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Dvojtýždenník • Zadarmo

Parkovací systém
v Petržalke
schválený

Kameňom úrazu sa môže stať vymožiteľnosť sankcií, ktorú mestská časť
nemá v rukách.
strana 2

Volanie po vlakovej
zastávke
Iniciatívy o 15 minút rýchlejšie v meste
svoje úsilie o zastávku na Einsteinovej
ulici nevzdáva. „O návrhu rokujeme,“
tvrdí mesto.

Veterinár, ktorý
kráča, kým mu
ruky vládzu

Petržalský veterinár Boris Bartoš lieči nielen
vašich domácich
miláčikov, ale
ako inštruktor
nordic walkingu
vie pomôcť aj
vám.
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Magická noc

Najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii
festivalu Biela noc nájdete tento rok
v Sade Janka Kráľa.
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Prvé dni panoval v školských jedálňach vďaka nápadu
vlády - „obedom zadarmo“ chaos. Tlak na kuchárky,
ktoré bojujú s novým systémom a podstavom, - keďže do kuchyne, kde je veľa roboty za mizernú mzdu,
nevedia zohnať kolegyne - , je enormný. Smutné je, že
hnev rodičov si odniesli vedúce jedální, hoci ony len
dodržiavajú nové pravidlá, ktoré určilo ministerstvo.

D

ve vedúce petržalských jedální
našu žiadosť o rozhovor pre zúfalý nedostatok času odmietli. Máriu
Zajarnaju zo ŠJ pri ZŠ Pankúchova
sme uprosili na pár minút, hoci nás
vystríhala „príďte, ale ja vôbec neviem, či sa ma dočkáte“. Posledné dni
je v robote denne desať hodín, pobehuje medzi naštvanými rodičmi, ktorí
prídu osobne a ustavične zvoniacim
telefónom. Pribudla jej administratíva, ktorá priamo vôbec nesúvisí s
náplňou jej práce. Kvôli dotácii musí
robiť dennú evidenciu dochádzky
žiakov do školy, pretože, ak si nevyzdvihnú obed, o dotáciu 1,20 eura za

obed prídu. A k tomu vyrába tabuľky
– odobrali, neodobrali....
Do toho rieši stres svojej vedúcej
kuchárky, či navarili dosť obedov.

A navyše majú novú čítačku čipov,
ktorá sleduje, či vaše dieťa bolo
v škole, aj si odoberalo obed, a teda
má nárok na dotáciu. Čipy už na Pankúchovej mali, Mária Zajarnaja bola
jedna z prvých vedúcich, čo ich zaviedla, ale teraz majú nový program,
školský softvér aSc Agenda, aby sa
zladili so školskou EduPage.
Keď k tomu pridáte ešte len tvoriaci sa rozvrh v prvom týždni, výsledkom bol nekonečný rad detí na
obed.
Pokračovanie na strane 7 ➤

Trojpec v jedálni pri ZŠ Pankúchova má už vyše 30 rokov. Teraz im
mestská časť sľúbila novú.

➤
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„Obedy zadarmo“ - hnev rodičov
si odniesli vedúce jedální. Neprávom!
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Petržalčanovi bude stačiť

registrácia cez appku alebo web
Petržalskí poslanci schválili zavedenie pilotného parkovacieho systému v našej mestskej
časti od 1. novembra.

P

re Petržalčana je najpodstatnejšia asi informácia, že
z VZN o dočasnom parkovaní
vozidiel poslanci vypustili ustanovenie, ktoré rezidenta nútilo
sa ísť po registrácii v mobilnej
aplikácii registrovať aj osobne.
Aktuálne teda bude stačiť registrovať sa cez aplikáciu alebo
cez webovú stránku. Môžete,
samozrejme, prísť aj osobne.

Poslanci schválili aj návrh,
podľa ktorého môžu aj mimopetržalskí ZŤP parkovať
aj po zavedení systému bezplatne. A rezidentmi sa budú
môcť stať aj ľudia so zmluvami o operatívnom lízingu na
auto. Naopak, výhody rezidenta nebudete môcť využívať, ak vaše auto nebude mať
platnú EK a STK. Prevádzko-
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vý poriadok bude spracovaný
až teraz, po schválení VZN.
Starosta Ján Hrčka upozornil,
že VZN sa určite bude upravovať, a to podľa situácií, ktoré prinesie nová realita, ale aj
na základe získaných dát.

Systém preskupí autá

Schvaľovaniu VZN predchádzala verejná diskusia starostu Jána Hrčku s občanmi.
CikCak Centrum sa v pondelok 2. septembra zaplnilo
sotva z dvoch tretín. Diskusiu nesprevádzali vyhrotené
emócie, obyvateľov zaujímali
skôr konkrétne výstupy. Starosta bol vecný, dobre pripravený, diskusiu zvládol. Človek mal z neho pocit, že má
nielen prehľad, ale aj dobrý
úmysel. Uľavujúca bola jeho
otvorenosť a priamosť, ktorá
sa ukázala pri otázke obyvateľa, či bude musieť platiť, keď
neprejde emisnou a technickou kontrolou (mať ju platnú
je podmienkou pre získanie
statusu rezidenta). Starosta
reagoval bez vykrúcania, že
áno, pretože mestská časť
sa potrebuje zbaviť vrakov,
ktoré dnes obsadzujú vzácne
parkovacie miesta. Ak by sa
VZN prispôsobilo pár ľuďom,
čo neprejdú EK a STK, aj to
len dočasne, nikdy ich z parkovísk nedostaneme.
Ale poďme od začiatku.
V Petržalke je aktuálne 26-ti-

síc parkovacích miest, podľa
sčítania ďalších 8-tisíc áut
parkuje na neregulérnych parkovacích miestach, hoci nie
vždy v rozpore s vyhláškou.
A pilotný parkovací systém
má zmeniť práve princíp
parkovania v mestskej časti
z aktuálneho „Kto prv príde,
ten prv melie“, na „Ne-Petržalčania budú vytlačení do
menej komfortných zón“. Systém teda v prvom pláne len
preskupí autá, Petržalčania by
mali získať lepšie miesta.
Nerezidentom chce mestská časť umožniť prihlásiť sa
na administratívny trvalý pobyt v jednom z obecných bytov. Podmienkou bude len to,
že si budú musieť presmerovať poštu na adresu, kde skutočne bývajú. Neoficiálne čísla hovoria, že v Petržalke žije
bez trvalého pobytu, v podnájme alebo prenájme zhruba
40-tisíc ľudí. Ak by si každý
z nich prehlásil trvalý pobyt
k nám, mestská časť by získala
do rozpočtu o 5 miliónov eur
viac, pri nulových nákladoch.
Aj preto má parkovací systém
zmysel.

Sprísňovať môžeme
neskôr

S vyznačovaním modrých
čiar sa začína v časti Dvory,
a to na štandardných parkoviskách. Až potom prídu na
rad miesta, kde sa parkuje
kolmo a pozdĺžne. Vyhradené
platené parkovacie miesta zostanú nateraz zachované.
Petržalčanom bude stačiť,
ak sa do systému zaregistrujú len elektronicky. Osobne
budú musieť prísť len tí, ktorých vzťah k autu nebude
jednoznačný. Napríklad, ak
jazdíte na firemnom aute,
budete potrebovať súhlas
vlastníka používať ho na súZ verejnej diskusie

kromné účely. Registrovať
sa však môžete osobne, a to
okrem úradu vraj aj na ďalších
miestach v Petržalke.
Starostova predstava je,
aby bol parkovací systém čo
najjednoduchší a najlacnejší
s minimom nákladov (aj preto
ten akcent na nové technológie). Komplikovanejšie problémy parkovania sa nateraz
odsunú a podľa výsledkov
zo zozbieraných dát sa pre
ne možno neskôr nájde riešenie. „Dnes nedisponujeme
dostatočnými dátami, preto
začíname
benevolentnejšie
a potom môžeme sprísňovať,“
vyjadril sa Ján Hrčka s tým, že
na začiatku je jednoduchšie
mať rovnaký systém, neskôr
môžu pribudnúť zóny a parkoviská so špeciálnym režimom.
Opäť však zdôraznil, že nie je
cieľom parkovacieho systému
zabraňovať ľuďom parkovať
tam, kde nie je problém.
Najrizikovejším momentom parkovania bude zrejme
vymožiteľnosť zákona. VZN
o sankciách nehovorí, keďže
porušenie VZN je zároveň
porušením pravidiel cestnej
premávky, ktoré je sankcionované podľa všeobecných
právnych predpisov. Niektorí obyvatelia však vyjadrili
pochybnosti, či je v silách
mestskej polície ustrážiť dodržiavanie systému, či majú
dosť ľudí na kontrolu, pokuty, papuče... „Bude to skúška
ohňom pre mesto, pretože
keď to nedokáže zabezpečiť
v Petržalke, tak ako to chce
dokázať v celom meste?“ reagoval na to starosta Ján Hrčka, pričom narážal na celomestskú parkovaciu politiku,
ktorá by sa mala spustiť najneskôr do konca apríla 2021.
(in)
foto: in, Matúš Husár
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Volanie po vlakovej zastávke
a lepšom cestovaní v Petržalke

Už viac ako rok premáva z Petržalky cez bratislavské Nové Mesto,
Vajnory až do Senca prázdny moderný vlak. Nielen Petržalčanom
by mohol zlepšiť a zrýchliť cestovanie po meste za ceny MHD.

V

lak jazdí z petržalskej
stanice po Einsteinovej
ulici, cez bratislavské Nové
Mesto, Ružinov, Vajnory do
Senca od júla 2018. V porovnaní s električkou sa dostane
do Nového Mesta o takmer 5
minút rýchlejšie. V dopravnej
špičke je to bezkonkurenčne
najrýchlejšie spojenie na tejto
trase. Má kapacitu niekoľko
stoviek miest a do vlaku si so
sebou môžete zobrať aj bicykel. Napriek tomu premáva už
viac ako rok prázdny.
,,Do Petržalky privezie vlak
ráno 20 -30 ľudí, v opačnom
smere do 20 ľudí. V priebehu
dňa niekedy troch, štyroch
a takto to funguje už rok,“
hovorí Martin Čambalík
z Iniciatívy o 15 minút rýchlejšie v meste, ktorá sa usiluje
o vybudovanie novej vlakovej
zastávky na Einsteinovej ulici
pod Starým mostom. Vlani
zozbierala viac ako 2500 podpisov obyvateľov, ktorí vybudovanie zastávky podporili.
„Po výmene vedenia a nástupe nového primátora,
po viacerých žiadostiach
o stretnutie od decembra
2018 sa neudialo nič,“ opisuje
postoj magistrátu Čambalík.
Hlavným hráčom pri rozhodovaní o vybudovaní vlakovej
zastávky sú Železnice SR, ministerstvo dopravy, magistrát
by však mal túto potrebu iniciovať. Železnice, ministerstvo
s vyjadrením o zastávke otáľali
pričom sa odvolávali na Štúdiu
realizovateľnosti uzla Bratislava, z ktorého malo byť jasné,
či sa na Einsteinovej so zastávkou počíta. Štúdia odovzdaná
v marci 2019 s nasledujúcim
záverom. ,,Zastávka Petržalka-centrum (Einsteinova)
ostáva v územnej rezerve – jej
význam je zásadne ovplyvnený
v prvom rade úrovňou obsluhy
osobnými vlakmi na trati Nové

Mesto – ÚNS – Petržalka
a v druhom rade realizáciou
novej električkovej zastávky
(t.j. vytvorením prestupného
uzla priamo nad železničnou
traťou), ktorá aktuálne v krátkodobom výhľade nie je zo
strany mesta Bratislava pripravovaná,“ napísali z oddelenia komunikácie odboru
komunikácie s verejnosťou
ministerstva dopravy. „V Petr-

žalke teda skôr hrozí, že vlak
pre jeho nevyťaženosť zrušia,
tak ako to už raz urobili v roku
2007. Ak sa to nemá stať, magistrát sa musí konečne rozhýbať,“ myslí si Čambalík.
Zisťovali sme, aký je názor mesta na vybudovanie
Zastávky Petržalka-centrum
pod Starým mostom. „Mesto
Bratislava rokuje so ŽSR
o možnostiach využitia po-

Mesto tvrdí, že o zastávke na Einsteinovej rokuje,
stretnutie s aktivistami však už osem mesiacov odkladá.

➤
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tenciálu železnice na území
mesta. V súlade so štúdiou
Železničný uzol Bratislava
železnice predložili aj návrh
možného umiestnenia zastávky na Einsteinovej ulici

v Petržalke. O návrhu rokujeme,“ znie odpoveď z Oddelenia komunikácie a marketingu kancelárie primátora.
(pn)
foto: pn
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Veterinár, ktorý kráča, kým
mu ruky vládzu

Petržalský veterinár Boris Bartoš lieči nielen vašich domácich miláčikov, ale ako inštruktor nordic walkingu vie pomôcť aj vám. Povie vám,
čo spôsobujete svojmu malému psovi, ak mu dávate päť piškót denne,
ale aj to, ako vás chôdza s paličkami dokáže zbaviť bolestí chrbta.

P

ochádza zo Starého Mesta,
z tretej generácie Bratislavčanov, ale už deväť rokov
nedá dopustiť na Petržalku. „V
centre sa už nedalo žiť, tu je
viac zelene, všetko je poruke
a keďže ja rád chodím, všetko
sa mi zdá blízko,“ hovorí spokojne Boris Bartoš a obáva sa
len prehnanej zástavby sídliska.
Je zaujímavé, že tá sčasti súvisí aj s tým, akým domácim
zvieratám ľudia dávajú prednosť. U nás zatiaľ vyhrávajú
psy. „Aktuálny trend vo väčších svetových mestách sú však
mačky a drobné zvieratá ako
králiky či morčatá, ktoré nevyžadujú až takú starostlivosť,“
tvrdí. „Jednak je to tým, že obyvatelia veľkomiest majú menej
času. Spolužiak, ktorý bol na
stáži v Malajzii, v Kuala Lumpur, spomínal, že 90 percent
domácich zvierat tam dnes
tvoria králiky. Dôvodom je aj
to, že keď chcete vyvenčiť psa,
pri dome je to nemožné. Potrebujete sa odviezť za mesto, a to
niekedy trvá hodiny. V tomto
ohľade sme na to v Petržalke
zatiaľ stále dobre.“
Okrem psov nájdu v jeho
ordinácii pomoc aj mačky
a spomínané drobné zvieratá.
Lieči však aj zranenia plazov
alebo korytnačiek. Akú radu
by dal ich majiteľom? „Nečakať príliš dlho, kým sa odhodlajú navštíviť veterinára
a neupravovať reálnu situáciu. Stáva sa totiž, že ľudia
nechajú trápiť sa psa s hnačkou aj päť, šesť dní, a keď

prídu, možno sa aj trocha
hanbia a priznajú menej dní.
Lenže diagnostika a liečba je
iná, keď má pes problém dva
dni a iná, keď dva týždne,“
vysvetľuje veterinár, pričom
zdôrazňuje, že posledné, čo
v tej chvíli rieši, je niekoho
súdiť za jeho rozhodnutie.
Častejším problémom, ktorý,
bohužiaľ, spôsobujeme zvieratám my sami, je ich obezita.
A netrpia ňou vraj len miláčikovia senioriek. „Je dobré si
uvedomiť, že keď dáte päťkilovému psovi len päť piškót denne, to akoby stokilový chlap
zjedol 100 piškót...“ upozorňuje veterinár. „Keby ste mali
malé deti, tiež by ste im dali
päť knedlí a štyri naberačky segedínu? Asi nie. Navyše
malé dieťa by to nezjedlo, kým
pes, bohužiaľ, áno...“ Boris
Bartoš tvrdí, že tým, že psovi odopriete, prospejete mu,
bude šťastnejší. „Keď má pes
mať päť kíl a váži desať, je to
ako dvestokilový chlap. Nepôjde sa previezť na bicykli, pretože je rád, že dýcha. Ak však
pes schudne, začne byť aktívnejší, bude viac behať a viac
sa z toho tešiť.“

Práca Borisa Bartoša si tiež
vyžiadala svoju daň. A to v podobe bolestí chrbta. Ako ast
matik s kolenami zničenými
basketbalom hľadal šport, ktorý by mu uľavil. A objavil nordic walking. Tzv. severská chôdza so špeciálnymi palicami sa
preňho ukázala ako ideálna.
„Chcel som ju vedieť poriadne, a tak som sa dopracoval aj
k inštruktorskému kurzu,“ hovorí človek, ktorý okolo seba
združil komunitu nadšencov
aj záujemcov, a to aj prostredníctvom facebookovej stránky
Nordic walking Petržalka.
Tvrdí, že na našom sídlisku
je pre nordic walking celoročne mnoho výborných miest.
Lesík za Dostihovou dráhou,
cesty popri ramene, priestor
medzi Veľkým a Malým
Draždiakom, od Sadu Janka
Kráľa po Starý most a potom
popri hrádzi až do Maďarska
alebo do Hainburgu. Netreba
prejsť ani za Dunaj. „Aj Staromešťania vyhľadávajú Petržalku práve z tohto dôvodu,“
hovorí Boris Bartoš.
Väčšina ľudí začína s nordic walkingom, pretože majú
nejaký zdravotný problém.
Napokon, aj v zahraničí ho
využívajú ako rehabilitačnú
metódu. „Severská chôdza totiž zaťažuje telo rovnomerne,
núti nás hýbať vrchnou časťou
tela, správne vykonávať rotácie, a výsledkom je, že sa človek

Blíži sa ideálne obdobie
O chvíľu je tu jeseň, ideálny čas na prechádzky... Záujem o nordic
walking nestúpa len vďaka tomu, že je to šport pre každého, od
malých detí až po seniorov, pri ktorom si každý môže zvoliť vlastnú
rýchlosť, ale aj pre jeho finančnú nenáročnosť. Úvodný trojhodinový
kurz stojí 20 eur. Keď vás pohyb nadchne, môžete si ísť kúpiť paličky.
Tie kvalitnejšie vás vyjdú na zhruba 40 eur. „Nekupujte palice vopred,“
radí inštruktor. „Hoci majú nápis nordic walking, neznamená, že sú na
to určené. Na prvom kurze vám jedny požičajú a poradia pri výbere.“

vystiera a vzpriamene chodí
už aj bez paličiek,“ pokračuje
Boris Bartoš a spomína, ako
to zistil na vlastnej koži, keď sa
udrel hlavou v šope, kam roky
vždy vkráčal bez kontaktu.
Nordic walking navyše zapája až 600 svalov v tele a zaujímavé je, že horná časť tela
preberá až 30 percent práce
nôh. „Po nordic walkingu vás
skutočne bolia viac ruky ako
nohy. Zvykneme sa smiať, že
´pôjdeme, pokiaľ nám budú
ruky stačiť´,“ s úsmevom dodáva, že spočiatku, kým ešte
nemáte koordináciu rúk
a nôh zautomatizovanú, nohy
by aj šli, len ruky nestíhajú.
Chôdza s paličkami totiž

nie je úplne jednoduchá. Človek vraj získa skutočnú predstavu, o čo ide, až keď s palicami prejde pár metrov. „Bol
s nami pán, ktorý behá pravidelne maratóny. Vzal som ho
na celodenný kurz. Na konci
skonštatoval, že má dosť.
Hoci odbehne 42 kilometrov,
15 km nordic walkingu ho
unavilo oveľa viac,“ spomína
inštruktor. Okrem lepšej kondície a redukcie hmotnosti
si však pri severskej chôdzi
aj dokonale vyvetráte hlavu, pretože najmä spočiatku
sa tak sústredíte na správny
pohyb, že ostatné myšlienky
(in)
musia ísť bokom. 
foto: archív B. B.
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Sme hrdí na tvorivých Petržalčanov
Mestská časť vyhlásila začiatkom júla výzvu a vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na skrášlenie okolia. Projekty posudzovala Komisia životného prostredia a verejného poriadku, ktorá
vybrala 9 najlepších a niektoré z nich zrealizuje. Sú dôkazom, že Petržalka sa mení k lepšiemu aj vďaka nadšeniu svojich obyvateľov.

M

edzi projektmi sa objavilo
komunitné kompostovanie v deviatich lokalitách sídliska,
hmyzie domčeky a napájadlá
pre vtáčiky na Budatínskej, Gercenovej a Žehrianskej, čerešňová
alej pri dome na Kapicovej 11,

lúka pre opeľovače na Kopčianskej či revitalizácia námestia pri
Záporožskej 2. Komunita nadšencov na Pankúchovej by zas
chcela 12 panelov oživiť mozaikou a la Barcelona aj zo starých
keramických obkladačiek. Ďal-

ším projektom, ktorý sa usiloval
o peniaze mestskej časti, je vysadenie byliniek-trvaliek, kríčkov
a skalničiek vo vnútrobloku na
Holíčskej 2-20, výsadba okrasných rastlín v areáli JAMA vo
vnútrobloku na Vyšehradskej,

VYKUROVACIA

SEZÓNA
2019/2020

o podporu žiadal aj komunitný
projekt Koza v Háji vo vnútrobloku na Hrobákovej 13-15. Ktoré
projekty zrealizovať, sa mestská

časť pýtala na svojom webe aj
Petržalčanov, o víťazoch vás budeme informovať.
(pn)
foto: MČ Petržalka

Komunita nadšencov na Pankúchovej by chcela oživiť
sivé panely starými keramickými obkladačkami.

VÝROBCA A DODÁVATEĽ TEPLA
kontrola tepelno-technických zariadení v celej
sústave centrálneho zásobovania teplom (CZT)
oprava, alebo výmena všetkých zariadení,
ktoré môžu znížiť spoľahlivosť dodávky tepla
rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla
(zariadenie medzi kotolňou a bytovým domom)
kontrola a modernizácia tepelných rozvodov
(po majetkovú hranicu bytového domu)

SPRÁVCA BYTOVÉHO DOMU

PRÍPRAVU NA SPUSTENIE
VYKUROVANIA NETREBA PODCEŇOVAŤ
Aké úkony zabezpečuje výrobca tepla a ako by mal
bytový dom pripraviť správca? Ako sa môžu na
spustenie vykurovania pripraviť domácnosti?

kontrola tlaku vykurovacej sústavy v bytovom dome
kontrola poistných ventilov
odstránenie netesností vo vykurovacej sústave bytového
domu
otvorenie a kontrola priechodnosti uzatváracích armatúr
(majetková hranica bytového domu, stúpačkové uzávery
ústredného kúrenia)
informovať obyvateľov bytového domu o legislatívnom
rámci pre začiatok vykurovacej sezóny
informovať obyvateľov o otvorení ventilov/hlavíc na
radiátoroch v jednotlivých bytoch a odvzdušniť sústavu

DOMÁCNOSTI

„Severská chôdza zaťažuje telo rovnomerne a výsledkom
je, že sa človek vystiera a vzpriamene chodí už aj bez paličiek,“ hovorí z vlastnej skúsenosti Boris Bartoš.

➤

Petržalka výborná
pre nordic walking
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Na prvom kurze tiež zistíte, že neviete chodiť... keď máte v rukách paličky a tiež, že zvládnuť dokonale techniku nordic walkingu trvá polroka aj rok a vycibríte ju len chodením a chodením. Po prvom kurze sa však už môžete pridať k skupine Nordic
walking Petržalka, zareagovať na ponuku výletu, inštruktor vás
bude na trase sledovať a upozorňovať na správny pohyb. Ten
by si mal dať z času na čas preveriť už aj skúsenejší nordic walker, napokon aj inštruktori Slovenskej asociácie Nordic Walking
absolvujú pravidelné preškolenia, či sa im do pohybu nevkradol
nejaký zlozvyk.

otvorenie ventilov/hlavíc na radiátoroch
na najvyšší číselný stupeň
• zvýšenie životnosti ventilov, eliminácia
vplyvu nečistôt v systéme
• dôležité pri dopĺňaní tlaku a odvzdušnení
vykurovacej sústavy správcom
očistenie radiátorov
• prach na radiátore môže znížiť schopnosť
prenosu tepla
nahlásenie netesností, problémov pri manipulácii
s bytovými uzávermi, či stúpačkovými ventilmi
správcovi bytového domu
• prevencia neželaných havarijných odstávok

www.veoliaenergia.sk
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Autá tam parkovať nebudú

Kit Webster AXIOM

Novootvorená prevádzka Galéria Kontajner pri križovatke Bosákova-Farského vyvoláva rôznorodé reakcie. Jedni
si pochvaľujú možnosť zájsť sem už na raňajky a výbornú kávu, keďže je otvorená už od siedmej ráno, iní sa
s novým objektom na tomto území nevedia zmieriť. Do
redakcie nám prišla aj výhrada na odparkované auto pri
kontajneroch a spôsob zásobovania.

Noc, ktorá dáva

realite prívlastok magická

Bez príjazdovej cesty, aj bez parkoviska...

„N

➤

edávno som stál na
zastávke
Bosákova
a šokovalo ma, keď priamo
z cesty cez chodník prešlo auto
k novootvorenej prevádzke
Galéria Kontajner a zaparkovalo pri nej. Nezdá sa mi to
v poriadku,“ napísal nám do
redakcie čitateľ a pridal aj fotografiu. „Vo vašich novinách
som predsa čítal, že tam nebude parkovisko ani príjazdová
cesta a nebudú ani zásobovať
svoju prevádzku od cesty...“
Podľa zmluvy, ktorú uzavrel
majiteľ prevádzky s mestom
sa nájomca skutočne zaviazal, že obsluha a zásobovanie
zariadenia nebude žiadnym
spôsobom obmedzovať, ani
zasahovať do zastávky MHD
a zásobovanie bude riešené
z okolitých parkovísk, t.j. parkoviska OD TPD (ktoré, mimochodom, nedávno spoplatnili) a parkoviska DN Albero.
Stavba nemala povolenie ani
na parkovisko, ani na príjazdovú cestu od Bosákovej.

Zásobovanie zo zastávky...

O reakciu sme požiadali
majiteľa prevádzky Michala
Zugárka. „Parkovanie a prechod cez chodník je povolený
len pre úpravy a potreby spojené so stavbou,“ napísal nám.
„Čiže primárne počas výstavby a dokončovacích prácach.
Pri prevádzke a zásobovaní
nie je a platí znenie zmluvy.
Autá, ktoré sa nachádzali pri
prevádzke dovážali zariaďovacie predmety. To sa nebude
opakovať, potrebné to bolo
iba na začiatku a počas výstavby.“
Našu redakciu navyše
zaujímalo, či už prevádzka
rozbehla spoluprácu s občianskym združením Vagus
a zamestnali už nejakého
človeka bez domova, ako sa
v zmluve s mestom tiež zaviazali. „Spolupráca s OZ Vagus je v štádiu komunikácie.
Aktuálne budeme navrhovať
spôsob, akým budeme ešte
spolupracovať, pretože momentálne v OZ Vagus nie sú
ľudia, ktorých by sme zamestnali. Akonáhle budú, tak sme
pripravení s ponukou pracovnej pozície,“ uviedol Michal
Zugárek, pričom dodal, že
nadviazali komunikáciu s ďalším občianskym združením
Brána do života, ktoré podporuje sociálne slabších. „U
nich sú ľudia, ktorí potrebujú
prácu. Čiže zamestnáme asi
skôr záujemcov odtiaľ. Toto
OZ sa zameriava primárne na
pomoc ľudom z MČ Petržalka,“ dodal.
(in)
foto: archív

Najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii
festivalu Biela noc
nájdete v Petržalke,
v Sade Janka Kráľa.

P

iaty ročník festivalu Biela
noc sa mení na trojdňovú oslavu súčasného umenia
v uliciach hlavného mesta.
Vodná a historická trasa prinesú od piatka, 27. 9. do nedele, 29. 9. vyše tridsať diel.

Čo vás čaká v meste?

Legendárnu budovu Skladu
č. 7 obsadí gigantická chobotnica, ktorej chápadlá budú celý
víkend vyrážať z okien, dverí
a balkónov tejto ikonickej budovy nad Dunajom. Neprehliadnuteľný výjav sa odohrá
aj v River Parku, kde nečakane
pristane vesmírna raketa, zahalená oblakom dymu. Vodná trasa vám prinesie aj nekonečnú
preliezku od rakúskych architektov Numen/for Use v Zuckermandeli, či monumentálne
rozprávajúce slnko od Matje!
v Panorama Parku.
Britský vizuálny umelec
Luke Jerram rozžiari Atrium
Filozofickej fakulty UK, kde
si budete môcť užívať jeho
najnovšie dielo s názvom
Gaia. Ide o impozantnú, až 7
metrov širokú napodobeninu Zeme. Umelecká skupina
Plastique Fantastique, ktorú
môžete aktuálne vidieť aj na
Benátskom bienále, prichádza na Bielu noc s dielom The
Big Mass (Veľká hmota), ktoré poukazuje na budúcu hroz-

bu zahltenia sveta plastami.
Na Hlavnom námestí umelci
prestrú monumentálnu priesvitnú bublinu, ktorá v sebe
ukrýva sedem samostatných
objektov vytvorených z minulých umeleckých projektov
ako symbol recyklácie.
Na nádvorí Primaciálneho
paláca sa rozsvieti interaktívna tieňohra „Tales from the
Other Side” od britskej umelkyne Liz von Graevenitz. Vďaka nej sa deti môžu premeniť
na magické lesné bytosti.

Biela noc v Petržalke

V Sade Janka Kráľa budete mať pocit, že ste súčasťou
scény z budúcnosti. Pri soche
básnika nájdete Axiom – monumentálnu svetelnú stavbu,
vizuálny matrix zo 700 000
svetelných bodov Kita Webstera. Audiovizuálne podnety
budú postupne meniť tvar,
rytmus, farbu aj melódiu,
vznikať, rozvíjať sa a zanikať.

EX-PANZIA na Dom
kultúry Lúky

Budovateľské
nadšenie
dôb minulých nám cielene

pripomenie videomapping
vizuálneho umelca Ľubomíra
Slovinského, ktorý zhmotní
vízie minulosti na budovu DK
Lúky v Petržalke. Podujatie sa
koná aj pri príležitosti festivalu Konsepase naterase, venovaného témam verejných
priestorov na sídliskách. Vychutnať si ho budete môcť
v piatok aj v sobotu medzi
19:50 – 22:00.
V rámci sprievodného
programu nájdete v Petržalke, v Galérii Photoport
na Rovniankovej 4, aj umenie vyrastajúcej generácie
tvorcov, svetelnú inštaláciu
slovenského fotografa Jána
Šipöcza s názvom Lightbox,
v Galérii Kontajner na Farského výstavu ECO – LOGICAL a v Galérii Temporary
Parapet na Vlasteneckom
námestí 7 môžete v piatok a v sobotu od 12.00h
do 24.00h navštíviť výstavu
Anny Štefanovičovej s názvom Šikula revival.
(bš)
Foto: BN Label MAGIC
LIDO, Archív Kit Webster, BN
Label, Ľubomír Slovinský

Magické Lido
Kedysi obľúbené a frekventované prírodné kúpalisko medzi
dvoma mostmi počas Bielej
noci ožije pohybom, farbami
a mágiou. Miesto s históriou
a potenciálom spájať dva brehy
Dunaja zostáva Bratislavčanmi
väčšinu dní nepovšimnuté. Počas Bielej noci však môžeme hľadieť zo Starého Mesta na petržalský breh so zatajeným dychom
- opustené stromy zaleje farebná krajina, ktorá dýcha, mení sa,
žiari, žije. Atmosféra magického lesa plného tajomstiev a záhad
na vás čaká každý večer po zotmení od piatka až do nedele.

PETRŽALSKÉ NOVINY
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„Dcéra mi volala, že ona
v ňom stáť odmieta,“ povedala nám mama siedmačky.
„Prinútila som ju. Nebudem
predsa platiť plnú sumu, teda
1,70 eura, za obed, ktorý ani
nezjedla.“
Rodičia adresovali vedúcej jedálne aj ďalšie výhrady.
„Prečo moje dieťa nedostalo
obed zadarmo? Prečo musím
vyplniť prihlášku a zaplatiť
za prvý mesiac až 35,70 eura
(33,81 eura prvý stupeň)? Prečo, aj keď som zaplatil, ste môjmu dieťaťu nedali obed? Prečo
sa dá odhlasovať len predchádzajúci deň do 14.00 h, aj to
len cez aplikáciu, keď minulý
rok to šlo do 8.00 ráno a aj
telefonicky? „Keď vám ochorie
dieťa večer, čo sa stáva bežne,
a ráno nejde do školy, tak ho
už nemôžete odhlásiť a za obed
zaplatíte plnú sumu, aj keby ste
preň prišli. Pretože na dotáciu
máte nárok len vtedy, keď sa
dieťa zúčastní na vyučovaní,“
rozčuľoval sa nejeden rodič.
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Lenže za toto všetko nemôže jedáleň, ani jej vedúca! Mali
by ste to vedieť predtým, než
sa k nej pôjdete vyzúriť. Chaos
je spôsobený jednak novým
systémom, a jednak pravidlami, ktoré pre „obedy zadarmo“ zo sociálneho balíčka vlády pripravilo ministerstvo.
Štát zriaďovateľom poskytol
1,20 eura na jedného žiaka
a nechal ich nech sa potrápia – so systémom, výbavou
kuchýň, hľadaním pracovnej
sily aj s hnevom rodičov. Zriaďovateľom totiž príspevok
nestačí. A tak rodičia doplácajú niekde za nákup potravín
a najmä za režijné náklady pri
príprave obeda. A prvá zálohová platba je taká vysoká preto, aby vám mali z čoho, ak nedodržíte podmienky, strhnúť
plnú sumu za obed. (V ďalších
mesiacoch už budete platiť
okolo 9-10 eur, aplikácia vás
už o tom zrejme informovala.)
Toto si však vedúce jedální nevymysleli. „Zastávam
názor, že dotácia za obed

Okrem vybavenia je v
školských jedálňach problémom zohnať pracovné sily.

➤
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bola zbytočná a štát mal rodinám pomôcť iným spôsobom,“ hovorí Mária Zajarnaja.
„Chápem rodičov, ale systém
ma nepustí. Vôbec si zatiaľ
neviem predstaviť, ako im
budem sťahovať peniaze, ak
dieťa neodhlásia, alebo si nevyberie obed, hoci je v škole...“
Ďalší problém vznikol preto, že doteraz boli rodičia
zvyknutí, že za obedy zaplatili aj 30-teho alebo prvého,
poslali potvrdenia, že sa im

peniaze stiahli z účtu, vedúca
ich akceptovala a dieťa malo
obed. Lenže teraz je to tak,
že kým platba neprejde na ich
účet, nie je započítaná.
Mnohí rodičia zmeny v auguste jednak neodsledovali,
mnohí si vyberali zápisné lístky
až v prvý deň školy, jednak si
veci nechali na poslednú chvíľu
a nerátali ani s víkendom
a sviatkom, čo tiež ovplyvňuje
prevod. „My upozorňujeme, že
treba vždy zaplatiť do 25. dňa
predchádzajúceho mesiaca,
hádam si na to postupne zvyknú,“ hovorí vedúca. Dôležitou
zmenou je aj to, že v jedálňach s elektronickým čipovým
systémom sa už šekom platiť
nedá, len prevodom alebo trvalým príkazom.

Počet stravníkov im
nestúpol

ZŠ Pankúchova je väčšia
petržalská škola. Chodí sem
asi 600 detí, kapacita jedálne je
postačujúca, momentálne tu
robí 5 kuchárok denne zhruba

450 obedov. Štát očakával, že
„obedy zadarmo“ zvýšia počet stravovaných detí. „U nás
počet nijak dramaticky nestúpol, zhruba o 20 detí,“ hovorí
Mária Zajarnaja. Keby sa to
v októbri zmenilo? „Netuším,
ako to zvládneme... Pracuje
tu toľko kuchárok ako minulý rok, ešte potrebujem jeden
a pol sily. Hľadáme všade, ale
nikto nechce ísť pracovať do
školskej jedálne...“
S neskonzumovaným jedlom nemali v prvé dni tiež
problém. „Práve naopak,
hlavná kuchárka, zodpovedná za počet porcií, sa skôr
bála, aby jedlo vyšlo pre
všetkých,“ hovorí vedúca. Ani
v ich záujme nie je, aby tvorili
biologický odpad. Čím ho totiž bude viac, tým viac zaplatia za odvoz.
Po počiatočnom zmätku
až ďalšie dni ukážu, či „obedy
zadarmo“ majú zmysel, alebo
spôsobili viac komplikácií ako
(in)
úžitku. 
foto: in
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PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Po priechode, aj kolmo
Dostal som sa do sporu s dopravným policajtom, pretože som
prechádzal na druhú stranu cesty
mimo priechod pre chodcov. Svojím konaním som nikoho neohrozil,
napriek tomu policajt arogantným
postojom trval na 20-eurovej pokute. Tvrdil, že som mal povinnosť
použiť blízky priechod, ktorý bol
od miesta vzdialený možno aj dvesto metrov. Ako je to vlastne s tou
vzdialenosťou, kto má právo určiť či
je priechod blízky alebo je ďaleko?
Blokovú pokutu som odmietol zaplatiť. Zaujímalo by ma, či sa proti
rozhodnutiu polície, ktoré pravdepodobne dostanem písomne,
môžem odvolať a kde sa môžem na
postup polície sťažovať. Ďakujem.

Belo K. (gmail.com)
Každá fyzická alebo právnická osoba
má právo podať sťažnosť, ak je podozrenie, že zo strany orgánov verejnej správy
došlo k porušeniu ich práv. Podaná sťažnosť má obsahovať náležitosti v súlade
so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
najmä meno, adresu a bydlisko sťažovateľa. Z čitateľného a zrozumiteľného podania musí jednoznačne vyplývať predmet sťažnosti, teda proti komu smeruje,
na aké nedostatky poukazuje a čoho sa
sťažovateľ domáha. Sťažnosť na postup
policajta môžete podať písomne alebo
elektronicky na útvare dopravnej polície
príslušného krajského riaditeľstva policajného zboru. V prípade nespokojnosti
s vybavením odporúčam sťažnosť adreso-

vať na inšpekciu ministerstva vnútra.
Oslovené zložky sú povinné prešetriť
napadnutý postup policajta a písomne vás vyrozumieť, ako vec vybavili.
Pokiaľ ide konkrétne o podstatu
problému, zo zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke v platnom znení
(ďalej len „zákon“) je zrejmé, že chodec
má pri prechádzaní cez cestu povinnosť v prvom rade použiť priechod
pre chodcov, prípadne nadchod alebo podchod. Zo zákona však nevyplýva povinnosť hľadať najbližší priechod.
Naopak, zákon umožňuje prechod cez
cestu mimo vyznačený priechod pre
chodcov v prípade, ak chodec neprekonáva zábradlie či iné zábrany, prechádza kolmo na jej os a len vtedy, ak
s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť
jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov zmeniť smer alebo
rýchlosť jazdy. Ignorovanie priechodu
pre chodcov, ktorý sa nachádza v blízkosti chodca však možno v odôvodnených prípadoch považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov o bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, i keď termín „blízko“ je v tejto súvislosti iba abstraktná
priestorová hodnota.
V
prípade
začatia
konania
o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na okresnom dopravnom inšpektoráte má
správny orgán povinnosť objasniť
stav veci, účastník konania zasa právo
navrhnúť na podporu svojich tvrdení
relevantné dôkazy. Voči oznámenému rozhodnutiu o priestupku možno
podať odvolanie, len ak sa účastník
konania tejto možnosti výslovne nevzdal. Odvolanie sa podáva v lehote
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Malé nočné intermezzo

Vraj osudom človeka je jeho povaha. Muži, ktorí iba pred nedávnom
vyrástli z detských kraťasov, vďaka
svojej povahe už mali česť zoznámiť
sa s niektorými trestnými paragrafmi, ktoré akoby predurčovali ich ďalšie životné smerovanie. Dá sa povedať, že František (20) a Vladimír (19)
boli obyčajní chuligáni, ktorí si v prípade možnosti radi udreli. Len ťažko by sme hľadali delikventa, ktorý
neprechováva nepriaznivé city voči
represívnym zložkám spoločnosti,
čo určite sadne aj na našu dvojicu,
ktorá v ten neskorý večer pod vplyvom alkoholu umocňujúcom silu si
zmyslela nočnú nudu spestriť svojským vystúpením.
Vlado, čakateľ na rozhodnutie
ešte neukončeného súdneho prípadu pre akési taľafatky s hlupákom, ktorý si nechal zlomiť ruku,
s pokojom príslovečného lorda vykonával nevyhnutný úkon priamo
do nedávno osadeného ozdobného kvetináča, pričom vydával nie
celkom identifikovateľné kvílivé
zvuky. Kolega s drink party si zatiaľ
prázdnotu chvíle krátil hulákaním,
prerušovanom kopmi do v blízkosti
zaparkovaného auta. Netreba zdôrazňovať, že zvuková kulisa nebola
celkom v súlade s pohodou v okolí
bývajúcich spáčov, čo u niektorých
vyvolalo rozhodnutie pozvať na scénu mužov majúcich v popise práce
pomáhať a chrániť všetkých bez

výnimky, teda aj tých v posteliach.
Nakoľko nikto ešte nemá na čele
kerku s vlastným menom, privolaní policajti si vyžiadali od pánov
občianske preukazy. Výsledok bol
taký istý, ako keby chceli objasnenie
tretieho zákona termodynamiky, čo
z pochopiteľných dôvodov nechceli. Namiesto dokladov totožnosti sa
na strážcov zákona vyvalil vodopád
vyšperkovaných oplzlostí a hrozieb,
ktoré nestopli ani predpisové výzvy.
Nič nepomáhalo, a keďže aj policajt
je len človek, v mene zákona ruka
zákona chytila ruku majiteľa rušiaceho všeobecne uznávaný nočný pokoj
s úmyslom zacvaknúť mu putá. Po
niekoľkých krokoch sa ruka vytrhla
a chcela udrieť zákon. Chcela a udrela. To sa už z dočasnej alkoholovej
letargie prebral František, ktorému
nebolo viac treba. Tyčou vyrvanou
z blízkeho záhona si za cieľ svojho
ataku vybral druhého policajta. Nič
nové v živote zurvalca, aj on získaval
ostrohy v súbojoch s podobnými násilníkmi pri organizovaných športových či iných pouličných ruvačkách.
Trúfli si, ale v takomto boji je výsledok vopred jasný. Agresívnych aktérov nočného intermezza pomohla
upokojiť ďalšia privolaná hliadka,
ktorá bitkárov, na radosť prebudených spáčov, spacifikovala.
Osud je osud. S tým veľa nenarobíme. Ale, dá sa všetko zvaliť len na
(jgr)
povahu?
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Tvorte s nami Petržalské noviny Vrak policajného auta ako

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

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Kto sa postará o kanadský javor?

S

om veľmi rada, že nie každému je ľahostajný osud
mladých stromov, ktoré sa síce
sadia, ale starostlivosť o ne už
pokrivkáva. Máme aj vlastnú
skúsenosť. Bývame na Jiráskovej ulici a teda blízko Námestia republiky, kde vlani na jar,
možno to bolo už skôr, zasadil
veľvyslanec Kanady strom –
kanadský javor. Môj manžel
je zaťažený na Kanadu, obaja
ho odvtedy sledujeme. Vlani
v lete, keď bolo tiež mimoriadne sucho, začal manžel nosiť
kýble vody pre javor aj mladú
lipku. Najprv z bytu, potom
z kanála. Stromčeky leto aj veterné smršte prežili.

Kanadský javor nemal osadenú zalievaciu hadicu, ale
mal aspoň oporný systém,
ktorého drevá odhnili a skôr
ohrozovali strom. Na jar sme
ho s manželom vymenili za
iné drevá, ktoré už iný mladý
strom nepotreboval, lebo zosilnel. Mali sme obavy, že silné vetry vyskytujúce sa v posledných rokoch, strom bez
opory zlomia. Nedávno manžel rozlámanú oporu opäť
opravoval. Tento strom však
vyžaduje pozornosť a starostlivosť najmä kompetentných
spolu s ostatnými stromami
a rastlinami v Petržalke.
Liptákovci

lákadlo asociálov

Na

verejnom priestranstve - Čapajevova
ulica sa nachádza havarovaný
vrak policajného osobného
auta. Je to zaujímavé lákadlo
pre rôzne asociálne osoby...

Rastislav Gemerský
(pozn.red.
Reagovala
Zuzana Farkasová z komunikačného
oddelenia
Prezídia Hasičského a záchranného zboru: „Veliteľ

Chýbajúce poklopy

komunikácii
Panónska chýba 5 poklopov
dažďovej kanalizácie. Priamo

ohrozujú majetok a zdravie občanov a zanesenie týchto vpustí
znemožňuje plynulý odtok zrážkovej vody z komunikácie. Je
potrebné označiť nebezpečné
miesta a následne vyčistiť kanalizáciu vrátane doplnenia poklopov. Chýbajúce poklopy som
hlásil už aj cez portál OPS, avšak
mesto ako správca komunikácie nereagovalo a nebezpečné
otvorené šachty sa tam nachádzajú v rovnakom stave...

Martin Nýdr

www.DomacaRehabilitacia.sk

NOVOOTVORENÁ

už od 13€

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE
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bez bolesti a bez čakania

Viete, že...
... za sedem tohtoročných mesiacov sme v našom kraji zaevidovali 10 vrážd
a 29 lúpeží?
... v čase od 19.8.2019 do 2.9.2019 nahlásili v Petržalke krádež troch motorových vozidiel (Zadunajská cesta, Romanova, Jiráskova)?

hasičskej stanice potvrdil, že
vozidlo bolo využité ako cvičebná pomôcka na nácvik
vyslobodzovania zranených
osôb z havarovaných vozidiel. Vozidlo je už pripravené na odvoz spoločnosťou,
ktorá odváža vraky. Pre
pokoj obyvateľov hasiči už
vozidlo premiestnili na dvor
hasičskej stanice, kde počká
na odvoz.“)

Na

Jednou vetou
Samuel N. (chello.sk): Povolenie na zmenu priezviska dieťaťa nie je potrebné
po jeho právoplatnom osvojení, ktoré vo vašom prípade prichádza do úvahy len
so súhlasom rozvedeného manžela. Manželkinmu takmer dvojročnému synovi
z prvého manželstva, i keď so súhlasom matky dieťaťa, nemôžete zmeniť ani rodné meno, a to iba preto, že biologickým otcom dieťaťa je iný muž, po ktorom bolo
dieťa pomenované. Zmenu možno povoliť najmä vtedy, ak ide o meno hanlivé
alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, čo v tomto prípade asi neprichádza do úvahy. Do úvahy nemožno vziať ani určenie ďalšieho mena, nakoľko
podľa ustanovenia § 1 ods.2 zákona č. 300/1993 Z. o mene a priezvisku v platnom
znení, meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov, ku ktorej by zrejme nedošlo, alebo rozhodnutím súdu. Na zmenu mena dieťaťa je nevyhnutné povolenie, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu. Písomná žiadosť o zmenu mena musí
obsahovať aj odôvodnenie, čo by vám v konečnom dôsledku pravdepodobne
robilo problémy.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Volajte 158!

0903 246 167

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.
MARTINA PARZ (41)
z Bratislavy II

MICHAL KOKEŠ (35)
z Bratislavy IV

čítajte aj na webe
www.bratislavskenoviny.sk

POPIS osoby: výška 173 cm,
hnedé vlasy, šedé oči
Na menovanú vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu
trestu odňatia slobody pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
v Bratislave príkaz na zatknutie pre
prečin podvodu.
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ZUBNÁ AMBULANCIA

prijíma
nových pacientov
OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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HISTÓRI A

ostavali ho v roku 1932
namiesto v ten istý rok
asanovaného Kostola sv. Juraja, ktorý stál pri Pečnianskom

resp. Kapitulskom ramene na
bývalej Školskej ulici a súčasnej Viedenskej cesty. Podľa dochovaných písomných zázna-

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 – 1.770 € mesačne brutto
● HOSPODÁR – 1.100 € mesačne brutto

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

Vaše obľúbené

mov pochádzal zo 17. storočia
a vysvätili ho v roku 1672.
Dodnes sa nachádza v evidenčnom liste pamätihodností mesta Bratislavy, hoci
už len v kategórii zaniknutých
pamätihodností.
Spomienky starých Prešporčanov sa viažu nielen
k starému kostolíku, ale aj ku
skutočnosti, že sa pri ňom
nachádzalo jedno z ramien
Dunaja, ktoré, keď v zime
zamrzlo, tak sa na ňom dalo
perfektne korčuľovať. Na
niektorých starých záberoch
je vidno aj koľajnice vedúce
poza kostolík. Tie využívala
povestná viedenská električka. Architektonicky dnes už
neexistujúci kostol sv. Juraja
trochu pripomínal Kostol sv.
Mikuláša, ktorý je situovaný
v podhradí, presnejšie v lokalite medzi Bratislavským
hradom a Katedrálou sv.
Martina.
Čo sa stalo s interiérom
dnes už neexistujúceho petržalského kostolíka? Pri likvidácii sakrálnych stavieb býva
zvykom, že sa ich zariadenie
ponúkne iným farnostiam

➤

Kostol Povýšenia svätého Kríža stojí dnes v obklopení 12-poschodových panelákov. Na Daliborovom námestí 1, neďaleko Gercenovej ulice, ho napriek tomu neprehliadnete. Stačí sa vybrať pešo od
železničnej stanice smerom k Dunaju.

Predchodca - Kostol sv. Juraja - zo 17. storočia.

v okolí, takže nie je vylúčené,
že nejaká hmotná pamiatka
na tento kostolík niekde stále
existuje. Možno práve v Kostole Povýšenia svätého Kríža,
ktorý postavili namiesto asanovaného kostola sv. Juraja.
S potrebou výstavby nového kostola prišli samotní
obyvatelia Petržalky, ktorí sa
s prosbou o finančný príspevok obrátili aj na vtedajšie
vedenie spoločnosti Baťa.
Tento známy výrobca obuvi
v roku 1931 postavil aj budovu prezývanú Veľký Baťa na
Hurbanovom námestí, kde
si kedysi kupovala topánky
a čižmy doslova celá Bratislava. Spoločnosť napokon mestu a Petržalčanom ponúkla
vlastný projekt vypracovaný
podľa návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Ten bol spracovaný v roku 1930, pričom
samotná výstavba kostola

prebiehala v rokoch 1931 až
1932 pod vedením zlínskeho staviteľa Arnošta Sehnala.
Nosnou konštrukciou objektu
je skeletová sústava zo železobetónu. Súčasťou areálu je aj
dvojpodlažná fara. Samotnú
farnosť od roku 1990 spravovali Saleziáni Don Bosca, ale
od roku 2013 ju prevzali rehoľníci zo Spoločnosti Božieho Slova (verbisti). Dodnes sa
v nej pravidelne konajú bohoslužby, vrátane detských omší.
Napriek tomu, že kostol
bol postavený pred takmer
90 rokmi, stále pôsobí elegantne a veľmi presne a priam
ukážkovo vystihuje dobu
svojho vzniku. Je malým zázrakom, že tento svätostánok
zostal nedotknutý komunistickým režimom.

PETRŽALSKÉ NOVINY
nájdete každé
dva týždne aj tu!

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

B som mužstvu pomohol k
víťazstvu dvomi gólmi.
Čo pre mužstvo znamenala
prítomnosť omilosteného
kapitána Juraja Pirosku?
V predchádzajúcich dvoch
zápasoch, v ktorých nehral
pre trest, nám veľmi chýbal.
Hlavne jeho prienikové prihrávky. Piroska je osobnosťou v
kabíne a na ihrisku, jeho prítomnosť nám dodala väčšiu
energiu, sebadôveru a určite
nám pomohol vyhrať tento
zápas.
V 7 kolách ste dali už 8 gólov, neuvažujete, že by ste
mohli bojovať o korunu kráľa strelcov II. ligy?
Do Petržalky som prišiel
dávať góly, som rád, že sa mi v
koncovke celkom darí, lebo v
prvých 7 kolách som len dvakrát vyšiel strelecky naprázd-

no. Aj v ďalších zápasoch sa
vynasnažím strieľať góly. Najdôležitejšie bude, aby som sa
vyhol zraneniam.
Ako ste vnímali premiérovú
pozvánku do reprezentácie Slovenska do 21 rokov
na kvalifikačný zápas ME
2021 v Azerbajdžane?
Pre mňa osobne to znamená veľa. Ukazuje sa, že tvrdou
prácou a za pomoci spoluhráčov sa dá dostať do reprezentácie aj z II. ligy. Naposledy
som Slovensko reprezentoval
v tíme do 18 rokov, ale dvadsaťjednotka je už predsa len
iný level, veľmi si vážim, že
som v nominácii. Takisto som
rád, že so mnou v tomto tíme
je aj môj spoluhráč, brankár
Frederik Valach.
Milan Valko

foto: Milina Strihovská

O

Kostol Povýšenia svätého kríža bol postavený pred 90 rokmi.

bčianske združenie Piruetka aj tento rok organizuje
na zimnom štadióne v Petržalke
na ulici Marie Curie Sklodowskej
školu korčuľovania. Už 22. septembra od 15.15 do 16.15 h čaká
záujemcov prvá hodina na ľade
určená deťom a dospelým v rôznych výkonnostných skupinách.
,,Tento rok znova chystáme aj
veľkú akciu Mikuláš na ľade pre
všetky deti, ktorá sa uskutoční
v decembri. Posledná sezóna

bola pre nás veľmi úspešná. Vystriedali sa u nás stovky detí, ktoré trénovali pod odborným vedením trénerov. Nielen množstvo
detí, ale aj dospelých sa v Petržalke zúčastnilo na našich kurzoch
za minulú sezónu a stále viac sa
tento šport dostáva do povedomia ľudí, čo nás nesmierne teší,“
povedala nám Andrea Petrovská,
jedna z dvoch zakladateliek OZ
Piruetka, ktorá vedie aj kurzy na
ľade. Piruetka rada privíta každé-

Basketbalisti dotácie dostanú

Poslanci napomohli zmenou VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu
malým basketbalistom a gymnastom.

M

iestny kontrolór Stanislav
Fiala totiž pred časom
skonštatoval, že Školský športový klub B.S.C. použil dotácie
nesprávne, a to na úhradu prenájmu tréningových priestorov,
ktoré má mestská časť vo svojej majetkovej evidencii a na
odmeny dobrovoľníkom, ktorí
pomáhajú trénerom pri vedení
tréningov. Hrozilo im preto, že
o dotáciu v sume 15 559,28 eur
prídu. Podobne na tom bolo
Gymnastické centrum, o.z., ktoré
malo prísť o 10 390,80 eur.
„Nešlo o úmysel. Platíme
za prenájom tréningových
priestorov v Petržalke, pretože na území tejto mestskej

časti sa nenachádza vhodná
hala na basketbal,“ vysvetľoval nám podpredseda basketbalového klubu Richard
Ďuriš.
Lenže to sa nemôže a bola
za to trojročná sankcia vylúčenia zo systému dotácií. Na
mimoriadnom zastupiteľstve
však poslanci schválili zmenu VZN. Prešiel pozmieňujúci
návrh poslanca Milana Vetráka, kluby budú môcť zahrnúť
do svojich nákladov aj nájomné v budovách, ktoré sú
priamo napojené na rozpočet mestskej časti. Odmeny
dobrovoľníkom by sa ani naďalej nemali z dotácie dávať.
(in)

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Obhliadka
vo
a poradenst

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ
vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere






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

AKCIA:
Ku každým dverám
kľučka ZDARMA

európska jednotka v renováciách

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

www.portas-renovacie.sk

VÝMENA

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

Realizácia 13 bytov nad sebo

Znova škola korčuľovania

➤

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

(as)
foto: muop.bratislava.sk,
Matúš Husár

FC Petržalka po odchode Erika Prekopa
do Hradca Králové
veľmi potreboval získať
súceho strelca. Všetko
nasvedčuje tomu, že
sa to podarilo, lebo
útočník Ladislav Almási, ktorý na pravý
breh Dunaja prišiel zo
Šamorína, patrí medzi
najlepších strelcov II. ligy. V siedmich kolách už upozornil na seba
8 gólmi, v bratislavskom derby FC Petržalka – Slovan B (3:0) dokonca
dvakrát prekonal súperovho brankára!
Aké boli vaše pocity po víťazstve nad Slovanom B?
Po troch zápasoch v rade
bez víťazstva sme už veľmi
potrebovali naplno bodovať.
Naše víťazstvo bolo zaslúžené. Ďakujem fanúšikom za
skvelú podporu, určite sú najlepší v II. lige a dovolím si povedať, že ani v najvyššej súťaži
viaceré kluby nemajú takých
výborných priaznivcov.
Prvý gól ste strelili až na
konci prvého polčasu, keď
predtým ste nevyužili dvetri dobré príležitosti...
Nastrelil som ešte aj žrď,
spoluhráči ma neustále vpredu hľadajú dobrými prihrávkami. Som už zvyknutý, že sa
častejšie dostávam do šancí.
Niekedy sa mi v koncovke
darí viac, inokedy menej, ale
podstatné je, že proti Slovanu
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FC Petržalka má výborného
strelca Almásiho

Poznáte príbeh najstaršieho
petržalského kostola?

D
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ho, začiatočníka a či už pokročilého korčuliara. Stačí sa prihlásiť na
rovnomennej webovej stránke.
Ponúkajú mesačné kurzy, jednorazové vstupy, ako aj individuálne hodiny každú nedeľu v pravidelnom čase od 15.15 do 16.15
h až do 28. apríla 2019.
„Klasické verejné korčuľovanie bude od októbra 2019 do
marca 2020,“ informoval nás
Martin Pinček, manažér Zimného štadióna Petržalka. (mv)

pred výmenou

po výmene
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skratka
Akadémie
múzických
umení

1. časť
tajničky
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KRÍŽOVKA
stal sa
letným
(zried.)

druh
bambusového
dreva

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

netkaná
lisovaná
textília

cestuj
lietadlom

označenie
lietadiel
Etiópie

4. časť
tajničky

vykonávalo

Pomôcky:
Avot, tonkin, anon,
alén, scat

staršia
značka
žiletiek

pleskot

časť nohy

šúchalo,
mädlilo
(kniž.)

úchytkom
ovos, po
anglicky

druh
zeleniny
Elemír
(dom.)

vzlykať
(kniž.)
odspodu
zapol

bodka
(zastar.)
rovnaké

tlakový
hrniec
stojí
v prístave

elektronický list

posielam
dolu
5. časť
tajničky
zamiesť
(zried.)
týkajúca
sa tlenia

postrapatí

osobné
zámeno
klepaním
zhotov
sluchové
orgány
obral
(expr.)

ruiny,
zrúcaniny
čipka,
po česky

obhoria

gargarizuje
skľúčiť,
zarmútiť

Šarlota
(dom.)
Pomôcky:
prosením
štrand,
obmäkči
pinit, oat,
poise

osobné
zámeno
2. časť
tajničky

okolo
(bás.)
vypiera

urobené
zo zrebí
upečie na
povrchu

skr. podplukovníka
utešujú

omámiť
morské
pobrežie
(geogr.)

EČV
Prešova

stal sa
ťažkým

trojrozmerný útvar
Leopold
(dom.)

určené
na oranie
otáčavá

priúča

banda
(pejor.)
priam

mäso
z hovädzieho chrbta

skratka
štátu
Virgínia
rozposlal

postupne
ušil
spití
týkajúce
sa orlov
6. časť
tajničky

odmotajú

rozrezávaj
Matilda
(dom.)

upadá
obyvateľ
Laosu

pokrčiť

motá,
navíja
lúhuje

nepravdivo
(kniž.)
jodid
tálny

jelenice
ukradol
(hovor.)

liezol
(zried.)
trhať
(kniž.)

teplotou
rozpúšťajte
máča

hrubé
povrazy

stok
slávnostný
oblek

tropický
plod

kto dostáva gážu
skratka
poručíka

vlastný
mlokom
muž

skratka
oddelenia

okaté
dievčatá

staré
mince
premokne

oproti
malé kury

skratka
obrneného
transportéra

3. časť
tajničky

dobové
odevy
sekaním
rozdrobí

Florián
(dom.)
nutkajú
(kniž.)

daroval

organický
kal

rod
javiskové
dekorácie

pichalo
rohami
pofŕkala

tamten

znížený
tón E

Izabela
(dom.)
krpatieť
(zried.)

email
chlácholí

tmavozelený
nerast

dôverný
pozdrav

útes
(bás.)

trójsky
hrdina
zlé
počasie

školenosť
Pomôcky:
Eneas, papillon, slota, areola

spôsob
spevu
(hud.)

izbový
psík
citoslovce
ľútosti

jednotka
zn. P
značka
ródia

úderom
do hlavy
zbav
vedomia

kruh
okolo
Mesiaca
(astron.)

Karol
(dom.)

polihuje
(expr.)

prihrať

kumulén
(chem.)
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