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Oneskorené
rekonštrukcie

Len nedávno vyhlásila Petržalka
verejné obstarávania na nevyhnutné
opravy na budovách škôl.
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Nedá sa, nepatrí
nám, nesmieme...

Hoci mesto debarierizáciu Antolskej
schválilo, zrazu má s realizáciou
problém.
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Prineste si, prosím, vlastné obaly

Je skvelé, keď sa petržalskí eko
nadšenci, ktorí razia trend šetrnosti
k prírode, rozhodnú otvoriť svoje
malé prevádzky na našom sídlisku.
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Je to už sto rokov!

Prečítajte si, za akých dramatických
okolností sa Petržalka stala súčasťou
Československa.
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Poznáte

dunajské pláže v Petržalke?
Petržalka je úžasná aj v tom, že keď napríklad vystúpite
na konečnej MHD v Ovsišti, prejdete za desať minút
cez „vojenskú lúku“, narazíte na krásne štrkové pláže
pri Dunaji. Vstup do vody je bezproblémový a kvalita
vody lepšia ako v časoch, keď sa ľudia kúpali na Lide.
Nadšenci aktuálne pracujú na návrhu tieto divoké pláže revitalizovať a rozšíriť. Súhlasili by ste?

Z

ačíname v zátoke neďaleko bunkra B-S-15 „Ostrov“, tesne pri
hlavnom toku. Na obľúbenom mieste
Petržalčanov na opekanie nájdete dokonca piesok a odvážnejšie deti s benevolentnejšími rodičmi sa dokážu vyblázniť aj v zátoke s bahnovým dnom.
Cestou popri Dunaji je niekoľko
malých, priam súkromných štrkových pláží s dobrým vstupom do
vody. Každá má svoje ohnisko. Kúpanie a opekanie skrátka patrí k sebe.
Vyzerá to tu idylicky, až na odpadky,
ktoré tu skupiny po sebe zanechávajú. Nechápete, prečo niekto nechá

neporiadok tam, kde sa zrejme znova
vráti. Úplní ignoranti vešajú igelitky
so svojím odpadom na stromy, akoby mal niekto prísť a vyzbierať to po
nich. Toto, a ešte lenivci, ktorí sa dovezú autom až k hlavnému toku, ničia
inak dokonalú dunajskú idylu.
V horúcich dňoch, keď sa vám voda
v Draždiaku zdá už ako vo vani a neosvieži, je Dunaj ideálny. Malé pláže, málo ľudí,
žiadny bufet ani otravná hudba...
Rovno oproti konečnej autobusov
v Ovsišti nájdete pláž, ktorá je tým
väčšia, čím je Dunaj nižší.
Pokračovanie na strane 4 ➤
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Mesto po audite konštatuje, že ubytovniam
pre prechodné bývanie, ktoré prevádzkuje, nebola dlhé roky venovaná dostatočná
pozornosť a podmienky ubytovania v nich
nezodpovedajú štandardom. Týka sa to aj
ubytovne Kopčany v Petržalke.
apacita oboch (vrátane Fortuny v Dúbravke) je cca 580
osôb. Obe zariadenia však evidujú
množstvo žiadostí, ktorým nevedia v súčasnosti vyhovieť. „Ak by
sme prirátali žiadosti o nájomné
byty v správe magistrátu a žiadosti o nájomné byty v mestských
častiach, hovoríme o tisíckach
ľudí, ktorým dnes nevieme poskytnúť bývanie,“ informoval Peter Bubla, hovorca magistrátu. Ide
nielen o ľudí z ohrozených skupín,
ktorí nachádzajú útočisko v mestských ubytovniach, ale aj o tých,
ktorí čakajú na vybavenie žiadostí
o nájomné bývanie. „Dôvodom
sú, samozrejme, najmä chýbajúce kapacity, ale rovnako aj stav
tých, ktoré máme. Sľubujú preto
rýchle opatrenia, ktoré povedú
k základným zlepšeniam v kvalite
života ubytovaných obyvateľov.
Tieto kroky musia byť realizované
v najbližších mesiacoch, pričom
nehovoríme len o nevyhnutných
stavebných úpravách, ale aj
o personálnom posilnení ubytovní o zamestnancov, ktorí riešia
sociálne poradenstvo.“
Keďže hlavné mesto stále
nedokáže poskytnúť ubyto-

vanie tisíckam ľudí, pracuje
aj na jednom z pilotných
projektov, a to na príprave
rekonštrukcie prvých zhruba
desiatich mestských bytov.
Do projektu chce prizvať aj
mimovládne
organizácie,
ktorých úlohou má byť sociálna podpora nájomníkov.
V súčasnosti sú tieto byty neobývateľné, na jar budúceho
roka by však už mohli slúžiť
najohrozenejším skupinám
obyvateľov.
Smutným faktom tiež je,
že v rámci okolitých hlavných miest má Bratislava
najmenej rozvinutý koncept
nájomného bývania. „Zatiaľ,
čo v susednej Viedni patrí do
kategórie mestského nájomného bývania až 60 percent
z celkového počtu bytov,
v Bratislave je to len 0,2 percenta bytov,“ podotkol Bubla Magistrát sa už zaoberá
identifikáciou možností pre
zriadenie nových nájomných
bytov mesta. Prvé desiatky
bytov by mohli pribudnúť už
počas najbližšieho roka.
(pn, tasr)

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

Kým iné mestské
časti začali s rekonštrukciami na
základných školách
pár dní po začiatku
prázdnin, Petržalka
vypísala verejné obstarávania na nevyhnutné opravy na
školách len minulý
týždeň. Je viac-menej isté, že všetky sa
do konca prázdnin
dorobiť nestihnú.
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Top témou tohtoročnej jari a zdá sa, že aj
leta, je tráva a kosenie. Kým jedna skupina
navrhuje kosiť, druhá preferuje lúčne plochy. Ku ktorej patríte vy?

Na ZŠ Holíčskej sa rekonštruujú toalety a kuchyňa.

Rekonštrukcie na základných
školách sa rozbehli neskôr
P

lán opráv sa nám od
mestskej časti získať nepodarilo, takže prinášame len
čiastočné informácie. V rozpočte, ktorý je schválený od
februára, sa okrem iného spomína ZŠ Budatínska – rekonštrukcia hygienických zariadení, ZŠ Turnianska – výmena
okien, ZŠ Prokofievova –rekonštrukcia suterénnych priestorov pri TV, ZŠ Gessayova
– rekonštrukcia vonkajšej
kanalizácie, ZŠ Pankúchova
– rekonštrukcia podláh bazénu. Riaditeľka ZŠ Turnianska
Zlata Halahijová nás však informovala, že výmena okien
príde na rad zrejme až neskôr,
pretože urgentnejšia je výmena strechy.
Poslanec Pavol Škápik nám
zase povedal, že na ZŠ Gessayova je už doslova havarijný
stav, preto sa niektoré opravy začali už pred výsledkami verejného obstarávania.
Hrozilo, že nebude fungovať
v septembri jedáleň. Informácie sme zisťovali na rôznych
miestach. Ľuboš Kačírek, ktorý je aj predsedom školskej
komisie miestneho zastupiteľstva Petržalka, nám za klub
Team Vallo pre Petržalku napísal: „Členovia klubu, a celkovo poslanci, ktorých kluby
nemajú zastúpenie vo vedení
MČ, nie sú dostatočne a priebežne informovaní o priebehu rekonštrukcií materských
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Petržalka sa nápadu lúčnych plôch nevzdáva

➤

Magistrát si všimol život
v mestských ubytovniach

K
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a základných škôl v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Táto neinformovanosť
môže vyvolávať zdanie, že sa
„nič nerobí“. Ako môžeme sledovať, v týchto dňoch sa uzatvára verejné obstarávanie na
rekonštrukciu vybraných ZŠ,
ktoré sa majú ukončiť do konca školských prázdnin. Malo
by byť štandardom uzavrieť verejné obstarávania
na rekonštrukciu školských
zariadení do 30. 6., aby rekonštrukcia mohla prebiehať
počas školských prázdnin.“
To tento rok Petržalka nestihla, takže opravy budú
zrejme finišovať aj po začatí
školského roka. Napríklad
verejné obstarávanie na rekonštrukciu podlahy v triede
vrátane kanalizácie v exteriéri pri revíznej šachte na ZŠ
Pankúchova 4 bolo vyhlásené
19. 7., v návrhu zmluvy je termín zhotovenia 8 týždňov od
začatia prác.
Ďalšie verejné obstarávania: 10. 7. 2019 bolo vyhlásené - Rekonštrukcia
kuchyne a toaliet ZŠ Holíčska – termín zhotovenia diela: 8 týždňov od začatia prác,
19. 7. 2019 - Oprava kanalizácie ZŠ Gessayova 2, Bratislava, STOKA „B“, trasa pri
pavilóne B1 - termín zhotovenia diela: 6 týždňov od začatia prác, 22. 7. 2019 – (ich
platnosť vypršala 29. 7.) Za-

tekanie strechy pavilónu B3 a
2 ks striešky vstupov pavilónov
B1-B2 a B2-B3 na ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava – termín
zhotovenia - 6 týždňov od
začatia prác, Rekonštrukcia
striech pavilónov B1, B2 a výmena strešných svetlíkov pavilónu B4 na ZŠ Prokofievova
5, Bratislava - termín zhotovenia - 6 týždňov od začatia
prác, Rekonštrukcia strechy
nad pavilónom B3, ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka - termín zhotovenia - 6
týždňov od začatia prác, Rekonštrukcia striech pavilónov
A1 a B1 na ZŠ Černyševského
8, Bratislava - termín zhotovenia - 6 týždňov od začatia
prác.
Ľuboš Kačírek zároveň
dodáva, že členovia ich klubu sú pripravení prispieť
svojimi odbornými a profesijnými znalosťami, či už
z oblasti školstva alebo staviteľstva, k zvyšovaniu kapacít
a k skvalitňovaniu technického stavu školských zariadení
a spolupracovať s vedením
MČ Bratislava-Petržalka pri
napĺňaní tohto zámeru. Klub
na májovom zasadnutí inicioval zverenie budovy na
Hrobákovej č. 3, ktorá je majetkom mesta, do správy MČ
a jej opätovné využitie ako
materskej školy.
(in)
foto: Matúš Husár

„M

esto je z hľadiska
prírodovedného absolútne umelý terén. Kde sú
mestské plochy obklopené budovami, kde je neprirodzený
vlhokostno-teplotný
pomer
neporovnateľný s prirodzenou
krajinou, žiadna poriadna
lúka neporastie,“ poznamenal imunoalergológ Martin
Hrubiško z Onkologického

ústavu sv. Alžbety. Myšlienka
mať lúčne kvety v intraviláne
sídlisk nie je podľa neho dobrý
nápad. Nikdy to totiž nebudú
alpské alebo tatranské lúky
bez alergénov, hlodavcov či
odpadu.
Na druhej strane stojí po
apele viacerých obyvateľov aj
petržalská samospráva, ktorá
sa myšlienky lúčnych plôch

na svojom území nevzdáva.
Prvú by chcela začať vysievať na jeseň a následne na jar.
V súčasnosti vyhodnocuje
najvhodnejšie plochy a vyberá zmesi lúčneho porastu.
„Myšlienkou výsadby alebo
ponechania plôch na lúčny
porast sa zaoberáme už od
februára. Na projekte intenzívne pracujeme a veríme,
že ho onedlho predstavíme
aj verejnosti,“ uviedla Eliška
Ryljaková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.
Mestská časť zdôrazňuje,
že tak robí s maximálnym
ohľadom na ekológiu, trvalú
udržateľnosť a alergikov.
Samospráva pritom zdô-

razňuje, že tzv. kvetnaté lúky
nie sú nekosenými plochami.
Kosené sú len v inom režime
ako klasické trávniky, teda nie
šesťkrát ročne, ale jeden až
dvakrát do roka, podľa druhového zloženia.
Práve takouto cestou sa
chce v úvodnej fáze vydať
aj magistrát, považuje to za
najprirodzenejšiu formu postupnej zmeny druhového
zloženia. Zároveň sa tým
mesto adaptuje na zmenu klímy. Plochy sú totiž v letných
horúčavách a suchách odolnejšie voči strate vlhkosti,
a teda aj vysychaniu a menej
sa prehrievajú.

Bohatý
program /
/ Poprední
interpreti /

(tasr)
foto: Matúš Husár
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Čaro nášho
folklóru
Na 31. ročníku Medzinárodného Galafestivalu detských spevákov v Dome
UMENIA v meste Figueira
da Foz v Portugalsku dňa
14. júla 2019 dosiahla svetový úspech 10-ročná Liane Olczár, členka OZ DFS
Čunovský kŕdeľ.
medzinárodnej kategórii získala 1. miesto spolu
s nórskou účastníčkou súťaže.
Súťaž prebiehala 3 dni . Jej
pointou je 14 konkurenčných piesní, ktoré zaspievali
14 účastníci vo veku od 6
do 10 rokov z rôznych krajín
sveta (Portugalsko, Rusko,
Slovensko, Čína, Nórsko...)
Tohoročné víťazstvo Liane je rovnako veľkým úspechom umeleckej vedúcej
OZ Detského folklórneho
súboru - Čunovský kŕdeľ
Márie Strakovej (etnologičky,
speváčky), ktorá k víťazstvu
v tejto súťaži v r. 2017 priviedla aj Samuela Szabóa.
(pn)
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V ZĽAVE

TOP KONCERTY

pre všetky vekové kategórie

#PETRZKAFEST
@petrzalskyfestival
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➤ Pokračovanie zo strany 1

šetrná - vhodná
aj pre diabetikov
Obj.: 0910 367 840
www.profipedi.sk
NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

➤

Malá privátna pláž pri
ceste k bunkru Ostrov.

Malebná pláž, ktorú nájdete vzdušnou čiarou, oproti konečnej autobusov MHD
v Ovsišti. Stačí prejsť cez lúku.
Asociácia vodákov však
plánuje koncom leta predstaviť
mestu,
komisiám
mestského
zastupiteľstva
a verejnosti aj štúdiu Bratislavského dunajského parku,
ktorého cieľom je vytvoriť
v okolí rieky miesta na relax.
Pracuje na nej viacero nezávislých odborníkov, architekti, urbanisti, prírodovedci,
vodohospodári, ochrancovia
prírody... „Okrem prepojenia
zelených území popri Dunaji predpokladáme upravenie dunajských brehov na
vhodných miestach tak, aby
umožňovali príjemný prístup
ľudí k vode, aj vstupy do vody
s možnosťou kúpania,“ povedal nám člen tímu Martin
Mišík z ABVK. Rátajú aj s ob-

novou niekoľkých dunajských
ramien. Nové Lido by malo
byť takisto súčasťou Bratislavského dunajského parku.
A ktorých lokalít sa navrhovaná revitalizácia týka? Ide
o Pečniansky les, úsek Starý
most-Most Apollo (Lido),
Soví les, Starý háj a okolie,
breh Dunaja neďaleko Veľkého Zemníka či Dunajské
ostrovy. Spolu sú to takmer 4
kilometre brehov, niektoré by
boli upravené len prírodne,
iné aj technicky. Niekde by
bolo možné odstrániť kamene a vrátiť brehom prírodnú
podobu. „Technická revitalizácia znamená, že súčasná
podoba brehu by bola zmenená tak, že sa umožní ľuďom
príjemnejší vstup do vody, ale

Dunaj v Petržalke ponúka krásne scenérie.

➤

v mesačných až dvojtýždňových intervaloch, avšak z pohľadu celkového stavu vody.
Celkovo sa voda v Dunaji
v okolí Bratislavy pohybuje
v dobrom alebo priemernom
ekologickom stave,“ informovala nás hovorkyňa.
V päťstupňovej škále hodnotenia, v ktorom je jednotka
najlepšia, patrí nášmu úseku
rieky dvojka až trojka.
Najkvalitnejšia voda bola
podľa expertov expedície
v úseku od Devína po bratislavský Most SNP. Práve
tam, v Pečnianskom lese, pri
bunkri B-S-1 nájdete ďalšie
nádherné petržalské pláže.
Dostanete sa k nim od Mosta
Lafranconi. Ideálne na bicykli. Stromy tu vytvárajú tieň,
čo uvítate v horúcich dňoch.
A tým, že sú pláže také rozsiahle, nemáte pocit, že si
s inými skupinami návštevníkov navzájom zavadziate.
Len tie odpadky... Bohužiaľ, aj
tu ich je dosť... Igelitiek zavesených na stromoch... Prečo
takto škodíme sami sebe?
Ľudia, čo vyhľadávajú relax na dunajských plážach, sú
dôkazom, že obnovenie Lida
v rámci projektu mestskej
pláže Lido Lagúna, by malo
úspech. Minulý rok v marci dostala Asociácia bratislavských vodáckych klubov
(ABVK) súhlasné stanovisko
od vedenia magistrátu. Na
jeho realizáciu je však potrebná zmena územného plánu.

➤

MEDICINÁLNA
PEDIKÚRA

Podozrenia
sa potvrdili

➤

Na plážach, ktoré sú „cez
lúku“ oproti Jazdeckému klubu TJ Slávia STU sa v auguste, počas nízkej hladiny vody,
dostanete po dne takmer do
polovice rieky. Je to zážitok.
Nechať sa unášať prúdom
alebo skúsiť plávať proti
nemu. Pocítiť silu našej rieky
na vlastnej koži.
Ak vás zneisťuje predstava špinavej vody a možných
zdravotných
problémov,
vedzte, že od roku 1989 sa
kvalita vody nezhoršuje, práve naopak. V minulosti bol
Dunaj oveľa znečistenejší.
Výstavbou čistiarní odpadových vôd v Nemecku, v Rakúsku a aj na našom území
dochádza k znižovaniu znečistenia. „Z hľadiska vody na
kúpanie sú dôležité najmä
mikrobiologické ukazovatele (Escherichia coli a črevné
enterokoky). Z týchto mikrobiologických ukazovateľov poukázali hodnoty v roku 2018
podľa legislatívy na kúpanie
na výbornú kvalitu vody,“ povedala nám Mária Rimarčíková z oddelenia vzťahov s verejnosťou Výskumného ústavu
vodného hospodárstva. Ten
sleduje kvalitu vody Dunaja
už od 50-tych rokov minulého
storočia. „V súčasnosti sa sleduje viac ako 75 ukazovateľov
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zároveň bude breh odolávať
vymieľaniu, bude opevnený,
ale do prírode bližšieho a estetickejšieho vzhľadu,“ vysvetlí Martin Mišík.
Uvidíme, ako sa k návrhu
postaví mesto. Faktom je, že
Bratislava stále dostatočne
nevyužíva úžasný potenciál,
ktorý jej ponúka Dunaj.  (in)
foto: in, Matúš Husár

Ideálnym dopravným prostriedkom k plážam pri Moste Lafranconi je bicykel.

Zistenia o azbeste v obchvate, na ktorý upozorňoval petržalský poslanec
Miroslav Dragun už minulý rok, potvrdilo ministerstvo dopravy aj konzorcium D4/R7. Azbest našli
v troch vzorkách posledného testovania.
etržalský poslanec už v októbri minulého roka upozorňoval na to, že pri odstraňovaní starej skládky sa spracúva
azbest, ktorý uniká do ovzdušia
a jeho časti končia pod telesom bratislavského obchvatu.
„Najnebezpečnejší je azbest
počas jeho drvenia, keď sa časti
azbestu dostávajú do ovzdušia.
Už počas našich októbrových
meraní bola namerané veľké
množstvo azbestových vlákien
vo vzduchu. Bohužiaľ, vtedy
investor, ale aj štátne orgány
naše akreditované merania
spochybňovali,“ vyjadril sa.
Taktiež upozorňuje na to,
že je dôležité skontrolovať
aj iné úseky bratislavského
obchvatu, nakoľko existujú
podozrenia, že aj na iných
úsekoch sú použité nekvalitné materiály.
Spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným
zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu, podnikne potrebné opatrenia
v súvislosti s výsledkami
testov potvrdzujúcich výskyt nepovolených látok pri
stavbe D4/R7. Recyklovaný
materiál bol podľa stavebníka zakúpený len od jedného
dodávateľa a použitý bol
približne na 500 metrov dlhom úseku diaľnice D4. Materiál pochádza z Umelého
kopca a bol zabudovaný do
telesa diaľnice pred viac ako
rokom.
Stavebník priblížil, že
v troch vzorkách sa nachádzali jednotlivé časti materiálu, ktoré mohli pochádzať
z vodovodných potrubí,
rozbitých brzdových platničiek z motorových vozidiel,
azbestových
betónových
panelov alebo podobných
častí a mohli obsahovať
azbestové vlákna. Zdôraznil,
že prvé výsledky testov nevykázali žiadnu toxickú, environmentálnu alebo zdravie
ohrozujúcu kontamináciu.
(pn, tasr)
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Nové zjazdy až 10. augusta

Hoci mesto informovalo, že nové zjazdy z diaľnice D1 a z Petržalky na Slovnaftskú sa otvoria s mesačným predstihom, napokon to
bude až 10. augusta.

P

ráce na prvej etape stavby obchvatu D4/R7 sú
ukončené. Dôvodom odkladu
otvorenia je odstránenie chýb,
ktoré sa objavili v rámci kolaudačného konania.
Spolu so spustením nových zjazdov z diaľnice zo
smeru Trnava na Slovnaftskú
a z Petržalky na Slovnaftskú
ulicu, sa zároveň začnú aj práce na druhej etape rekonštrukcie, ktorá sa bude týkať najmä
napojení na Prístavnú ulicu.

To, k čomu príde 10. augusta, je uzavretie úseku z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa
bude dať dostať len cez Prievozskú ulicu. Ostatné smery
Prístavného mosta, okrem

dvoch zmienených novootvorených zjazdov na Slovnaftskú
ulicu, zostanú naďalej uzavreté (t.j. napájač z Bajkalskej na
D1 v smere do Trnavy a zo
Slovnaftskej do Petržalky).

Cestujúci s MHD, konkrétne linkou č. 87 sa musia
pripraviť na zmenu jej trasy
v smere z Ovsišťa. Po obslúžení zastávky „Prievozská“
na Bajkalskej ulici zabočí autobus MHD vpravo na ulicu
Mlynské nivy, kde bude približne 70 m za križovatkou
s Bajkalskou ulicou zriadená
náhradná zastávka „Prístavný most“. Pokračovať bude
v smere na Plynárenskú ulicu a následne na Prístavnú
ulicu, kde sa obratom pri
čerpacej stanici pohonných
hmôt napojí od zastávky
„Prístav“ na svoju stálu trasu.
(pb)

foto: Marian Dekan
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Niektoré oddelenia magistrátu zatiaľ po starom:
petržalský projekt
Nedá sa, nepatrí nám, nesmieme... Keď
Bez bariér za zdravím

získal financie z Občianskeho rozpočtu mesta
(rozhodujú o ňom obyvatelia), tešili sme sa, že
sa konečne vyrieši roky
absurdný stav a „cesta nikoho“ - Antolská konečne
bude zaradená do komunikačného systému mesta
a získa správcu. Bohužiaľ,
tešili sme sa predčasne
a nádej na zmenu zatiaľ
neprináša ani nové vedenie magistrátu.

Vozičkári zatiaľ po ceste... a s priechodom k nemocnici, hoci čiastočne
bezbariérovým, majú, ako sme videli na vlastné oči, takisto problémy.

P

iaty rok sa snažia aktivisti
občianskej iniciatívy „Bratislavské služby“ upozorniť
mesto na približne polkilometrovú, dôležitú a využívanú,
Antolskú ulicu pri nemocnici,
vrátane jej vyústenia na Dolnozemskú ulicu. Už roky sa
k nej nikto nehlási, hoci komunikácia, priľahlé chodníky
a parková zeleň z najväčšej
časti ležia práve na pozemkoch hlavného mesta a vybudovaná - vrátane kompletnej
infraštruktúry - bola Výstavbou hl. mesta SSR Bratislavy (dnes Generálny investor
Bratislavy – príspevková organizácia hl. mesta). Do majetku mesta bola nadobudnutá
podľa zákona o majetku obcí.
Cesta nebola dodnes skolaudovaná a odovzdaná do trvalého užívania, ani odovzdaná
odboru správy komunikácií
mestu, či zverená mestskej
časti Bratislava - Petržalka.
V praxi to teda už roky vyzerá tak, že tu niekoľko účastníkov vykonáva čiastkové
práce, ktoré by podľa zákona
vôbec nemali. Najaktívnejší sú však nadšenci, ktorí na
vlastné náklady opravujú vo
svojom voľnom čase výtlky,
čistia krajnice a kanály, upravujú konáre stromov, kosia,
obnovili zarastenú cyklocestičku či oživili neďaleký parčík aj vďaka realizácii občian-

skeho rozpočtu na rok 2018
a ochote oddelenia životného
prostredia bratislavského magistrátu.
Keď ďalší projekt Občianskeho rozpočtu, ktorého autorom je aktivista Martin Nýdr,
získal pre tento rok 9495 eur
na bezbariérovú úpravu 9
obrubníkových priechodov
a aplikáciu trvácnych vodorovných dopravných značení
aj na dvoch už existujúcich
priechodoch na Antolskej,
tešili sme sa, že dochádza aj
k zmene prístupu kompetentných. Tú však vystriedalo sklamanie, keď sa Martin
na magistráte pýtal, ako napreduje realizácia projektu.
Dostal totiž túto informáciu:
„Preverovaním sa zistilo, že
časť Antolskej ulice pozdĺž
Chorvátskeho ramena nie
je majetkovo – právne vysporiadaná a nie je zaradená
ani zatriedená do siete miestnych komunikácií. Mesto
a GIB bude pracovať na tom,
aby tento stav bol vyriešený.

Antolská pustne...

Preto spolu s oddelením správy komunikácií a stavebných
činností magistrátu a GIBu sa
zameriame na riešenie tých
problémov, ktoré je možné
riešiť - bezpečné bezbariérové
pešie trasy na Betliarskej a na
druhej časti Antolskej ulice dobudovanie chodníkov, obnova povrchov a bezbariérových priechodov pre chodcov,“
informovala ho Viera Bánovská z Oddelenia dopravného
inžinierstva magistrátu.
V preklade: Tam, kde nie
sme správcami, projekt nezrealizujeme. Hoci ide o pozemky mesta a komunikáciu
v majetku mesta...
„Pre mňa je to typ odpovede, aké som dostával doteraz
od všetkých režimov - nedá
sa, nemôžeme, nepatrí nám,
nesmieme... Zaujímal by ma
právny predpis, ktorý zakazuje investovať hlavnému
mestu do majetku, ktorý vybudovalo hlavné mesto a ktorý leží na pozemkoch hlavného mesta. To, že z dôvodu

nečinnosti a nezáujmu jeho
zamestnancov a jeho príspevkovej organizácie GIB nie je
dodnes komunikácia zverená
OSK a zaradená, nie je dôvod
na nerealizovanie diela,“ hovorí Martin Nýdr. „Komunikáciu denne využívajú stovky
ľudí a tieto úpravy rovnako
ako jej udržiavanie, ktoré robíme s dobrovoľníkmi niekoľko rokov zadarmo sú potrebné a nevyhnutné. Realizácia
projektu predsa nijak nebráni
procesu administratívneho
zaradenia tejto komunikácie, čo sa z dôvodu nečinnosti
úradníkom nepodarilo ani za
vyše 20 rokov..“
Ak sa totiž chce, tak sa
dá. Martin Nýdr uvedie ako
príklad opravu povrchu vyústenia Krásnohorskej ulice
na Betliarskú. „Ak ide o majetok, tak komunikácia Krásnohorská je komunikácia
3. triedy zverená do prevádzky a údržby mestskej časti
BA – Petržalka, takže mesto
investuje do majetku, ktorý

K tejto rozkopávke sa mesto ani nevyjadrovalo. Argument: Ulicu nemá v správe...

nemá ich oddelenie správy
komunikácii v správe. Ďalšia vec je pozemok pod touto
stavbou - ide o pozemky súkromnej spoločnosti! Porušil
teda podľa tvrdenia pani Bánovskej magistrát zákon, na
ktorý sa v prípade debarierizácie priechodov na Antolskej
sám odvoláva? Alebo môže
udržiavať majetok v správe
a údržbe mestskej časti ležiaci na cudzom pozemku?“ pýta
sa Martin Nýdr.
A napokon - roky sa rieši
problém chýbajúceho chodníka popri Betliarskej a prechodu cez Krásnohorskú od
zastávky (s názvom Bzovícka)
smerom k priechodu, ktorý
ide na stranu Antolskej. Skončilo to vždy na nevysporiadaných pozemkoch. „A zrazu
opraviť cestu išlo, vrátane
osadenia nových obrubníkov,
mimochodom, nesprávne
zakrivených a nezašpárovaných,“ hovorí.
Mesto aktuálne zverejnilo
výzvu na realizáciu projektov
z Občianskeho rozpočtu pre
budúci rok. V tlačovej správe ho, paradoxne, promujú
aj cez projekt debarierizácie
Antolskej. Do konca augusta
môžu záujemcovia posielať
svoje návrhy. Dúfajme, že ich
čaká lepší osud ako „Bez ba(in)
riér za zdravím“...
foto: Matúš Husár
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Prineste si, prosím,

vlastné obaly

Je skvelé, keď sa petržalskí eko nadšenci,
ktorí razia trend šetrnosti k prírode, rozhodnú otvoriť svoje malé prevádzky na našom
sídlisku. Akoby tým vyzývali Petržalčanov:
„Uľahčujeme vám cestu k udržateľnosti, pridajte sa!“ Jeden z takých obchodíkov s čapovanou drogériou otvorila nedávno aj Darina
Balažiková Turianová.

➤
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M

ama dvoch detí prezrádza, že k zmene
prístupu k životnému prostrediu dospela postupne.
„Nebola som odjakživa
eko,“ priznáva s úsmevom.
„Odkedy som sa však stala
mamou, začala som sa zamýšľať nad tým, koľko odpadu doma produkujeme a akú
budúcnosť tým svojim deťom
pripravujeme. Ujasnila som
si hodnoty, ku ktorým ich
chcem viesť.“ Dnes jej príde
prirodzenejšie a zmysluplnejšie nakupovať oblečenie v second-handoch, čo sa dá načapovať, načapovať, kupovať
skôr vážené potraviny, vyhnúť
sa baleným vodám a radšej do
tej z vodovodu pridať ovocie...
„Deti sú flexibilné, bez problémov sa prispôsobili,“ hovorí.
„Soboty som chodievala
do tržnice na ovocie, zeleninu a čapovanú drogériu, ale
z Petržalky to nie je najbližšie,“ spomína.
Rovnakú dilemu majú aj
iní Petržalčania. Myšlienka udržateľnosti sa im páči,
menej už predstava trepať sa
s dvojlitrovým pracím gélom
v MHD cez celé mesto, ale
komplikovane hľadať v meste
parkovacie miesto. Sme skrátka pohodlní, a to, aj keď ide
o dobrú vec.
„Koncept predajní s čapovanou drogériou ma nadchol.
Mám veľa kamarátok, ktoré
premýšľajú podobne ako ja, tak
som si povedala, že to v Petržalke skúsim,“ hovorí Darina.
Jej obchodík v modrom

dome pri Draždiaku nie je
prvým v Petržalke s čapovanou drogériou. Jeden nájdete
aj v požičovni karnevalových
kostýmov kúsok od Starého
mosta a tento sortiment ponúka aj rodinná kaviareň pri
Technopole, kde prevádzkujú
aj malé bezobalové potraviny.
Máme z toho radosť. Nech
je len takých viac, pretože
Petržalčanom tým uľahčujú dilemu, či sa eko „oplatí“.
O myšlienke nepolemizuje-

Načapovať si môžete aj sami. Ak si netrúfate, pani Darina vám pomôže.

lím. Príďte sami, vyskúšajte
a uvidíte. Čapovaný gél vás
nebude stáť viac ako ten klasický, keď je v obchode v akcii.“
Zdá sa, že niet čo stratiť.
Naopak, získať možno dobrý
pocit zo samých seba.

Ako sa nakupuje
čapovaná drogéria?

Keď vstúpite do obchodíku
na Šintavskej, upúta vás sprvu
regál s veľkými bandaskami,
potom stojan s detskými ve-

Súčasťou obchodíku je aj
malý detský bazárik a detský kútik.
me, väčšina z nás sa nebráni
predstave, že osobne aspoň
čiastočne prispeje k ochrane
planéty. Aj komplikované cestovanie za „eko“ tovarom sa
zdá vyriešené. Napriek tomu
nám hlave znie neodbytná
otázka, či „to čapované“ neperie horšie a nestojí viac?
Darina Turianová vie, čo
predáva a verí tomu. Nielenže
má svoje výrobky odskúšané,
ale pravidelne ich aj používa.
Tvrdí: „Nebudem vás presviedčať, že sú lepšie ako klasické prášky, hoci si to mys-

cami a napokon detský kútik.
„Moja mladšia dcéra je tu
často so mnou, ešte nechodí
do škôlky,“ vysvetľuje Dari-

na Turianová. „Avšak chodí
sem aj dosť mamičiek, aj pre
ne je pohodlné, že sa ich deti
zabavia, kým si oni vyberú
a načapujú tovar.“ V podstate aj pre ne vznikla pridaná
služba detského bazárika,
ktorý je v súlade s myšlienkou
Darininho obchodu, a to žiť
šetrne a neprodukovať ďalší
odpad. „Vykupujeme veci aj
od mamičiek, ale lepšie je vopred sa so mnou dohodnúť,
aké veľkosti mi, napríklad,
chýbajú, pretože priestory na
skladovanie nemáme,“ dodáva
Darina, ktorá potom veci za
symbolické ceny posúva ďalej.
Smerujem k bandaskám,
veď kvôli nim som sem vlastne prišla, a ako eko nadšenec
začiatočník som prekvapená,
čo všetko dnes už možno nekupovať, ale len „načapovať“.
Prostriedok na riad, gél do
umývačky, čistič wc, prostriedok na podlahy, na okná, aj na
rúry... Dokonca aj šampón.
Na každej bandaske stojí
malá sklená nádoba, aby ste
mohli tekutinu ovoňať. A potom už len načapovať. „Niektorí ľudia si netrúfajú, tak im

pomôžem,“ hovorí Darina. A čo
ak si neprinesiem to základné,
na čom funguje princíp obchodu – plastovú nádobu? „Máme
aj vlastné za 80 centov, ale radi
by sme ich predávali čo najmenej,“ hovorí. „Aj preto ľuďom
umožňujeme doniesť prázdne
plastové nádoby, ktoré by inak
vyhodili. Ja ich umyjem, vyložím do škatule v obchode a ak
niekto potrebuje, môže si vziať
a načapovať aj do nich.“
V obchodíku nájdu prostriedky s čisto prírodnými
zložkami aj tí, čo ich vyhľadávajú zo zdravotných dôvodov
a uspokojení budú aj takí, čo
radi testujú menej známe
značky prírodnej kozmetiky, a to aj slovenskej, pretože
v obchode chcú propagovať
najmä ich. Takže ak vás láka
vyskúšať napríklad mydlo
s kozím mliekom zo slovenskej mydliarne, príďte. Pani
Darina sa poteší aj zvedavcom. Za prvý týždeň ich bolo
niekoľko, keď sa len zopár
ľudí vráti s vlastnou plastovou
fľašou, bude to znamenie, že
(in)
nám záleží...
foto: Matúš Husár

www.DomacaRehabilitacia.sk

0903 246 167

už od 13€
Tešíme sa na vaše

podnety, návrhy, reakcie
petrzalskenoviny@gmail.com
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Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Keď pílenie píli nervy
Dobrý deň, v dome máme suseda, ktorý večne v byte niečo píli,
reže, vŕta a pritĺka. Keď sa pani
z vedľajšieho vchodu pýtala, čo
tam porába, neodpovedal. Vraj
nahlasovať nič nemusí, pretože
nerobí žiadne stavebné úpravy. Stáva sa to len cez deň, tak
dva-trikrát v týždni, niekedy aj
v sobotu, už asi tri mesiace. Ako
ste minule napísali, nahlasovať
prácu v byte správcovi treba pri
stavebnej úprave bytu, ale čo robiť, keď niekto byt vraj neprerába
a pritom lomozom ruší ostatných
v dome? Ďakujem za odpoveď,
prosím, nedávajte moje meno
ani iniciálky.

Sused (chello.sk)
Všeobecnú ochranu pred zásahmi
hlukom do pokojného stavu upravuje Občiansky zákonník v ustanovení
§ 127, každý prípad však treba hodnotiť
individuálne a pristupovať k nemu z objektívneho hľadiska. Práva a povinnosti
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome (ďalej len „vlastník/ci“) precizuje
§ 11 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v platnom
znení (ďalej len „zákon“), keď vlastníkovi
ukladá povinnosť konať tak, aby pri užívaní bytu alebo nebytového priestoru nerušil a neohrozoval ostatných užívateľov
vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv. Ako vyplýva
z dikcie príslušného ustanovenia zákona,
uložená povinnosť je generálna, dotýka

sa každej činnosti vlastníka, ktorou by
opakovane a intenzitou neprimeranou prostrediu rušil alebo ohrozoval
ďalších užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome.
Bezpochyby najfrekventovanejším
problémom, ktorý dokáže v dome
rozčeriť harmonickú hladinu susedských vzťahov, je stavebná úprava
bytu, počas ktorej je vlastník povinný
na výzvu umožniť prístup do bytu
správcovi (osoby poverenej správcom alebo jeho štatutárnym orgánom) z dôvodu kontroly, či stavebné
úpravy neohrozujú, nepoškodzujú
alebo nemenia spoločné časti domu
alebo spoločné zariadenia domu. Nie
je podstatné, či vlastník pri stavebnej
úprave postupoval v súlade so zákonom, alebo sa správca o jeho zásahu
do pokojného stavu v dome dozvedel z iných zdrojov, napríklad ako
podozrenie susediacich vlastníkov
na neohlásenú pracovnú činnosť. Pokiaľ by sa situácia v dome nezmenila,
správca by mal osloviť dotyčného
vlastníka a požiadať ho o vysvetlenie, prípadne o povolenie vstupu do
bytu za účelom vylúčenia stavebných
prác, resp. zistenia dôvodov susedskej nespokojnosti s daným stavom.
Pracovný hluk môžu spôsobovať
nielen stavebné úpravy, ale aj v byte
neprípustné podnikanie, fušky alebo
výroba nábytku pre vlastnú potrebu
či rôzne iné činnosti, pod ktoré sa
zvyčajne podpisuje bezohľadnosť
jedincov, nerešpektujúcich základné
pravidlá susedskej spolupatričnosti.
V prípade, ak správca vo veci nekonal, alebo stav pretrváva, požiadajte
o riešenie miestny úrad, je však potrebné, aby podanie išlo od viacerých
vlastníkov. Prirodzene, že takýmto
rozhodnutím nie je dotknuté právo
domáhať sa ochrany na súde.

Jednou vetou
Štefka (gmail.com): Povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov upravuje Zákonník práce (ďalej len „ZP“). V súlade s ustanovením § 152
ods. 8 písm. a) zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
(ak už nie sú obsiahnuté v kolektívnej zmluve) upraviť podmienky, za ktorých bude
zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo
inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. V prípade, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, nebola založená zamestnanecká rada
ani zvolený zamestnanecký dôverník, rozšírenie nárokov zamestnancov v oblasti
stravovania nie je aktuálne, nakoľko zamestnávateľ nemá k úprave predmetných
podmienok požadovaného partnera. Na základe poskytnutých informácií nie je
možné sa k správnosti postupu zamestnávateľa vyjadriť, stravovanie počas dovolenky u zamestnávateľa vašej priateľky je zrejme upravené vyššie spomenutým
postupom.
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

Neveselé veselie

Čas sú peniaze, dala sa počuť pani
Erika (36) a s urputnou tvrdohlavosťou pokračovala v neľútostnom
pritláčaní na pedál nedávno kúpenej
škodovky. Po takomto inšpiratívnom
vyhlásení Marián (40), manžel a veliteľ vozidla bez kompetencií, ako
aj syn s konštantne flegmatickým
výrazom, nenaznačili žiadnu snahu
o komunikáciu, čo, prirodzene, ženu
za volantom viedlo k celkom logickej otázke. Ste hluchí či čo, ozvala
sa hnevlivo. Koniec koncov, kto by
sa už nenaštval, keď hlava rodiny
sladko drieme a pán synátor (12)
s nasadenou náhlavnou súpravou
sa pohybuje v inej dimenzii. My ten
kostol nestihneme, to sa zasa vyznamenáme, pokračovala vodička v neplodnom monológu, pričom svoj
zrak nasmerovala na zadné sedadlo.
Okupoval ho hodnostne najnižšie
položený člen rodinného klanu, ak
teda nerátame stredne veľkého fúzača Abadona (2,5), ktorý o kombinácii času a peňazí aj tak nič nevedel.
Synátor držiaci na kolenách veľkú
tortu na adresne smerovaný oznam
z pochopiteľných dôvodov zareagovať nemohol a keby aj, tak repliku
by už nestihol, pretože, ako jedno
slovenské príslovie vraví, kto veľmi
náhli, ľahko sa popáli.
Rodinke zostávalo do cieľa jazdy
asi dvadsať kilometrov a slabá polhodinka od začiatku slávnostných
chvíľ mamkinej netere, chystajúcej
sa v dedinke neďaleko od Mosonmagyaróváru vstúpiť do stavu manželského. Vtedy sa to stalo. Šľahačkou zamaskované psíča, zrejme
pod vplyvom práve prežitého šoku,

skončilo na prednom sedadle v náručí pána Mariána, pokúšajúceho sa
vyliezť spod airbagu a vibrujúceho
psa. Scénu akoby vystrihnutú z kultových filmov zlatej éry nemých grotesiek dopĺňala rukami trepotajúca
vodička vnorená do vzduchového
vankúša, synátor vylizujúci sa zo
zvyškov torty, ktorá bohato pokrývala celý interiér vozidla a kopa črepín
z predného skla pokrytá doskami
z akejsi starej almary. Pohľad miestneho hospodára na vozidlo, ktoré po
prerazení oplotenia pristalo na jeho
dvore v drevenej prístavbe slúžiacej
ako nyári konyha (letná kuchyňa) vyjadroval údiv. Ez egy csoda skonštatoval gazda, čo bol asi naozaj zázrak,
pretože z vozidla sa bez vážnejších
zranení vyštverala celá jeho osádka.
Privolaná polícia vo veci prekročenej rýchlosti, ktorú zachytila kamera
v obci, bola neoblomná, ústretový
nebol ani gazda, ktorý za pošramotené oplotenie, mierne zdemolovanú
záhradnú kuchynku a rozbité riady
požadoval v prepočte 200 eur, čo
bolo takmer dvakrát viac policajná
pokuta. No a niečo stála aj oprava
poškodeného vozidla, ktorú zabezpečil šťastný novomanžel a svojim
novým príbuzným v roli dobrého
anjela zapožičal aj potrebné forinty.
Čas niekedy stojí hromadu peňazí, poopravila svoj výrok Erika, keď
o dva dni po neveselom svadobnom
veselí dorazili na pokrkvanej škodovke domov. V duchu zaužívanej
rodinnej tradície pán Marián ani
flegmatický potomok toto modifikované vyhlásenie nekomentovali.
(jgr)
Iba pes zavrčal.

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.
INGRID GUNGALOVÁ
(55) z Bratislavy V

POPIS osoby: nezistený
Na menovanú vydal Krajský súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu
odňatia slobody pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi.

MAREK SCORPIO
SEBASTIAN
ŠŤASTNÝ (35)
z Bratislavy V

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný
súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre prečin nezaplatenia dane
a poistného.
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Tvorte s nami Petržalské noviny Kde sú policajti?

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
Cesta plná výtlkov

P

osielam výtlkovú cestu, ktorá sa nachádza na
Röntgenovej ulici. Už veľmi
dlho je v dezolátnom stave,
nikto z kompetentných s tým
nič nerobí, autá sa navzájom vyhýbajú... Hneď vedľa je
i druhá jama pri chodníku...
Kde sa my, občania, máme obrátiť s prosbou o riešenie?

Jarmila Kubicová

(pozn. red. Röntgenova ulica
je v správe Mestskej časti Bratislava-Petržalka. „Poškodenie
vozovky na Röntgenovej ulici

lastníci bytov na Znievskej
36-38 požiadali v októbri
minulého roka o zabezpečenie orezu krovitého porastu
z oboch strán bytového domu
z dôvodu zasahovania kríkov do
zatepleného obvodového plášťa
domu a poškodzovania majetku obyvateľov. „V novembri
poslala Soňa Kollárová, vedúca
referátu zelene Oddelenia životného prostredia miestneho
úradu žiadosť do petržalského
verejnoprospešného podniku,“
napísal nám Ing. Jozef Dedík.

PETRŽALSKÉ NOVINY

ríďte sa občas pozrieť
na začiatok Turnianskej
ul., ako parkujú vodiči na tzv.
bezbariérovom priechode pre
chodcov. Kde je minimálna
šírka 1,5 m? Kde sú policajti? Po 16 hod. sa tam nedá
prejsť, o vozičkárov a matkách s kočíkom ani nehovoriac.
Takto vyzerá tiež bezbariérový priechod na Jasovská
3/A pod nadchodom pre peších. Vozičkári musia po ceste

a vodiči potom vytrubujú. Už
cca 6 rokov sa s tým nič nerobí.

Ladislav C.

Neničte nám les

V
evidujeme. Opravy výtlkov
v mestskej časti budeme realizovať po výberovom konaní na
zmluvného dodávateľa opráv

komunikácií, chodníkov a parkovísk,“ informovala nás Mária
Halašková z Oddelenia komunikácie s verejnosťou Petržalky.)

Nekonečný príbeh jedného orezu

V

P

„Nič sa neudialo. V polovici
decembra žiadosť urgovala.
Opäť nič. V marci 2019 jej Jozef
Dedík písal: „Žiaľ, stále nedošlo
k úprave kríkov na Znievskej
36-38. Prosím pekne, môžete
ešte raz skúsiť pourgovať kolegov, nakoľko o chvíľku začnú
kríky kvitnúť, a tak budú ťažšie
prístupné....“ Reagovala hneď
na druhý deň: „Miestny podnik verejnoprospešných služieb
Petržalka Vašu žiadosť eviduje
a meškanie zabezpečovania
prác súvisí problémami tech-

nicko-prevádzkového charakteru. V súčasnosti, po schválení
rozpočtu na rok 2019 sa situácia prioritne rieši. Vzhľadom na
druhové zloženie predmetných
kríkových skupín (Forsythia)
zlatý dážď by bolo vhodné orez
kríkov vykonať až po ich odkvitnutí.“ V polovici mája opäť
urgovala u zamestnancov MPVPS žiadosť o orez. A druhého
júla opäť.... Bez reakcie. „Kríky
už odkvitli, len akosi sa opäť
nestihli upraviť..... Priznám sa,
že už nemám ani silu ani náladu
vypisovať Vám a kompetentným organizáciám (viem, že Vy
osobne za to nemôžete),“ písal
začiatkom júla pán Dedík opäť
na úrad. A napokon sa v týchto
dňoch konečne dočkal! Z MPVPS Petržalka sa mu ozvali
a sľúbili orez zrealizovať!
Len... takto to asi fungovať
nemá...

Petržalke stále pribúdajú obytné domy a zeleň nikoho nezaujíma. Videla som mladých ľudí, ktorí v lesíku kopali. Korene stromov vytŕčajú, ale kopce sú super?! Keď som ich upozornila,
ani ma neregistrovali. Bol s nimi
aj asi štyridsaťročný muž. Tento
les susedí s novou cyklodráhou.
V Ovsišti je ideálne prostredie
pre šport. Dve futbalové ihriská,
zimný štadión, hokejbal, tenis,
basketbal... Les iba jeden. Prajem pekný deň a asi im to idem
rozkopať...
Dana Klemová

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/
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HISTÓRI A

strážiaci mestský breh

Juraj Piroska, 32-ročný kapitán futbalistov FC Petržalka je najskúsenejším hráčom mužstva z pravého brehu Dunaja. S bývalým trojnásobným slovenským reprezentantom sme sa porozprávali na aktuálne témy po zápase nového ročníka II. ligy FC
Petržalka – Slavoj Trebišov (5:3), v ktorom dal dva góly.

Pred sto rokmi

sa Petržalka stala súčasťou Československa
venska, ktorá dovtedy v praktickej podobe neexistovala.
S obsadzovaním územia
Slovenska, ktoré bolo de facto
ešte stále pod kontrolou maďarských úradov a armády,
začali československí legionári už 1. novembra 1918.
Ako prvé boli obsadené Holíč, Gbely a Malacky. Ďalší
postup československých
vojsk však nebol ani zďaleka
bezproblémový. V krajine
panovali nepokoje a chaos.
V Prešporku maďarskí a ne-

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

meckí predstavitelia vypovedali novej vláde poslušnosť
a začali sa pripravovať na
obranu proti československým jednotkám. Vzhľadom
na strategický význam niek
dajšej uhorskej metropoly sa
rozpútal politický boj o to, ku
ktorému z novovzniknutých
štátov sa má mesto pričleniť.
Objavila sa dokonca aj iniciatíva vytvoriť z Prešporka „slobodné mesto“ pod názvom
Wilsonov, ktoré by nepatrilo žiadnej z nástupníckych
krajín Rakúsko-Uhorska.
Na štedrý deň roku 1918
francúzsky podplukovník Ferdinand Vix v mene víťazných
mocností odovzdal maďarskej vláde v Budapešti novú
demarkačnú čiaru, ktorá zahrnula Prešporok v prospech
Československa. Nasledujúci
deň hlavné velenie nad ďalšími vojenskými operáciami na
Slovensku prevzal taliansky
divízny generál Luigi Piccione.
Vzápätí bol pripravený plán
obsadenia Prešporka, ktorý bol
po krátkych bojoch zrealizovaný 1. januára 1919. Maďarské
vojsko sa stiahlo na pravý breh
Dunaja. Most Františka Jozefa, oddeľujúci mesto od Petržalky, bol v strede zatarasený,
z oboch strán obsadený strážami a podmínovaný.
Keďže hrozilo, že maďarské
jednotky dislokované v Petržalke sa pokúsia odtrhnúť
Prešporok od novej republiky,

ihneď po upevnení československej moci v meste sa objavili snahy vytvoriť na pravom
brehu Dunaja predmostie. To
však nebolo možné. Československé jednotky mohli na
základe rozhodnutia mocností
obsadiť iba ľavý breh Dunaja.
Mnoho obyvateľov mesta
a Petržalky bolo závislých od
mostového spojenia. Na opačnom brehu mali svoje majetky,
záhrady alebo prácu. Dohodnutý bol preto aspoň regulovaný prechod s legitimáciou.
Dňa 12. júna 1919 bola na
parížskej mierovej konferencii
definitívne stanovená hranica medzi Česko-Slovenskom
a Maďarskom, takmer zhodná
so súčasnou slovensko-maďarskou hranicou. Otvorená
však stále zostávala otázka
strategicky významného územia Petržalky. To bolo mestu,
nesúcemu od marca oficiálny
názov Bratislava, napokon
11. augusta priznané ako jeho
predmostie. Plán obsadenia

Petržalky vypracovaný francúzskym generálom Eugènom
Mittelhauserom sa realizoval
14. augusta v skorých ranných
hodinách. Vybraní vojaci,
vyzbrojení iba nožmi a ručnými granátmi, sa prešplhali
po spodnej časti konštrukcie
mosta na petržalský breh, prerezali káble vedúce k náložiam
a odzbrojili maďarské stráže.
Následne cez most prešli dva
prápory dvoch plukov Stráže Slobody. Súbežne s tým sa
ďalšie jednotky preplavili k Pečenskému lesu, kde odzbrojili
tamojšiu maďarskú posádku.
Moment prekvapenia bol dokonalý. Všetko sa zaobišlo bez
krviprelievania a dokonca nepadol jediný výstrel. Akcia, pri
ktorej bolo zajatých 12 dôstojníkov a 120 vojakov maďarskej
strany, sa stala poslednou vojenskou operáciou československo-maďarského konfliktu
v rokoch 1918 – 1919.

Značíte si, do koľkej prípravy ste už
naskočili?
Uff, tak to ste ma zaskočili, lebo si to
nerátam, bolo ich však veľa, možno už
pätnásť, lebo v mužskom futbale sa pohybujem od takých sedemnástich rokov.
Letné prípravy v dobrom počasí sú oveľa
príjemnejšie ako zimné.
Petržalka sa ako nováčik v minulej
sezóne umiestnila na ôsmom mieste,
ale hovorí sa, že náročnejší býva až
ten druhý ročník. Čo myslíte: na aké
umiestnenie má vaše mužstvo?
Vždy si treba dávať nejaké ciele, na
novú sezónu sme sa dobre pripravili,
verím teda, že pre každého budeme nebezpečným súperom. Máme kvalitné
mužstvo, preto bol by som rád, keby
sme preskočili latku z minulej sezóny
a umiestnili sa na vyššej priečke.
Aké prvky priniesol do tréningového
procesu nový tréner Jozef Dojčan?
Každý tréner má nejaké predstavy
o fungovaní mužstva. Tohto mladého
a ambiciózneho trénera počúvame, lebo

Ako ste v kabíne vnímali odchod generálneho manažéra Andreja Kalinu,
ktorý skončil v klube tesne pred začiatkom nového ročníka II. ligy?
Samozrejme, všetci sme na to v šatni nejako reagovali, hlavne takí, vrátane
mňa, ktorých do klubu priviedol práve
Kalina. Boli z toho šoku, ale treba rešpektovať jeho rozhodnutie. Pre FC Petržalka
odviedol veľa výbornej práce a za to mu
ako kapitán mužstva v mene kabíny a celého klubu veľmi ďakujem. Vždy tu má
dvere otvorené, sľúbil, že nám bude z tribúny držať palce.
Do nového ročníka II. ligy ste vstúpili
cenným víťazstvom nad Slavojom Trebišov 5:3. Na jar ste s týmto súperom
doma hrali 0:0, čím si vysvetľujete, že
v stretnutí padlo až osem gólov?
Tréner nám prízvukoval, že Trebišov
sa v lete posilnil, oproti minulej sezóne je
kvalitnejší. Skutočne to na našom ihrisku
dobrým výkonom potvrdil, hralo sa hore-dole s viacerými šancami na obidvoch
stranách. Bolo dobré, že ešte do prestávky sme mojím gólom vyrovnali na 2:2.
A keďže naša nová posila Ladislav Almási dosiahla hetrik, zápas sme tak doviedli
do víťazného konca.

V posledných troch rokoch štadión FC Petržalka navštívili skutočné legendy talianskeho a
svetového futbalu a to Fabrizio Ravanelli, Roberto Baggio a naposledy Franco Baresi.

Mgr. Matej Čapo
foto: archív autora

Československí vojaci na pravom brehu Dunaja v období
pred obsadením Petržalky

som presvedčený, že chce pre nás to najlepšie. Stále je ešte iba na začiatku svojej
kariéry, ale pre náš tím, v ktorom je veľa
mladých hráčov, je to len dobré. Nabáda
nás, aby sme hrali kombinačný, atraktív-

ny futbal a aj takto potešili dobrou hrou
našich verných fanúšikov.

Milan Valko
Foto: Milina Strihovská

Kalina
skončil v FC

Andrej Kalina, ktorý pred
piatimi rokmi stál pri zrode
novej éry petržalského futbalu a v pozícii generálneho manažéra posúval klub
krok za krokom vyššie a to
z 5. ligy až do 2. ligy, uzavrel za sebou jednu veľmi
úspešnú kapitolu.
resne v polovici júla dal zbohom klubu, za ktorý v minulosti aj hrával. Vždy ochotný
funkcionár, ktorý skvele ťahal
nitky na prestupovom trhu
a jeho zásluhou do Petržalky prišlo veľa dobrých hráčov, nielen
s ligovými, ale dokonca aj s reprezentačnými skúsenosťami,
sa teraz bude venovať futbalovej sociálnej sieti BE-PRO, ktorú
sám pred viac ako piatimi rokmi
založil. ,,FC Petržalka je zdravý
klub s dobrou víziou do budúcnosti. Môže sa oprieť o viacerých
výborných ľudí, takže som presvedčený, že s podporou skvelých fanúšikov bude naďalej napredovať,“ vraví petržalský rodák
A. Kalina. 
(mv)
Foto: Milina Strihovská

P

Baresi pochválil FC Petržalka

M

➤

No

vý štátny útvar na
mape Európy existoval v tom čase iba v provizórnych hraniciach. Ich definitívnu
podobu mala prostredníctvom
mierových zmlúv stanoviť až
mierová konferencia v Paríži.
Pri vymedzovaní československých hraníc sa zohľadňovali
historické, národnostné, fyzicko-geografické, strategické, ako
aj ekonomické faktory. Najväčším problémom bolo vytýčenie
československo-maďarskej hranice, teda južnej hranice Slo-
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ŠP ORT

Preskočiť latku z minulej sezóny

➤ Československí vojaci

Československo
síce de jure vzniklo
vyhlásením predstaviteľov pražského
Národného výboru
28. októbra 1918
a prijatím Martinskej
deklarácie nezávisle
od toho o dva dni
neskôr, samotné
utváranie republiky
však bolo dlhodobejším a zložitejším
procesom.

PETRŽALSKÉ NOVINY

ajster sveta z roku 1982
v pondelok 1. júla pricestoval do Bratislavy, aby svojou
prítomnosťou poctil deti zúčastnené na 8. ročníku futbalového tábora Italia Soccer Camp
Bratislava 2019 na štadióne FC
Petržalka. Taliani ho v roku 2013
uviedli do tamojšej futbalovej
siene slávy. Pri tejto príležitosti
Petržalským novinám venoval
chvíľu času. ,,Veľmi som sa tešil

z toho, že som v Bratislave strávil niekoľko hodín a mohol tak
podporiť mladé talenty. Je to
skvelé, že kemp má už niekoľkoročnú tradíciu, deti sa na takýchto zrazoch rozvíjajú nielen
po športovej, ale aj po ľudskej
stránke,“ vraví F. Baresi, ktorý sa v
AC Miláno stal šesťkrát majstrom
Talianska, trikrát vyhral Ligu majstrov a odohral za tento slávny
klub úctyhodných 532 zápasov!
A aký dojem na neho urobil
štadión FC Petržalka? ,,Je malý,
ale útulný, má dobré zázemie,
vybavenie a najdôležitejšie je,

že mládež trénuje na kvalitnom
umelom ihrisku. Tento areál zanechal vo mne pekný dojem, treba ho naďalej udržiavať a zveľaďovať.“ Traja najtalentovanejší
chlapci z tohto tábora, Filip
Földváry, Timotej Slúka a Šimon
Vlna, zhodou okolností všetci
traja z FC Petržalka vycestujú do
Talianska. V slávnom stredisku
Coverciano si porovnajú svoju
šikovnosť s najlepšími mladými
futbalistami z ďalších krajín, kde
Intesa Sanpaolo futbalové tábory organizuje. 
(mv)
foto: Milina Strihovská

Vaše obľúbené
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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.
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KRÍŽOVKA
Richard
Brinsley
Sheridan

jednoduchý
domček

krvná
zrazenina

značka
bulharských
cigariet

Pomôcky:
skript, teres, rašle,
vae, argot

územné
jednotky

1. časť
tajničky

značka
pre nanovolt

úhor, po
nemecky

je rozčlenený

urob
značku
oblieka
(kniž.)

2. časť
tajničky

skr. účastinnej spoločnosti
kuracie
trúsením
vysype
týkajúca
sa lanka

mužské
meno

grécke
písmeno
ženské
meno

akýsi,
nejaký
ázijský
vozík

vie
narábať

postavilo
sa

oblý
(v med.)
opito

vládca monarchie
stane sa
belším

tlačové
písmo
vyvaľovala
oči
škrobová
múčka
spôsobujú
nudu

opatrovanie
ženské
meno
obomkla
nohami
lipne
(kniž.)

cudzie
mužské
meno
cúvnuť,
ustúpiť

semitský
boh
podoprel

očná guľa
(zastar.)
3. časť
tajničky

ženské
meno
zlostia
(expr.)

dohovorí,
dojedná

skratka
kapitána
star. francúz.minca

trváca
rastlina
opraty

syčala
strihanie

zostúpila
dolu
Apuleius
(dom.)

Tel.: 0915 606 649

poplach
(zastar.)
4. časť
tajničky

vlastní
Laura
(dom.)
značka
limity
mámenie
(kniž.)

podpera
chromých
zn. pre
dekagram

unavilo
(hovor.)
vypúšťal
dym
červeň
(kniž.)

tľapká
(expr.)
Pomôcky: rozomieľa
zubami
Aal, levátor, loran, programoarba, salol vací jazyk

mäkká
stupnica
posielal
(bás.)

druh
kartovej
hry

salicylan
fenylnatý
oxid
titánatý

noša
avšak, no
typ sociálnej reči
Inžinierske
stavby

- kontajnery / nakladač
- odvoz odpadu
- dovoz štrkov

CONTRANS, s.r.o.

zakvílil
(expr.)
brblú
(expr.)

epocha
triasu
zahoja sa

beda, po
latinsky

lámaním
získaj

sústava
navigácie
druh vesla
(šport.)

Brigita
(dom.)
pletiarske
stroje

spojenie
inštitúcií

skratka
štátu New
Jersey

Oskár
(dom.)
hromadím

odvážne
pichlo

zaceľuje
sa

kráčala

citoslovce
výstrelu
snovala
(expr.)

lososovitá
ryba
chôdza

pevne
vložila

Pomôcky:
ruta, skull,
lora, IMP,
livra, keta

zatarasuje

nerozpletá
pletenie
prinucuje
spoločníci
v debate
Sidón
(dom.)

skratka
inozíntrifosfátu

5. časť
tajničky

zdvíhač
(anat.)
nápis na
zásielke

pomieša
kypril
pôdu
pluhom

nadutec,
povýšenec
(kniž.)

solmizačná slabika

automobily

aromatická rastlina
predmety

rozdrob
zazriem

vytvoril

trýzni

S A M O S P R ÁVA

rytmus

poskytoval
úroky

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

Pomôcky:
nar, ladin,
rodea, pajaseň, ITP

PETRŽALSKÉ NOVINY

tíšivo
skratka
pre long
play

miešalo
tuhšiu
hmotu

nútia

ťaví
kríženec

listnatý
strom

zľahka
udrel
(expr.)

Anastázia
(dom.)
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