platíme za prenájom tréningových priestorov
v Petržalke, pretože na území
tejto mestskej časti sa nenachádza vhodná hala na basketbal,“ vysvetľuje podpredseda klubu Richard Ďuriš.

Lenže to sa nemôže a je za
to trojročná sankcia vylúčenia zo systému dotácií. Klub
dostal minulý rok dotáciu po
prvý raz, vyúčtovanie konzultovali mestskou časťou, tam
problém nenašli. A potom
sa odrazu začiatkom júna na
odloženom zastupiteľstve dozvedeli, že podľa kontrolóra
porušili pravidlá. Ospravedlnili sa a oznámili, že neoprávnene použitú sumu vrátia na
účet mestskej časti.
Poslanci im boli počas
schvaľovania financií z dotácií naklonení, hľadali spôsob,
ako im dotácie zabezpečiť
a zároveň dodržať pravidlá
VZN, ktoré odhlasovali. Navrhovali nateraz vyňať kluby
zo zoznamu, ale v septembri
im dať mimoriadnu dotáciu
alebo novelizovať VZN a dodatočne im dotáciu vyplatiť.

Napokon došlo k absurdnej
pointe, keď poslankyňa Elena
Pätoprstá prišla s názorom, že
klub bol nesprávne informovaný o možnom použití prostriedkov, kontrolór ani nežiada sankcie a dotácie im teda
možno udeliť. Po párhodinovej diskusii sa vzápätí o jej návrhu hlasovalo, získal presne
50 percent, preto len tesne
neprešiel. Napokon poslanci
schválili zoznam bez dvoch
„previnilcov“ a dohodli sa, že
v septembri novelizujú VZN,
upravia ustanovenie o sankcii, a dotácie (15 559,28 eur
pre B.S.C, 10 390,80 eur pre
Gymnastické centrum, o.z.)
im udelia dodatočne. Takže
peniaze, ak poslanci nezmenia
názor, dostanú v októbri.
„V našom klube sa denne
staráme o cca 280 detí a hráčov basketbalu vo veku od 6
do 18 rokov, z toho má viac
ako 80 % trvalý pobyt v Petržalke. Predovšetkým vďaka
dotácii sme ani v tejto sezóne nemuseli zvýšiť členské

poplatky hráčov a súčasne
sme ich mohli znížiť deťom
z nízkopríjmových, sociálne
slabších a viacdetných rodín,“
hovorí Richard Ďuriš. „Dotácia nám umožnila zlepšiť
materiálne vybavenie a aj

kvalitu prípravy hráčov. Výsledkom je, že naši piataci
aj šiestaci sa prebojovali na
finálové turnaje o Majstra SR
v basketbale.“
Klub už viac ako 10 rokov
úzko spolupracuje s mestskou časťou Petržalka pri
zabezpečovaní športových
podujatí pre deti a mládež - 9
ročníkov projektu Petržalka
v pohybe, 7 ročníkov Olympijského festivalu nádejí Petržalka, 10 ročníkov projektu
Petržalský uličný basket, na
ktorých sa zúčastňuje každý
rok okolo 800 žiakov petržalských základných škôl...
Keďže dotácia z MČ Petržalka tvorí významnú časť ich
rozpočtu, jej neudelením by
došlo k zníženiu počtu trénerov v klube a zníženiu tréningových objemov, čo priamo
ovplyvní športovú úroveň
hráčov. Chýbajúce dotácie
ovplyvnia aj výšku členských
príspevkov. Ak im ich poslanci vyplatia dodatočne, aj v októbri, takýto scenár by nastať
nemusel. „V to pevne dúfame,
samozrejme, aj my budeme
počas leta hľadať alternatívne riešenia, aby naše úsilie
za posledné roky nevyšlo nazmar,“ dodáva Richard Ďuriš.

MŠK pozýva do prípravky
Futbalový klub MŠK Iskra Petržalka pozýva
všetkých chlapcov ročníkov narodenia 2012
a mladší do mužstiev prípraviek.

Z

áujemcovia nech sa hlásia
na ZŠ Budatínska na pr-

Slovenský reprezentant a petržalský rodák
Matej Beňuš skončil na druhom mieste vo
finále C1 v druhom kole Svetového pohára
vo vodnom slalome.

V

bratislavskom Čunove
predviedol čistú jazdu
a za víťazným Nemcom Franzom Antonom zaostal o 0,30
sekundy. Tretí bol Slovinec
Luka Božič (+1,30). ,,Začiatok
finálovej jazdy mi až tak nevyšiel, pretože ma tam spomalil

valec medzi štvrtou a piatou
bránkou. Zvyšok trate bol celkom fajn. Bola totiž extrémne
náročná v tom, že na nej bolo
dosť ľahké spraviť chybu, čo
sa viacerým vo finále vypomstilo. V cieli som si povedal, že som dosiahol kvalitný

(in)
foto: Milina Strihovská

vnímaná
celospoločensky
pozitívne. Mať olympioničku
v našej ‚Special‘ rodine dáva
našim športovcom pocit hrdosti, šťastia, ale aj zodpovednosti. Zvolením Zuzany Rehák
Štefečekovej za prezidentku
Špeciálnych olympiád Slovensko ukazujeme verejnosti
tú správnu cestu, ktorou je
inklúzia,“ uviedla Eva Gažová,
národná riaditeľka Špeciálnych
olympiád Slovensko. Dvojnásobná strieborná medailistka
v trape z olympijských hier
(2008, 2012) sa ujala funkcie

čas, ale predpokladal som, že
to bude na hranici tretieho
a štvrtého miesta. Našťastie
to vyšlo, pretože všetci robili
chyby a ja som sa tým väčším
vyhol. V minulej sezóne som
to na Svetovom pohári nedosiahol na pódium, ale teraz
mi pomohlo domáce prostredie a podpora od fanúšikov,“
povedal 31-ročný M. Beňuš,
(mv)
obyvateľ Petržalky. 
Foto: Milina Strihovská,
Shutterstock

Novou prezidentkou Špeciálnych olympiád
Slovensko sa stala olympionička a Petržalčanka Zuzana Rehák Štefečeková. Zvolili ju začiatkom júna na valnom zhromaždení.

ko národná riaditeľka
a členka Európskeho výboru Special Olympics
viem, že toto je obrovský krok
vpred. Na čelo športovej organizácie pre ľudí s mentálnym
postihnutím sa postavila výrazná osobnosť slovenského
športu, ale aj žena a matka,

vom tréningu 31. júla o 18.00
h, ďalšie tréningy budú vždy

v stredu a v piatok. Treba si
so sebou priniesť športovú
výstroj. Príď medzi nás a ukáž
všetkým, čo v tebe je. Kontaktná osoba, tréner Štefan Dana,
0902 144 165.
(mv)

Beňuš druhý v C1

Novou prezidentkou je Rehák Štefečeková

,,A
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hneď po zvolení: ,,Moja rodina
sa rozrastá nielen o očakávané druhé dieťa, ale aj o tisícky
športovcov s mentálnym postihnutím. Som šťastná, že ako
prezidentka Špeciálnych olympiád budem môcť šíriť myšlienku, že aj ľudia s mentálnym postihnutím prekonávajú svoje
limity. Teším sa, že im budem
môcť pomáhať, podporovať
ich a odovzdávať svoje skúsenosti,“ uviedla Zuzana Rehák
Štefečeková.
(mv)
Foto: Milina Strihovská

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

Obhliadka
tvo
a poradens

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ
vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere






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

AKCIA:
Ku každým dverám
kľučka ZDARMA

európska jednotka v renováciách

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24,
1. poschodie, Bratislava

www.portas-renovacie.sk
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Karol
Kuzmány

podoprú

porušenia
vernosti

4. časť
tajničky

staršie
mužské
meno

značka
pre baud

3. časť
tajničky

vzorec
hydridu
astátu

titul
mohamedánskeho
vladára

orientálny
likér
zraniť

skr. pre
InterCity
vodca Argonautov

skr. pre
tohto roka
tropická
step

vlhčiť
pani
(z franc.)

seknutie
neodborníčka
grécke
písmeno
citoslovce
(nech žije)

motaním
odoberiem

Ladislava
(dom.)
háčik
(hovor.)
často
láskal
6. časť
tajničky

natri
mazivom
stupeň
eocénu
nečudo
tropický
nepárnokopytník

grafický
spôsob
tlače
z hĺbky

privialo
severský
škriatok
taviť,
po česky
strkám,
štuchám

naruší
celistvosť
Mesiac
Urána

Pomôcky: pestovateľ
repy
šlír, omorika, Anas, veľké ucho
(expr.)
leopon

orú úhor

štikútajú
učenie
(hovor.)

mierka
kričíš
(expr.)

otrasenie

balkánsky
smrek
rohovka
(v med.)

zn. pre
pikohenry
lysina
Alžbeta
(dom.)
rozum
(kniž.)

lesík
(expr.)

rozumieť

Mária
(dom.)

vyvretá
hornina
mužské
meno

jemný
papier
vôkol

poľná
cesta,
závoz

1. časť
tajničky

cvrkalo

ťažkosť
téma

úradný
preukaz

angloamerická
jednotka
objemu

dravé
zviera
stonal
(expr.)

drankalo,
mámilo
(expr.)
inde

umy

obyvateľ
Oravy

cirkevný
hodnostár
krmivo
pre kone

výťažok,
výnos
z niečoho
(zastar.)

slovesná
predpona

Pomôcky:
yerba, rever, scila,
Adalram

verejne
ukáž

juhoamerický
strom
diabol

EČV
Košíc

predná
strana,
líce

obarová
polievka

bedlí

Pomôcky:
ypres, keras, Ariel,
troll, urbs

skratka
lesnej
správy

slovne
reagovala

návod
na konanie
kríženec
dravcov
Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka
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KRÍŽOVKA

chlopňa
(zastar.)
sopľoši

pre,
po česky
špagát,
motúz
ílovitá
usadenina
skr. piano
pianissimo

obruba
snímač,
po česky
merací
prístroj
obsadil
miesto

vypije si
(hovor.)
5. časť
tajničky
uvádza
do chodu
klesol,
sklesol

obliekajú
zaťažovala

predložka
so 6. pád.
myslené
priamky

Sidón
(dom.)
lietanie

Pomôcky: maškrtil
(kniž.)
Iason, japan, raki, staroveký
Rím
kvačka

druh a
radca Mohameda
sekalo

ťažký kov
šedivo
očisti
skupenstvo vody

priviažeš

čin, úkon
lebka
(kniž.)
okresný
výbor
tohto
mesiaca

obsial
skr. pre
regulačné
miesto

šéf,
direktor

2. časť
tajničky

buchol
(expr.)

márne

zbežne,
narýchlo

drobná
cibuľovitá
rastlina

odplavil
(zried.)

na povrchu umyl

bezlistá
byľ nesúca kvet
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