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si môžete priniesť aj ploštice 
„Nie vlastným pričine-
ním mám v byte ploštice. 
Neverili by ste, aký je to 
problém,“ napísala nám do 
redakcie zúfalá čitateľka. 

Z dovolenky 

„Nakúpila som v  drogérii 15 
kusov pollitrových fliaš super 

šampóna na obtiažny hmyz, päť dní 
som hodiny denne vysávala, vyzeralo 
to sľubne. Omyl! Môj beznádejný boj 
trvá od mája. Neviem zistiť, odkiaľ 
prichádzajú, žiaden sused sa sám 
neprizná! Nikto nemá odvahu pýtať 
sa susedov! Ani zástupca vlastníkov 
bytov vraj nemá právo robiť v bytoch 
úkony podobné kontrolám. Nikto ne-
musí do svojho bytu pustiť deratizé-
rov! Je to patová situácia práve kvôli 
anonymite ´chovnej stanice´. Navyše, 
niektorí ľudia ani nevedia, ako ploš-
tice vyzerajú, ako sa prenášajú, ako 
sa ničia, a prečo je ich výskyt častejší. 
Napíšte o tom, prosím.“

Neriešte to svojpomocne!
Deratizér, ktorého sme oslo-

vili, dáva čitateľke v  mnohom za 
pravdu. „Áno, ľudia sa hanbia za 
ploštice, pričom nechápu, nemajú 
nič spoločné s upratovaním. Plošti-
cu posteľnú si najčastejšie môže-
te priniesť z  ubytovní, penziónov, 
z dovolenky, z ktorej ste sa nedávno 
vrátili. Ploštica môže naklásť va-

jíčka priamo do batožiny. Nakoľko 
vajíčka sú veľmi malé, pripomí-
najú zrnko soli, nie je možné ich 
nájsť. A  položme si otázku, kto by 
hľadal v batožine po dovolenke va-
jíčka od ploštice...?“

Tak ľudia slúžia plošticiam ako do-
pravný prostriedok, ktorý im umož-
ňuje migrovať do iných lokalít. 

Pokračovanie na strane 4 ➤

Žiadna  
diskriminácia!
Preferovať v škôlkach petržalské deti 
je v poriadku, vyjadrila sa generálna 
prokuratúra.

Zastaviť kolonizáciu 
skeletu nestačí

Požiar v rozostava-
ných garážach na 
Mamateyovej ulici 
obrátil pozornosť 
samosprávy na 
objekt, ktorý nám 
chátra pred očami 
už 16 rokov. 

V Palestíne ma 
chceli ukameňovať 
Srdcovkou Petržalčana Petra Gregora 
sú cesty do oblasti Blízkeho východu.

Nové bytovky  
zakomponujú aj do 
továrne
Výrobné haly gumární Matador nie sú 
technickou ani kultúrnou pamiatkou, 
no vlastník pozemkov sa rozhodol 
ponechať ich aj napriek búraciemu 
povoleniu.
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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

7.-8. SEP.20
19 

www.petrzalskyfestival.sk

Kapacita areálu obmedzená.

- vstup na festival zdarma
- žetónový predaj guláša

 POSLEDNÉ
 VOĽNÉ VSTUPENKY

Všetci guláš-
majstri, zbystrite 
pozornosť!
 
Výhra 
ZLATÁ 
FESTIVALOVÁ 
VAREŠKA  
+ 100€

 Trvanie 
OBIDVA DNI
(SO, NE) 
14:00 - 18:30 VO VARENÍ

SÚŤAŽ
GULÁŠA

100€+
REGISTRÁCIA:  

info@petrzalskyfestival.sk

VIAC INFO:
www.petrzalskyfestival.sk 

/gulasova-sutaz/

DOSTIHOVÁ  DRÁHA  

POD ZÁŠTITOU  
STAROSTU PETRŽALKY

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

Multižánrový festival 
má program nabi-

tý od soboty od 9.00h  ráno. 
Vtedy sa totiž doslova roz-
behne Petržalská míľa, bežci 
budú po Dostihovej dráhe 
behať dĺžky - 1 míľa/1600 
metrov, 3 míle/4800 metrov a  
6 míľ/9600 metrov a  svoju 
súťaž budú mať aj deti. „Petr-
žalskú míľu, ktorá festival od-
štartuje, podporila aj mestská 
časť, ktorá nám odobrila dotá-
ciu vo výške 2500 eur. Náklady 
na časomieru totiž nie sú za-
nedbateľné,“ vysvetlil organi-
zátor festivalu Roman Rybár.

Program na pódiu bude 
prakticky bez prestávky. V so-

botu na ňom dostanú priestor 
Mici a  Mňau, hudobná roz-
právka aj kúzelník, fanúšikov 
SuperStar poteší poobede 
Tereza Mašková a večer budú 
návštevníkov zabávať Majk 
Spirit, Gladiator, Ego aj Pole-
mic. Ten, kto práve nebude 
mať svojho favorita na pódiu, 
môže otestovať jeden z  mno-

hých sprievodných programov. 
Úplnou high-tech novinkou 
na Slovensku, ktorú nájdete na 
Závodisku, je Multi-Ball. Skús-
te si predstaviť obrí touchpad 
na stene. Ide o  interaktívnu 
stenu s 24 variantmi hier.

Pripravené sú aj súťaže, tvo-
rivé dielne či workshopy pre 
deti, pre dospelých zas kuli-

nárska zóna s lokálnymi gastro 
predajcami a  súťaž vo varení 
guláša, športové a  tanečné 
animácie, remeselný trh až po 
street kultúru, environmentál-
ny kútik a  organizátori neza-
budli ani na oddychovú zónu.

V  rámci nafukovacích 
atrakcií nájdete v areáli okrem 
klasických skákacích hradov 
alebo šmykľaviek, aj nafu-
kovací basketbal, futbalovú 
bránu či megaterč. Dostupné 
budú bezplatne po oba víken-
dové dni od 10.00h do 18.00h.

V  nedeľu program po-
kračuje od 10.00h so Šašom  
Jarom a  Fíha Tralala a  det-
skou šou, poobede vás okrem 
okrem iných bude zabávať 
Starmania, Sima, Medial 
Banana, No Name a celý fes-
tival uzavrie koncertom od 
21.00h Rytmus.

Areál je kapacitne obme-
dzený, po vypredaní kapacity 
organizátori nezaručujú pre-
daj vstupeniek na mieste ko-
nania.  (pn)

foto: FB Fíha Tralala

Festival pre všetky generácie
V areáli Závodiska v Petržalke sa počas víkendu 7.-8. septembra zaba-
ví každý. Mladí prídu za Rytmusom, Egom alebo Majkom Spiritom a 
formáciou H16, starších poteší Polemic či No Name, dámy sa môžu 
zadarmo skrášliť v beauty salóne a deti vyblázniť na nafukovacích 
atrakciách a užiť si aj obľúbenú Fíha Tralala. A to nie je všetko, čo po-
núkne na začiatku školského roka prvý ročník Petržalského festivalu.

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!

Deň  
psičkárov
V  Psom Parku Petržal-
ka na Wolkrovej ulici 
bude posledný augus-
tový deň  od 9.00h živo. 
Bude sa tu totiž konať 
už 4. ročník obľúbeného 
podujatia  Zoodom Dog 
Race 2019.

Celý deň čaká na vás a  va-
šich štvornohých parťákov 

bohatý program. Zapojiť sa 
môžete do súťažných disciplín 
o  hodnotné ceny, poobzerať 
sa po šteniatkach na adopciu 
z útulku Dog Azyl, nebude chý-
bať zábavný program, tombola 
a občerstvenie. Vstup na podu-
jatie je zadarmo, vítaní sú všetci 
milovníci psov. Štartovné na 
účasť v súťažiach je 5 eur. (pn)

Chýbajú 
učitelia aj 
pomocné 
sily do  
kuchyne

Petržalka nie je jedi-
nou mestskou časťou, 
ktorá pred začiatkom 
školského roka bojuje 
s  nedostatkom učiteľov 
a personálu do školských 
kuchýň.

„Chýbajú desiati učitelia 
na prvom stupni zák-

ladných škôl, sedem vychová-
vateľov v  školských kluboch 
detí, učitelia matematiky, 
fyziky, informatiky, anglické-
ho a  nemeckého jazyka na 
druhom stupni. Okrem toho 
potrebujeme šesť učiteliek do 
materských škôl, ale aj troch 
asistentov učiteľov do mater-
ských škôl,“ povedala Mária 
Halašková z  oddelenia komu-
nikácie s  verejnosťou mestskej 
časti  Petržalka. Ako doplnila, 
do základných škôl potrebujú  
23 asistentov učiteľov.

Okrem chýbajúcich učite-
ľov absentujú aktuálne v škol-
ských zariadeniach aj nepe-
dagogickí pracovníci. Viaceré 
bratislavské mestské časti 
sa zhodli na tom, že evidujú 
voľné pracovné miesta naj-
mä pre kuchárov, pomocný 
personál do školských jedální, 
ale aj upratovačky. V  rámci 
realizácie dotácie na stravu 
základné školy v  pôsobnosti 
Petržalky  v  súčasnosti po-
trebujú 15 zamestnancov. 
„Evidujú najmä nedostatok 
pomocných síl do školských 
jedální,“ dodala Mária Ha-
lašková s tým, že okrem toho 
absentujú aj upratovačky. 

Na portáli pre  učite-
ľov edujobs.sk bolo 6. augus-
ta 843 ponúk, z toho 483 prá-
ve v Bratislavskom kraji. (tasr) 
 foto: zsnobel.edupage.org

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

Dilema spred niekoľkých 
týždňov o  tom, či môže 

petržalská samospráva pre-
ferovať petržalské deti, je vy-
riešená. „Tvrdil som, že áno, 
pretože, keď musia obyvatelia 
mestskej časti platiť náklady 

za tieto deti, mali by byť aj 
uprednostnené. Som rád, že 
túto logiku teraz potvrdila aj 
Generálna prokuratúra,“ re-
agoval na svojom facebooko-
vom profile starosta Ján Hrč-
ka, pričom dodal, že nejde iba 
o náklady na prevádzku, ale aj 
na rekonštrukciu, rozširovanie 
kapacít...

Na prokuratúru sa obrá-
tila strešná organizácia sa-
mospráv - Združenie miest 
a  obcí- ZMOS, v  dôsledku 
rozdielneho názoru s  Minis-
terstvom školstva, vedy, vý-

skumu a  športu SR na pred-
nostné prijímanie detí do MŠ 
a určovanie výšky mesačného 
príspevku zákonného zástup-
cu so zohľadnením trvalého 
bydliska. „Orgány prokura-
túry nepovažujú za diskrimi-
načné, ak si obce v  takýchto 
prípadoch vo svojich všeobec-
ne záväzných nariadeniach 
upravia podmienky tak, že 
preferujú deti a  rodičov s  tr-
valým pobytom na území 
obce, ktorá zriadi materskú 
školu,“ cituje ZMOS na svo-
jom webe stanovisko GP.

Preferovať petržalské deti  
nie je diskriminačné

Starosta sa 
vyjadril, že podob-
ný princíp ako pri 
škôlkach bude úrad 
uplatňovať aj pri 
zavádzaní nové-
ho parkovacieho 
systému, v ktorom 
budú zvýhodnení 
Petržalčania oproti 
tým, ktorí v Petr-
žalke trvalý pobyt 
nemajú. 

Tak znie rozhod-
nutie generálnej 
prokuratúry o pred-
nostnom prijímaní 
miestnych detí do 
materských škôl. 

Ján Hrčka tiež citoval z ar-
gumentácie Zdenka Krajčíra, 
riaditeľa sekcie činností Kan-
celárie ZMOS: „Je logické, 
že ak občania investovali do 
výstavby z  rozpočtu mesta 
alebo obce vlastné prostried-
ky – prípadne si na tento účel 
zobrala samospráva úver – 
môže byť mesačná výška čias-
točnej úhrady nákladov za 
pobyt dieťaťa v  škôlke nižšia 
ako úhrada za deti z  okoli-
tých obcí.“

ZMOS však upozornil, že 
možnosť určovania rozdielnej 
výšky mesačného príspevku 
zaniká na základe prijatého 
zákona koncom roka 2020. 
Od 1. januára 2021 začne 
platiť zákonné pravidlo určo-
vania tohto príspevku v  rov-
nakej výške.

(pn, tasr)
foto: Matúš Husár

➤
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zrnká maku a  keď po nich 
prejdete naslineným prstom 
rozmažú sa a zanechávajú za 
sebou škvrny. Niekedy bývajú 
na samotnej posteľnej bielizni 
aj maličké stopy krvi. Sú od 
ploštíc, ktoré človek v spánku 
zapučil,“ vysvetľuje deratizér.

Ak si nie ste istí, vedzte, že 
rozdiel medzi blchou a plošti-
cou je značný. Ploštica je 
svetloplachý živočích, čo zna-
mená, že útočí v noci. Jej ští-
pance sa prejavia 24 až 48 ho-
dín po uštipnutí a  až potom 

svrbia. Blcha štípe 
aj cez deň a  človek 
si ju neraz všimne, 
ako skáče napríklad 
na oblečení, v skrini, 
kobercoch či pos-
teľnej bielizni. Jej ští-
panec človek cíti priamo 
v  sekunde, ako je uštipnutý. 
V tom je zásadný rozdiel. 

Deratizér neodporúča sna-
žiť sa vysporiadať s plošticami 
svojpomocne. „Spreje kúpené 
v  komerčných obchodoch sú 
málo účinné a väčšina z nich 

nie je určená na ničenie plo-
štíc, i  keď sú na obale vy-
obrazené. Problémom je, že 
látka v týchto prípravkoch je 
vo veľmi nízkej koncentrácii 
a nepôsobí dlhodobo, čo je pri 
ničení ploštíc veľmi podstat-
ný fakt. Vajíčka zasiahnuté 
takýmto prípravkom nemu-
sia byť stopercentne zničené. 
Ďalší problém je, že daná 
populácia ploštíc si postup-
ne buduje odolnosť voči che-
mickým látkam. Rezistentné 
kmene ploštíc sú v súčasnos-

ti jedným 
z  naj-

väč-

ších problémov,“ konštatuje 
deratizér, ktorý na ploštice 
používa najčastejšie chemic-
ký postrek v  kvapalnej for-
me. Taktiež vysokostupňovú 
paru, zmrazovanie, vydymo-
vanie a  iné metódy, ktoré sa 
navzájom kombinujú. Postrek 
sa zväčša opakuje po 3 týž-
dňoch od prvého zásahu. 

Ľudia zvyknú v snahe zba-
viť sa ploštíc úplne, vyhodiť 
matrace a neraz aj všetok ná-
bytok. Deratizér však tvrdí, 
že pokiaľ nie sú v katastrofál-
nom stave a byt veľmi zamo-
rený, čo vyškolený pracovník 
dokáže posúdiť, nie je to po-
trebné. (in)

foto: www.ziadneplostice.sk
ilustračné foto: shutterstock

Pokračovanie zo strany 1
Tým, že cestujeme oveľa 

viac ako v  minulosti a  pres-
pávame na rôznych miestach, 
problém s  nimi neustupuje, 
práve naopak, je na vzostupe. 

Riešenie problému navyše 
komplikuje anonymita me-
dzi susedmi. „Dezinsekcia 
sa  môže ťahať mesiace, ak 
sa neskontrolujú všetky byty 
v  bytovke,“ upozorňuje dera-
tizér. „Ploštice sa totiž doká-
žu presúvať zo zamorených 
bytov do nových obytných 
jednotiek. Najčastejšie cez 
stúpačky.“

Ako zistíte, že ploštice sú 
aj váš problém? „Prítomnosť 
ploštíc v byte zistíte prostred-
níctvom dvoch základných 
znakov: Prvým sú štípance, 
ktoré vyzerajú podobne ako 
od komára, avšak je ich veľa 
pokope. Druhým indikáto-
rom sú malé čierne bodky na 
dreve, obliečkach, posteľnej 
bielizni... Vyzerajú ako malé 

 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€

„Zo skúsenosti vieme, 
že panelák, ktorý sa 

nevie zbaviť ploštíc ani po opa-
kovanom zásahu, je potrebné 
skontrolovať byt po byte. Takto 
sme vždy našli viacero zamore-
ných bytov. Ľudia v  nich žijúci 
iba neveriacky krútili hlavami, 
keď som im ukazoval hniezda 
ploštíc v posteliach. Niektorí totiž 
nemajú kožné reakcie na poští-
panie od ploštíc a neveria, že ich 
majú v byte,“ hovorí deratizér.

Lenže, ako donútiť neo-
chotného suseda, aby spo-
lupracoval? Podľa právnika 
dezinsekciu stúpačiek, ktoré 
sú spoločným zariadením 
domu, je vlastník povinný 
vo svojom byte umožniť. 

„Vlastník musí udržiavať 
byt v  stave spôsobilom na 
riadne užívanie a  konať tak, 
aby pri užívaní bytu nerušil 
a  neohrozoval ostatných vo 
výkone ich vlastníckych, spo-
luvlastníckych a  spoluužíva-
cích práv. Správca pri výkone 
správy domu má povinnosť 
dbať na ochranu práv všet-
kých vlastníkov bytov. Pokiaľ 
vzniká situácia ohrozujúca 
základné práva vlastníkov, 
riešenie je v  prvom rade 
v  rukách správcu, ktorý je 
povinný postupovať v súlade 
so zákonom o vlastníctve by-
tov a  nebytových priestorov 
(zákon o  bytoch) a  zmluvou 
o výkone správy,“ hovorí. Keď 

sa nevie s dotyčným vlastní-
kom bytu dohodnúť a tento 
nemieni svoj byt nechať od-
hmyziť, mal by využiť všetky 
možnosti, ako vec vyriešiť 
k spokojnosti vlastníkov. Na-
príklad súčinnosťou mest-
skej polície a  úradu verej-
ného zdravotníctva. Okrem 
toho „v  zmysle § 11 ods. 3 
zákona o  bytoch je vlastník 
bytu povinný umožniť na po-
žiadanie na nevyhnutný čas 
a v nevyhnutnej miere vstup 
do bytu správcovi a  oso-
be oprávnenej vykonávať 
opravu a  údržbu za účelom 
vykonania obhliadky alebo 
opravy, ak ide o opravu spo-
ločných častí domu alebo 

spoločných zariadení domu 
prístupných z  jeho bytu. De-
zinsekciu stúpačiek, ktoré 
sú spoločným zariadením 
domu, je vlastník povinný 
vo svojom byte umožniť. Ak 
na požiadanie   nesprístupní 
svoj byt, zodpovedá za ško-
dy vzniknuté takýmto kona-
ním,“ tvrdí právnik. Riešenie 
je aj návrh na súd, avšak 
jednoduchšou cestou je dať 
vlastníkovi k  náhrade všetky 
náklady na dezinsekcie, resp. 
iné práce, ktoré sa vykonali 
v  dome (vchode) v  súvislos-
ti so spomenutým hmyzom. 
„Pokiaľ by vlastník ohrozu-
júci ostatných užívateľov 
bytov nezmenil svoj postoj 
a  nezaplatil požadovanú 
sumu, v  súlade s  § 14b ods. 
1 písm. o) zákona o vlastníc-
tve bytov, dá sa uvažovať aj 
o návrhu na vykonanie dob-
rovoľnej dražby bytu,“ dodá-
va právnik.

Ako prinútiť susedov spolupracovať
Ľudia, ktorí nevedia nájsť zdroj, a sú poštípaní od ploštice posteľnej by 
v prvom rade mali kontaktovať správu bytovky. Ten by mal zhodnotiť 
riziká s tým súvisiace a vyvesiť oznam, aby sa ľudia, ktorí majú problém, 
vedeli nahlásiť.

➤

S Í D L I S K OS P O L O Č N O S Ť

Miestnym dochádza tr-
pezlivosť, zastal sa ich 

poslanec Miroslav Dragun, 
ktorý tvrdí: „Dohliadnem na 
to, aby okrem nezodpoved-
ného vlastníka objektu ne-
znepríjemňovali obyvateľom 
dotknutých domov život nar-
komani a  asociáli.“ Otázkou 
zostáva, či má samospráva 
dostatočné kompetencie na 
to, aby sa prípad pohol vpred.

Pred troma mesiacmi sme 
uverejnili históriu rozostava-
ných garáží (č.8). Ľudia, ktorí 
bývali v okolí, si v  roku 1998 
založili Združenie pre vý-
stavbu garáží, našli priestory, 
zabezpečili vysporiadanie 
pozemku, odkúpili ho od ma-
gistrátu a dali vypracovať pro-
jekt trojpodlažnej budovy s 56 
garážami. Získali stavebné po-
volenie a dostali odporúčanie, 
aby budovu postavila stavebná 
firma. Preto podpísali zmluvu 
s firmou, ktorá sa stala majite-
ľom 35 budúcich garáží. Len-
že onedlho jej majiteľ vyhlásil 
osobný bankrot. Vykonať exe-
kúciu následne trvalo viac ako 
7 rokov... „Aj vďaka združeniu 
bol zmenený exekučný zákon 
a  až na základe tejto zmeny 
bolo umožnené konečne vyko-
nať dražbu,“ tvrdí Viliam Be-
lej, zástupca garážnikov. 

Ich trápenie sa však exe-
kúciou neskončilo. Všet-
ky priestory vo výlučnom 
vlastníctve združenia sú síce 
takmer dokončené, firma, 
ktorá budovu aj pozemok 
v exekúcii získala, však podľa 
slov majiteľa Milana Hodasa 
neplánuje investovať do vlast-
ných častí objektu a  budovu 
dostavať. 

Viliam Belej tvrdí, že keď 
exekučný zákon nekoope-
ruje so stavebným, vznikajú 
chátrajúce stavby, ako je tá na 
Mamateyovej. Lenže samo-
správa je na zmenu zákonov 
krátka, a tak garážnici nemô-
žu využívať svoje priestory 
a zostáva im len napádať práv-

Zastaviť kolonizáciu skeletu nestačí
Bolo len otázkou času, kedy situácia v skelete rozostavaných hromadných garáží na Mama-
teyovej ulici pri Dolnozemskej ceste, ktorý aktuálne využívajú len ľudia bez domova, pre-
siahne únosnú mieru. Koncom júla tam vypukol požiar.

nou cestou napríklad získanie 
pozemku, ktorý bol podľa Vi-
liama Beleja do katastra zapí-
saný na základe neexistujúcej 
budovy alebo vymáhať škody, 
ktoré vznikli aj na ich majetku, 
z  dôvodu nekonania druhé-
ho vlastníka. „To, že v budove 
vznikol požiar v  priestoroch, 
ktorých vlastníkom je firma 
Property nasvedčuje tomu, 
ako si konateľ váži tento ma-
jetok a  možno naozaj chce 
naplniť svoje slová z  článku 
v  Petržalských novinách, že 

budovu zbúra a  postaví tam 
niečo pekné. Bohužiaľ, svojou 
nezodpovednosťou k  sprá-
ve vlastného majetku firma 
nielenže znepríjemňuje život 
obyvateľom Petržalky, ale ich 
dokonca aj ohrozuje na ich 
majetku, a  to je už dosť cez 
čiaru,“ vyjadril sa Viliam Belej.

Na podnet poslanca Mi-
roslava Draguna sa nedávno 
na miestnom úrade usku-
točnilo stretnutie prednostu, 
vicestarostky, odborných pra-
covníkov úradu a  náčelníka 

mestskej polície, na ktorom 
sa dohodli, že mestská polícia 
bude častejšie monitorovať 
situáciu v okolí skeletu garáží. 
„Úrad však bude tlačiť aj na 
vlastníka, aby si objekt zabez-
pečil,“ hovorí Miroslav Dra-
gun. „Samospráva má obme-
dzené kompetencie, napriek 
tomu budem sledovať a tlačiť 
na to, aby úrad maximálne 
využíval možnosti, ktoré má. 
Príkladom sú vrchné hranice 
pokút, pokiaľ sa s  majiteľmi 
nebude dať dohodnúť.“

Otázkou je, či na udeľo-
vanie pokút nedoplatia skôr 
garážnici ako druhý majiteľ, 
ktorý vyhlásil, že je pripra-
vený ich platiť a  či stavebný 
úrad vymyslí aj iné kroky, ako 
so stavbou pohnúť, pretože 
len vyhnať z objektu ľudí bez 
domova nestačí.

(in)
foto: FB Miroslav Dragun

Pokiaľ byt nie je veľmi zamorený, nábytok netreba vymieňať. ➤

Postrek je dobré zopakovať po 
3 týždňoch od prvého zásahu.
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Tvojou srdcovou záležitos-
ťou je oblasť Blízkeho výcho-
du. Ako to bolo po prvý raz?

 Išiel som sám a doma po-
vedal, že idem iba do Turec-
ka. Vrátil som sa po dvoch 
mesiacoch a  mal som za se-
bou Sýriu, Jordánsko, Izrael 
– Palestínu a  Egypt. Nebral 
som si vtedy ani telefón a ani 
fotoaparát. Väčšinu času na 
cestách som stopoval a pres-
pával kade-tade. 

Ktorá cesta bola tvoja naj-
strastiplnšia a prečo?

 Komplikácie patria k  ces-
tovaniu, hlavne pokiaľ ide 
o neorganizovaný výlet. Člo-
vek ide sám a nemá veľa pe-
ňazí. Za najstrastiplnejšiu 
cestu považujem výstup na 
najvyšší iracký vrchol Chee-
kha Dar, kde mi úplne odišlo 
koleno a skoro som na kopci 

ostal, nebyť dobrého kama-
ráta Martina Juriša, ktorý bol 
vtedy so mnou a doslova ma 
zachránil.

Môže sa cítiť človek bez-
pečne v  krajine, kde sa bo-
juje alebo minimálne vidno 
ozbrojených mužov na kaž-
dom kroku?

 Áno, iste. Nikdy nie je celá 
krajina nebezpečná, vždy sú 
to nejaké ohniskové oblasti. 
V  Afganistane je napríklad 
vyhlásený vojnový stav, no 
stále sa dá do určitých ob-
lastí bezpečne cestovať, hoci 
ozbrojencov je vidno doslova 
na každom kroku.

Na pohodlie si asi nepotr-
píš, ale na druhej strane 
asi zase nemôžeš prespávať 
hocikde. Ako máš vyriešené 
bývanie počas tých ciest?

 Väčšinou si rezervujem 
prvú noc v  meste, kde pri-
letím, potom všetko riešim 
podľa toho, kam sa dostanem. 
Často prespávam u  miest-
nych obyvateľov. Nikdy sa mi 
nestalo, že by som nemal, kde 
hlavu skloniť.

Môžeš spomenúť, kde to 
bolo najhoršie, čo sa týka 
ubytovania a komfortu?

 Najhoršie ubytovanie som 
zažil asi v meste Suez v Egyp-
te, kde som prespal v ubytov-
ni pre kriminálnikov. Horšie 
ako kriminálnici však boli 
skákajúce blchy z postelí, pre-
to som s miestnymi zlodejmi 
radšej prespal na zemi.

Aké jazyky ovládaš, kde sa 
nimi vieš dohovoriť?

 Používam najviac reč 
ľudskosti. Ku každému pri-
stupujem s  úctou. Naučím 
sa základné frázy, pozdravy, 
poďakovania, želania šťastia. 
Inak ovládam iba angličtinu.

O  čom vedieš konverzácie 
s  obyvateľmi iných krajín 
počas svojho pobytu v  cu-
dzine a  na čo sú najviac 
zvedaví oni?

 Som typ, ktorý sa neskrýva 
a  ak nenájdem ľudí ja, oni si 
ma nájdu. Som zvedavý pre-
dovšetkým na ich život, ktorý 
je omnoho viac autentický 
než žijeme my. Oni sú zve-
daví predovšetkým na ženy 
a politiku.

Ty ako blondiak s modrými 
očami si v niektorých kraji-
nách asi celkom atrakciou. 
Na príslušníka akej krajiny 
ťa väčšinou tipujú?

 Tipujú ma väčšinou na 
Nóra či iné severské národy. 

To, že som blondiak spôso-
buje často milé reakcie. Stáva 
sa mi, že ma ktosi začne hla-
diť po hlave a obdivovať moje 
svetlé vlasy.

Cestovanie do takých kra-
jín, ako si vyberáš ty, je asi 
aj finančne dosť náročné. 
Počul som, že si si musel 
z  vlastného vrecka platiť 
mužov so samopalmi, aby 
sa ti nič nestalo... 

 Niektoré cesty som absol-
voval s  minimom financií, 
niektoré cesty boli extrémne 
drahé, práve kvôli ozbro-
jencom, ktorí ma v  určitých 
oblastiach chránili pred úno-
som.

V  ktorých krajinách je pre 
našinca relatívne lacno 
a kde je, naopak, drahota?

 Veľmi lacný je napríklad 
Irán. Tam sa človek so 400 
eurami na 2 týždne stane krá-
ľom, naopak, dosť drahá kra-
jina je Libanon, hlavne, čo sa 
týka ubytovania.

Dokázal by si vymenovať 
všetky krajiny, v  ktorých si 
bol a  ku každej vedel na-
písať, čím ťa zaujala alebo 
čo sa ti ako prvé v súvislosti 
s ňou vybaví?

 Fúha, tých krajín nebolo 
až tak veľa, ale zase ani málo. 
Najviac ma zaujal Irak, kde 
cestujem pravidelne, bol som 
tam už 5-krát a v tejto krajine 
ma fascinujú nielen ľudia, ale 
aj príroda a  pamiatky, ktoré 
sú staršie a  vzácnejšie ako 
v Egypte. Príjemne prekvape-
ný som bol takisto zo Somál-
ska, ktoré mnohí považujú 
za najnebezpečnejšiu krajinu 

na zemi. Tam som sa stretol 
s  veľkou úctou a  rešpektom 
voči mojej osobe, a  to viac 
ako v akejkoľvek africkej kra-
jine. Krajinami, ktoré určite 
tiež stoja za zmienku, sú Izra-
el a Palestína. Hoci je tu stále 
prítomný živý rasizmus, je to 
neobyčajne nádherná oblasť, 
kde vznikli všetky dôležité 
náboženstvá a  multietnicky 
ide o jedno z  najpestrejších 
území na svete.

Čo bol doteraz tvoj najsil-
nejší cestovateľský zážitok?

 Ja sa rád vyhýbam porov-
návaniu, každý zážitok je 
individuálny. Ale, ak mám 
spomenúť nejakú mimoriad-
nosť, tak som si celkom užil 
oslavu mojej 30-tky v Libano-
ne. Môže za to dobrá miestna 
partia a hašiš. 

Bál si sa niekedy o život ale-
bo ocitol v krajnej nepríjem-
nej situácii?

 O život sa bojím, no viem, 
že väčšina ľudí nechce člove-
ku zle, ide aj o krajiny, kde je 
sporná bezpečnostná situá-
cia. V každom prípade, môže 
sa stať, že sa dostanete do ne-
príjemnej situácie. Raz som 
čelil väčšej partii palestín-
skych pubertiakov, ktorí ma 
boli pripravení ukameňovať. 

Kam sa najbližšie chystáš?
 Naposledy som bol v Liba-

none – v  časti, ktoré ovláda 
hnutie Hizballách. Momen-
tálne sa nechystám nikam, 
sústredím sa na cestopisnú 
knižku, ktorá by mi mala ten-
to rok vyjsť.

(ars)
foto: archív P. G.

Petržalčan Peter Gregor: 
V Palestíne ma chceli ukameňovať

Peter Gregor je synom spisovateľa Vlada Gregora – autora série 
kníh Svedectvo času, ktoré mapujú nedávnu slovenskú minulosť. 

On sa rozhodol zmapovať svet a už 12 rokov navštevuje aj krajiny, 
kde by našinec nešiel, ani keby mu zaplatili. Dôvod? 

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 ! 

Zaujímavosťou projektu je 
zachovanie bývalých vý-

robných hál závodu na Úder-
níckej ulici, ktoré developer 
podľa investičného zámeru 
plánuje  prestavať do novej 
podoby, zakomponovaním 
troch bytových a dvoch penzi-
ónových domov so spoločnou 
podzemnou garážou. 

Výrobné haly nie sú tech-
nickou ani kultúrnou pamiat-
kou, no vlastník pozemkov 
sa rozhodol ponechať ich aj 
napriek búraciemu povoleniu. 
Projekt ohraničujú ulice Kop-
čianska, Údernícka a Gogoľo-
va.  „Od roku 1946 je súčasťou 
gumární Matador aj bývalý 
areál továrne na výrobu smal-
tovaného riadu. Najhodnot-
nejšie stavby sa nachádzajú 
práve tam. Okrem hál smal-
tovne a moriarne na predmet-
nom pozemku je to žiháreň, 
mlyn alebo komín na pozem-
koch v bezprostrednom okolí,“ 
napísala nám Mária Filová, 

hovorkyňa ateliéru Compass, 
jeden z  tímov, ktorý projekt 
architektonicky zastrešuje. 

9 poschodí
Výstavbu s  rekonštrukciou 

hál bude developer realizovať 
vo viacerých etapách. V  tej 
prvej bude sanovať aj objekty 
smaltovne. V  predloženom 
zámere sa píše, že v piatich no-
vých budovách má byť 146 by-
tov a objekty by mali mať 9 nad-
zemných podlaží. Parkovacích 
miest má byť 495, z  čoho 468 
bude v  garážach. Mária Filová 
z  architektonického ateliéru 
Compass uviedla, že v projekte 
urobili po stretnutí s  petržal-
skými poslancami zopár zmien, 
ktoré nekonkretizovala, no pri-
sľúbila, že verejnosti ich pred-
stavia do troch týždňov. 

 
Smaltovňa založená 
v auguste 1899

Podľa informácií Klubu 
ochrany technických pamia-

tok továreň s dvoma výrobňa-
mi založil rakúsky podnikateľ 
Peter Westen oficiálne pred 
120 rokmi. Stavby smaltovne 
sú dielom žitavského archi-
tekta Heinricha Ziegera, kto-
ré navrhol do troch celkov. 
V  prvom sú stavby taviarne 
s  mlynom, ktoré zabezpečo-
vali tavenie a drvenie skloviny 
v  bubnových mlynoch. Vý-
sledkom tohto procesu bola 
tzv. smaltérska brečka, do 
ktorej sa namáčali výrobky 
pred vypaľovaním. V druhom 
bloku sa nádoby vyrábali. Na-
chádzali sa tu dve shedové 
lisovne (stavby so “zubovi-
tou” strechou), v  ktorých sa 
z  lisovaného plechu vyrábali 
potrebné tvary nádob. K nim 
sa v žihárni privarili potrebné 
diely. Následne sa na nádoby 
mohol nanášať smalt. V stred-
nom bloku stavieb sa nachá-
dzali shedové budovy, kde sa 
nádoby morili do  smaltérskej 
brečky a museli sa nechať dô-

zakomponujú aj do továrne

Schátraný priemyselný areál 
bývalých gumární Matador 
v bratislavskej Petržalke na 
Kopčanoch by sa mal o pár 

rokov premeniť na štvrť 
s obytnými aj nájomnými 

bytmi, obchodmi a priestor-
mi pre administratívu. 

Výstavbu výškovej bytov-
ky Matadorka pri Vienna 

Gate už spustila spoločnosť 
VI Group, v jej susedstve 
by mal vzniknúť projekt 

spoločnosti Matador de-
velopment „Rekonštrukcia 
a dostavba výrobných hál 

Matador – I. etapa“.
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
so skvelou výbavou  

už od 10 990 €

ČAKANIA

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

www.fiat.sk

LBFI_180987_Fiat_Tipo_Italie_print_SK_210x297.indd   1 07.09.18   15:58
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Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

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

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

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

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

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

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk

Bytovky
kladne vysušiť. Následne na to 
putovali do špeciálnych pecí, 
v ktorých sa smalt vypaľoval. 

Začať by mali budúci rok
Spoločnosť Matador de-

velopment o  investičnom 
zámere za 22,8 miliónov 

eur  informovala po prvýkrát 
začiatkom minulého roka, 
pričom predpokladaným 
termínom výstavby mal byť 
september 2019, ten však 
už nie je reálny a začať by sa 
mohlo v  priebehu budúceho 
roka.  Výstavba by mala trvať 
18 mesiacov.   V  následnej 
druhej etape by developer 
chcel pridať aj výškovú by-
tovku s 29 nadzemnými pod-
lažiami. 

V areáli bývalej Matadorky 
a  jej okolí majú naplánované 
projekty viacerí developeri. 
Na susednom pozemku pri 
výrobných halách smaltov-
ne pripravuje polyfunkčný 
komplex Matador spoločnosť 
Metrostav, čoskoro by mal 
byť dokončený, pričom ďalšia 
štvrť v  Kopčanoch pri cinto-
ríne obetí 1. svetovej vojny 
v  blízkosti štátnej hranice 
s Rakúskom je zámerom spo-
ločnosti Lucron, ktorá stojí 
aj za projektom Vydrica pod 
Bratislavským hradom. 

(mč)
foto: Matador development

Spojenie starého s novým. Vlastník pozemkov sa rozhodol ponechať  
torzá minulosti aj napriek búraciemu povoleniu. 
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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. 

Na vine boli kury
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

STANISLAV JELÍNEK 
(43) z Bratislavy

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

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

ANDREJ ŽÁK (45) 
z Bratislavy V

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave príkaz na dodanie do vý-
konu trestu odňatia slobody pre pre-
čin zanedbania povinnej výživy.

POPIS osoby: nezistenýPOPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... v čase od 23. 7. 2019 do 5. 8. 2019 nahlásili v Petržalke krádež 3 motoro-
vých vozidiel (Žehrianska, Belinského, Blagoevova)? 
... za tohtoročných tridsaťjeden týždňov sme v našom kraji zaevidovali 1054 
dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 13 osôb z toho traja cyklisti a štyria 
chodci? 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Správca si zvýšil odmenu

Dopisovanie s odsúdeným

Vysvetlite verejne, ako sa upravuje 
odmena správcovskej spoločnosti 
podľa súčasného stavu zákona. Nie 
iba všeobecne, ale aj konkrétne, ako 
sa môže vlastník bytu domáhať prá-
va a akú nádej má na úspech. Tu nej-
de o  prehlasovanie na schôdzi, toto 
pokladám za krádež. Mne je to jasné. 
Preštudoval som si zákon. Viem, že to 
správca nemôže urobiť svojvoľne. Na-
priek tomu to urobil. Keď som žiadal 
vysvetlenie zmien v ročnom predpise 
odpovedala zamestnankyňa s  odvo-
laním sa na zmluvu o výkone správy. 
Zmenil predpis zo 6,89 na 9,03 eur. Pri 
144 bytoch v dome je to ročne o viac 
ako 3700 eur. Bol som rozhodne pro-
ti novej ZoVS. Predpokladal som, že 
si tam správca dá čo bude chcieť. Zá-
stupcovia mu zobú z ruky, a tak máme 
novú zmluvu. Nezverejňujte meno ani 
šifrou. Kto ma pozná, vie, že som to ja.
 (adresa v red.)

Dobrý deň, rada by som chcela ve-
dieť, ako je to s  listami a  balíkmi, 
ktoré dostávajú odsúdení. Existuje 
vo väzení taká kontrola listov, že sa 
policajti môžu dozvedieť všelijaké 
dôvernosti medzi mnou a  odsúde-
ným? Ďakujem pekne.
 B. (gmail.com)

Lepší spôsob prijatia spoločného riešenia 
pre danú komunitu ako je v demokratickej 
časti sveta pravidlo väčšinového rozhodo-
vania, nateraz nikto nevymyslel. Platí to aj 
v  prípade vlastníkov bytov a  nebytových 
priestorov v  dome (ďalej len „vlastník/ci“). 
Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a  nebytových priestorov v  platnom znení 
(ďalej len „zákon“), ustanovuje nielen právo, 
ale aj povinnosť vlastníka zúčastňovať sa na 
správe a  hlasovaním rozhodovať ako spo-

Odsúdený má podľa zákona č. 475/2005 
Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v plat-
nom znení právo na korešpondenciu upra-
venú v  § 25, podľa ktorého môže prijímať 
a  na vlastné náklady odosielať písomné 
správy v listinnej podobe bez obmedzenia 
s  výnimkou stanovených zákonom (napr. 
korešpondencia medzi odsúdeným a  jeho 
obhajcom, odsúdeným a  súdom). Do ko-
rešpondencie odsúdeného nahliadnuť 
a  oboznámiť sa s  obsahom môže riaditeľ 

grundler@chello.sk 

luvlastník o  všetkých veciach, ktoré sa 
týkajú správy domu ako celku. Platné 
rozhodnutia sú záväzné pre všetkých 
vlastníkov, teda aj pre takých, ktorí s roz-
hodnutím nesúhlasili. Prehlasovaný 
vlastník má v zákonnej lehote možnosť 
obrátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol, 
zároveň sa môže domáhať dočasného 
pozastavenia účinnosti rozhodnutia 
vlastníkov podľa príslušných ustanove-
ní civilného sporového poriadku. 

Pokiaľ sa správca vo veci úpravy výš-
ky odmeny za výkon správy smerom 
hore odvoláva na zmluvu o  výkone 
správy, vychádzam z  domnienky, že 
bola v zmysle zákona právoplatne od-
súhlasená vlastníkmi a jej obsah je v sú-
lade s príslušnými právnymi predpismi. 
Zmluva o  výkone správy sa považuje 
za spotrebiteľskú zmluvu, z čoho podľa 
zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva 
povinnosť poskytovateľa služieb, v da-
nom prípade správcu, účtovať spotre-
biteľom jednotlivé služby za vopred 
dohodnuté ceny. Správca je oprávnený 
upraviť dohodnutú odmenu za sprá-
vu bytového domu len v  prípadoch 
uvedených v zmluve o výkone správy. 
Spôsob stanovenia paušálneho poplat-
ku a jeho výšky vychádza zo zmluvnej 
voľnosti zmluvných strán a  je iba na 
rozhodnutí vlastníkov, či správcom 
navrhovanú výšku odmeny akceptujú 
a  v  zmysle zákona odsúhlasia alebo 
budú hľadať partnera s  výhodnejšou 
ponukou. Zástupcovia vlastníkov nie 
sú oprávnení rozhodovať o  veciach, 
o ktorých môžu rozhodovať len vlastní-
ci. V prípade zistenia, že svojou činnos-
ťou poškodzujú ostatných vlastníkov, 
podajte návrh na ich odvolanie.

ústavu alebo ním poverený príslušník 
zboru. Ústav je povinný zadržať koreš-
pondenciu, ak obsahuje informáciu 
s hanlivým obsahom, informáciu, ktorá 
môže narušiť účel výkonu trestu, alebo 
vec alebo jej obsah zakladá podozre-
nie z páchania trestnej činnosti. Raz za 
tri mesiace (mladistvý raz za mesiac) 
môže odsúdený na základe povolenia 
riaditeľa ústavu prijať balík s  vecami 
osobnej potreby. Patria sem fotografie, 
knihy, časopisy, študijné materiály, po-
treby na korešpondenciu a ďalšie veci 
povolené riaditeľom ústavu do hmot-
nosti dvoch kilogramov. Balík možno 
odsúdenému doručiť len prostredníc-
tvom pošty. Spomenuté práva odsúde-
ného podrobnejšie upravuje Poriadok 
výkonu trestu odňatia slobody vydaný 
vyhláškou ministerstva spravodlivosti. 

Nikdy si nepomyslel, že by sa 
dostal do kontaktu s  trestným pa-
ragrafom. Svoj, bezmála päťdesiat-
ročný, život, prežil bez akýchkoľvek 
problémov so zákonom, dokonca 
podľa jeho tvrdenia nikdy nedostal 
ani len pokutu za dopravný priestu-
pok. A dnes si poňho prišli policajti. 
Vraj ublíženie na zdraví. Ako sa to 
celé vlastne zomlelo? Vyberáme zo 
zápisnice, prečítanej a  podpísanej 
Karolom (46), projektovým manažé-
rom v jednej súkromnej firme. 

So susedom máme spoločný plot. 
Začalo sa to asi pred dvomi rokmi 
krátko nato, ako sme si v obci kúsok 
od hlavného mesta, kúpili s  man-
želkou rodinný domček s  neveľkým 
kusom záhrady. Chceli sme mať ži-
vot zbavený všedných panelákových 
strastí. Tak sme si mysleli, bude lepšie, 
ale viete si predstaviť, akú šarapatu 
dokážu v  záhrade narobiť obyčajné 
sliepky? Našli si v plote otvor, obľúbili 
si ho a ešte viac môj pozemok. Deň 
čo deň sme ich vyháňali, prišli sme 
z práce večer domov, a prvé bolo du-
riť nepolapiteľný hyd cez dieru na jeho 
územie. Otvor v oplotení sme opravi-
li, upchali dieru. Chvíľu bol pokoj, ale 
potom si tvrdohlavé kury našli inú 
cestu, vyhrabali si pod plotom jamu 
a problémy pokračovali. Pýtate sa, čo 
robil sused? Nič. Viackrát som pána 
Gustáva (74) na jeho sťahovavé kury 
upozornil, vedel, čo sa deje. Vysvetlil 
mi, že o svoj majetok sa mám starať 
ja, pretože on sliepky nemôže celý deň 

strážiť, je na poli, a okolo hospodár-
stva je furt čo robiť. Nech si postavím 
betónový plot a bude pokoj. Vraj tak 
hovorí zákon, že gazda sa vždy stará 
o plot po pravej ruke. Až neskôr som 
sa dozvedel, že s tým plotom to nie je 
celkom pravda. No a  potom prišiel 
ten deň. Syn (11) sa snažil migrujúce 
sliepky zahnať palicou, ktorú po jed-
nej hodil tak nešťastne, že ju zmárnil. 
Po príchode domov prišiel sused za 
mnou, vraj plánovite kántrime jeho 
kury a  tak. Však to poznáte. Slovná 
výmena názorov, vyhrážky, že to iba 
tak nenechá, o  škode niečo hovo-
ril, a že v dedine býva pol Bratislavy 
a  všetkých treba nakopať. Tých urá-
žok mojej rodiny, staršiu dcérku mám 
invalidnú, bolo dosť. Natiahol som sa 
a udrel. Spadol na zem. Keď sa pozvie-
chal, odkrivkal s vyhrážkou, že to za-
platím, lebo on sa tu narodil, celý život 
na tejto zemi roľníči a teraz, na staré 
kolená, ho prišelci budú mlátiť. Sused 
zabudol, že sťažností na jeho sprá-
vanie bolo viac, aj od iných, zabudol 
na prieky a zlomyseľnosti, ktoré sa už 
vymykali susedským sporom, takým, 
aké sa pritrafia na každej dedine. Tak 
to nejako bolo. Ráno po incidente ma 
v robote už čakali policajti. Vraj som 
mu poškodil sluch a ešte aj s nohou že 
čosi má, mi povedali. 

Prchkosť pane, môže človeku na-
robiť viac škody, ako to, čo ho k nej 
doviedlo, zafilozofoval si vyšetro-
vateľ, keď podpísal poslednú stranu 
protokolu. Asi mal pravdu.  (jgr)

Krásnohorská

V minulosti tu bolo detské ihris-
ko, dnes je miesto obrastené 

náletovou burinou a drevinou, verej-
né smetisko so zrúteným hrdzavým 
oplotením a  množstvom rôzneho 
odpadu, ktorý tvoria väčšinou ne-
prispôsobivé asociálne osoby... 

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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Kempovanie po petržalsky

Jednoducho, dlhodobo 
a  bezplatne kempovať 

môžete v  Petržalke na 
verejnom parkovisku na 
Panónskej. Pootvorená 
predná kapota, predné 
dvere, aj okno, kvôli ve-
traniu, mäkké pneuma-
tiky, aby kemp náhodou 
niekto nepremiestnil, 
a  bol na mäkkom pod-
klade, za zadným okien-
kom je záves, aby nebolo 
narušené súkromie a  in-
timita celoročných dovo-

lenkárov. Len kde sa vykonávajú telesné 
potreby a uskladňuje odpad? 

 Rastislav Gemerský

Nie kompetentní, ale tá malá včielka, od ktorej závisí 
náš život a ku ktorej sa správame tak barbarsky, kvôli 
nej sa nekosí. Najskôr likvidujeme zeleň a staviame tie 
obrovské sklenené budovy, záhradkárske štvrte, kde 
bolo množstvo kvetov vystriedali vily a namiesto kvit-
núcich rastlín či prirodzeného trávnika, natiahneme 
trávový koberec, bazén, ohniská a  rastliny ako bam-
busy, tuje, figovníky... a všade kamene a betón. Miznú 
vtáky, miznú včely aj iný hmyz. A komu tu záleží na ne-
jakej včele.

A  tak nám ostali verejné voľné plochy v  meste a  na sídliskách. 
Ušetríme a vyhovoríme sa na včielku. Ale žeby opeľovače vyhľa-

dávali takéto rastliny, kde nie je pomaly žiaden kvet, s výnimkou ča-
kanky či nevädze? Prevláda divý jačmeň, pýr, obrovské bodliaky, teda 
prevažne burina, ďatelinku už totiž v tom pralese nevidno. A včiel-
ky tu hľadám márne. Vylieza odtiaľ všelijaký hmyz, ale pochybujem 
o jeho schopnosti opeľovať. V poriadku, nechajme burinu na určitých 
plochách, lúkach, ale celé sídlisko či celé mesto? 

Tatiana Ščepánková

Vinné sú opeľovače!

Lenardova 

Na verejnom parkovisku sa začala pre-
padávať verejná cestná komuniká-

cia ešte v  januári. Riešenie tohto havarijného 
a nebezpečného stavu v podstate nikoho neza-
ujímalo. Až prišlo k úrazu dieťaťa... Potom tu 
bola osadená dopravná značka, ktorá v  pod-
state ničomu nezabraňuje, a to je všetko... 

Romanova

Po celej dĺžke 
tejto ulice, 

cca 350 m, je na 
verejných chodní-
koch-obrubníkoch, 
pri verejnej cestnej 
komunikácii roz-
bujnená hustá nále-
tová burina a drevina, ktorá siaha až do výšky 1,5 m. Korene 
týchto rastlín a drevín poškodzujú podložie medzi chodníkom 
a obrubníkom. Hustota tejto divokej zelene zakrýva množstvo 
rôzneho odpadu. Nikomu to nevadí, hoci na konci tohto chod-
níka je budova, kde sídli Mú Ba 5, čiže denne to musia vidieť 
stovky jeho zamestnancov. 

VA Š E  N Á Z O R Y
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V  priebehu júna a  v  prvej 
polovici júla 1809 obran-

covia bratislavského predmos-
tia úspešne odolávali snahe 
francúzskej Grande Armée 
dobyť mesto. O  osude Brati-
slavy bolo napokon rozhod-
nuté inde. Na základe znojem-
ského prímeria sa Bratislava 
spolu s menšou časťou vtedaj-
šej Bratislavskej stolice stala, 
až do uzatvorenia definitívnej 
mierovej zmluvy, súčasťou 
francúzskej demarkačnej línie. 

Dňa 14. júla do mesta vtiah-
li jednotky IX. zboru pozostá-
vajúceho z  Napoleonových 
saských spojencov. Pre miest-
nych obyvateľov nastali ťažké 
časy. Museli totiž poskytnúť 
ubytovanie veľkému počtu 
vojakov a  zásobovať ich po-
travinami a ostatným potreb-
ným tovarom. Situáciu ešte 
viac komplikovali viaznuce 
mierové rokovania. Rakúsky 
cisár František I. odmietal 
prijať Napoleonove tvrdé 
podmienky. Namiesto toho 
uvažoval o  sústredení roz-

ptýlených armádnych zborov 
v  Uhorsku a  o obnovení bo-
jov. Zrejme práve táto hrozba 
viedla Napoleona k myšlienke 
podniknúť inšpekčnú cestu 
po okupovanom uhorskom 
území, aby sa presvedčil, či 
sú tam dislokované jednotky 
Grande Armée schopné čeliť 
rakúskemu útoku. 

V  tejto súvislosti si oso-
bitnú pozornosť zasluhuje 
Napoleonova návšteva Brati-
slavy. Napriek tomu, že niek-
torí historici jej uskutočnenie 
spochybňujú, zrejme kvôli jej 
neformálnemu charakteru 
a krátkemu trvaniu, o samot-
nej návšteve nemožno pochy-
bovať. Nezávisle od seba ju to-
tiž dokladá viacero dobových 
prameňov. Hoci sa mierne 
rozchádzajú, pokiaľ ide o  jej 
datovanie, väčšina z  nich sa 
zhoduje v tom, že sa tak sta-
lo 31. augusta 1809. Na zák-
lade zachovaných záznamov 
Napoleon, ktorý žiadal za-
chovanie prísneho inkognita, 
dorazil so svojím sprievodom 

Napoleon v Bratislave 
Na mieste dnešného Tyršovho nábrežia v Petržalke sa cisár Na-
poleon údajne na chvíľu zastavil. Spod koruny starého topoľa mal 
hľadieť na mesto, ktorého sa jeho armáda nedokázala zmocniť vo-
jensky. „Napoleonov strom“, stojaci neďaleko prístaviska propeleru, 
do ktorého viackrát udrel blesk, napriek snahám o jeho záchranu, 
postupne spráchnivel a v 60. rokoch 20. storočia bol napokon od-
stránený.

Napoleon na petržalskom brehu Dunaja v stvárnení 
maliara Ivana Žabotu 

„Napoleonov 
kameň“ na 

Somárskom 
vrchu

➤

➤

➤

zo Schönbrunnu, kde si už 
v máji zriadil hlavný stan, cez 
Wolfsthal na územie dnešnej 
Petržalky. Z nivy Brucken Au 
(územie dnešného Sadu Jan-
ka Kráľa) sa prostredníctvom 
lietajúceho mosta prepravil 
na mestský breh. Tu, v sprie-
vode francúzskych generálov 
a  jazdeckých gárd, vykonal 
prehliadku Hradu, kde sa 
v  tom čase nachádzal vojen-
ský špitál. Na svojom bielom 
koni následne precválal k  te-
helniam, pri ktorých sa na-
chádzal tábor saských vojsk. 
Po tom, ako si prezrel vojen-
ské cvičenie, vystúpil na So-

mársky vrch a odpočinul si tu. 
Miesto bolo neskôr označené 
kameňom s  iniciálami N. 
Q. (údajne boli skratkou pre 
Napoleon quiescebat = Na-
poleon oddychoval). Kameň 
sa mal stratiť počas prestav-
by v  60. rokoch 20. storočia. 
Podľa legendy sa cisár Fran-
cúzov stretol aj s významným 
bratislavským rabínom Cha-
tamom Soferom. Avšak Sofer 
sa o tejto skutočnosti vo svo-
jich pamätiach nezmienil. Po 
približne trojhodinovom po-
byte v Bratislave sa Napoleon 
prepravil späť na petržalský 
breh Dunaja. Odtiaľ pokra-

čoval v  ceste cez Kopčany 
a  Rusovce do Magyaróváru, 
v  ktorom prebiehali mierové 
rokovania. Následne odišiel 
do Rábu, kde prenocoval. 
Dňa 1. septembra sa vrátil do 
letohrádku Habsburgovcov 
v Schönbrunne. Práve tu bola 
14. októbra 1809 podpísaná 
definitívna mierová zmluva. 
Tá síce priniesla úľavu v  po-
dobe ukončenia nepriateľskej 
okupácie, ale aj veľké pokore-
nie, ktoré Rakúske cisárstvo 
odsunulo do pozície druhora-
dej mocnosti.

Mgr. Matej Čapo
foto: archív autora

„Napoleonov 
strom“ na Tyršovom 
nábreží. Napriek 
snahám o jeho 
záchranu postupne 
spráchnivel a napo-
kon ho odstránili.

Na jar ste podávali celkom 
dobré výkony, pomohla vám 
dlhá zimná prestávka?

 Bola veľmi dlhá, prišli noví 
hráči, zlepšila sa dochádzka 
na tréningy, hoci stále nie je 
ideálna, lebo chlapci majú 
svoje rôzne povinnosti, viace-
rí študujú a pracujú. V zimnej 
príprave nabehali veľa kilo-
metrov, takže zvládali celých 
90 minút. Na jeseň sme zby-
točne stratili veľa bodov, pre-
to som rád, že na jar sme uro-
bili veľa pre záchranu v súťaži.  
Čím si vysvetľujete, že 
v  odvetnej časti ste získali 
o  štyrikrát viac bodov ako 
v prvej polovici súťaže?

 Je to obrovský rozdiel, 
som však rád, že prístup nie-
ktorých hráčov k  povinnos-
tiam sa zlepšil a hlavne každý 
z  nich sa bál padnúť do VI. 
ligy. Aj s  viacerými silnými 
súpermi sme zohrali vyrov-
nané partie. S  postupujúcou 
Dúbravkou sme remizovali 
2:2 a  keby sme využili ďalšie 
šance, tak sme mohli vyhrať. 
Nad tretím Hrubým Šúrom 
sme viedli už 2:0, ale nako-
niec sme prehrali 2:3, keď 
nám hostia dali víťazný gól 
v poslednej minúte. 
Výrazne ste sa zlepšili aj 
strelecky, na jar ste iba proti 
Novej Dedinke nedali gól...

 Súhlasím, aj v tejto činnos-
ti sme urobili veľký pokrok. 
Strelecky nám pomohol mla-
dý 18-ročný Oliver Medviď, 
vnuk bývalého výborného 

hráča Slovana Jána Medviďa. 
Škoda, že nebol v  našom 
mužstve od začiatku súťa-
že. V  kvalitnejšom kádri sa 
v  koncovke presadili aj ďalší 
hráči.  
V  niektorých stretnutiach 
za MŠK Iskra nastúpil bý-
valý hokejový reprezentant 
Dušan Pašek a na jar zasa 
niekdajší najlepší strelec 
najvyššej súťaže Jozef Kož-
lej. Čo ste ich angažovaním 
sledovali?

 Pašek bol skôr taká rarita, 
prišiel k nám v čase, keď sme 
mali skutočne úzky káder 
a  chcel nám nejako pomôcť. 
Kožlej je známy bývalý výbor-
ný futbalista a strelec. Škoda, 
že sa zranil, má aj dosť aktivít, 
keď mu to čas dovolil, tak si 
prišiel za nás zahrať. 

Čo musíte urobiť, aby ste 
sa v novej sezóne vyhli exis-
tenčným starostiam?

 Verím, že uplynulá sezóna 
bola ponaučením pre všet-
kých hráčov, aby mužstvo 
od začiatku naplno zabera-
lo. Letnú prípravu sme ab-
solvovali na našom umelom 
ihrisku na ZŠ Budatínska. 
V kádri došlo k zmenám, ale 
keďže sa do konca septem-
bra dajú získavať hráči bez 
obmedzenia na hosťovania, 
mužstvo chceme posilniť na 
všetkých postoch a  vytvoriť 
väčšie a  širšie konkurenčné 
prostredie. Pokiaľ sa nám to 
podarí, mohli by sme v  no-
vom ročníku nadviazať na 
úspešnú jarnú časť. 

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Martin Vician je ojedinelý a vskutku výnimoč-
ný zjav v slovenskom futbale. Zatiaľčo jeho 
viacerí rovesníci túžia dobre naštartovať svoju 
kariéru na domácich ihriskách a potom si ju 
hlavne finančne oveľa viac vylepšiť v zahra-
ničí, tento dvadsaťročný mladík sa rozhodol 
spojiť štúdium s futbalom.

V  máji sa dozvedel radostnú 
správu a  to, že ho prijali na 

prestížnu americkú univerzi-
tu Harvard, kde bude súčasne 
hrať aj za univerzitný futbalový 
tím. ,,Skoro som z  nôh spadol, 
taký som bol šťastný, niekedy 
sa veľa vecí zdá byť nereálnych 
iba dovtedy, pokiaľ ich neurobí-
te. Za veľkú mláku odchádzam 
19. augusta a  od pôsobenia na 
Harvarde a v univerzitnom tíme 
si sľubujem, že sa budem veno-
vať štúdiu a futbalu, teda dvom 
veciam, ktoré sú pre mňa najdô-
ležitejšie. Dostanem to najlepšie 
vzdelanie, aké je dostupné, tak-
že sa na to veľmi teším,“ povedal 
nám rodák z Bratislavy a odcho-
vanec Slovana. Po prijatí na školu 
absolvoval aj oficiálne interview 
s ľuďmi, ktorí rozhodovali o jeho 
prijatí. Bol tam tri dni a aký mal 
z nich dojem? ,,Páčilo sa mi tam 
úplne všetko, keď som prišiel do-
mov, rodičia sa ma pýtali, aké to 
tam bolo. Nemohol som vypich-
núť ani jednu negatívnu vec, 
takže budúci tréneri, spolužiaci, 
kamaráti a  spoluhráči urobili 
na mňa veľký dojem. Boli veľmi 
priateľskí, všetko mi poukazova-

li, za tie tri dni som rýchlo zistil, 
ako to tam chodí.“ Martin Vician 
je vo všetkom zodpovedný 
a cieľavedomý, lebo takmer celú 
letnú prípravu absolvoval s  FC 
Petržalka. ,,Škoda, že som sa na 
jej konci zranil, ale až do odcho-
du do USA budem naďalej tréno-
vať s mužstvom, lebo už koncom 
augusta začína nový ročník uni-
verzitnej ligy a do školy pôjdem 
1. septembra.“ 

Martin počas ročného pô-
sobenia v  FC Petržalka zaujal 
dobrými výkonmi v  II. lige. 
Napokon so štyrmi gólmi bol 
štvrtým najlepším strelcom 
tímu. Existuje šanca, že by 
sa niekedy ešte vrátil do FC 
Petržalka? „Tento klub som si 
veľmi obľúbil. Teraz som jeho 
veľkým fanúšikom, budem 
ho sledovať a  verím, že sa 
čoskoro vráti do najvyššej sú-
ťaže. Mám iba 20 rokov, takže 
možno si raz znova zahrám 
za FC Petržalka,“ dodal ešte 
M. Vician, ktorý bude chodiť 
domov dvakrát do roka, naj-
bližšie sa tak stane na Vianoce.

(mv)
Foto: Milina Strihovská

 Na Harvarde 
spojí štúdium s futbalom

MŠK Iskra Petržalka výborne 
zvládol boj o záchranu 

Futbalisti MŠK Iskra Petržalka výborne 
zvládli záchranárske práce v V. lige. Po je-

sennej časti zimovali na poslednom mieste 
iba so ziskom piatich bodov, ale v odvetnej 

polovici poriadne zabrali a nakoniec zo 
štrnástich účastníkov skončili na jede-

nástom mieste. O uplynulej sezóne sme sa 
porozprávali s trénerom Vladimírom Kin-

derom, s niekdajším Futbalistom roka 1994, 
výborným obrancom ŠK Slovan Bratislava 
a prvým Slovákom, ktorý hral v prestížnej 

anglickej Premier League.

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

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

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

Š P O R TH I S T Ó R I A
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