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V Petržalke sú zatiaľ osadené štyri, 
a to na Žehrianskej, Starhradskej, 

Bzovíckej a Šášovskej. „V minulosti ich 
osadila MČ Petržalka v  spolupráci 
s  aktívnymi komunitami obyvateľov 
a  OZ Petržalské ihriská,“ povedala 
nám Mária Halašková z  komunikač-
ného oddelenia Petržalky.

Členkou OZ Petržalské ihriská je 
aj súčasná vicestarostka Lýdia Oveč-
ková. Clony sú dlhodobou ambíciou 
združenia. Už v minulosti na ne získa-
li zo župy dotáciu, keďže ju však mali 
dostať až na jeseň, odmietli ju, keďže 
na zimu ich treba dávať dole. „Pamä-
tám sa, ako sme sa na Žehrianskej 
trápili na slnku, mali sme tam istý 
časť aj dva slnečníky, ale neosvedčili 
sa,“ hovorí Lýdia Ovečková, ktorá sa 
vízie osadenia clon nevzdala ani ako 
vicestarostka. Systém zostal rovna-

ký, komunita si kúpi plachty 4 krát 5 
metrov, v  špecializovaných centrách 
stoja do 50 eur, v akcii sú aj o polo-

vicu lacnejšie. Osadenie tyčí, na kto-
rých clony držia, realizuje Miestny  

 
Petržalka zvolila úspornejšiu cestu

Mestská časť osádza slnečné clony na detských ihriskách v spolupráci s OZ Petržal-
ské ihriská, komunitou obyvateľov a svojím podnikom verejno-prospešných služieb. 
Ak by to robili vo vlastnej réžii, bolo by to podstatne drahšie a trvalo by to niekoľko 
mesiacov, takže toto leto by si ich deti neužili. Oproti tienidlám v Ružinove však 
vyzerajú pomerne vetcho. Sú bezpečné?
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nájdete aj vo vybraných predajniach Kraj a Terno.
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Tienidlá na ihriskách: 

Pokračovanie na strane 2 

Kamery pri školách
Exteriérové kamery majú zabezpečiť 
poriadok v areáloch ZŠ. Ktorých sa 
to týka?

Zomierajúce 
Tyršovo nábrežie
Pozrite sa, ako sa parkovisko za sedem 
rokov rozšírilo! Čo na to magistrát?

Vedľa vojenského 
cintorína
Na Kopčianskej vyrastie nová štvrť so 
644 bytmi.

Nielen o kosení
Len 75 zamestnancov petržalského 
podniku verejnoprospešných služieb 
nie je všemocných.
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Detské atrakcie 
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Gastro zóny  /
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/ Remeselný trh 

VIAC INFO 
petrzalskyfestival.sk

VSTUPENIEK

prvých predaných

5000
V ZĽAVE

#PETRZKAFEST
@petrzalskyfestival

TOP KONCERTY 
pre všetky vekové kategórie

Petržalská míľa
1 míľa / 1600m  

3 míle / 4800m

6 míľ / 9600m 

Detské behy

 
podnik verejnoprospešných 
služieb Petržalka v  rámci 
svojej činnosti. Celá realizá-
cia netrvá viac ako deň. Keby 
to robila samospráva len vo 
svojej réžii, musela by uro-
biť verejné obstarávanie, čím 
by sa realizácia natiahla na 
niekoľko mesiacov a  značne 
predražila.

Petržalka teda vyzvala 
koncom júna na svojej face-
bookovej stránke rodičov, 
aby sa vyjadrili, kde by uví-
tali slnečné clony. Z diskusií, 
aj prieskumu občianskeho 
združenia vyšlo zhruba desať 
ihrísk, ktoré ich potrebujú 
akútne. Ako nás informovala 
poslankyňa Lena Bočkayová, 
ktorá je „patrónkou“ jedného 
z nich, prvé tri clony sú už kú-
pené – majú UV filtre aj sú aj 

vodopriepustné. Mali by byť 
osadené v  najbližších dňoch 
na Budatínskej a Osuského. 

V  diskusii však zazneli aj 
názory, že z  dlhodobejšieho 
hľadiska by možno bolo lepšie 
urobiť novú výsadbu stromov 

okolo ihrísk, aby sa tam ča-
som vytvoril prirodzený tieň 
a  tiež, že už osadené clony 

vyzerajú, že nevydržia nápor 
silnejšieho vetra.

Zobrali sme preto projek-
tanta Petra Živnera, ktorý 
postavil clony na deviatich 
ružinovských ihriskách, aby 
nám na tie petržalské povedal 
odborný názor. 

Žehrianska: „Na prvý 
pohľad ide o  svojpomocne 
postavené ihrisko, ktoré má 
oceľové stĺpy kotvené do už 
krivo vybetónovaného zákla-
du ihriska. A to má za násle-
dok, že stĺpy sú rovnako krivo 
osadené,“ povedal na mieste. 
„Hoci to tak na prvý pohľad 
nevyzerá, myslí si, že stĺpy sú 
bezpečné. Pôsobí to tak, že 
plachta je ušitá na „kolene“. 

Je uchytávaná cez lanká, kto-
ré sú obviazané okolo stĺpov, 
prípadne cez strunové kotvič-
ky. Plachta je už pokreslená, 
čo by podľa môjho názoru 
nemala byť. Mala by byť 
osadená tak, aby sa jej nikto 
nedotýkal. Som presvedčený, 
že v prípade silnejšieho vetra 
bude mať plachta čo robiť, 
aby vydržala,“ dodal. 

Oslovili sme aj dve mamič-
ky, ktoré sedeli neďaleko pies-
koviska. Jedna odmieta dať 
svoje dieťa do pieskoviska, 
lebo na ňu plachta nepôsobí 
bezpečne a  druhá povedala, 
že občas sa jej syn v  piesko-
visku hráva. No nikdy sa vraj 
nezamýšľala nad bezpečnos-
ťou.

Lýdia Ovečková nám však 
povedala, že prvá plachta im 
na ihrisku vydržala 5 rokov 
a  roztrhal ju až v  septembri 
silný víchor. Jej cena bola len 
17 eur. 

Starhradská: Pôsobí naj-
profesionálnejšie. „Je zhoto-
vená na štyroch stĺpoch, kde 
látka tienidla je vrecovina, 
ktorá prepúšťa vodu. Či za-
chytáva slnečné lúče neviem 
povedať, ale hrajúcim sa de-
ťom to pravdepodobne stačí. 
Kotvenie plachty je pomocou 
naťahovacieho gumeného 
lanka, ktoré je ľahko demon-
tovateľné. Neviem, akú trvác-
nosť má toto kotvenie. Keď 
v letných mesiacoch svieti na 
naťahovacie lano slnko, pred-

pokladám, že to dlho nevydr-
ží,“ zhodnotil Peter Živner. 

Šášovská: „Je to pergola, 
drevená konštrukcia, dielo 
stolára alebo tesára. Či plní 
funkciu, ťažko povedať,“ myslí 
si projektant.

Záver: „Petržalské tienidlá 
sú v  rámci možnosti bezpeč-
né, ale asi nie veľmi trvácne,“ 
uzavrel projektant Peter Živ-
ner.  (lb, in)

foto: lb, Alica Dekanová

Mestská časť Ružinov 
už druhý rok buduje 
profesionálne tie-
nenie nad svojimi 
pieskoviskami. Kým 
minulý rok mala 
osadené tri, tento 
rok ešte pred prázd-
ninami vybudovala 
ďalších šesť. 

Deväť ihrísk v  Ružinove 
má každé svoj architek-

tonický návrh. A  ten ráta aj 
s  tým, ako sa pohybuje slnko. 
Rešpektuje aj tvar ihriska, hoci 
projektant priznáva, že je to 
často veľmi zložité. „Rovnako 
máme ku každému ihrisku vy-
pracovaný statický posudok 
a  až následne sa konštrukcie 
vyrobia,“ vysvetlil nám zho-
toviteľ Peter Živner z  firmy 
IngArt. Dodal, že ich plachta 

nad pieskoviskami je špeciál-
ne určená na tienenie. Zachy-
táva 98 percent UV žiarenia, je 
z  protiplesňového materiálu 
a  je vodopriepustná. Reali-
zácia jednej stojí v  priemere 
3600 eur. 

Každá jedna plachta v Ru-
žinove je napnutá a  uchy-
tená cez oceľové reťaze 
o  oceľové stĺpy, ktoré majú 
svoje nemalé základy v zemi. 
Je presvedčený, že takéto rie-
šenie je na 100 percent bez-
pečné. A  navyše každá ich 
plachta je napnutá pomocou 
oceľových napinákov a  ho-
rolezeckých zamykateľných 
karabín. Plachty tak zvládnu 
nápor vetra, klimatických 
zmien a  dokonca aj váhu 
ľudí. „Plachty dávame do výš-
ky tak, aby sa jej nikto neve-
del dotknúť. Tak predlžujeme 
životnosť proti vandalom,“ 
uzavrel projektant. 

Andrusovova 
Jama 
Budatínska 
Mlynarovičova 
Holíčska 

Haanova 
Osuského
Gessayova 
Jasovská 
Znievska 

Porovnanie s Ružinovom

Petržalské mamičky navrhujú
Na týchto pieskoviskách chcú má slnečné clony. 

➤

Bzovícka

Šášovská

Starhradská
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 Pokračovanie zo strany 1 

U rčilo tak VZN Hlav-
ného mesta SR.  Do-

teraz niesla ul ica meno 
boľševického vel iteľa 
Vasi l i ja  Ivanoviča Čapaje -
va,  teraz je pomenovaná 
podľa s lovenského bás-
nik a z Rumunsk a Ondre -
ja Štefank a.  Jeho aktivity 
poznajú nielen v rodnom 
rumunskom Nadlaku,  ale 
vďak a práci  vo Svetovom 
združení Slovákov v ce -
lom slovenskom svete. 
Na ul ic i  s ídl i  Miestny 
podnik verejnoprospeš-
ných služieb Petržalk a, 
Hasičsk á stanica či  bývalý 
Modr ý dom.

(pn)

Premeno- 
vali ulicu

Mestská polícia bude 
kontinuálne monito-

rovať trestnú činnosť v lokali-
tách s  vyššou mierou poulič-
nej kriminality. Výber lokalít 
umiestnenia kamier konzul-
tovala Petržalka s  Okresným 
riaditeľstvom policajného 
zboru v  Bratislave V. Ide o   
tieto miesta: ZŠ Budatínska 

61, ZŠ Černyševského 8, ZŠ 
Dudova 2, ZŠ Holíčska 50, 
ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Proko-
fievova 5, ZŠ Tupolevova 20, 
Budova magistrátu Blagoevo-
va 9. (Za minulý rok evidujú 
policajti pri ZŠ Budatínskej 28 
oznamov napríklad na rušenie 
nočného pokoja, a  25 prípa-
dov uličnej trestnej činnosti.) 

„Umiestnením exteriéro-
vých kamier na budovách 
siedmich ZŠ chce mestská časť 
predísť páchaniu trestných či-
nov a  priestupkov a  zabezpe-
čiť tak prevenciu kriminality 
v areáloch ZŠ, ako aj prevencii 
pouličnej kriminality v  rámci 
priľahlých ulíc. Ďalším z  ob-
jektov, na ktorom mestská časť 

plánuje inštaláciu bezpečnost-
nej kamery, je budova Oddele-
nia miestnych daní a poplat-
kov magistrátu na Blagoevovej 
ulici,“ uvádza sa v  materiáli, 
ktorý dostali do rúk miestni 
poslanci. V  tesnej blízkosti je 
totiž ihrisko pre viacnásobne 
postihnuté a  hendikepované 
deti a dospelých a cieľom mo-
nitorovania je zabrániť prípad-
nému vandalizmu.

Celkový rozpočet na rea-
lizáciu projektu predstavuje 
sumu 118 675,20 eur, pričom 
spolufinancovanie mestskej 
časti je 28 675,20 eur.  (pn)

Kde nainštalujú nové kamery?
V rámci projektu „Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka“ umiestni samospráva 13 nových kamier  
v 8 lokalitách mestskej časti. 

Župa „rozdávala“ peniaze

Čapajevova uli-
ca je od 15. júna 
premenovaná na 
Ulicu Ondreja Šte-
fanka. 

V participatívnom rozpočte BSK (ľudia hlaso-
vaním rozhodnú, kto dostane dotáciu) bolo 
tento rok 255 880 eur, z toho pre okres Brati-
slava V 34 211 eur. 

Peniaze získalo desať pro-
jektov, najviac hlasov ľudia 

poslali pre Občianske združenie 
Mici a  Mňu, ktoré žiadalo pod-
poru na aplikáciu pre pacientov 

s cystickou fibrózou. Mici a Mňau 
robia detské predstavenie pre 
škôlky, čo majú spoločne s  cys-
tickou fibrózou? Katkina (Mňau) 
dcéra týmto dedičným ochore-

ním trpí, a Divadlo Mici a Mňau 
sa aj preto snaží podporiť infor-
movanosť o CF, tvoria videoklipy 
a pesničky pre deti s CF a  infor-
mácie o  nej šíria aj medzi zdra-
vými deťmi.   

„Získali sme 3145 eur, pe-
niaze potrebné na to, aby si 
aplikáciu, ktorá pacientom 
s  cystickou fibrózou uľahčuje 
život, mohli v češtine stiah-
nuť aj ľudia na Slovensku,“ 
hovorí Katka Heráková. „Títo 

ľudia musia veľa cvičiť a apli-
kácia im pomôže napríklad aj 
lepšie si riadiť rehabilitačný 
režim. Veríme, že do konca 
roka bude dostupná pre pa-
cientov.“   

Z  participatívneho rozpoč-
tu župy bude podporený aj 
súbor Hájenka, Dom sociál-
nych služieb Rafael, ktorý zís-
kal 3500 eur na rehabilitačné 
ihrisko v lesoparku alebo Ma-
terské centrum Budatko.  (in) 



4 • 19. 7. 2019 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 19. 7. 2019 • 5S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť

Fotografie ukazujú, ako 
sa na nábreží v  priebehu 

posledných siedmich rokoch 
rozrastalo samovoľné, neregu-
lované parkovanie. Kedysi zele-
né plochy sa zmenili na záchyt-
né parkovisko. Navyše, napriek 
tomu, že toto územie, v správe 
mesta, je súčasťou národnej 
kultúrnej pamiatky, povolilo 
bývalé vedenie magistrátu pred 
dvoma rokmi spraviť z  neho 
aj kemp karavanov. Bezplatný, 
s dokonalým výhľadom na Bra-
tislavu, takmer v centre mesta. 
Bohužiaľ, bez košov, čo malo 
svoje následky, našťastie s  toa-
letami, ktoré poskytla neďaleká 
Magio pláž.

A keď už ste mali pocit, že 
horšie to na jednom z najkraj-
ších území mesta nemôže vy-
zerať, pribudli na ňom v  júni 
odrazu stovky pneumatík. La-
byrint z  2500 kusov vraj mal 
byť zaujímavou atrakciou pre 
deti a  ekologickým apelom. 
Dosiahol však pravý opak. 
„Dotiahol ma tam vnuk. Ale 
v  tej horúčave to nebolo nič 
príjemné, navyše to očividne 
niekto používa ako wc, riad-
ne to tam páchlo,“ napísala do 
našej ankety čitateľka. „Sklád-
ka odpadu,“ doplnil ktosi ďalší.

Po tomto smutnom zážit-
ku je ešte nástojčivejšia otáz-
ka: Dokedy budeme sledovať 

úpadok Tyršovho nábrežia 
umocňovaní takýmito bied-
nymi experimentmi?

Do troch rokov? 
„Máme v  pláne zrevita-

lizovať Tyršovo nábrežie 
komplexne – vrátane Sadu 
Janka Kráľa, aj nelegálne-
ho divokého parkoviska pod 
Starým mostom,“ informoval 
nás hovorca magistrátu Pe-
ter Bubla. „Závisí to však od 
mnohých procesných úkonov, 
ktoré začnú odzverením Sadu 
Janka Kráľa. Zatiaľ sme len 
na začiatku. Chceli by sme to 
stihnúť určite do konca voleb-
ného obdobia.“

Nie všetci obyvatelia Ov-
sišťa sú nadšení z  toho, 

čoho sú občas pri dome na 
Medveďovej ulici svedkami. 
Zažili výkriky ženy, ktorá sa 
vyhrážala, že skočí z  balkóna, 
drsné hádky medzi dvoma 
partnermi na ulici nie sú ničím 
výnimočným. 

V dome je 250 bytov, zhruba 
v polovici bývajú seniori, dom 
slúžil ako Dom s  opatrovateľ-
skou službou, do niektorých 
sa presťahovali ľudia zo sociál-
nych bytov na Čapajevovej 
ulici, pred 15 rokmi objekt 
chránila aj SBS-ka, v snahe od-
haľovať čiernych nájomníkov 
a zabraňovať konfliktom. 

V  dome však žije aj veľa 
rodín, ktoré investovali do 
svojich bytov, hoci podľa 
zmluvy s mestskou časťou, by 
mali mať nájom limitovaný 
na desať rokov. Dnes však už 
viacerí majú aj nájmy na dobu 
neurčitú. Tí už niekoľko ro-
kov márne žiadajú o možnosť 
byty odkúpiť. Majú pocit, že 
ich mestská časť dlhé roky 
poškodzuje, niektorí sa kvôli 
tomu obrátili aj na súdy. Sta-
rosta Petržalky Ján Hrčka sa 
rozhodol problém riešiť. „Na 
septembrové mestské zastu-
piteľstvo plánuje predložiť 
poslancom materiál, podľa 
ktorého budú mať možnosť 
rozhodnúť, či miestny úrad 
prevedie byty na záujemcov 
alebo si vezme úver na celko-
vú rekonštrukciu domu,“ in-
formoval nás vedúci komuni-
kačného oddelenia Petržalky 
Radovan Choleva.

V prípade, že poslanci od-
hlasujú možnosť odkúpenia 
bytov, záujemcov by malo byť 

aj aspoň nadpolovičná väč-
šina, ideálne 90 percent, čo 
však nie je reálne. Otázkou 
bude aj to, akú sumu žiadate-
lia za byt zaplatia, či to bude 
zostatková alebo trhová cena. 

Je pozitívne, že sa tento 
problém posúva vpred. Jeden 
z najväčších bytových domov 
v Petržalke totiž momentálne 
Ovsištu skôr kazí meno.  (in)

 foto: in 

Ak by aj tento projekt ne-
ostal len na papieri, ra-

dosť budú mať najmä nadšenci 
futbalu, florbalu a ďalších lopto-
vých hier. Bratislavská župa by 
chcela na pozemkoch vybudo-
vať multifunkčnú halu pre lop-
tové športy, multifunkčné malo-
plošné ihriská a  v  okolí vysadiť 

množstvo zelene. 
Ešte pred tromi rokmi pred-

chádzajúce vedenie župy 
oznámilo zámer vybudovať 
pri Slnečniciach   celodenný 
rodinný park, s  náučnými ak-
tivitami, kde by rodiny mohli 
grilovať, spoznávať miestnu 
flóru, s  ihriskami a  mini zoo. 

Do súťaže na koncesionára, 
ktorý mal dostať pozemky do 
30 – ročného nájmu a  park 
vybudovať, sa však nik nepri-
hlásil. 

Súčasné vedenie BSK chce 
v najbližších mesiacoch pred-
staviť štúdiu areálu verejnosti. 
„Začatie budovania športo-

vo-rekreačného areálu na 
petržalských pozemkoch je 
z  pohľadu Juraja Drobu kľú-
čový projekt, ktorý bol dekla-
rovaný aj v Programovom vy-
hlásení BSK. Projekt na župe 
zastrešuje skúsený projektový 
manažér, ktorý má boha-
té skúsenosti s  budovaním 
športových areálov. V posled-
ných mesiacoch prebiehajú 
intenzívne rokovania s  bra-
tislavským magistrátom aj 
s  mestskou časťou Bratislava 
– Petržalka a aj s potenciálny-
mi spoluinvestormi, zástupca-

mi viacerých športových zvä-
zov,“ napísala nám hovorkyňa 
BSK Lucia Forman.

Pozemok s rozlohou takmer 
deväť hektárov na konci Petr-
žalky kúpil Bratislavský samo-
správny kraj v  roku 2008 za 
vtedajších 287 miliónov ko-
rún (približne 9,5 milióna eur). 
V  minulosti sa na ňom uva-
žovalo o  viacerých, nakoniec 
nezrealizovaných, projektoch, 
napríklad Danube Arene. Lo-
kalita je aj v územnom pláne 
mesta definovaná ako územie 
na šport. (mč)

Pri Slnečniciach má byť športový areál

Predať či nepredať obecné byty?

Je až nepochopiteľné, ako mohlo mesto celé roky nechať chátrať 
také lukratívne územie ako je Tyršovo nábrežie. Vrcholom plytvania 
týmto výnimočným priestorom s úžasným výhľadom bola nedávna 
„pneumatiková“ inštalácia. Súčasné vedenie mesta sľubuje zmenu.

Pri petržalských Slnečniciach zábavno – náučný park pre rodiny ne-
bude. Projekt stroskotal na nezáujme investorov. Na 9 hektárovom 
pozemku chce Bratislavská župa vybudovať multifunkčný rekreačno – 
športový areál. 

Bytový dom na Medveďovej 21, v ktorom má 
mestská časť obecné byty, je vo veľmi zlom 
technickom stave. Do jeho obnovy miest-
ny úrad v predchádzajúcich rokoch takmer 
neinvestoval, nájomníci chceli byty odkúpiť aj 
za cenu nutnosti investovať do opráv, mest-
ská časť bola proti. Nechcela prísť o obecné 
byty, ktoré pomáhajú ľuďom v krízových 
situáciách. Avšak dom ďalej chátral... V sep-
tembri sa problém zrejme pohne dopredu.

2012

Ako informujú na webovej 
stránke, z dôvodu celosysté-

movej technickej odstávky bude 
plaváreň zatvorená až do 11. au-

Petržalská plaváreň 
je celý mesiac zatvo-
rená.

gusta. Kto si zvykol na ranné plá-
vanie, môže využiť kúpalisko Ma-
tadorka, kde je to možné každý 
utorok a štvrtok od 7:00 do 8:30 
hod. Vstupné je tri eurá. Odpo-
rúčame sledovať facebookovú 
stránku kúpaliska, otváracie ho-
diny prevádzka pomerne často 
mení. (pn)
foto: Fb Petržalská plaváreň 

Smutný pohľad na lukratívnu 
časť mesta.

 
Tyršovo nábrežie... Dokedy?

Zdá sa vám to dlho? Nedá 
sa to však ani porovnať s  ča-
som, počas ktorého sa mesto 
a  mestská časť naťahovali, 
kto má mať vlastne Sad Janka 
Kráľa a  celé Tyršovo nábrežie 
v správe. Spor sa ťahá od roku 
2012. Kvôli nemu neexistoval 
plán výstavby. Ten mal byť ho-
tový do konca roka 2018, bez 
neho je totiž nemožné za vyrú-
bané dreviny v Sade Janka Krá-
ľa ukladať náhradnú výsadbu. 
A tá je skutočne nutná. Stovky 
stromov treba odstrániť, sú 
stredne až ťažko poškodené. 

Situácia sa posunula až 
v  posledných týždňoch. Ak-
tuálny stav je taký, že pamiat-
kari súhlasili s  posunutím 
termínu odovzdania plánu 
výsadby do 30. novembra. 
Peter Bubla sa vyjadril, že do 
jesene uzavrie mesto aj roko-
vania s  mestskou časťou tý-
kajúce sa správy územia. Sad 
aj nábrežie preberie mesto. 

Vyrieši sa tak súčasný chaos, 
a to aj na Tyršovom nábreží, 
kde má aktuálne mestská časť 
zverenú starostlivosť o  zeleň 
a  prístupové cesty, avšak nie 
pozemok. Preto Petržalka in-
vestovala celé roky do údržby 
zelene, ale financie za prená-
jom plochy pre Magio pláž 
bralo mesto.

Apropo, Magio pláž. S  re-
vitalizáciou príde na rad aj 
otázka, či pláž Bratislavčanov 
prežije. Mobilný operátor má 
s  mestom zmluvu len do bu-
dúceho roka. Bude pokračo-
vať? Máme tendencie nachá-
dzať negatíva voči niečomu, čo 
sme po trinástich rokoch zača-
li považovať za samozrejmosť. 
Akoby sme si to prestávali vá-
žiť. Preto je dobré pripomenúť, 
že v súčasnej dobe, vďakabohu 
za Magio pláž. Dlhé roky totiž 
ako jediná zomierajúce nábre-
žie resuscituje. (in)

 foto: ms, MČ Petržalka 

2019

Pozor!

Zomierajúce
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

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

Areál, kde nová štvrť 
vznikne, susedí s  poľ-

nohospodárskymi plocha-
mi, Kopčianskou ulicou, na 
severe sa aktuálne nachádza 
skládka odpadov zo staveb-
nej činnosti. V  jej blízkosti sa 
nachádza železničná trať, na 
ktorej sa ráta so zriadením 
nového nástupišťa, cyklotrasa 
R19 -Most SNP – Petržalské 
korzo – Kopčianska ul., 22A 
Pohraničná cyklotrasa, cin-
torín vojakov z I. svetovej voj-
ny a tiež vojnový bunker BS 8 
nazývaný „Hřbitov“, o ktorý sa 
v  súčasnosti stará združenie 
Zachráňme petržalské bunkre 
a je prístupný verejnosti. 

Súčasťou aj hotel 
a medicentrum

Na ploche takmer 90-ti-
síc metrov štvorcových by 
malo byť podľa projektantov 
šujan_stassel s.r.o., Vallo & 
Sadovsky Architects, s.r.o. 
a  Compass, s.r.o., „primár-
nou funkciou bývanie trva-
lého charakteru a  prechod-
ného ubytovania, doplnené 
o  urbanistický celok multi-
funkčnej haly s celomestským 
významom s  pridruženým 
hotelom, penziónom a  ad-
ministratívnou budovou 
v  južnej, nárožnej časti rie-
šeného územia“. Ako sa ďalej 
píše v  rozhodnutí, na vstupe 

Na Kopčianskej 
vyrastie nová štvrť

Mapa č. 3b: Celková situácia stavby - typické podlažie (variant č.2)
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vntútroareálová 
komunikácia

doplnenie dopravnej 
infraštruktúry

nová prístupová komunikácia
(C3, kat. MO 8,0/30 - 1. etapa výstavby 
zbernej komunikácie funkčnej triedy 

B2 v polovičnom profile)

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

SEKOJET, s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia
Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: (+421 2) 45 69 05 68
e-mail: info@ekojet.sk
www.ekojet.sk

Spracovateľ zámeru EIA:

Dátum:
december 2017

M 1 : 2 500

LEGENDA:

HOTEL

BÝVANIE V BYTOVÝCH DOMOCH

ŠTUDENTSKÝ DOMOV

PENZIÓN

DOM SENIOROV

VODNÉ PRVKY / FONTÁNY

BODY NAPOJENIA STAVBY NA DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU

bod pripojenia stavby na existujúcu / 
novovybudovanú dopravnú infraštruktúru
(stykové križovatky)

SADOVÉ ÚPRAVY

D
2

SPEVNENÉ / POCHODZNE PLOCHY

poloha navrhovaných zastávok MHD

nové žel. nástupište

nové železničné nástupište 
(návrh)
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HRANICA ETAPY VÝSTAVBY

Navrhovateľ:
Fundus Project, s.r.o.
Mlynské nivy 49

 821 09 Bratislava

Projektant:
šujan_stassel s.r.o.
Vallo&Sadovsky Architects, s.r.o. 
Compass, s.r.o.
Bajkalská 29/E
821 01 Bratislavazastávka MHD

(návrh)

GARNI HOTEL

Projektant: šujan_stassel s.r.o., Vallo & Sadovsky Architects, s.r.o., Compass, s.r.o., 2017

Príloha č.3: Vizualizácie 2/3

Polyfunkčná zóna Kopčianska JUH získala 
územné rozhodnutie. Po ňom už nasleduje 
len podanie žiadosti o stavebné povolenie. 
Pri hraniciach s Rakúskom tak zrejme one-
dlho začne rásť nová štvrť. Čo okrem  
644 bytov v nej bude?

Petržalskí poslanci zašli za-
čiatkom júna do podniku, 

nielen pre podnety, ktoré aj 
oni prijímajú od obyvateľov, 
ale aj pozrieť sa na podmienky, 
v  akých pracovníci podniku 
fungujú. A  potvrdili si to, čo 
odznelo už na zastupiteľstve, 
že je napríklad nevyhnutné re-
konštruovať tamojšie sociálne 
zariadenia, že podnik potre-
buje   lepšie vybavenie dielní 
a tiež nové strojové vybavenie.

Napríklad čistič rôznych 
povrchov vysokou teplotou 
- vysokým tlakom vody. Do-
káže vyčistiť mramor, betón, 
špinavé chodníky napríklad 
od oleja. Dobre čistí lavičky, 
vodný kameň vo fontánach, 
špáry, žuvačky z lavičiek, vosk 
zo sviečok na pomníkoch... 
Odstraňuje aj burinu. Vykyno-
ží ju horúcou vodou, ktorá má  
98 stupňov, bez použitia akých-
koľvek chemických látok. Či 

takýto stroj bude Petržalka po-
užívať, závisí od toho, či nákup 
schvália petržalskí poslanci. 

Podnik aktuálne testuje aj 
aplikáciu automatizácie vyná-
šania smetí. Spočíva v tom, že 
vodič bude prostredníctvom 
aplikácie, v  ktorej bude aký-
si plán výnosov, navigovaný 
priamo ku košom. Aplikácia 
ho navedie na výhodnú tra-
su, aby sa jedným výjazdom 

vyprázdnilo efektívne sys-
tematicky čo najviac košov. 
„Týmto by sa zefektívnil celý 
systém výnosu smetných ko-
šov – pretože je tu veľká fluk-
tuácia ľudí. Aplikácia je za-

tiaľ v štádiu 
plánovania,“ 
povedal nám 
poslanec Miro-
slav Behúl.

Neustávajúca téma
A  napokon sa vráťme 

k téme týchto mesiacov, a tou 
je kosenie. Už sme písali, že 
situáciu skomplikoval nad-
priemerne daždivý máj, ku 

ktorému sa pridala zmena 
v systéme kosenia. Namiesto 
jedného dodávateľa prác sa 
mestská časť rozhodla pre 
niekoľko malých. V  štan-
dardnom roku by toto roz-

h o d n u t i e 
ušetrilo pe-

niaze, v  tom-
to to, bohužiaľ, 

ešte skomplikovalo si-
tuáciu. Teraz niektorí poslan-
ci volajú po návrate k  jedné-
mu dodávateľovi. Uvidíme. 
V  každom prípade sa chceme 
zastať podniku verejnopro-
spešných služieb, ktorý si od-

niesol väčšinu kritiky. Pritom 
podnik nebol zodpovedný za 
všetky zelené plochy v Petržal-
ke. „My sme mali v rámci prvej 
kosby na starosti Lúky I-VI, 
Dvory I, II., III, Tyršovo nábre-

žie, Sad Janka Kráľa, čo vychá-
dza približne 54 ha a celá Petr-
žalka má 155 ha. Zvyšok mali 
na starosti vysúťažené firmy,“ 
informoval nás riaditeľ VPS 
v Petržalke Viktor Baumann.

Paradoxné je, že sme po 
nezvládnutom kosení začali 
plynule kritizovať výšku kosby 
a  poukazovali na to, že zelená 
džungľa sa nám pred očami 
zmenila na vyprahlú žltú pusti-
nu. Tak, ako to vlastne chceme? 

Poslankyňa Lena Boč-
kayová prišla s návrhom, aby 
Petržalka od budúceho roka  
vyňala z kosenia isté lokality, 
ktoré nebude kosiť. „Aby bol 
aj týmto spôsobom v  horúce 
dni rozpálený betón a  klí-
ma ochladzované,“ vysvetlila 
s tým, že Petržalka má vysoký 
percentuálny podiel zelene, 
škoda to nevyužiť. (nc)

foto: R.G., archív

Zabezpečujú letnú aj zimnú 
údržbu komunikácií III. a  IV. 

triedy, priľahlých chodníkov 
a  parkovísk, ale aj údržbu verej-
nej a  dočasnej zelene. Realizujú 

tiež sadovnícke úpravy. V  ich 
správe je trhovisko a  vianočné 
trhy. Okrem toho  vykonávajú 
údržbu a  čistenie odpadkových 
košov, rovnako aj správu, údržbu 

a revitalizáciu verejných detských 
ihrísk. Sú prevádzkarmi zberného 
dvora a  zabezpečujú aj drobné 
stavebné práce, ktoré nepodlie-
hajú stavebnému konaniu...

Len 75 zamestnancov podniku 
nie je všemocných

Bikesharingom k Dunaju

Jazdíme nimi radšej ako po 
cestách. V Petržalke sú najpo-

užívanejšími trasami: Most SNP 
- Viedenská cesta - Starý most; 
Nobelovo námestie - Starý most; 
Jantárová cesta; trasa pozdĺž 
Chorvátskeho ramena.

V  Bratislave je aktuálne 78 
dokovacích staníc (čaká sa 
na povolenie na inštaláciu 

ďalších pätnástich), z toho 23 
v Petržalke. Naša mestská časť 
má najlepšiu sieť cyklotrás 
v  Bratislave, aj preto vyvstala 
požiadavka nielen na nové 
extra stojany, ale aj na nové 
stanice. Tie pribudli na No-
belovom námestí, Antolskej/
Krásnohorskej, v  Sade Janka 
Kráľa a  na Tyršovom nábreží 
pri Magio pláži (dočasná letná 
stanica). „Najpoužívanejšie 
stanice v Petržalke za posled-
ný mesiac sú Jantárová cesta, 
Viedenská – pod mostom SNP 
a  Sad Janka Kráľa,“ informo-

val nás hovorca spoločnosti 
Slovnaft Anton Molnár.

V  meste je aktuálne zhru-
ba 500 bicyklov, ďalších 250 
je pripravených na okamžitú 
výmenu pri zničení alebo po-
ruchách. Denný počet jázd je 
podľa štatistík v  závislosti od 
počasia od 1100 do 1700. Od 
apríla sa môžete voziť po za-
kúpení jedného z programov, 
najpredávanejší je mesačný 
za 9 eur. K  dispozícii je už aj 
mobilná aplikácia.

(in)
foto: SLOVNAFT, a.s.

Nová dokovacia stanica 
pri Sade Janka Kráľa

➤

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka bol v posled-
ných týždňoch terčom veľkej kritiky. Pravdou však je, že často aj 
neoprávnenej. Len 75 zamestnancov podniku nie je vše-
mocných, zodpovedajú za oveľa viac ako len za kosenie 
a empatický človek chápe, že stovky podnetov, ktoré 
prijímajú od občanov, sa nedajú vyriešiť za deň.

Aj štatistiky zo systému zdieľaných bicyklov 
SlovnaftBAJK dokazujú, ako potrebujeme 
oddelené cyklotrasy. 

„Džungľa“ sa zmenila na vyprahlú 
pustinu. Oboje nám prekáža.

do územia zo strany Kop-
čianskej ul. sú umiestnené 
funkcie administratívy a me-
dicentra. Komplex ráta s ob-
čianskou vybavenosťou v po-
dobe drobných prevádzok 
a  služieb v  parteri blokov. 
Súčasťou by mala byť mater-
ská škola a  detské centrum. 
„Objekty bývania a prechod-
ného ubytovania - penzióny 
sú navrhované formou nízko-
podlažných doskových a  bo-

dových domov, resp. formou 
mestských vil, s  prevládajú-
cou podlažnosťou 5-7 podla-
ží. V exponovaných polohách 
– na vstupe do územia na 
južnej strane od Kopčianskej 
ul., a na severnej strane úze-
mia - sú navrhované výško-
vé stavby - akcenty s  výškou 
15-17 podlaží,“ píše sa v  zá-
mere. Štvrť bude mať svoje 
námestie, pešiu promenádu 
a ráta aj s verejným parkom, 

umiestneným južne od are-
álu existujúceho vojenského 
cintorína. 

Komplex, ktorého navr-
hovateľom je Fundus Project 
(projekt nájdete medzi pripra-
vovanými na stránke spoloč-
nosti Lucron), je rozdelený na 
niekoľko sektorov, v  ktorých 
bude dokopy 723 ubytova-
cích nebytových jednotiek 
v penziónoch, 68 ubytovacích 
nebytových jednotiek v  ho-
teli, 644 bytových jednotiek, 
37 obchodných jednotiek 
občianskej vybavenosti, ma-
terská škola, detské centrum, 
multifunkčná hala, fitness, ad-
ministratívne centrum. Ráta 
sa s 1950 parkovacími miesta-
mi, na povrchu ich bude 251, 
v garážach 1699.  (in) 

foto: enviroportal.sk

Veľký
Draždiak

Čo všetko má MP VPS na starosti
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Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach. 
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Jednou vetou
Štefan (zoznam.sk): Stavebné práce upravuje predovšetkým zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a v prípade vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „vlastník/ci“) najmä zákon  
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej 
len „zákon“). Ako vyplýva z  ustanovenia § 11 ods.4 zákona, vlastník nemôže bez 
súhlasu ostatných vlastníkov v dome vykonávať úpravy bytu, ktorými by ohrozoval 
alebo rušil neprimeraným rozsahom. Súhlas správcu domu v danom prípade nie je 
potrebný. Vlastník, ktorý stavebne upravuje svoj byt, má povinnosť na výzvu umož-
niť prístup do bytu správcovi z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, 
nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia 
domu. Požadovaný vstup správcu do vášho bytu bol v súlade so zákonom. 
Chceme sa vziať (chello.sk): Pokiaľ manželskí partneri sú realisti a nechcú v prípa-
de rozvodu zbytočné problémy s vyrovnávaním vzájomných majetkových vzťahov 
dohodou, alebo prežívať nepríjemné ťahanice po súdoch, môžu využiť zákonom 
danú eventualitu. Ako manželia, teda nie snúbenci, môžete v zmysle ustanovenia 
§ 143a Občianskeho zákonníka formou dohody rozšíriť alebo zúžiť zákonom ur-
čený rozsah BSM. Rovnako máte možnosť dohodnúť sa aj o správe spoločného 
majetku. Dohoda o zúžení zákonom určeného rozsahu BSM však môže vzniknúť 
iba medzi manželmi a vyžaduje si formu notárskej zápisnice. V prípade potreby sa 
manželia môžu voči tretej osobe na dohodu odvolať iba vtedy, ak je jej predmetná 
dohoda známa. Je potrebné pripomenúť, že podľa § 149a Občianskeho zákonníka 
písomná dohoda o zúžení BSM uzavretá v zmysle ustanovenia § 143a Občianske-
ho zákonníka, pokiaľ sa týka nehnuteľností, nadobúda účinnosť až vkladom do 
katastra nehnuteľností. 

Reklama na smrť
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

POPIS osoby: nezistený

JANA ANTALOVÁ 
(55)

Na menovanú vydal Okresný súd  
v Bratislave príkaz na zatknutie pre 
prečin úverového podvodu. 

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

RONALD MIFKOVIČ
(45)

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.

POPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... v čase od 25. 6. 2019 do 7. 7. 2019 nahlásili v našom kraji krádež 10 mo-

torových vozidiel? V noci zlodeji ukradli 9 a cez deň 1 auto. V dňoch 25., 27. 
júna, 5.-7. júla krádež auta nehlásili.

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Zrušenie výživného  
po štúdiu
Syn tento rok úspešne promoval na 
vysokej škole. Mesačne mu platím 
súdom určené alimenty vo výške 
112 eur. Ako to bude ďalej? Skon-
čí moja povinnosť platiť alimenty 
koncom školského roka, alebo nie? 
Podotýkam, že syn je dospelý a  po 
prázdninách sa ide zamestnať. Ďa-
kujem za odpoveď.

 Š.S. (gmail.com)

Podľa zákona o  vysokých školách sa 
akademický rok začína 1. septembra bež-
ného roka a  končí 31. augusta nasledu-
júceho roka. Vysokoškolské štúdium sa 
riadne skončí absolvovaním štúdia podľa 
príslušného študijného programu a  to 
dňom, keď bola splnená posledná z pod-
mienok predpísaných na riadne skonče-
nie štúdia daného študijného programu. 
Zrušenie plnenia vyživovacej povinnosti 
sa z  pohľadu ukončenia prípravy na po-
volanie neviaže na získanie najvyššieho 
stupňa vzdelania, ani na dosiahnutie pl-
noletosti či iného limitujúceho veku.

Plnenie vyživovacej povinnosti rodi-
čov k  deťom je v  zmysle ustanovenie § 
62 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

grundler@chello.sk 

v platnom znení ich zákonná povin-
nosť, ktorá trvá do času, kým deti nie 
sú schopné samé sa živiť. Posúdenie 
schopnosti dieťaťa samo sa živiť je 
závislé od viacerých okolností. Súd 
pri rozhodovaní o  zrušení určenej 
vyživovacej povinnosti voči oprávne-
nému plnoletému dieťaťu prihliada 
na konkrétne pomery prípadu, do 
úvahy prichádza, okrem povedané-
ho, najmä spôsobilosť uplatniť sa na 
trhu práce a  predpoklad živiť sa sa-
mostatne, ale aj majetkové pomery, 
zdravotný stav, záujmy, potreby a po-
dobne. Nakoľko vo vašom prípade 
bola vyživovacia povinnosť k dieťaťu 
určená súdnym rozhodnutím, súdne 
rozhodnutie je potrebné aj na jej zru-
šenie. Nie je možné svojvoľne ukon-
čiť súdom určenú povinnosť a  to 
ani vtedy nie, ak by ste sa so synom 
ústne alebo písomne dohodli. Pokiaľ 
ste presvedčený, že váš úmysel nena-
razí na zákonné prekážky, je potreb-
né podať návrh na miestne príslušný 
všeobecný súd navrhovateľa. Zruše-
nie výživného prichádza do úvahy 
najskôr odo dňa podania návrhu na 
súd, k danému dátumu súd skúma aj 
existenciu dôvodov pre navrhované 
zrušenie. Pripomínam, že pokiaľ súd 
vo veci právoplatne nerozhodne, je 
potrebné vyživovaciu povinnosť plniť 
naďalej. V prípade zrušenia vyživova-
cej povinnosti máte zákonnú mož-
nosť vrátenia platieb výživného za 
čas, kedy bol váš syn už zamestnaný. 

Dopravno-bezpečnostnú situáciu 
na našich cestách ovplyvňuje viace-
ro faktorov, ten primárny však bol aj 
bude človek. Človek peší, za volan-
tom, na motorke či bicykli. Doprav-
ná polícia môže pri znižovaní počtu 
dopravných nehôd a  jej následkov 
postupovať len v  rozsahu svojich 
právomocí, pre obmedzenie počtu 
nepoučiteľných účastníkov cestnej 
premávky je ale nutné, aby rezolútny 
postih, či už zo strany polície alebo 
iného orgánu, prišiel okamžite po 
priestupku. A  to, ako je všeobecne 
známe, sa zvyčajne nekoná. 

Štatistiky prezrádzajú, že za prvých 
šesť vlaňajších mesiacov bolo na ces-
tách Slovenska následkom 6432 do-
pravných nehôd usmrtených 98 ľudí. 
V  tohtoročnom, rovnako sledova-
nom období, sme zaznamenali 6487 
nehôd, pri ktorých prišlo o život 103 
osôb. Menej úmrtí za posledných päť 
rokov sme zaevidovali za prvý polrok 
v  roku 2017, kedy prišlo o  život 92 
osôb. Naopak, až 129 ľudí zomrelo na 
cestách v  sledovanom období roka 
2014. Bratislavský kraj ukončil vlaňajší 
polrok s 917 dopravnými nehodami, 
pri ktorých prišlo o  život deväť ľudí, 
čo predstavuje jedného mŕtveho 
na 102 nehôd. V  rovnakom období 
2019 sme v našom kraji zaznamenali 
878 dopravných nehôd, pri ktorých 
zomrelo 11 osôb, teda každá osem-
desiata dopravná nehoda si vyžiadala 
jeden zmarený život. Pri pohľade na 
štatistiky od roku 2014 zistíme, že od-
chýlky v jednotlivých rokoch nepred-

stavujú veľké rozdiely, žiada sa však 
intenzívnejšie zameranie na rizikové 
obdobia. Ak políciu k  zvýšenej akti-
vite inicioval nedávny čierny víkend, 
kedy na našich cestách zomrelo po-
čas dvoch dní 14 ľudí, jej reakcia je 
prirodzená. Jednorazová akcia, i  keď 
nateraz s nejasne určeným koncom, 
ale problém arogancie a ignorovania 
základných pravidiel správania sa na 
cestách, nevyrieši. Zverejňovanie po-
čas akcie zachytených priestupkov 
bez informácií o riešení aspoň najvy-
puklejších prípadov, napríklad o poč-
te zadržaných vodičských oprávnení 
za rýchlosť či alkohol priamo na 
mieste, je iba policajnou evidenciou 
bez preventívneho účinku. 

Sankcie za dopravné previnenia, 
ktoré by boli reálnou výstrahou pre 
iných priestupcov v podstate neexis-
tujú. Ako v médiách často odznieva, 
rizikoví vodiči by mali povinne prejsť 
preškolením a  následným testom, 
pretože finančný postih takéhoto 
porušiteľa zákona dnes už nie je zá-
rukou recidívy cestného velikášstva. 
Ak by súčasťou pokuty zaplatenej 
na mieste za závažné priestupky 
bolo okamžité zadržanie vodičského 
oprávnenia a  následné preskúšanie 
odbornej spôsobilosti s  absolvova-
ním z  vlastného vrecka plateného 
psychologického vyšetrenia, zrejme 
by hazardérov z našich ciest ubudlo. 
A  malé drevené kríže, ako pamätní-
ky zbytočne zmarených životov, by 
tak často nepripomínali reklamu na 
smrť. (jgr)

Možno zvláštna otázka, 
no pri každodennom 

nútenom prechode cez loka-
litu Farského ulice a  širšieho 
okolia sa podsúva jednoznač-
ná odpoveď „ÁNO“. V  od-
povedi sa skrýva nasledovné 
vysvetlenie. Lokalita Farského 
ulice je bezútešné miesto už 
len z dôvodu dopravného za-
ťaženia t.j. existencie rušnej 
križovatky, koľají, dôležitého 
prestupného uzla a  cyklotra-
sy. Predmetné územie a  at-

mosféru bezútešnosti dotvára 
večne znečistené okolie zastá-
vok autobusov aj električiek, 
večne odpadom znečistená 
neudržiavaná „divoká“ rozsia-
hla trávnatá plocha smerom 
k Chorvátskemu kanálu a naj-
mä v okolí predajne potravín, 
ktorej názov sa začína na „B“ 
a  stovky áut, autobusov, bi-
cyklov a  tisíce chodcov pre-
mieľajúcich sa jeden cez dru-
hého. Človek by si povedal, 
že to už nemôže byť horšie. 

Ale opäť sa natíska odpoveď 
„ÁNO“ môže.

Do tejto bezútešnosti, 
totiž v  bezprostrednej blíz-
kosti autobusovej zastávky 
pribudli zhrdzavené, potl-
čené a  absolútne nevhodne 
pôsobiace staré recyklova-
né prepravné kontajnery.  Je 
pravda, že do bezútešnosti 
zapadnú dokonale, ale nema-
lo by byť naším spoločným 
cieľom skôr odstraňovanie 
bezútešnosti? 

Nebolo by vhodnejšie čas-
tejšie kosiť a  čistiť predmet-
nú lokalitu, skultivovať zeleň, 
zriadiť oddychovú zónu ako 
protipól rušného Petržalského 
uzla? Nebolo by vhodnejšie 
presunúť cyklotrasu na takmer 
nevyužitý chodník na opačnej 
strane cesty, aby nebola traso-
vaná cez zastávku MHD? Ne-
bolo by vhodnejšie namiesto 
kontajnerov   osadiť v  lokalite 
lavičky, vysadiť zeleň? 

Petržalčan Stano

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

Tvorte s nami Petržalské noviny
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 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€

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

Vaše obľúbené 
PETRŽALSKÉ NOVINY

nájdete každé dva 
týždne aj tu!

Takto vyzerá kontajnerové 
stojisko na Brančskej uli-

ci. Snaha ľudí z  jeho okolia je 
dôkazom, že aj nevzhľadnému 

objektu sa dá pomôcť. Dokon-
ca dokáže potešiť oko okoloi-
dúcich. Chválim a  ponúkam 
na inšpiráciu. Andrea Z.  

Trávniky v Petržalke, ktoré 
nám mohli iné mest-

ské časti závidieť, sú v  ta-
kom zúboženom stave, že sa 
z  takejto starostlivosti budú 
dlho spamätávať. Fotka je 
z  Rusovskej cesty, ktorú kosi-
li tento rok prvý raz v sobotu  
6. 7. 2019, a takto to dopadlo.

Ivana Vigašová

Na verejnom priestranstve, 
Žltá ul., je vystavený 

strašiak, v  podobe havarované-
ho osobného auta čiernej farby, 

bez EČV, o  ktoré majú doteraz 
záujem len vandali, zlodeji a iné 
asociálne osoby. Pravdepodob-
ne sa čaká na to, kým nebude 
tento zbytok vraku úplne nie-
kým nelegálne rozobratý, alebo 
možno aj zlikvidovaný. Však to 
je najjednoduchšie aj najlacnej-
šie riešenie... Kompetentným, 
bohužiaľ, nevadí, že tento vrak 
svojím technickým stavom zne-
čisťuje životné prostredie a špatí 
vzhľad okolia. 

Rastislav Gemerský.
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Na Závodisku, š. p. v 
petržalskom Starom 

háji túto nedeľu obaja akté-
ri zarobili majiteľovi českej 
stajne Meridian 27 500 eur. 
V Írsku narodený Arcturus 
prvé tri tohtoročné dosti-
hy absolvoval v Bratislave, v 
Cene trojročných žrebcov a v 
Starohájskom kritériu nestačil 
len na Ryonyho, vyhral Veľkú 
jarnú cenu. Štyridsaťpäťroč-
ný džokej Zdenko Šmida je 
šesťnásobný slovenský šam-

pión na rovine, dosiahol svoje 
prvé víťazstvo v kariére v Slo-
venskom derby, keď predtým 
dvakrát triumfoval v Maďar-
skom derby. Druhý skončil 
Kristiano a na stupni víťazov 
malo svoje zastúpenie aj Slo-
vensko tretím miestom hne-
dáka Ryonyho, ktorého sedlal 
a súčasne aj trénuje džokej 
Jaroslav Línek. ,,Arcturus po-
tvrdil svoj veľký potenciál, 
išlo sa mi s ním fantasticky, 
lebo si dostihy urobil podľa 
seba,“ povedal nám Zdenko 
Šmída. O víťazstvo v Sloven-
skom derby sa pokúšal tri násť 
razy, ale vyšlo mu to až na 
štrnásty pokus. To je neuve-
riteľné. ,,Dosiahnuť túto métu 
pre jazdca a trénera je veľmi 

ťažké, potrebujete k nej aj kus 
šťastia. K veľkému triumfu 
mi pomohol výborný kôň, a 
preto som veľmi rád, že som 
sa zaradil k Slovákom, ktorí 

vyhrali toto prestížne podu-
jatie,“ dodal ešte šťastný Z. 
Šmida. 

(mv)
foto: Milina Strihovská

Š P O R TH I S T Ó R I A
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Električkou jazdíme už tri roky
Po Starom moste, ktorý 

v 20. storočí niesol via-
cero názvov, premávali elek-
tričky s prestávkami odjakživa. 

Viedenská električka, klasické 
električky pred pripojením Pe-
tržalky k Nemeckej ríši, aj elek-
tričky po vojne, do roku 1961. 
A potom nastala 55-ročná pres-
távka. V  máji 2016 prešla po 
dlhých rokoch prvá, pravidelne 
však električky premávajú po 
Starom moste od 8. júla 2016. 
V  týchto dňoch čaká 2. etapa 
električkovej trate do Petržalky 
na stavebné povolenie. Popri 
tom magistrát dolaďuje s  pro-
jektantmi električky a architekt-
mi vytvorenie veľkorysejších 
priestorov pre ľudí, ktorí čakajú 
na MHD. Cyklisti budú mať 
veľkorysý štvormetrový kori-

Jeden z návrhov električkovej trate z roku 2003 bol na 
estakádach, hovorilo sa o tzv. rýchlodrážnej električke.

Kôň Arcturus pózuje po víťazstve v 27. ročníku Slovenského derby.

Zastávka 
a most na 
Pajštúnskej 
ulici, vpra-
vo Jantáro-
vá cesta.

Posledná električka prešla po Starom moste v roku 
1961. Do Petržalky sa vrátila v máji 2016 po 55 rokoch.

➤

➤

➤

➤

Niekdajšie vizualizácie
2003

2016

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24, 

1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

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

Obhliadka 
a poradenstvo 

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

www.portas-renovacie.sk

dor, tieto dve skupiny by si však 
nemali zavadzať. Okrem toho 
aktuálne pred výstavbou riešia 
aj širšie súvislosti - trasy budú-
cich chodníkov, miesta premos-
tení Chorvátskeho ramena, 
Jantárovú cestu a  v týchto 
súvislostiach aj úpravu verej-
ných priestorov a  osvetlenie 
Chorvátskeho ramena. Vizu-
alizácie z roku 2016 preto len 
veľmi orientačne naznačujú, 
ako bude budúca trať vyzerať.

Cesta k nej bola dlhá. Svoj-
ho času sa diskutovalo o via-
cerých variantoch – esta-

kádnom, polozapustenom 
a  povrchovom. Od metra 
a  rýchlodrážnej električky 
sme napokon dostali k povr-
chovému projektu klasickej 
električky. Podľa optimis-
tických návrhov mali trať 
vybudovať v  rokoch 2006 – 
2008/2009. Teraz je hraničný 
termín rok 2023. (pn)

foto: Výstava Novodobá 
Petržalka Miléniová Petržal-

ka (2001-2018)
Projekt Miestnej knižnice 

Petržalka a katedry etnológie, 
imhd.sk, Reming Consult

Po Starom moste 
premávajú presne od 
8. júla 2016. 

Výstavba električkovej trate 
v Petržalke v roku 2015

Program FC Petržalka v je-
sennej časti II. ligy: 1. kolo 

v  nedeľu 21. júla o   10.30 
h FC Petržalka – Trebišov, 2. 
kolo v sobotu 27. júla o 17.30 
h  Bardejov – FC Petržalka, 
3. kolo v  nedeľu 4. augusta 
o 10.30 h FC Petržalka – Ži-
lina B, 4. kolo v  nedeľu 11. 
augusta o  10.30 h  Šamorín 

– FC Petržalka, 5. kolo v  ne-
deľu 18. augusta o  10.30 
h  FC Petržalka – Ružombe-
rok B, 6. kolo v  sobotu 24. 
augusta o  16.30 h  Púchov 
– FC Petržalka, 7. kolo v  ne-
deľu 1. septembra o  10.30 
h FC Petržalka – Slovan B, 8. 
kolo v  piatok 6. septembra 
o  17.00 h  Podbrezová – FC 

Petržalka, 9. kolo 15. septem-
bra o 10.30 h FC Petržalka – 
Poprad, 10. kolo v sobotu 21. 
septembra o 19.00 h Skalica 
– FC Petržalka, 11. kolo v ne-
deľu 29. septembra o  10.30 
h  FC Petržalka – Liptovský 
Mikuláš, 12. kolo 5. októbra 
o 15.00 h Komárno – FC Pe-
tržalka, 13. kolo 13. októbra 
o 10.30 h FC Petržalka – Ban-
ská Bystrica, 14. kolo v sobotu 
19. októbra o  14.30 h  Dub-
nica – FC Petržalka, 15. kolo 
27. októbra o  10.30 h  FC 
Petržalka – FC Košice, 16. 

Derby so Slovanom v 7. kole
Futbalisti FC Petržalka v  úvode nového roč-
níka II. ligy v  nedeľu 21. júla doma privítajú 
Slavoj Trebišov. V prestížnom bratislavskom 
derby v nedeľu 1. septembra hostia Slovan B.  

Medzi vyznamenanými fi-
guruje aj slovenský triat-

lonista a  petržalský rodák Mi-
chal Buček, syn Petra, známeho 
rozhlasového reportéra. Návrh 
na ocenenie za príkladný čin 
podal Klub fair play Slovenské-
ho olympijského a športového 
výboru (KFP SOŠV).

Michal Buček na medzi-
národných triatlonových 
pretekoch v  severočínskom 
Tchcien-ťine asi 500 metrov 
od brehu narazil do nehybné-
ho tela topiaceho sa pretekára. 
Namiesto toho, aby pokračo-
val v súťaži, zachoval sa hrdin-
sky. S  telom odplával najbliž-
šie k  záchrannému člnu a  už 
zdiaľky kričal, že treba privolať 
záchranárov. Nevládne telo 
pomohol vyložiť do člna a za-
čal pomáhať s  resuscitáciou. 
Až keď bolo jasné, že záchrana 
bude úspešná, skočil naspäť 
do vody a psychicky otrasený 
pokračoval ďalej v  súťaži. Na-
priek všetkému prišiel do cieľa 
na štvrtom mieste. Na margo 
udelenia Európskej plakety fair 
play Michal Buček konštatoval, 
že po mnohých oceneniach, 
ktoré v  živote dostal na špor-
tových súťažiach, je táto Cena 
EFPM jeho najväčším vyzna-
menaním, je šťastný a vďačný 
za ňu. Bučeka a ďalších laure-
átov ocenia v septembri v Bu-
dapešti.  (mv)

Buček dostal 
najväčšie vy-
znamenanie
Minulý mesiac uverej-
nilo Európske hnutie 
fair play (EFPM) laure-
átov európskych cien 
fair play za rok 2018. 

kolo v  nedeľu 3. novembra 
o 13.30 h Trebišov – FC Pe-
tržalka, 17. kolo v nedeľu 10. 
novembra o 10.30 h FC Petr-
žalka – Bardejov. (mv)

Arcturus vyhral Slovenské derby
Víťazom 27. ročníka 
Slovenského derby 
(rovina kategórie 
Gd-3 pre 3-ročné 
kone, vzdialenosť 
2400 m, dotácia 55 
000 eur) sa stal český 
kôň Arcturus v sedle 
so slovenským džo-
kejom Zdenkom 
Šmidom. 

Kôň Arcturus a džokej 
Zdenko Šmída.

Druhý zľava je Zdenko Šmída, vedľa neho je Arcturus  
a posledný vpravo je tréner František Holčák.
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Ernst  
Fischer

radostný  
výkrik  

bakchan-    
tiek

vymotaj

Pomôcky: 
lemík, és,  
amín, syn-   
dik, salop

rad  
domov  
(zried.)

EČV  
Trnavy

ľadovcový  
nános pooblepuj

Pomôcky: 
leopon, li-    
pómy, lat,  
Jókai, Asa  

prílev 365 dní skratka  
pre iteretur

2. časť 
tajničky zápasiská

značka  
elektrón-    

voltu

skratka  
pre detto  
kratšia  
palica

lôžko  
z dosák

potením  
vydal  

zo seba

otáčavá  
časť stroja  

mäkká  
stupnica

haluciná-    
cia  

umelé  
hnojivo

severský  
hlodavec  
4. časť 
tajničky

citoslovce  
ľútosti  

maďarský  
spisovateľ

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

stelesni  
(kniž.)

1. časť 
tajničky

kríženec  
leoparda  
a levice  

brnknutie

polovica  
antická  
stolička

iba, len,  
po česky  

skr.súhvez- 
dia Pegas

zatlč

rímska  
bohyňa  
divočina  
(zried.)

nezhubné  
nádory  
platidlo  

v Lotyšsku

rítus  
(cirk.)

mäkká  
tkanina  

jednoklon-   
ný nerast

vrchnák  
polarizač-    
ný prístroj

technika  
tlače  

z plochy

staro-       
grécky  
súdny 

obhajca

prichyť  
obrys,  

kontúra

Gašpar  
(dom.)  

odlamoval

štepil  
očkom

stával sa  
žltým  
oxid  

zinočnatý

skratka 
infinitívu  

vŕšia  
na kopu

EČV  
Bratislavy

riziková  
kto  

rámuje  
obrazy

nálev,  
po česky  
nezahrab  
do zeme

a, po  
maďarsky  
reumatiz-    

mus

ponáraj
aktívne,  
agilné  
nikde

natrime  
moridlom  
taroková  

karta

mužské  
meno

oxid  
nikelnatý  

oddiel  
silúru

kto robí  
terapiu  
bromid  
bórny

Pomôcky: 
Ceres, ka-   
mel, erika,  
sold, evoe

vydanie  
(odb.)  

dravý vták

staršie  
muž.meno  

3. časť 
tajničky

natiahla

skákať,  
po česky

dielo  
maliara  
ošúpu

zlúčenina 
amoniaku  
prozaické  

dielo

draním  
zbavil  
kože

vlastník  
otrokov  
drozd,  

po česky

judejský  
kráľ  

platidlo  
v Litve

skratka  
krvného  
obrazu

vlhlo  
zľahka  
plesla

kovová  
nádoba  
poplach  
(hovor.)

skr. pre  
a podobne 
vozením 

nahromaď

ostina

dáva  
poučenie  

plače  
(bás.)

uplynul  
odletela  
(zried.)

nalieval

pohro-      
made  
urobí  

oslavu

počíta sa  
oktrojova-   
nie zákona 

(zastar.)
Pomôcky: 
Joel, kali-    
nit, litas,  
sella, til

otecko  
(hovor.)  
kopaním  

skypri

ubralo  
(zastar.)  

vymieňač  
iónov

namotaj  
vzorec 
oxidu 

hlinatého

celkom  
zaplo

oznámi

kríčkovirá  
rastlina  
biblické  

muž.meno

stará  
talianska 

minca  
kočovník

nejedovatý 
juhoame-    
rický had

živočíšny  
tuk  

varenie 

nástroj na  
zametanie  
cit.  zvuku  

žaby

zoologická  
záhrada  

Anna  
(dom.)

skratka  
klavíra

vetrík  
značka  
mega-     
pondu

výdavok  
hoci,  

po česky

fosfid  
vanádu  

EČV  
Tvrdošína

stávalo sa  
tmavším

maďarské  
mužské  
meno

viackrát  
pritlač

Rastislav  
(dom.)
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