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Terasa, ktorá obe ulice spája, je 
špecifická tým, že tu na malom 

priestore nájdete hneď tri prevádzky, 
a  nie sú to klasické krčmy, ale skôr 
obchody, ktoré ponúkajú okrem iné-
ho aj alkohol, a  to od skorého rána 
až do večera. Vchádzame do prvej 
z nich, do Trafiky otvorenej od 7h do 
19h. Predávajú tu kávu, aj poldecáky 
v umelohmotných téglikoch, rozlieva-
né víno do plastových fliaš či pivo. 
Väčšina ľudí si však počas našej ná-
vštevy prichádza pre lístky na MHD 
a podať Loto. Pýtame sa predavačky, 
či jej neprekážajú pijani pred dvera-
mi. „Nemôžu stáť rovno pred nami, 
dali sme na dvere zákaz,“ hovorí, ako 
sa s  nimi snažia vysporiadať, pričom 
dodáva, že sú typy, ktorým žiadny al-

kohol nepredá, pretože na terase ro-
bia neporiadok. „Keď prídu robotníci, 
alebo dôchodcovia z blízkych vchodov 
a chcú si dať jedno na terase, nemám 
s tým problém. Sú slušní, jeden z nich 
tu aj pravidelne upratuje, ale kvôli 
tým ostatným som už volala aj mest-
skú políciu.“ Predavačka, ktorá v pre-
vádzke pracuje už vyše 6 rokov, tvrdí, 
že popíjajúci na terase sú tu odjakživa, 
hoci minulý rok to už bolo neúnosné. 
„Tento rok sa to zlepšilo, pretože sme 
ich vyhnali. Teraz sedia a popíjajú na 
neďalekom trhovisku (pod Braníkom, 
dnes je z neho parkovisko, pozn. red.),“ 
dodala.

My nie, to tí druhí
Kúsok od Trafiky natraf íme na 

dvojicu dôchodcov s  pivom a  pol-
decákmi. „Prečo nejdete do krčmy?“ 
pýtame sa ich. „Som dôchodca, 
nemám toľko peňazí,“ tvrdí jeden 
z nich. „Tu si dám so susedom z ved-
ľajšieho vchodu pivo a idem domov. 

Pokračovanie na strane 7 ➤

Ako sa zbaviť  
popíjajúcich na Beňadickej?
Celé roky sa obyvatelia domov na Vígľašskej a Beňa-
dickej sťažujú na skupinky popíjajúcich na terase pria-
mo pod ich oknami. Boli sme sa tam pozrieť v bežný 
pracovný deň o deviatej hodine ráno. 

„Pokiaľ ide o  predmetnú lokalitu, 
v  tomto roku sme prostredníctvom 
telefonátov od občanov riešili 25 prí-
padov a  tieto sa týkali konzumácie 
alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách a oblasti čistoty a po-
riadku na verejných priestranstvách. Je 
potrebné povedať, že sa tu nachádzajú 
viaceré zariadenia, v ktorých sa predá-
vajú alkoholické nápoje a podnety od 
občanov sme zaznamenávali prevaž-
ne v  letnom období. Tieto miesta sú 
z  našej strany častejšie monitorované 
a  zistené priestupky riešené v  zmysle 
platných zákonov.“

Za priestupok proti verejnému po-
riadku môže mestská polícia uložiť 
pokutu 33 eur. 

Eviduje mestská polícia lo-
kalitu Vígľašská –Beňadic-
ká ako kritickú? Pýtali sme 
sa hovorcu Petra Plevu.

Najhoršie to 
bolo v lete

Čo má rodné číslo 
spoločné s vaším 
autom?
Elektronická registrácia do parkovacie-
ho systému je jednoduchá, párminúto-
vá záležitosť.

Gastrokútik na 
plavárni nahradia 
masáže
Minulý rok navštívilo Petržalskú plavá-
reň päťnásobne viac návštevníkov, ako 
predpokladal rozpočet. 

Plogging berie ako 
morálnu povinnosť
Peter Farkašovský (22) priniesol do 
Petržalky beh, pri ktorom zbierate 
odpadky. 

Monumentálne 
maľby zmizli pod 
polystyrénom
Vzdali sme sa unikátu, ktorý nenájdeme 
na žiadnom inom sídlisku na Sloven-
sku, dokonca ani v Čechách.
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Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Profesionálny Servis okien
- nastavenie okien - premazanie kovania
- oprava kovania
- výmena tesnenia - výmena skiel

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

0902 876 543

 www.rakan.sk 

 Profesionálny Servis okien
- nastavenie okien - premazanie kovania 
- oprava kovania 
- výmena tesnenia - výmena skiel

Rolety; žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné..
se

rv
i

s 
 Nepreplácajte !!!

 e-mail:rakan@rakan.sk 
Profesionálny servis -  seriózna cena   -  záruka odbornosti prax od roku 1996 

Profesionálny servis -  seriózna cena   -  záruka odbornosti prax od roku 1996 

www.rakan.sk
e-mail:rakan@rakan.sk

0902 876 543
Rolety; žalúzie; sieťky 
okenné; sieťky dverné. Nepreplácajte !!!

„Osobne to beriem ako 
zásah do môjho súkro-

mia,“ napísala nám čitateľka 
Anna. „Ako Petržalčanke mi 
ponúkajú bezplatne parko-
vať, ale „kúpim“ si to za moje 
rodné číslo. Čo má spoločné 
s autom? Predsa, keď zmením 
trvalý pobyt, rodné číslo mi 
zostáva rovnaké, avšak mu-
sím si vybaviť nový občiansky 
preukaz. Zaujímavé, že jeho 
číslo odo mňa nechcú....“ 

Starosta Ján Hrčka zjavne 
podobných výhrad zaregis-
troval viac, a  tak sa k  tomu 
vyjadril aj na svojom facebo-
okovom profile. „Práve som 
si prečítal komentáre ľudí, 
ktorí sa vyjadrovali, prečo 
musia zadávať do registrač-
ného formulára nového par-
kovacieho systému údaje ako 
rodné číslo a  číslo bytu, pri-
čom kritizovali, že rodné číslo 
je osobný údaj, ktorý mestská 
časť nemá právo pýtať a číslo 
bytu si vieme nájsť. Rád by 
som preto všetkým, ktorých 
to náhodou zaujíma, pove-
dal: Mestská časť Petržalka, 

ako správca registra oby-
vateľov disponuje všetkými 
rodnými číslami ľudí s  trva-
lým pobytom na jej území (a 
množstvom iných údajov). 
Nikomu nepríde čudné, že 
keď ide voliť (čo tiež zabez-
pečuje mestská časť), tak pri 
svojom mene vo voličskom 
zozname má uvedené rodné 
číslo, na základe ktorého ho 
člen volebnej komisie overu-
je? Odkiaľ si myslíte, že sa to 
rodné číslo na zoznam voli-
čov dostalo? Čiže áno, rodné 
číslo je osobný údaj, ale mest-
ská časť ním legálne disponu-
je. Pýtame ho preto, aby sme 
Vás kvôli registrácii nemuseli 
preháňať na úrad a zároveň 
vedeli s čo najväčšou pravde-
podobnosťou overiť, že ste to 
naozaj Vy a  nie niekto iný,“ 
vyjadril sa a  vysvetlil aj dô-
vod, prečo je nutné nahlásiť 
číslo bytu. „Aj keď disponu-
jeme registrom osôb, tak vo 
viacerých prípadoch nedis-
ponujeme údajom, v  ktorom 
byte bývate... Áno, dnes je 
tento údaj iba informatívny, 

lebo sa v  zmysle VZN na-
ňho neviaže žiadne obme-
dzenie. Ale bez tohto údaju 
nebudeme vedieť povedať, 
ako ľudí ovplyvní mestská 
parkovacia politika, kde sa 
majú autá registrovať na byt. 
Ospravedlňujem sa, že nás 
zaujíma, ako našich obyvate-
ľov ovplyvní zavedenie celo-
mestskej parkovacej politiky, 
a  preto ich tak hrozne zaťa-
žujeme jedným zbytočným 
údajom naviac. Ďakujem za 
pochopenie a verím, že aspoň 
niektorí ľudia ocenia to, že 
môžu registráciu urobiť cez 
internet za pár minút.“

Dôvodom žiadosti samo-
správy o  rodné číslo teda je 
uľahčiť obyvateľom postup 
registrácie bez nutnosti cho-
diť na úrad osobne. To bude 
možné od 15. októbra, najmä 
starší ľudia však prichádza-
li už v  prvých októbrových 
dňoch. Pri vstupe na miest-
ny úrad sú totiž k  dispozícii 
dvaja zamestnanci, ktorí vám 
vysvetlia všetky podrobnosti 
o parkovacom systéme. 

Poslanci súhlasili, že zverej-
nia mzdy, plat alebo odme-

ny ako poslancom uhrádzané 
i  z rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy a Bratislavského 
samosprávneho kraja za každý 
kalendárny mesiac. 

Podľa tabuľky za me-
siac júl 2019 je napríklad 
hrubý mesačný plat starostu  
4032 eur, vicestarostiek 1956 
eur a prednostu 3333 eur.

Odmena miestneho poslan-
ca je 171,72 eura v  hrubom 
mesačne. Túto sumu po-
berajú všetci poslanci, 25 
z  nich má ešte 104,94 eura 
alebo 190,80 eura za prácu 
v  komisiách miestneho za-
stupiteľstva a zvyšných desať  
190,80 eura za prácu v Miest-
nej rade. Medzi iné príjmy sa 
radia sobáše – za júl 2019 
bola najaktívnejšou sobášia-

cou Ľudmila Farkašovská, 
ktorá za ne dostala 215 eur 
a Miroslav Dragun 105 eur. 

Niektorí poslanci figurujú 
aj v  mestskom zastupiteľstve, 
prípadne na župe. V  mest-
skom zastupiteľstve sa odme-
ny poslancov pohybujú od  
235,70 eura. Týka sa to poslanca 
Petra Cmoreja, Eleny Pätoprstej. 
Ján Karman dostáva 259,55 eura, 
rovnako ako Tomáš Palkovič. 

Odmeny župných poslancov 
sú 614,46 eura v prípade Jána 
Karmana, 619,46 eura v  prí-
pade Jany Hrehorovej a Lýdie 
Ovečkovej. Tatiana Kratochví-
lová má navyše ako vicepri-
mátorka 2 623,96 eura a Elena 
Pätoprstá ako vicežupanka  
2 426,30 eura. 

Keď si pozriete tabuľku, 
petržalský poslanec má za 
svoju funkciu priemerne od 
276 do zhruba 360 eur me-
sačne, čo je skôr symbolická 
odmena, ak svoju prácu robí 
s  nasadením a  skutočne sa 
zaujíma o  problémy svojich 
voličov. (in)

Aké máte možnosti:

Prihlásiť si trvalý pobyt do Petržalky
Môžete tak urobiť na ohlasovni po-
bytu MÚ Bratislava-Petržalka.

Prihlásiť si tzv. administratívny 
trvalý pobyt
Ak bývate v Petržalke a nemáte inú 
možnosť, od 15.10.2019 si na matrike 
MÚ môžete prihlásiť trvalý pobyt na 
nehnuteľnosť mestskej časti.

Ak ste Petržalčan/ka:

•	 máte trvalý pobyt v Petržalke
•	 vlastníte auto alebo využívate  

firemné auto na súkromné účely
•	 ste zaregistrovaný na  

www.parkovanievpetrzalke.sk

Parkujte prednostne na všetkých  
parkoviskách v Petržalke ZADARMO.

Byť Petržalčanom sa oplatí!

REZIDENTI NEREZIDENTI

Od 1.10.2019 elektronicky na 
www.parkovanievpetrzalke.sk

Od 15.10.2019 na MÚ v Petržalke
pondelok – štvrtok 8:00 h – 17:00 h
piatok 8:00 h – 15:00 h

K registrácii potrebujete:
•	 mobilné	číslo	a	e-mail
•	 údaje	-	meno,	rodné	číslo,	EČV	 

auta a adresu trvalého pobytu 
(vrátane poschodia a čísla bytu)

AKO SA  
REGISTROVAŤ

PARKUJTE 
S APLIKÁCIOU
Namiesto poplatku 1€ za každú 
začatú hodinu parkujte vďaka 
mobilnej aplikácii ZADARMO ako 
Petržalčan v čase:

•	 pondelok	-	štvrtok	8:00	h	-	18:00	h
•	 od	piatka	8:00	h	do	nedele	18:00	h

Mať aplikáciu sa oplatí!

Petržalčania sa môžu od 1. októbra elektronicky prihlásiť do pi-
lotného parkovacieho systému na novej webovej stránke www.

parkovanievpetrzalke.sk. Je to jednoduchá, párminútová záležitosť. 
Niektorých ľudí však udivilo, čo má rodné číslo, ktoré systém žia-
da, spoločné s autom. Starostu zas rozladili tieto výhrady do takej 
miery, že na svojej facebookovej stránke reagoval mierne ironicky.

Čo má rodné číslo  
spoločné s vaším autom? 

Ako postupovať
Systém od vás chce: meno, 

priezvisko, mobilné číslo, 
e-mail, EČV auta, rodné čís-
lo, adresu trvalého pobytu, 
poschodie, na ktorom máte 
trvalý pobyt a číslo bytu. Po-
sledné dva údaje nájdete buď 
na katasterportal.sk alebo 
v  ročnom zúčtovaní za byt 
alebo v kúpnej zmluve. Po vy-
plnení formulára a súhlase so 
spracovaním osobných úda-
jov a  odkliknutí prehlásenia, 
že neregistrujete nepojazdný 
vrak, vás systém informuje, 
že „Vaša žiadosť o  rezident-
ské parkovanie zaevidovaná 
v  Petržalskom parkovacom 
systéme a čaká na schválenie. 
Potvrdenie o  schválení alebo 
zamietnutí žiadosti dosta-
nete na Váš e-mail, ktorý ste 
zadali v registračnom formu-
lári“. Údaje v žiadosti môžete 
upraviť opätovným vyplne-
ním registračného formulára. 

Dôležitá je informácia, že 
formulár slúži na registráciu 
prvého (jedného) vozidla. 
Ďalšie vozidlá bude možné 
pridávať a spravovať v mobil-
nej aplikácii od 1. 11. 2019. Od 
tohto dátumu bude umožne-
ná registrácia aj prostredníc-

tvom mobilnej aplikácie.
Na stránke parkova-

nievpetrzalke.sk nájdete od-
povede aj na často kladené 
otázky. Napríklad „Koľko 
budem môcť mať zaregistro-
vaných automobilov na jed-
nu osobu alebo domácnosť?“ 
Odpoveď samosprávy je, že 
neuvažujú o obmedzení auto-
mobilov na jednu osobu ale-
bo domácnosť, ale z  dôvodu 
možného zneužitia sa zvažuje 
limit 5 automobilov.

Samospráva informuje, 
že v  prípade otázok môžete 
použiť kontaktný fomulár na 
stránke alebo zavolať na číslo 
+421 911 796 797.

Nepetržalčania, ktorí budú 
chcieť využívať výhody sys-
tému, sa môžu prehlásiť na 
trvalý pobyt v  Ohlasovni po-
bytu. Mestská časť umožní od  
15. 10. každému záujemcovi 
prihlásiť sa na tzv. administra-
tívny trvalý pobyt, čo zname-
ná, že môže zostať bývať tam, 
kde doteraz, a  trvalý pobyt 
bude mať na adrese určenej 
mestskou časťou. Jedinou pod-
mienkou bude presmerovanie 
si pošty na adresu, kde takýto 
záujemca reálne býva.  (in, mh)

 foto: MČ Petržalka

Vyhradené 
parkovanie 
vám zostáva
Petržalskí poslanci na po-
slednom zastupiteľstve 
schválili VZN, podľa kto-
rého sa vyhradené parko-
vacie miesta nebudú rušiť 
ani po zavedení parkova-
cieho systému v Petržalke, 
ale nové sa už vydávať ne-
budú, s výnimkou tých pre 
ZŤP.

Podľa informácií z  materiálu 
evidovala mestská časť Petr-

žalka k  1.septembru tohto roka 
1922 vyhradených parkovacích 
miest. Z  toho bolo celodenne 
794 miest, od 17:00 h  – 8:00 h   
184 miest a  pre ZŤP 944 miest. 
Mestskej časti sa príjem z  vy-
hradeného pakovania zvyšoval, 
v  roku 2015 to bola suma 386 
519 eur do rozpočtu, v roku 2018 
už 509 572 eur. Tieto miesta 
budú zrušené po zavedení celo-
mestskej parkovacej politiky. 

Starosta Ján Hrčka na za-
stupiteľstve uviedol, že nové 
vyhradené miesta v Petržalke 
by už kvôli naplnenej kapaci-
te aj tak nebolo možné vy-
dávať. Aktuálny stav je teda 
taký, že „existujúce povolenie 
k  vyhradeniu parkovacieho 
miesta ostáva v  platnosti 
a miesto v užívaní, najneskôr 
do 1. 1. 2021 iba za podmien-
ky, že držiteľ povolenia sú-
hlasí s premiestnením vyhra-
deného parkovacieho miesta 
na iné miesto, ktoré mestská 
časť vykoná za účelom op-
timalizácie parkovacieho 
priestoru parkoviska novým 
umiestnením vyhradeného 
parkovacieho miesta. Všetky 
náklady spojené s  premiest-
nením vyhradeného parko-
vacieho miesta znáša mest-
ská časť. Ak držiteľ povolenia 
nesúhlasí s  premiestnením 
vyhradeného parkovacieho 
miesta, platnosť povolenia 
zaniká v  zmysle bodu 2.10 
Zásad pre vydávanie povole-
nia k vyhradeniu parkovacie-
ho miesta.“ (in)

foto: Matúš Husár 

Zaujímajú vás odmeny poslancov?
Na júnovom miestnom zastupiteľstve si poslanci schválili uznesenie, 
že zverejnia odmeny za svoje verejné funkcie. Ak vás zaujíma, aké 
boli ich odmeny za mesiac júl, nájdete ich na stránke https://www.
petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/08/ODMENY-7_2019.pdf.

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA
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OPTIKA – Gercenova 4

Bratislava – Petržalka – Korzo

ŠIROKÝ VÝBER DIOPTRICKÝCH
RÁMOV AJ PRE DETI

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
ZADARMO /pri kúpe okuliarov/ Tel.: 0911/237 232

ZĽAVA na dioptrické rámy -30%
ZĽAVA na slnečné okuliare -30%, -40%

Multifokálne okuliarové šošovky VARILUX
/pri zakúpení komplet okuliarov/

www.optikavion.sk
prominent@chello.sk

1+1

ZĽAVA -20% 
na dioptrické sklá
pri predložení tohto letáku.
/pri kúpe komplet okuliarov/

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!

Aj o tom, okrem iného, in-
formuje Správa o  kon-

trole v  Športových zariade-
niach Petržalky, ktorú dostali 
na poslednom zastupiteľstve 
do rúk petržalskí poslanci. 
Správa vysvetľuje dôvody, 
prečo sa gastroprevádzka na 
plavárni neujala a  aktuálne 
nefunguje. „Spoločnosť ŠZP 
uskutočnila v roku 2016 súťaž 
na prenájom gastro priesto-
rov, nájomca mnamka fit s.r.o. 
však následne zistil, že ob-
rat zo služieb nie je taký, ako 
predpokladal,“ citujeme z  vy-
jadrenia konateľa. „Preto svoju 
činnosť k 30. júnu 2018 ukon-
čil. Následne vyjadril záujem 

o služby iný subjekt (p. Selec-
ká). Keďže sme mali skúse-
nosti s predošlým prenájmom, 
nájomné bolo navrhnuté na 
úrovni 500 eur, aby sme sub-
jektu umožnili dlhodobé pô-
sobenie. Ale akonáhle došlo 
k nárastu počtu slnečných dní 
a  poklesu klientov plavárne, 
nájomca avizoval nízke obra-
ty a problémy. Vyústilo to do 
ukončenia nájmu k  8. aprílu 
2019. Na základe týchto skú-
seností aktuálne zvažujeme 
zrušenie gastro prevádzky 
a využitie priestorov napr. pre 
masáže. Zabezpečenie občer-
stvenia zamýšľame formou 
automatov.“

Oslovili sme manažérku 
plavárne Editu Širillovú, ktorá 
potvrdila informácie zo správy. 
„Nie sme aquapark, ale multi-
funkčná plaváreň, návštevníci 
sú najmä z najbližšieho okolia, 
prichádzajú najčastejšie na 
hodinu a  pol, väčšina nemá 
záujem konzumovať,“ poveda-
la nám a dodala, že návštevnosť 
plavárne navyše ovplyvňuje 
počasie, napríklad tohtoroč-
ný upršaný máj mal najvyššiu 
návštevnosť od začiatku pre-
vádzky. Napriek tomu náklady 
na gastroprevádzku ledva po-
kryli zisky v zime. 

Na plavárni, ktorá bojuje 
o  každý kúsok priestoru, je 

komfort mať nevyužívanú 
časť. Preto sa kompetentní 
predbežne zhodli na masá-
žach. Ľudia si ich žiadajú, boli 
by na rovnakom poschodí 
ako saunový svet. Realizácia 
nie je až taký problém, z for-
málneho hľadiska je to kom-
plikovanejšie. Je nutná analý-
za nákladov, projekt, zámer 
musí schváliť dozorná rada.... 
následne treba demontovať 
kuchyňu, zreorganizovať 
a  zariadiť priestor, možno 
bude nutná aj rekolaudácia. 
„Cez zimu by to chceli sproce-
sovať,“ uviedla Edita Širillová.

(in) 
foto: Matúš Husár

Okrem toho poslanci pod-
porili aj vybudovanie in-

formačného systému pre inte-
gráciu dát zo senzorov v našej 
mestskej časti. „Ide o podporu 
študentských projektov, ktoré 
budú testované v  Petržalke,“ 
povedal nám Miroslav Behúl.

V prvom projekte študenti 
v  rámci svojich záverečných 
prác vyvíjajú systém pre mo-
nitoring a  čistenie odpado-
vých vôd. „Rozpustený kyslík 
a  ďalšie zložky kvality vody 
majú vplyv na rast, repro-
dukciu a  prežitie sladkovod-
ných organizmov. Moderné 
monitorovacie zariadenia 
umožňujú získať informácie 
o stave kvality vody a v reál-
nom čase informovať verej-

nosť a  zodpovedné subjekty, 
ako aj poskytnúť údaje o vý-
voji kvality vody v dlhodobom 
časovom horizonte,“ uvádza 
sa v dôvodovej správe. Údaje 
budú zobrazované v reálnom 
čase vo forme číselných hod-
nôt a grafov prostredníctvom 
informačnej platformy na we-
bovej stránke. 

Vďaka  druhému projek-
tu sa obyvatelia na jednom 
mieste dozvedia environ-
mentálne parametre ako je 
teplota, vlhkosť, prašnosť, 
CO, NO2 a hlučnosť. A to aj v 
mobilnej aplikácii, ktorá bude 
upozorňovať na neobvyklé 
situácie a  zaznamenávať uži-
točné dáta od užívateľov.  (in)

 foto: archív M. B.

Kam pôjde 
1,93 milióna 
od mesta?
Petržalka dostane od mes-
ta finančnú kompenzáciu 
vo výške 1,93 milióna eur 
za rozdiely, ktoré vznika-
jú pri prerozdeľovaní po-
dielových daní. Peniaze 
budú investované do revi-
talizácie Sadu Janka Kráľa 
(1,5 milióna eur), zvy-
šok na bezbariérové prí-
stupy a  osvetlenie pozdĺž 
Chorvátskeho ramena. 

Na otázku, prečo bol me-
dzi priority vybratý aj 

Sad Janka Kráľa, ktorý po dlho-
ročnom spore má prejsť späť 
do správy hlavného mesta, 
starosta Ján Hrčka odpovedal, 
že ľudia podľa neho nepozerajú 
na to, komu park patrí. „Keď sa 
v ňom prechádzajú, neriešia, či 
je mestský alebo ‚mestskočast-
ný‘, pozerajú na iné veci. My na 
to 1,5 milióna eur nemáme, 
a  ak mesto ako kompenzáciu 
zveľadí priestor v mestskej časti, 
aj keď neslúži len Petržalčanom, 
budeme radi,“ skonštatoval.

Poznamenal, že takýto 
spôsob kompenzácie sa týka 
len tohto roka, v budúcnosti 
by mali peniaze z mesta prísť 
priamo na účet mestskej 
časti. Podmienkou však je 
zmena štatútu, ktorá zabez-
pečí reálne prerozdelenie 
peňazí navyše.  (tasr)

 Gastrokútik  
na plavárni nahradia masáže

Minulý rok navštívi-
lo Petržalskú plavá-
reň päťnásobne viac 
návštevníkov ako 
predpokladal roz-
počet. Šlo o 199 784 
osôb pri 91 rôznych 
možných kombiná-
ciách vstupov, pri-
čom priniesli  
621 058,00 eur. Až 
78 percent preda-
ných vstupov, vrá-
tane saunových, sú 
90-minútové. 

Jesenné upratovanie

Zbavte sa starých elektrospotrebičov

„Opäť žiadame obyvateľov, 
aby objemný odpad pred 

uložením do kontajnera upravili 
na čo najmenšiu možnú veľkosť 
a šetrili tak miestom. Pristavené 
kontajnery slúžia výhradne na 
objemný odpad, zakázané je do 

nich ukladať: drobný stavebný 
odpad, elektrospotrebiče alebo 
nebezpečný odpad. Rovnako 
dôležité je aj to, aby obyvatelia 
objemný odpad neukladali ved-
ľa kontajnera. Zároveň prosíme 
motoristov, aby nevhodným par-

Bude tam pristavené vozidlo, 
pri ktorom budú pracovníci 

spoločnosti ARGUSS, s.r.o. prebe-

rať len od občanov staré nátero-
vé hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, 
oleje a  tuky, batérie, žiarivky, 

Budú monitorovať 
vodu v Draždiaku
Petržalskí poslanci sa 
stotožnili s návrhom 
poslanca Miroslava 
Behúla, na Veľkom 
alebo Malom Draž-
diaku bude vybu-
dovaná testovacia 
stanica pre monito-
ring kvality vody. Ihriska na Bosákovej  

sa odmietajú vzdať
Roky nepovšimnuté a schátrané ihrisko v areáli dopravného ihriska 
na Bosákovej ulici možno ožije a to vďaka občanom, ktorí zobrali 
iniciatívu do vlastných rúk. Chcú, aby Petržalčania, ktorí bývajú 
v okolí, mohli už na budúci rok využívať bezplatnú posilňovňu.  

Plocha, na ktorej bolo kedy-
si detské ihrisko, dnes zíva 

prázdnotou. Sú na ňom torzá  
preliezok, hojdačiek, betóno-
vé múriky a pohybom po tejto 
ploche sú dnes deti vystavené 
riziku úrazu. Poslanci mestskej 
časti obyvateľom roky sľubo-
vali, že sa to zmení a ihriska sa 
čoskoro dočkajú. Mestská časť 
zaviazala v  minulosti nájomcu 
pozemkov Autoklub Slovakia 
Assistance (ASA), aby ihrisko 
postavil na vlastné náklady, a to 
do októbra minulého roka. Do-
teraz sa tak nestalo. „Keď sme sa 
o ihrisko začali zaujímať, zistili 
sme, že realizácia je v  nedo-
hľadne. A aj keby nájomca in-
vestoval 10 – tisíc, ten, kto má 
prehľad o cenách na trhu, vie, 
že s tým veľa neurobíte. Keďže 
tu žijeme, chceli by sme, aby 
ihrisko malo aj zmysel, bolo 
funkčné a  mohla ho využívať 
široká verejnosť,“ povedal nám 
Martin Čambalík, iniciátor re-
vitalizácie ihriska na Bosákovej. 

Raz aj stolný tenis
Obyvatelia oslovili nájomcu 

pozemkov ASA a  dohodli sa, 
že sa pokúsia zohnať zdroje 
a  spolu vybudujú   streetwor-
koutové ihrisko. „V  okolí sú 
ihriská pre najmenšie deti, 
ale staršie deti od 12, 13 ro-
kov, mládež, dospelí sú bez 

možností, preto po prieskume 
medzi obyvateľmi padlo roz-
hodnutie postaviť hrazdy na 
cvičenie a  prvky na posilňo-
vanie,“ vysvetľuje Čambalík. 
K  streetworkoutovému ihris-
ku chcú v  budúcnosti pridať 
ďalšie prvky a  minifutbalové 
ihrisko, stolný tenis prípad-
ne aj stolný futbal. „Finanč-
né možnosti sú obmedzené, 
v  prvej etape zrealizujeme 
posilňovňu - multifunkčné 
hrazdy na cvičenie. Aby sme 
mohli investovať maximum 
do vybavenia ihriska, od mest-
skej časti sme chceli len pomoc 
pri terénnych úpravách, teda 
odstránení starých prvkov 
a vyrovnanie terénu.  Zapojili 
sme sa preto do výzvy mestskej 
časti na skrášlenie okolia a 
predložili projekt. Tu sa to za-
seklo,“ uviedol Čambalík. 

Komisia životného prostre-
dia MČ - Petržalka projekt ne-
odporučila ani do hlasovania 
verejnosti. Dôvod? „Workou-
tové ihrisko na Bosákovej ulici 
komisia neposunula do verej-

ného hlasovania z objektívnych 
dôvodov. Daný pozemok patrí 
mestu, ale má ho v správe MČ 
Petržalka, ktorá uzavrela so 
spoločnosťou Autoklub Slova-
kia Assistance nájomnu zmlu-
vu. Z nej nájomcovi vyplývajú 
isté povinnosti, a to zrevitalizo-
vať detské ihrisko tak, aby zod-
povedalo platným technickým 
normám,“ informovala nás 
predsedníčka komisie Natália 
Podhorná. „Doteraz sa tak ale 
nestalo. Preto sme ako komisia 
požiadali miestny úrad, aby 
plnenie zmluvy preveril. Kým 
sa táto záležitosť neuzavrie, 
nemôže mestská časť inves-
tovať žiadne finančné pro-
striedky do projektu, ktorý má 
vyrásť na pozemku, ktorý jej 
ani nepatrí, a o ktorý sa mal v 
prvom rade postarať nájomca.“ 
Dodala, že na tomto ihrisku 
im záleží, preto sa o jeho osud 
budú naďalej zaujímať. „Nie je 
vylúčené, že ho mestská časť v 
budúcnosti podporí iným spô-
sobom,“ uzavrela.  (pn)

foto: archív M. Č.

Projekty, ktoré mestská časť zrealizuje
1. Komunitné kompostovanie: 48,3 %
2. Koza v háji: 20,4 %
3. Revitalizácia námestia Záporožská 2,4,6: 8,5 %
4. Mozaika Pankúchova: 6,8 %
5. Hmyzie domčeky a napájadlá pre vtáčiky: 4 %
6. Zazelenanie areálu JAMA: 3,6 %

 (pozn.red. podrobnejšie sme o projektoch písali v čísle 18)

kovaním nebránili manipulácii s 
veľkokapacitným kontajnerom,“ 
informuje na svojej stránke 
mestská časť. Harmonogram je 
k dispozícii na jej webovej strán-
ke. Najbližšie 16.10. (streda) pri-
stavenie – 18.10. (piatok) odvoz 
– Černyševského 29-33, Pifflova 
1-5, Wolkrova 1-3, Mánesovo 
námestie 1-8, Vavilovova 8-12, 
Wolkrova 11-13, Jungmannova 
10-14, Hálova 15-17, Belinského 
16-18, Ševčenkova 1-3. (pn)

vyradené zariadenia obsahujú-
ce chlórfluorované uhľovodíky 
(chladničky, mrazničky....), vyrade-
né elektrické a elektronické zaria-
denia – elektrospotrebiče (počíta-
če, televízory, monitory, žehličky, 
práčky, mixéry a pod.) (pn)

Aj túto jeseň, a to od 09. 10. 2019 do  
06. 12. 2019 vám k domom pristaví samosprá-
va veľkokapacitné kontajnery. 

Zber odpadov z domácností s obsahom škodli-
vých látok bude 19. 10. od 10.30 hod. do 12.30 
hod na Ovsištskom námestí, vedľa Jednoty.

S Í D L I S K O / S P O L O Č N O S Ť
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stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Do Petržalky sa s  rodičmi 
presťahoval ako trojročný 
z Londýna, kde sa narodil. 
Prežil tu detstvo aj do-
spievanie a  hoci už piaty 
rok študuje v  zahraničí - 
najskôr na strednej škole 
v  Kanade a  momentálne 
ekológiu a  manažment na 
University of St. Andrews 
v Škótsku - každé dva me-
siace sa vracia domov.

Do Petržalky ste priniesli 
šport, ktorý pomáha nielen 
športujúcemu, ale aj pla-
néte. Ako k tomu došlo?

 S   mamou (Ľudmila Far-
kašovská, petržalská poslan-
kyňa, pozn.red) sme oslovili 
organizátorov Run Festu OZ 
Behsity, ktorým sa nápad 
páčil. Nielen, že zaradili plo-
gging ako súťažnú disciplínu, 
ale navyše výrazne zredu-
kovali odpad vytvorený ak-
ciou tým, že sme namiesto 
tyčiniek a  čokolád rozdávali 
čerstvo napečené koláče od 
našich petržalských senio-
riek a  namiesto fľašiek s  vo-
dou sme postavili čapovaciu 
stanicu, kde si ľudia priniesli 
vlastnú fľašku. Práve tie naj-
jednoduchšie riešenia prine-
sú častokrát najväčší osoh. 
Úprimne, príliš si neviem 

predstaviť, ako sa v tom dá 
súťažiť. Vysvetlíte? 

 Podľa našich informácií sme 
prví na svete, kto zorganizoval 
plogging ako individuálnu sú-
ťažnú disciplínu, takže asi to 
lámalo hlavu viacerým ľuďom. 
My sme sa rozhodli založiť sú-
ťažnú disciplínu na počte zhy-
bov, resp. kusoch odpadu, koľ-
ko jeden bežec vyzbiera. Treba 
aj dodať, že súťažné kategórie 
boli dve - muži a  ženy. Čas 
nebol dôležitý. Mali sme hodi-
nu na zbieranie odpadu okolo 
Veľkého Draždiaka a  sused-
ných lesov. Vyzbierali sme viac 
ako 1000 kusov odpadu (cca 
50 kg), čo ma jednak nesmier-
ne teší, ale zároveň zarmucuje. 
Do cieľa sme solidárne dobehli 
všetci naraz. 
Už celé roky zbierate pri behu 
odpadky a domov sa vraciate 

s  vrecami plnými plecho-
viek a prázdnych téglikov od 
kávy.... Vraj ste to robili ešte 
predtým, ako ste prvý raz po-
čuli o ploggingu...

 Áno. O ploggingu som sa 
dozvedel asi tri roky po tom, 
čo som začal zbierať odpadky 
počas behu. 
Čo bolo motívom? Až tak 
vás rušil odpad pri behu? 

 Rozhodne. A čím viac som 
behal, tým viac som si začal 
odpadky okolo mňa všímať. 
Momentálne si už neviem ísť 
zabehať bez toho, aby som 
nezdvihol aspoň obal od ty-
činky. Plogging sa pre mňa 
stal morálnou povinnosťou. 
Stačí sa okolo seba poob-
zerať, či už ste na sídlisku, 
v parku alebo na akomkoľvek 
verejnom priestranstve - ako 
môžete nezdvihnúť plastovú 
fľašku, keď už ju raz vidíte po-
hodenú na zemi? Snažíme sa 
ospravedlniť našu ignoranciu 
sami pred sebou a povieme si 
„veď to nie je moje“, ale na to 
už v  dnešnej dobe nemáme 
nárok. Počúva sa to ťažko, 
ale za znečistenie životného 

prostredia môžete vy, ja, vaši 
priatelia, sused, vaše dieťa, 
rodičia, skrátka my všetci. 
Príroda je naša kolektívna 
zodpovednosť a  tento pocit 
zodpovednosti ma motivuje 
k ploggingu. 
Takže ste chodili behať 
s vrecom na odpadky a v ru-
kaviciach? 

 Nenosím ani rukavice, ani 
vrece na odpadky. Zoberiem 
toľko, koľko unesiem vlast-
nými rukami. Samozrejme, 
niektorí ľudia, pochopiteľne, 
preferujú neprísť do priameho 
kontaktu s odpadom a vtedy to 
vyriešite vrecom a rukavicami. 
Ako na vás reagujú okoloi-
dúci?

 Niektorí zmätene, najmä, 
keď ma vidia behať s plechov-
kou od piva, ale vždy ich len 
milo pozdravím a bežím ďalej. 
Kedy ste prvý raz zistili, že 
to, čo robíte, má aj oficiálny 
názov? 

 O ploggingu som prvý raz 
počul začiatkom tohto roku. 
Zistil som, že je to oficiálny 
šport, ktorý vymyslel Erik 
Ahlström v  Štokholme už 
v roku 2016. 
Aktuálne študujete v  Škót-
sku. Stretávate aj tam pri 
behu ploggerov?

 Priznám sa, plogging tu 
tiež veľmi nepoznajú, pretože 
asi nie je potrebný. Spoloč-
nosť tu má oveľa väčší rešpekt 
k  prírode ako na Slovensku. 
Škótsko má ambíciu dostať 
v roku 2030 štatút zero waste, 
čo znamená že budú schopní 
separovať sto percent vytvo-
reného odpadu. Navyše, už 
dnes je Škótsko z drvivej väč-
šiny poháňané obnoviteľnými 
zdrojmi energie. Je tu navyše 
skutočne veľmi čisto, takže 
„žiaľ“ len behám. 

Plogging asi nie je vhodný 
pre všetkých bežcov. Nie 
všetkým zrejme vyhovuje 
zastavovať, zohýbať sa, me-
niť smer. Kto sa v ňom teda 
nájde?

 Nemusí všetkým vyho-
vovať, ale zvládne ho sku-
točne každý. Bežte vlastným 
tempom, vlastným smerom 
a zohnite sa po toľko odpad-
kov, koľko vám telo dovolí. 
Som mladý človek, ale, žiaľ, 
kvôli genetike mám už teraz 
problémy s  chrbtom. Zohý-
baním sa však posilňujete 
brušné, stehenné a  aj chrb-
tové svalstvo. Spevňujete si 
tak celé telo, a  teda odľahču-
jete záťaž, ktorá je prirodzene 
vyvíjaná na chrbticu a  rôzne 
kĺby.  
Vás názor na Petržalku 
z hľadiska ploggingu?

 Petržalka je skvelé miesto 
na plogging vďaka jej zelené-
mu verejnému priestranstvu, 
ktoré je ideálne na beh. Žiaľ, 
tieto naše verejné priestran-
stvá sa topia v odpade a čier-
nych skládkach. 
Plánujete beh podobný 
tomu na Run Feste zorgani-
zovať opäť a  nadchnúť pre 
tento spôsob pohybu ďalších 
Petržalčanov?

 Ľudia ma môžu kontak-
tovať prostredníctvom môj-
ho facebookového profilu 
a dozvedieť sa viac o tom, čo 
s  ploggingom na Slovensku 
chystám a aké ďalšie udalosti 
plánujem. Už čoskoro roz-
behnem FB stránku a platfor-
mu, ktorá bude šíriť myšlien-
ku ploggingu a  pevne verím, 
že sa na Slovensku uchytí 
rovnako úspešne ako v Škan-
dinávii a západnej Európe. 

(in)
foto: archív P. F.

„Na Petržalke som vždy miloval zeleň, no 
zároveň mi vždy prekážalo, ako sa k nej 
správame. A môj postoj sa nezmenil ani 
dnes,“ hovorí Peter Farkašovský (22), ktorý 
do Petržalky priniesol plogging – beh, pri 
ktorom zbierate odpadky.

mňa stal morálnou 
povinnosťou

Plogging sa pre 

„Z fotiek odpadu, ktorý zbieram pri behu, raz urobím veľkú koláž,“ hovorí Peter Farkašovský.

Pokračovanie zo strany 1
Napriek tomu, že nerobíme 
hluk ani neporiadok, som tu 
dostal minulý rok tri pokuty.“

Hneď vedľa trafiky je Ve-
čierka otvorená od 6h ráno 
do 22h večer. Pani, ktorá v nej 
predáva, tvrdí, že výtržnosti 
robí na terase 5-6 ľudí. Vedia, 
že ona im nič nepredá, takže 
k  nej do obchodu ani nevoj-
dú. „Majiteľova priateľka 
býva tu rovno na prvom po-
schodí, šiel by sám proti sebe, 
keby tým asociálnym predá-
val alkohol,“ tvrdí. 

Napokon na konci terasy, 
keď prejdeme okolo Domu 
kultúry Lúky a  kedysi legen-
dárneho Braníka na Vígľaš-
skú, je predajňa potravín 
otvorená tiež od 7h do 21h. 
Tu umelohmotné poldecáky 

nepredávajú, tu sa nakupujú 
skôr pollitrové fľaše tvrdého 
alkoholu. Kupujúcich nese-
lektujú, pred potravinami 
však nikto nestojí. Predavačka 

nám tvrdí, že to zarazili 
hneď na počiatku. „Všetci 
sa presunú na terasu Be-
ňadickú alebo na trhovis-
ko,“ tvrdí.

Na bývalom trhovisku 
skutočne už o  deviatej ráno 
vidíme popíjať trojicu. Teku-
tiny majú v umelohmotných 
fľašiach, keď sa pri nich zasta-
víme, bez problémov s  nami 
komunikujú. „Prečo nejdete 
do krčmy?“ pýtame sa aj ich. 
„Ešte nie sú otvorené a  o  de-
siatej máme už iný program,“ 
tvrdí žena. Aj ona nás pre-
sviedča, že to nie sú oni, kto 
strpčuje život tunajších oby-
vateľov. „My tu aj upratujeme. 
Pozrite sa, toto sme vyzbierali 
za dva dni!“ hovorí a  ukazu-
je na papierovú škatuľu plnú 
fliaš od alkoholu. Koho teda 
sú? „No mali by ste vidieť, čo 
tu cez víkend vyvádzajú mla-
dí! My tu len sedíme, aj lavič-
ky sme si nalakovali...“

Pokutovať nestačí
Automatickou reakciou 

nahnevaného obyvateľa je: 
„Zrušte tie prevádzky! Alebo 
im aspoň zakážte predávať 
alkohol od rána do večera!“ 
Lenže, na základe čoho zrušiť 
práve tieto predajne, keď ne-
ďaleko je veľký supermarket? 
Zrušíme aj ten preto, že pre-
dáva alkohol?

Petržalskí poslanec Matúš 
Repka navrhol na poslednom 
zastupiteľstve, aby do tejto 
lokality chodievali častejšie 
hliadky mestskej polície. Len-
že tie tam už častejšie chodia 
a  problém roky pretrváva. 

Tiež navrhol, žeby možno 
mala byť táto lokalita pridaná 
do VZN o  zákaze požívania 
alkoholických nápojov na ve-
rejne prístupných miestach. 
V ňom sú totiž v jednotlivých 
mestských častiach špecifiko-
vané konkrétne lokality, kde 
je popíjanie zakázané. Terasa 
na Vígľašskej a  Beňadickej 
tam zatiaľ nefiguruje.

Problém, ktorí riešia na 
Beňadickej, však nie je v Petr-
žalke ojedinelý. Skupinky po-
píjajúcich a  neskôr často aj 
hulákajúcich či agresívnych 
sa zgrupujú všade tam, kde sú 
podobné večierky. Treba po-

vedať, že ľudia, čo takto popí-
jajú, však väčšinou nie sú ľuď-
mi bez domova. V okolí majú 
byty, niektorí vlastné, niektorí 
prenajaté. Prečo je tento prob-
lém vypuklejší na Vígľašskej 
a Beňadickej? V tunajších ob-
rích panelákových kvádroch 
je tých prenajatých bytov 

viac, než je únosné. Často 
v  nich žijú ľudia osamelí, 
izolovaní, v biednej sociál-
nej situácii. Tu sa nemá 
šancu vytvoriť nejaká tvo-
rivá susedská komunita. 

Preto by mohlo byť 
riešením problému s  po-
píjajúcimi aj premena 
prostredia v  rámci reali-
zácie Urbanistickej štúdie 
k centrálnej rozvojovej osi 
v  Petržalke, ktorá zahŕňa 

aj túto lokalitu. Lenže to by 
obyvateľov najskôr musel nie-
kto presvedčiť, že polyfunkč-
ný objekt pre ich domom 
nie je dôvodom na hystériu. 
S originálnou architektúrou či 
zelenou fasádou by, naopak, 
dokázal nielen zjemniť bruta-
litu obrích panelákov, priviezť 
na sídlisko stabilných obyva-
teľov, ktorým záleží na tom, 
v  akom prostredí žijú, ale 
vďaka slušným prevádzkam 
v objekte, priniesť do sídliska 
aj novú kvalitu.

(in)
foto: Marian Dekan

Kde je v Petržalke zakázané  
verejné popíjanie
VZN o  zákaze požívania alko-
holických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území 
Bratislavy zakazuje požívanie al-
koholických nápojov všeobecne 

a) v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravot-
níckych zariadení, 

b) v blízkosti kostolov, iných miest určených na vykonávanie ná-
boženských obradov a univerzitných pastoračných centier, 

c) na detských ihriskách, 
d) na nástupištiach (zastávkach) mestskej hromadnej dopravy.

Konkrétne verejne prístupné miesta, na ktorých je v hlav-
nom meste zakázané požívanie alkoholických nápojov 
vymenúva príloha k VZN. V Petržalke sú to tieto:
1. Kežmarské námestie 
2. Muchovo námestie 
3. Námestie hraničiarov 
4. Námestie Jána Pavla II. 
5. Námestie republiky (ohraničené ulicami Jiráskova, Marko-

va, Tupolevova, Chorvátske rameno) 
6. Nobelovo námestie 
7. Ovsištské námestie 
8. Vlastenecké námestie 
9. Fedinova ulica 
10. Kopčianska ulica vymedzená ulicami Rusovskou a  Úder-

nickou 
11. Prokofievova ulica 
12. Rovniankova ulica vymedzená ulicami Romanova, Kutlíko-

va a Chorvátske rameno 
13. Mlynarovičova ulica priestor miestneho trhoviska s  pri-

ľahlými parkovacími plochami Parkoviská a verejná zeleň 
14. Vymedzený priestor medzi Beňadickou ulicou, Šášovskou 

ulicou, Vígľašskou ulicou a Jantárovou cestou (parkoviská 
a verejná zeleň) 

15. Parkoviská a  priestranstvá pred nákupnými centrami 
AUPARK a DANUBIA 

16. Parkoviská a  priestranstvá pred obchodnými centrami 
a  predajňami spoločností BILLA, COOP Jednota, LIDL, 
KAUFLAND, TERNO, vrátane Moja Samoška a TESCO 

17. Sad Janka Kráľa

S Í D L I S K OS P O L O Č N O S Ť

Terasa na Beňadickej ulici. Jej bežnou súčasťou sú už 
roky skupinky popíjajúcich. Trafika sa ich snaží vyhnať 

spred svojich dverí aj týmto nápisom.

➤
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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. 

Podoby šťastia
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

MARTIN KNAPP (44) 
z Bratislavy IV 

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.

MIRIAM  
GAJDOŠOVÁ (41) 

Na menovanú vydal Okresný súd 
v  Bratislave príkaz na zatknutie pre 
trestný čin nedovolenej výroby 
omamných a  psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držanie 
a obchodovanie s nimi.

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

POPIS osoby: nezistenýPOPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... za osem tohtoročných mesiacov sme v našom kraji zaznamenali 20 prípa-
dov rasovo motivovaného extrémizmu, z ktorých boli objasnené iba štyri?  
... v čase od 17.9.2019 do 30.9.2019 ukradli v Petržalke štyri vozidlá (Pílová, 
Tyršovo nábr., Jarovce 2)?

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Zodpovednosť za počítač

Bez stavebného povolenia

Do našej prevádzky sa v  noci vlá-
mali neznámi zlodeji, ktorí medzi 
inými vecami ukradli aj firemný no-
tebook, ktorý som mal pridelený. 
Zamestnávateľ teraz žiada odo mňa 
náhradu škody vo výške 25 percent 
z kúpnej  ceny počítača, na ktorom 
pracujem už tri roky. Vraj, ak mu to 
nezaplatím, bude nútený mi to strh-
núť zo mzdy. Argumentuje tým, že 
pri vstupe do zamestnania som mu 
podpísal doklad o  zodpovednosti 
za mne zverený počítač. Má na to 
právo?

 Igor (zoznam.sk)

Uvažujem nad obnovou plota oko-
lo rodinného domu. Na starom be-
tónovom základe by som chcela 
postaviť oplotenie s  modernejším 
dizajnom a materiálmi. Potrebujem 
na to stavebné povolenie, alebo 
stačí oznámenie na miestny úrad? 
Ďakujem za odpoveď. 

 Ema (gmail.com) 

Zamestnávateľ nemá právny nárok po-
žadovať od vás žiadnu náhradu škody. Ako 
vyplýva z ustanovenia § 185 ods.1 zákona 
č 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom 
znení (ďalej len „ZP“), zamestnanec zod-
povedá za stratu nástrojov, ochranných 
pracovných prostriedkov a  iných podob-
ných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ 
zveril na základe písomného potvrdenia. 
ZP však hovorí o zodpovednosti za stratu, 
nie o zodpovednosti za preukázateľne od-
cudzené predmety z  pracoviska zamest-
návateľa počas nočného vlámania do jeho 
firmy. Pokiaľ ste postupovali v súlade s in-
ternými predpismi, nie je potrebné zbavo-
vať sa zodpovednosti, nakoľko k odcudze-
niu a následnej škode došlo evidentne bez 
vášho zavinenia.  

Okrem prednostných zrážok (sociálne 
poistenie, verejné zdravotné poistenie, 
preddavky na dane atď.) môže zamestná-

Podľa ustanovenia 139b ods. 8 staveb-
ného zákona sa za drobné stavby považuje 
aj oplotenie. Stavebník má zákonnú povin-
nosť svoj úmysel vopred oznámiť stavebné-
mu úradu, ktorý ale môže určiť, že ohlásenú 

grundler@chello.sk 

vateľ po ich vykonaní zraziť zo mzdy 
len preddavok na mzdu v prípade ne-
splnenia podmienky na jej priznanie, 
sumy postihnuté výkonom rozhodnu-
tia nariadených súdom alebo správ-
nym orgánom, peňažné tresty, pokuty 
a  náhrady uložené zamestnancovi vy-
konateľným rozhodnutím, neprávom 
prijaté dávky sociálneho poistenia a dô-
chodkov starobného dôchodkového 
sporenia, štátne sociálne dávky, dávky 
v  hmotnej núdzi, peňažné príspevky 
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia, ak je 
zamestnanec povinný ich vrátiť, nevy-
účtované preddavky cestovných ná-
hrad, náhradu príjmu pri dočasnej pra-
covnej neschopnosti zamestnanca na 
ktorú zamestnanec stratil nárok alebo 
mu nárok nevznikol, náhradu mzdy za 
dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil 
nárok alebo mu nárok nevznikol, sumu 
odstupného alebo jeho časť, ktorú je 
zamestnanec povinný vrátiť, ak nastúpi 
opäť k  tomu istému zamestnávateľovi. 
Iné zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rá-
mec zrážok v zmysle § 131 ods. 1 a 2 ZP 
tak, ako sú vyššie uvedené v  skrátenej 
forme, môže zamestnávateľ vykonávať 
len na základe písomnej dohody so 
zamestnancom o  zrážkach zo mzdy, 
alebo ak povinnosť zamestnávateľa vy-
konávať zrážky zo mzdy a iných príjmov 
zamestnanca vyplýva z  osobitného 
predpisu. Ak sa zamestnávateľ neunú-
va pred krátením mzdy zamestnanca 
uzavrieť písomnú dohodu so zamest-
nancom o  konkrétnej zrážke zo mzdy, 
porušuje svoju základnú povinnosť, a to 
vyplácať zamestnancovi dohodnutú 
mzdu za vykonanú prácu. Zamestna-
nec má v danom prípade možnosť do-
máhať sa nevyplatenej časti mzdy, resp. 
konať obdobne ako v prípade nevypla-
tenia mzdy.

drobnú stavbu je možné uskutočniť 
len na základe stavebného povolenia. 
Môže sa tak stať z  rozmanitých dôvo-
dov, napríklad v prípadoch, keď sa ob-
čania domáhajú ochrany vlastníckych 
práv pre prílišné tienenie alebo iné 
obmedzovanie vo výkone vlastníckeho 
práva, ale aj z dôvodov ochrany verej-
ných či súkromných záujmov alebo aj 
pre rozpor s  príslušným ustanovením 
stavebného zákona či iného právneho 
predpisu. Ak sa tak nestane, stavebník 
po prijatí oznámenia, že proti uskutoč-
neniu drobnej stavby niet námietok, 
môže začať s prestavbou oplotenia.

Túžba mať v živote šťastie čo svet 
svetom stojí patrí medzi nosné mo-
tívy ľudského správania. Fero (26) 
a  Štefan (22), o  ktorých bude reč, 
našťastie, pre široké spektrum ob-
čianstva, šťastia veľa nemali. 

Každý z nás má nejakú predstavu 
o šťastí, pre niekoho to môže byť vý-
hra v lotérii, pre iného prežitá auto-
havária, absolvovaná skúška, dobrý 
biznis alebo, pri všetkej vážnosti, sa 
za šťastím môže ukrývať aj vydarený 
rozvod. Stručne zhrnuté, šťastie pre 
každého z nás predstavuje niečo iné. 
Prirodzenú človečiu túžbu možno 
zasýtiť, a  následne pocítiť uspoko-
jenie a  šťastie, že sa dačo vydarilo. 
Pokiaľ sú však ľudské túžby pre-
hnané, stávajú sa rizikové, hroziac 
okoliu zvyčajne dokonaným činom 
či už ide o škodu na majetku, alebo 
ohrozenie zdravia alebo života. Do 
tejto kategórie sa bezpochyby zara-
ďuje pestrá zmes exotov od obyčaj-
ných zlodejov až po korupčníkov 
všetkými masťami mazanými. Niet 
medzi nimi rozdielu, azda iba v tom, 
že odhaliť a potrestať oplana z kasty 
bielych golierov je náročnejšie ako 
vykrádača záhradných chatiek.   

Tak rečujú, že Blavákom bárs 
dobre, ta idzeme tam jak šicke os-
tatne, rozhodli sa menovaní bratanci 
z  obce na východnom Slovensku, 
keď v  dedinskom pohostinstve, na 

ktorom gýčovo kolorovaná firemná 
tabula hlásala, že ide o  pub, čo po 
cudzom znie fajnovejšie ako krč-
ma, dopíjali poslednú rundu. Akoby 
ich jedna mater mala, do sporu so 
zákonom sa dostávali jednotlivo aj 
spoločne. Bohatým brali, chudob-
ným brali, brali čo im pod ruky pri-
šlo a dalo sa zmeniť na preferovanú 
borovičku. Nečudo, že v  kruhoch 
policajných boli známou dvojicou. 
V  Bratislave sa adaptovali rýchlo, 
rýchlo však prišli aj na to, že „blavá-
ci“ sú akýsi divní, merkujú si svoje. 
Niečo sa podarilo uchmatnúť v ná-
kupnom stredisku, z  jednej školy si 
odniesli zánovný notebook, z rodin-
ného domu vo Vrakuni niekoľko ku-
sov oblečenia a päťdesiat eur, pivnica 
v paneláku im poskytla niekoľko za-
váranín a dva bicykle. Nič moc, lov 
v tejto oblasti býval onakvejší. Z dô-
vodov hodných zreteľa sa rozhodli 
zmeniť hlavné mesto za menšiu lo-
kalitu, čo by sa aj stalo, keby v deň 
odchodu vo večerných hodinách 
nepožiadali o  peňaženku a  mobil 
muža (52) s odporúčaním dáš, alebo 
vezmeme a rozbijeme hubu. 

Nedal, nerozbili, neodcestovali. 
Za všetko môže hliadkové vozidlo 
polície práve prechádzajúce okolo 
trojice v  dôvernom rozhovore. Tak 
veru, šťastie pre každého z nás pred-
stavuje niečo iné. (jgr)

Tak ako v  každej škole 
v Petržalke, aj v našej ZŠ 

na Pankúchovej ulici, občas 
počujeme od žiakov: „Ach tie 
schody. Prečo nemáme triedu 
dolu.“ Spolu so žiakmi sme 
rozmýšľali, čo by im sprí-
jemnilo náladu pri kráčaní 
po schodoch. Po spoločných 
rozhovoroch sme vymysle-
li projekt, ktorý sme nazvali 
UČIACE SCHODY. Návrhy 
na nápisy dávali žiaci, učitelia 
aj rodičia. Vďaka pani Lucii 
Bakaiovej sme poslali projekt 
Nadácii Volkswagen Slovakia. 
Čakali sme, či nám ho schvália 
a podarilo sa. Keďže do reali-
zácie projektu nám zasahovali 

letné prázdniny, s  nalepova-
ním nápisov na schody sme 
začali až v septembri. Pri reali-
zácii pomáhali žiaci a pedagó-
govia, a to návrhmi rozmiest-
nenia nálepiek. Nálepky sme 
potrebovali na schody I. aj II. 
stupňa, vestibulu a  schody 
vedúce do tried nad školskou 
jedálňou. Aj rodičia pomáha-

li. Dnes sa tešíme, že máme 
na schodoch farebné nálep-
ky, ktoré sa týkajú vedomostí 
z  rôznych predmetov, napr. 
matematické vzorce, násobil-
ka, vybrané slová, nepravidel-
né slovesá z  nemčiny aj ang-
ličtiny... Ale hlavne nás teší, že 
nálepky sa páčia žiakom, a tak 
pred vstupom do tried si ne-
násilnou formou opakujú to, 
čo nestihli doma. Sme veľmi 
radi, že sme vďaka finančnej 
podpore Nadácie Volkswagen 
Slovakia a  OZ pri ZŠ Pankú-
chova 4 mohli tento projekt 
realizovať.

 Mgr. Mária Sitárová, 
 ZŠ Pankúchova 4

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

Z REDAKČNEJ POŠTY
Učiace schody navrhovali aj študenti
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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

Na Bosákovej ulici me-
dzi 3. a  4. stromom 

hrozí úraz, je tam odokrytý 
kanál, niekto si môže ublí-
žiť. To prepadlisko je tam naj-
menej rok...

 Anna K.

Nikomu 
neprekáža 
odkrytý 
kanál?

Bezbariérový priechod...

Takto sa parkuje na tzv. 
bezbariérovom priecho-

de na začiatku Turnianskej 
ulici. Kde je predpísaných 
150 cm, keď tu ledva prejde 
1 osoba, prejsť s  invalidným 

alebo detským vozíkom sa 
nedá. Aj stav priechodu 
z  oboch strán je nevyhovu-
júci. Urobí niekto už koneč-
ne nápravu?

 Ladislav C.

VA Š E  N Á Z O R Y
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www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€ MEDICINÁLNA 

PEDIKÚRA 
šetrná - vhodná  

aj pre diabetikov
Obj.: 0910 367 840
www.profipedi.sk

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

Fenoménom, ktorý nenáj-
deme na žiadnom inom 

sídlisku na Slovensku, dokon-
ca ani v  Čechách a  okolitých 
krajinách, boli monumentálne 
maľby. Tie vznikali na štíto-
vých stenách 12-poschodo-
vých panelákov a  popri este-
tickej funkcii plnili aj úlohu 
orientačných bodov. V  Petr-
žalke bolo takýchto malieb se-
dem a obrovské plochy fasád, 

ktoré dosahovali až 450 m², 
stvárňovali umelci, ktorých 
návrhy vyberala komisia zlo-
žená z  architektov, výtvar-
níkov, predstaviteľov mesta 
a  Slovenského fondu výtvar-
ných umení.

Najväčšia koncentrácia 
týchto malieb bola v centrál-
nej časti Petržalky - v  okolí 
Rovniankovej ulice (Fedino-
va, Tupolevova, Romanova, 

Fenomén s názvom Monumentálne maľby

Pri výstavbe sídlis-
ka Petržalka platil 
zákon, tzv. Hlava 
5, podľa ktorého 
muselo byť vyčlene-
né určité percento 
(0,5 – 2 %) z ceny 
stavby na jej výtvar-
né doriešenie. Vo 
verejnom priestore 
sídliska tak vznik-
lo veľké množstvo 
umeleckých diel. 
Dodnes sa zachovalo 
mnoho sôch, plastík 
aj reliéfov.

A.I.I. Technické služby s.r.o. 
prijme ihneď + ubytovanie zdarma

● RUČNÝ pracovník - 680 € 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

Osuského), jedna maľba sa 
nachádzala na najjužnejšom 
terasovom dome na Lúkach 
na dnešnej Jasovskej ulici 
a  jedna na Bulíkovej ulici, 
oproti Ekonomickej univer-
zite. Úlohou týchto malieb 
bola estetizácia sivých plôch 
bočných fasád domov, ale 
podstatná bola aj ich funkcia 
orientačných bodov. Väčši-
na malieb vznikala v  prvej 
polovici 80. rokov a  navr-
hovali ich maliari, ktorí sa 
špecializovali na tento druh 
monumentálneho umenia 
a  mali svoje realizácie po 
celom Slovensku. Autormi 
jednotlivých malieb boli Jo-
zef Porubčin, Oto Lupták, 
Ivan Schurmann, Ján Ilavský, 
Peter Günther a  Ivan Vych-
lopen, ktorý tu mal až dve 
realizácie.

Maľby pretrvali na fasá-
dach pomerne dlho. Ohro-
zené začali byť až s  nástu-
pom zatepľovania začiatkom 
nultých rokov. Ako prvá bola 
zničená maľba na Jasovskej 
ulici, ktorú vystriedala obrov-
ská reklama a postupne začali 
miznúť pod polystyrénom 

ďalšie. Po maľbe na Romano-
vej, ktorá bola prekrytá v roku 
2012 ostala posledná – Mier 
od Jozefa Porubčina na Osus-
kého ulici. Tú sa však podarilo 
zachrániť v roku 2015 tým, že 
bola znova premaľovaná na 
novozateplenú fasádu. (Viac 
informácií o projekte nájdete 
na stránke www.konduktor.
sk/monumentalka). Ostatné 
maľby zatiaľ to šťastie nema-
li, pretože ich nahradili ume-
lecky bezcenné zoskupenia 
„náhodných” tvarov, o  kto-
rých často rozhodujú samotní 
vlastníci bytov, alebo spoloč-
nosti, ktoré tieto rekonštruk-
cie realizujú. Týmto výtvar-
ným dotvoreniam fasád býva 
vyčítaná absencia koncepcie 
a  stáva sa, že aj v  rámci jed-
ného objektu má každý vchod 
inú farebnosť. Pritom vhodne 
zvolený systém farebnosti by 
mohol prispieť k  diferenciá-
cii jednotlivých častí sídliska, 
blokov, k zmierneniu chaotic-
kej farebnosti a  v neposled-
nom rade aj k lepšej orientácii 
v Petržalke.

Martin Kleibl 
foto: archív M. K. 

Postarala sa o  ňu troji-
ca kanoistov Alexander 

Slafkovský, Michal Martikán 
a  Matej Beňuš, ktorá obháji-
la najcennejší kov v  tímovej 
súťaži kanoistov spred roka 

z Ria de Janeiro. Totožné slo-
venské trio kraľuje disciplíne 
3x C1M na MS od roku 2009, 
odkedy bez prerušenia získa-
lo už deviate zlato. ,,Séria sa 
začala pred desiatimi rokmi 
v Seu a bol som zvedavý, či sa 
tu aj neskončí. Bola to veľmi 
ľahká trať a čakali sme, že tri 
či štyri tímy budú časovo blíz-

ko seba, no my sme vyhrali 
o viac ako tri sekundy. Maxi-
málna spokojnosť. Je to veľká 
motivácia na domácich MS 
2021 v  Čunove to zaokrúhliť 
na desať, to by bola frajerina,“ 
povedal petržalský rodák Ma-
tej Beňuš. 

(mv)
Foto: Milina Strihovská 

Na pravý breh Dunaja 
prišli 32-ročný bran-

kár Ľuboš Kamenár a 29-roč-
ný defenzívny stredopoliar 
Kristián Kolčák, ktorý de-
butoval v  najvyššej domácej 
súťaži v sedemnástich rokoch,  
18. júla 2007 v  drese Slova-
na proti Dubnici. S  druhým 
menovaným, s  odchovancom 
Interu, v  minulosti hráčom 
Slovana, Ružomberka, Aktobe 
či naposledy Haladás Szom-
bathely, sme sa po zápase FC 
Petržalka – Liptovský Mikuláš 
(4:3) porozprávali.

Ako ste sa dostali do FC 
Petržalka? 

 S  funkcionármi z  klubu 
som bol v  kontakte od za-
čiatku augusta. Mám pred 
30-kou, pôvodne som mal 
v pláne ešte skúsiť zahraničie, 
mal som niečo rozpracované. 
Lenže prestupové obdobie 
bolo turbulentné a  dopad-
lo to tak, že som prišiel do 
Petržalky. Dostal som šancu 

stabilne hrávať, čo si veľmi 
vážim. Nechcel som iba tré-
novať a udržiavať sa vo forme. 
Robil som to celé leto v béčku 
Slovana.

FC Petržalka po troch pre-
hrách v  rade veľmi potre-
boval vyhrať nad Liptákmi, 
nakoniec sa vám to poda-
rilo po veľmi dramatickom 
priebehu.

 V  súboji tabuľkových su-
sedov bol to pre nás šesťbo-
dový zápas. Som rád, že sme 
napokon v divokom stretnutí 
vyhrali. Viedli sme 2:0, 3:1, 
súper však po našich chybách 
vyrovnal na 3:3. Našťastie, 
v  mužstve máme výborného 
strelca Laciho Almásiho, kto-
rý dá gól vždy vtedy, keď to 
najviac potrebujeme.

V  tomto zápase brankár 
Frederich Valach utrpel 
veľmi nepríjemné zranenie 

hlavy, zlomeninu nosa, líc-
nej kosti a vraj mu hrozí až 
niekoľkomesačná pauza...

 Jeho stret s kapitánom Lip-
tákom Dušanom Kucharčí-
kom dopadol pre nášho bran-
kára veľmi zle. Bol to zrejme 
nešťastný okamih, Valach 
podstúpil operáciu a  všetci 
v  mužstve mu držíme palce, 
aby sa čo najskôr vrátil medzi 
nás. 

Čo si sľubujete od pôsobe-
nia v FC Petržalka?

 Klub pomohol mne, ja sa 
mu teda zo všetkých síl dob-
rými a  ustálenými výkonmi 
vynasnažím pomôcť k vyšším 
priečkam v  tabuľke. Dlhšie 
som nehral, takže prvé zá-
pasy boli pre mňa ťažšie, ale 
verím, že s  podporou fanú-
šikov a  dobrého kolektívu sa 
rýchlo zaradím medzi jeho 
stabilných hráčov. Napokon, 
v Petržalke som vyrastal, tak-

Nechcel som iba trénovať
Futbalistom FC Petr-
žalka sa po sľubnom 
rozbehu do nového 
ročníka II. ligy me-
nej darí. Strácajú 
body doma i vonku, 
preto vedenie klubu 
v minulom mesiaci 
vystužilo zadné rady 
dvomi skúsenými 
hráčmi. 

Varga im 
drží palce
Nadácia Slovenského 
olympijského a  športové-
ho výbor (SOVŠ) v  rámci 
obľúbeného grantového 
projektu ,,Ukáž sa!“ po 
štvrtý raz podala pomoc-
nú ruku mladým športo-
vým talentom v rozvoji ich 
kariéry.

O  rozdelení nadačných 
grantov v  celkovej 

výške 60-tisíc eur (po 30-ti-
síc pre jednotlivcov a  pre 
kolektívy) medzi finalistov 
– tucet jednotlivcov a  šesť 
kolektívov - rozhodla širo-
ká verejnosť. Do hlasovania 
sa zapojilo spolu viac než 
74-tisíc ľudí. Jeho výsled-
ky boli vyhlásené 26. sep-
tembra. Na slávnostnom 
vyhlásení výsledkov tohto 
ročníka UKÁŽ sa zúčastnil aj 
olympionik v  triatlone, petr-
žalský rodák Richard Varga, 
ktorý nám povedal: „Pozi-
tívne vnímam podporu, akú 
pre mladé športové talenty 
utvára olympijské hnutie 
a  Nadácia SOŠV. Športová 
kariéra sa často buduje už 
vo veku, v  akom teraz sú fi-
nalisti UKÁŽ SA! Je nesmier-
ne dôležité, aby sa im pomá-
halo a  vytvárali podmienky. 
Verím, že tento grantový 
program bude pokračovať 
aj naďalej, lebo v ňom vidím 
obrovský potenciál. Zároveň 
dúfam, že zo všetkých tých, 
ktorí sa zapojili do UKÁŽ SA! 
vyrastú skvelí športovci, na 
ktorých budú všetci právom 
hrdí. V  ich ďalšom športo-
vom živote im držím palce.“ 

(mv)

Už deviate zlato
Slovensko získalo zlatú medailu hneď v prvej 
disciplíne na majstrovstvách sveta vo vod-
nom slalome v španielskom Seu d‘Urgell. 

že aj z tohto dôvodu som rád, 
že som v tomto klube zakotvil. 

Ako ste sa stihli etablovať 
v novom prostredí?

 Veľmi rýchlo, lebo s viace-
rými súčasnými spoluhráčmi 
sa poznám, alebo som s nimi 
v  minulosti hrával. Všetko je 
teda v  poriadku, v  Petržal-
ke som našiel mladý, zdravý 
a ambiciózny kolektív. 

Od začiatku tohto ročníka 
FC s výnimkou súboja proti 
Slovanu B  v každom dote-
rajšom zápase do 11. kola 
dostal vždy minimálne as-
poň jeden gól. Čo treba zme-
niť, aby inkasovaných gólov 
ubudlo?

 V  tréningu dosť pracujeme 
na odstraňovaní nedostatkov 
v obrannej fáze. Musíme medzi 
sebou v určitých situáciách viac 
komunikovať a byť maximálne 
koncentrovaní po celý zápas. 
Verím, že v ďalších zápasoch si 
už držíme čisté konto. 

Aký dojem na vás urobila II. 
liga?

 Je to ťažká, náročná a dosť 
vyrovnaná súťaž, nikto v  nej 
nie je nejaký outsider. Každý 
zápas stojí veľa síl, lebo je to 
behavá liga, má dobrú úro-
veň. V súčasnosti v nej tvrdia 
muziku bývalí ligisti Dubnica 
a  Banská Bystrica. Verím, že 
v ďalšom ročníku sa už aj FC 
Petržalka popasuje o  postup, 
aby v  najvyššej súťaži po ro-
koch bolo bratislavské derby.  

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Š P O R TH I S T Ó R I A

Maľba Mier na Osuského ulici od Jozefa Porubčina 
pred a po zateplení domu v roku 2015.

Maľba na Námestí hra-
ničiarov od Jána Ilavské-
ho, zničená v roku 2005.

Bežci od Ota Luptá-
ka na Romanovej ulici, 
zateplené 2012.

Maľba na Jasovskej uli-
ci od Ivana Schurmanna 
bola zničená ako prvá.

➤
➤

➤
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Oscar          
Wilde

skratka     
strany

1. časť                         
tajničky

nymfa                  
z družiny               
Artemidy

odroda 
nikelínu

značka       
auto-       

sviečok

skratka 
Ústrednej     

rady

pachtil     
(pejor.)

Autor       
krížovky:                 

Juraj      
Mitošinka

2. časť       
tajničky

naliehavá     
(bás.)

aké     
(hovor.)

skratka           
pre a dato lámal sa zbaviť  

ostrosti

Pomôcky:                              
Ranis, epi-      
dot, ketón,            
lambada

3. časť        
tajničky

násobná     
jednotka      
odporu

strapáň          
(pejor.) ponúkalo keď

citoslovce     
trúbenia

jednoklon-    
ný nerast                     
lotosová      
nymfa

rímske  
číslo 51                          

sulfid   
kremnatý

poranil
maškrtne 

(kniž.)                      
smerovali

mal    
povinnosť                                 
napúšťa   
smolou

Pomôcky:                              
Lotis, lés,                      
airdal, te-     
nuto, Erin

tmel                              
nalievalo

šľapaj                         
ofúknu    
(kniž.)

sipľavo                              
vylučoval         

hnis

jemná   
hlina     

(geol.)

spito                                     
buchne

nejasne,  
neurčito                                

keltský ná-      
zov Írska

idant    
(gen.)

nadšenie                          
vodná   
rastlina    
(zastar.)

osobné    
zámeno                             

chorý        
človek

plemeno      
psov

dezinfiko-   
vala sírou                           

ženské    
meno

rímske     
číslo 3000                              

grécke   
žen. meno

súlad              
zvukov

je zave-             
sený                    
Irena                

(dom.)

vymazávaj               
netvorivo        

sa uč               
(slang.)

šelma 
podobná   

psovi

praním    
zbavia    

nečistoty

popínavá  
rastlina                    

nespletal

lavica na               
trestanie                        
týkajúca       
sa osla        

Pomôcky:                            
PAL, arit,        
rdest. lor-     
dóza, ama          

týkajúci       
sa ôs                             

mužské     
meno

žilka    
(bot.)                     
toliar,         

po česky

prehnutie  
chrbtice                              
viatím 

zasiahol

čin, úkon

spôsob   
prednesu                    
rovníkový    

vietor

účastník   
udalosti                            
stĺpová   
chodba

EČV                
Nitry

zaháľal,   
hlivel                             

organická  
zlúčenina

EČV Šale                       
melan-                
cholická

mali pre-       
javy zaľú-         
bených        
(pren.)

strata mi-   
mických 
pohybov                    
obtrelo

značka             
pre cental                     

plosko

česaním      
očistilo

obojži-      
velník                           

obyvatelia     
Ruska

plápolá   
(bás.)                          
Otília          

(dom.)

alelomorfa       
(gen.)

nitovač
rozotierali                       
Timotej    
(dom.)

listnatý  
strom                           

literárny     
druh

Pomôcky:                              
ambit,      

amimia,    
archar

biblická     
osoba                          

časť vyso-   
kej školy

výkaly    
zvierat                               

mostnica

robil   
tetovanie                                 

vystav    
žiareniu

elektrický    
sušič     

vlasov

určený   
priestor                                

žiak                         
5. triedy

bodáme                            
získavalo   
dedením

značka      
ampérho-    

diny

podlávilo                                
skr. Slov.     

zväzu      
sánkarov

semitský       
boh                         

divá ovca

rúčka     
kosy

väčší                
vodný tok                                    

plietli

japonská    
lovkyňa     

perál             
bábätko

tvrdo-          
hlavo              
(kniž.)

pôvab       
(kniž.)                        
sečná 
zbraň

značka      
pre barel                               
rímske   

číslo 2005

klam, 
mámenie           

(kniž.)

úskoky
cieli                            

skratka     
značky

mávam,        
kývam                          
zn. pre                  
abtesla

skratka   
tlaku krvi

mužské         
meno    

zmyselný      
párový    
tanec

značka     
zlata

vzťahujú-       
ce sa na             
kanca

roztvorím

K R Í Ž O V K A


