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Petržalka môže opravovať len te-
rasy, ktoré dostala do správy po 

bývalom bytovom podniku. Za po-
sledné roky opravila približne 85 per-
cent týchto terás. Prečo to nie je vidi-
teľné? Od roku 1990 sa žiadna terasa 
nerekonštruovala, ale len opravovala, 
napríklad izolácie, povrchová vrstva, 
ale nezasahovalo sa do statiky kon-
štrukcie. Mestská časť totiž žiadnu 
terasu nevlastní, takže nemôže robiť 
ani rekonštrukciu. To je len v  moci 
vlastníka.

Takže aj tohtoročný plán opráv 
rieši najmä havarijné stavy a zateka-
nie. V  pláne, ktorý dostali poslanci 
komisie investičných činností na 
prerokovanie (až v polovici augusta), 
je prečistenie dažďových zvodov na 
Fedinovej 2-4, oprava priečelia terasy 
na Holíčskej 13-15, oprava oceľového 

schodiska na Holíčskej 1, znalecký 
posudok a  statický posudok nosnej 
konštrukcie terasy a oprava povrchu 
terasy na Mánesovom námestí 4-5, 
oprava schodiska na Námestí hrani-
čiarov 2A, oprava povrchu schodiska 
na terasu na Bohrovej 3 a  oprava 
hydroizolácie terasy na prievlaku na 
Beňadickej 13-15. A  tiež odstráne-
nie obkladu z  nadchodu nad cestou 
na Bohrovej a  oprava spadnutého 
panelu zásobovacieho tunela na Ho-
líčskej 5-7 kvôli bezpečnosti ľudí, a to 
napriek tomu, že tieto terasy nemá 
mestská časť zverené do správy.

Ako nás informovala predsedníč-
ka Komisie investičných činností 
Michala Kozáková, komisia súhlasi-
la s opravami za zhruba 62-tisíc eur, 
nesúhlasila s  príspevkom v  hodnote 
85-tisíc eur na opravy povrchu terás 

na Gessayovej 33-47, na Námestí hra-
ničiarov 1-13 a na Blagoevovej 6-20. 

Pokračovanie na strane 7

Petržalka nie je vlastníkom terás pri bytových domoch. 
Naša samospráva má do správy zverených len 17 terás, 
čo je sotva štvrtina zo všetkých. A na niektorých sa 
dokonca stará len o jeden, dva vchody. Ktoré terasy by 
chcela čiastočne opraviť tento rok? 

zatiaľ len plátame najhoršie
Na terasách

Kedy a ako sa  
zaregistrujem  
do parkovacieho  
systému?
Detaily pravidiel parkovania dá až 
prevádzkový poriadok.

Pošlite svoje tipy 
na zmeny MHD 
v Petržalke
Ak už sa má zaviesť parkovné ako nový po-
platok, tak by ho mali sprevádzať aj nejaké 
zlepšenia pre ľudí, ktorí ho budú platiť.

Premenili sídliskovú 
ničotu na zelenú oázu
V priebehu pár mesiacov sa torzá nie-
kdajších pieskovísk na Hrobákovej ulici 
premenili na záhradu, živý priestor pre 
všetkých susedov.

Rekonštrukcie škôl 
meškajú
Rekonštrukcie materských a základ-
ných škôl, ktorých gro by mestská časť 
mala zrealizovať počas letných prázd-
nin, neprebehli podľa plánov.

strana 2
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strana 4

strana 6 ➤

Takto vyzerá ešte neopravená 
časť terasy na Holíčskej. 

Oprava priečelia terasy na Ho-
líčskej 13-15 finišuje v týchto dňoch, 
hoci termín realizácie bol júl.

➤
➤



2 • 27. 9. 2019 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 27. 9. 2019 • 3S A M O S P R ÁVA

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

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24, 

1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Obhliadka 
a poradenstvo 

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

www.portas-renovacie.sk

Zatiaľ preto mestská časť 
len na svojom webe in-

formuje, že registrovať do 
systému sa bude dať od 1. 
októbra, a to na stránke www.
petrzalka.sk. Parkovací sys-
tém by sa mal následne spustiť 
1. novembra, najskôr na Dvo-
roch. Dovtedy by mal byť už 
známy právny predpis, ktorý 
rieši všetky organizačné a ad-
ministratívne veci ohľadom 
parkovacieho systému, teda 
prevádzkový poriadok. Bez 
neho sa parkovanie zavie-
sť nedá. V  samotnom VZN 
o dočasnom parkovaní moto-
rových vozidiel totiž nájdete 
len základné pravidlá. 

Hoci ideálne by bolo schva-
ľovať prevádzkový poriadok 
s VZN spoločne, pre krátkosť 
času sa poslanci dohodli, že 
dodatočne ho schvaľovať ne-
budú, jeho znenie teda bude 
len zodpovednosťou starostu 
a  jeho úradníkov. Treba ve-
riť, že budú dôslední, pretože 
prevádzkový poriadok bude 
obsahovať viacero podstat-
ných detailov. Napríklad ako 
sa budú ľudia registrovať do 
systému, čo treba predložiť 
pri registrácii, kde si ľudia 
budú môcť osobne kúpiť par-
kovacie lístky... Zatiaľ sa len 
vo všeobecnosti spomínali 
benzínové pumpy, vo VZN 
tieto informácie nenájdete. 

Treba doň zapracovať aj 
zmenu - na miestnom zastu-
piteľstve ju presadil poslanec 
Milan Vetrák -, podľa ktorej 
prevádzkový poriadok zave-
die rôzne typy parkovacích 
lístkov namiesto jedného ho-
dinového. „Chcel som predísť 
tomu, aby človek, ktorý bude 
v Petržalke parkovať celú noc, 
musel obložiť hodinovými 
lístkami celú palubnú dosku,“ 
vysvetľuje poslanec. Či budú 
lístky 4-, 8-hodinové, či pol-
denné, určí tiež až prevádz-
kový poriadok.

Riešiť bude aj funkčnosť 
systému. Napríklad pri po-
ruche aplikácie. Ak napríklad 
spadne systém,  vy už ste si 

zakúpili parkovanie, ale po-
tvrdenie nedostanete. Aj ná-
roky platiaceho totiž musia 
byť vyriešené. 

Z prevádzkového poriadku 
by malo byť jasné aj to, ako 
sa parkovací systém bude 
kontrolovať. Hlavné mesto 
nedávno testovalo vozidlo 
s kamerami, ktoré rozpozná-
vajú značky, zakúpené však 
ešte nie je. „Neviem, aká je 
dohoda medzi starostom 
a primátorom, je však možné, 
že Petržalka podobné vozidlo 
zakúpi a  to potom bude slú-
žiť aj v  rámci celomestskej 
parkovacej politiky,“ hovo-
rí Milan Vetrák. Spočiatku 
teda bude kontrola len na 
hliadkach mestskej polície, 
prípadne na dobrovoľníkoch 
zamestnaných miestnym úra-
dom, ktorí na porušenie VZN 
upozornia políciu. 

To je len časť detailov, kto-
ré rieši nový parkovací sys-
tém, preto zostáva veriť, že 
bude vypracovaný dôsledne 
a  nečaká nás polemika, čo 
v  ňom ešte chýba, prípadne 
nebolo doriešené. Väčšina 
poslancov však na zastupiteľ-
stve odsúhlasila, že ho vopred 
vidieť nepotrebujú, takže 
bude na šikovnosti starostu 
a  jeho podriadených, ako sa 
s výzvou vysporiadajú. 

(in)
foto: Matúš Husár

„Ak už sa má zavie-
sť parkovné ako 

nový poplatok, tak by ho mali 
sprevádzať aj nejaké zlepšenia 
pre ľudí, ktorí ho budú platiť,“ 
vysvetlil nám mestský a  mie-
stny poslanec Milan Vetrák. 
„Pre vodičov by mal existovať 
napríklad plán záchytných 
parkovísk, mal by byť jasný aj 

termín dokončenia električky, 
takisto som však požadoval od 
primátora, aby sa vodiči vedeli 
komfortnejšie dostať tam, kam 
teraz chodievajú autami, a  to 
prostredníctvom MHD. Nejde 
však len o vodičov, ale o všetkých, 
ktorí využívajú služby Doprav-
ného podniku Bratislava a.s.“.

Primátor argument prijal, 

Petržalka 
dostane  
peniaze  
navyše
Petržalka je jednou z  pia-
tich mestských častí, ktoré 
dostanú od mesta financie 
ako kompenzáciu za roz-
diely, ktoré vznikajú pri 
prerozdeľovaní podielo-
vých daní.

„Dôvodom poskytnutia 
príspevkov je dlho-

dobo nespravodlivé financo-
vanie uvedených mestských 
častí, ktoré v  dôsledku pre-
važne rezidenčného cha-
rakteru majú nízke príjmy 
z  dane z  nehnuteľnosti,“ 
uviedol hovorca Bratislavy 
Peter Bubla. Jednorazovú 
kompenzáciu má do bu-
dúcnosti vyriešiť systémová 
zmena.

V  zmysle podpísaného 
memoranda má byť výška 
prostriedkov investovaných 
v  Petržalke 1  930 000 eur. 
Poskytnuté prostriedky sú 
účelovo viazané, určené sú 
najmä na zvýšenie parkova-
cích kapacít, opravu ciest, 
ale aj rekonštrukcie verej-
ných priestorov. 

(tasr)
foto: shutterstock

Máte dieťa v súkromnej škôlke?

Príspevok bol tento rok navý-
šený z pôvodných 60 eur na 

90 eur. Rozhodli o  tom poslan-
ci na mimoriadnom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. „Tento 
školský rok bude môcť príspevok 
na vzdelávanie detí v  súkrom-
ných materských školách do-
stať 40 žiadateľov, vrátane tých, 
ktorí príspevok dostávali už v 
minulých rokoch a ich dieťa ešte 
nedosiahlo školský vek,“ infor-
movala Bratislavské noviny Má-
ria Halašková z komunikačného 
oddelenia Petržalky. „Skúsenosti 
z minulých rokov ukázali, že ten-
to počet je dostatočný a pokrýva 
všetky žiadosti. 

Výzva bude schvaľova-
ná na riadnom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva  
30. 9. 2019. Žiadosti môžu ro-
dičia podávať po zverejnení 
výzvy, ktorá musí byť zverej-
nená do 5 pracovných dní od 
jej prijatia.“

Pre rodičov prvákov
Tí dostávajú jednorazový 

príspevok vo výške 100 eur, 
ktorý slúži na nákup škol-
ských potrieb. Tento príspe-
vok však vypláca ÚPSVaR 
spolu s prídavkami na dieťa, 
nie mestská časť. „Prídavok 
na dieťa zvýšený o 100 eur 
majú rodičia prvákov základ-
ných škôl dostať automaticky 
v októbri tohto roka,“ uviedla 
Mária Halašková. (ac)

Rodinám, ktorých deti neboli prijaté do mater-
ských škôl v zriaďovacej pôsobnosti MČ Petržal-
ka, poskytuje mestská časť finančný príspevok 
na vzdelávanie detí v súkromných škôlkach.

Máte tip na zmeny 
MHD v Petržalke?
Skupina poslancov spustila zber podnetov 
na optimalizáciu MHD v Petržalke a jej lep-
šie prepojenie s ďalšími mestskými časťami. 
Čo je dôvodom?

hoci Petržalka z  hľadiska op-
timalizácie MHD pôvodne 
riešená nebola. „Dohodli sme 
sa, že sa bude optimalizovať 
MHD aj v Petržalke, a to naj-
mä v rámci prepojenia s ostat-
nými mestskými časťami. Je 
totiž známy údaj, že minimál-
ne 10-tisíc Petržalčanov denne 
chodí do iných mestských častí 
autom a potom sa vracia späť. 
A  pre nich je optimalizácia 
nutná, pretože ak nezačnú 
využívať MHD, budú za par-
kovanie v iných mestských čas-
tiach od roku 2021 platiť ročne 
tisíce eur.“ 

Termín jej ukončenia by 
mal byť podľa uznesenia 
schváleného mestským za-
stupiteľstvom koniec roka 

2020. Zámerom totiž je, aby 
už zmeny fungovali, keď bude 
od apríla 2021 celomestská 
parkovacia politika spustená. 
Navyše, DPB schvaľuje tra-
sovanie liniek a  náklady na 
nové autobusy vždy koncom 
roka na ďalší rok. Dovtedy by 
sa mali zástupcovia mestskej 
časti a mesta stretnúť a   sta-
noviť si kritériá, na základe 
ktorých budú vyberať z pod-
netov a schvaľovať zmeny.

„Na festivale sme za dva 
dni zozbierali viac ako 40 
podnetov na zlepšenie MHD. 
Pokiaľ ide o  trasovanie li-
niek či ich opätovné zavede-
nie, pretože to je hlavný cieľ 
optimalizácie, najčastejšie 
riešili obyvatelia znovuza-

vedenie električky číslo 3 do 
mesta, pretože aktuálne jazdí 
len linka č.1, a  tiež spojenie 
do Ovsišťa. Buď by sa podľa 
nich mala linka 88 posunúť 
až do Ovsišťa, alebo by linka 
84 mala jazdiť aj cez víkend,“ 
hovorí Milan Vetrák. 

Vyskytli sa aj podnety týka-
júce sa väčšej ohľaduplnosti 
vodičov pri jazdení na ces-
tách, komfortu a bezpečnosti, 
ktosi napríklad navrhol, aby 
v  nočných hodinách chodila 
s revízormi ochranka. Návrhy 
tohto typu však možno posie-
lať do Dopravného podniku 
celoročne. Ak máte tipy týka-
júce sa priamo optimalizácie, 
môžete ich posielať na adresu 
mhd@petrzalka.sk (in)

dá až prevádzkový poriadok
Detaily pravidiel parkovania

Najčastejšou otáz-
kou obyvateľov 
v súvislosti so zave-
dením parkovacieho 
systému v Petržalke 
je, odkedy sa budú 
môcť registrovať 
a kde. Túto informá-
ciu by mal obyvateľ 
nájsť v prevádzko-
vom poriadku, ktorý 
však spolu s VZN 
schvaľovaný nebol 
a zamestnanci mest-
skej časti na ňom 
aktuálne len pracujú. 

S A M O S P R ÁVA
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Jedna z členiek združenia sa venuje „zero waste“ a za-
školila ostatných do pravidiel kompostovania. „Keď nám 

po ich osadení začali ľudia nechávať igelitky so svojím 
bioodpadom pri kompostéroch, uvedomila som si, koľko 

ľudí túži kompostovať. Bohužiaľ, my ich odpad zužitkovať 
zatiaľ nemôžeme. Máme jasné dohody, čo do nich budeme 

hádzať,“ hovorí Zuzana.

Premenili sídliskovú

„Čo myslíš, tá paradajka je už zrelá?“ pýta 
sa otec svojej dcéry pri záhonoch plných 
krásnych rajčín. Je až neuveriteľné, že sa 

urodili uprostred petržalských panelákov. 
„Mne sa zdá zrelá,“ reaguje dieťa. Zozbie-

rajú úrodu „zo svojho“ záhona a potom sa 
s ďalšími rodinami zapoja do pravidelnej 

brigády. Aj vďaka nim sa pustnúci priestor 
medzi domami na Hrobákovej ulici pre-

mieňa na zelenú oázu.

ničotu na zelenú oázu

Hneď ma zaujme hmyzí 
dom ček a  nádherná by-

linková špirála. „A to sme z ob-
chodu priniesli len malé, vetché 
rastlinky,“ prihovorí sa mi jedna 
z  členiek Občianskeho zdru-
ženia KoZa v  Háji. To v  marci 
dostalo do užívania od mesta 
a mestskej časti pozemok s tor-
zami niekdajších pieskovísk. 
V  priebehu pár mesiacov ho 
premenili na záhradu, v  ktorej 
sa nielen stretáva, brigáduje a zá-
hradníči 15 rodín združenia, ale 
aj na miesto, kde sa pristavujú 
susedia povzbudiť ich, pochváliť 
či prehodiť pár slov. Seniori si tu 

radi posedia a deti sa zahrajú, na-
jradšej so zeminou.   

„Spočiatku sa neznámi tro-
chu ostýchali, či vôbec môžu 
vojsť, ale my vítame všetkých, 
vylepujeme oznamy, aby prišli, 
teraz napríklad nazbierať si by-
linky, nech je z nich úžitok,“ ho-
vorí Zuzana Kubiková Micha-
lidesová, ktorá stála pri zrode 
projektu. S  nadšením rozprá-
va, ako sa im podarilo vypes-
tovať krásne rajčiny, papriky, 
čili, uhorky, baklažany, rukolu, 
reďkovky, hrášok, fazuľku aj 
tekvicu. „Sami sme prekvapení, 
veď sme svoje priesady z balkó-
nov sadili do záhonov už nesko-
ro, 24. júna, na Jána,“ spomína. 

Jedna rodina dostala na za-
čiatku pol záhona, na budúci 
rok už bude mať každá dva 
celé. Aj o  tom bola dnešná 
brigáda. Bolo ich treba naplniť 
zeminou. „Tiež sa len učíme. 
A  inšpirujeme. Od  seniorov, 
čo sem prídu s dobrou radou, 
aj od skúsených záhradkárov, 
ktorých sme tu spoznali a sľú-
bili, že nám pomôžu s ďalšou 
výsadbou.“  

Zuzana žije v blízkom pane-
láku už deväť rokov a tvrdí, že 

aj vďaka záhradke spoznala za 
tých pár mesiacov mnoho no-
vých ľudí. Aj toto je zjavne ces-
ta ako odbúrať komunikačnú 
bariéru v  mestách. Zuzana sa 
navyše teší, že jej sedemročný 
syn si tu našiel partiu kama-
rátov, s  ktorou bude vyrastať. 
„Minulý rok som s ním musela 
chodiť po ihriskách, hľadal si 
kamarátov, ktorí by s ním hra-
li futbal. Teraz už nechce, chce 
chodiť sem do záhrady,“ hovorí 
a dodáva, že je tu vždy kopec 
detí od tých najmenších.

„Práve tí najmenší sa chy-
tajú najťažších robôt. Chcú 
kopať zem, nahadzovať do 
fúrika, polievať... preto sme 
aj dokupovali ďalšie krhly,“ 
hovorí s  úsmevom predseda 
OZ KoZa v  Háji Michal Ze-
lenický. Je rád, že hlavný cieľ 
komunitnej záhrady - stretá-
vať sa pri nejakej zmysluplnej 
činnosti – nadchol aj ich deti. 

Pribudne aj marhuľa
Občianske združenie zužit-

kovalo každý meter štvorcový 

zverenej plochy. Na pozemku 
obnovili zničené lavičky, pri-
budla nádrž na vodu aj dva 
kompostéry. Mestská časť 
pomohla dotáciou, súkromné 
firmy grantmi, magistrát sľúbil 
ďalšie lavičky. „Teraz na jeseň 
ešte plánujeme vysadiť ovocný 
strom typický pre Petržalku, 
zrejme marhuľu a tiež ovocné 
kríky - maliny, ríbezle, egreše,“ 
pokračujú členovia združenia. 

A  najbližšie plány? Na jar 
možno pribudne pergola 
a  stolík so sedením a možno 
aj malý symbolický plot. Nie 
je to kvôli vandalom. S nimi, 
napodiv, ešte problém nema-
li. A  ani sa nechcú selekto-
vať. Záhrada chce byť ľuďom 
otvorená, plot má len opticky 
vytvoriť priestor, v  ktorom 
budú návštevníci vedieť, že sa 
oň niekto stará.

Napokon, pozrieť sa môže-
te prísť aj vy. Koncom októbra 
pripravujú členovia združenia 
spoločnú akciu pre susedov.

(in)
foto: OZ KoZa v Háji

Posunieme 
know-how
Pätnásť rodín je maximum, 

ktoré dokáže táto záhradka 
uspokojiť. Napriek tomu už má 
občianske združenie poradov-
ník záujemcov, ktorí by sa chceli 
pridať. Za záhradkou je ďalší 
nevyužitý priestor, ale členovia 
si na jeho revitalizáciu zatiaľ 
netrúfajú. „Možno v budúcnosti 
by tu mohol byť parčík, ihrisko, 
a  možno ďalšie záhony, uvidí-
me...“ hovorí Michal Zelenický. 

„Podobných torz piesko-
vísk je v  Petržalke veľa. Naše 
know-how veľmi radi posu-
nieme ďalej,“ pokračuje Zuza-
na Kubiková Michalidesová. 
Smutne však konštatuje, že 
najmä byrokracia okolo po-
volení je náročná a  stála ich 
dosť prebdených nocí. Bola 
to práca takmer na plný pra-
covný úväzok. „Možno by 
magistrát mohol zvážiť za-
mestnať v  rámci Metropolit-
ného inštitútu človeka, ktorý 
by dokázal záujemcom o ko-
munitnú záhradu pomôcť. 
Záujem ľudí by bol určite veľ-
ký,“ dodáva.

Vstup VOĽNÝ!

Po stopách  
VELIKÁNOV DEJÍN

 

WOLKROVA 4, BRATISLAVA - Petržalka
(v zasadačke na prízemí) | Info: 0948 526 722

bratislava.dotknisaneba.sk

Prednášky z oblasti biblickej histórie a archeológie

vždy v stredu 

18:00 hod.

 25. 9. JULSKO-KLAUDIOVSKÁ DYNASTIA
 2. 10. VESPASIANUS | vojak, ktorý sa stal cisárom
 9. 10. ETRUSKOVIA | záhada tajomného národa

Velikani_dejin_Petrzalka19_2_inzerce122x65.indd   1 19.09.2019   10:33:48

Na Cyklotrase Starohájska sa stále pracuje

Týka sa úse-
kov - Ru-

sovská cesta 
– Osuského 
ulica, Osuského 
ulica – Dudova 
ulica, Dudova ulica 
– Dolnozemská ulica. Reagu-
je hovorca magistrátu Peter 
Bubla: „Cyklotrasa na Staroháj-
skej je takmer hotová. Je však 
potrebné upraviť, resp. vylep-
šiť tri úseky tejto cyklotrasy, 
ktoré sme upravili s ohľadom 
na zachovanie existujúcej ze-
lene  - 14 borovíc na Námestí 
hraničiarov a 1 veľký topoľ 
pri Ekonomickej univerzite - a 
skvalitnenie úseku za dostiho-
vou dráhou. Na tieto zmeny 
je potrebné prepracovanie 
projektovej dokumentácie, na 
ktorej sa momentálne pracuje. 

Následné zmeny musí schvá-
liť   Ministerstvo dopravy SR, 
pretože ide o financovanie cez 
fondy EÚ. Po schválení pristú-
pime k jej realizácii. Ak všetky 

procesy pôjdu dobre, veríme, 
že cyklotrasa bude dokončená 
v čo najkratšom možnom čase.“
 (in)

foto: Matúš Husár

Plán mesta bol, že bude dokončená do októbra tohto roka. Pred pár 
dňami však stavebný úrad povoľoval zmenu stavby pred dokončením. 
O čo ide?

Pred pár mesiacmi➤



6 • 27. 9. 2019 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 27. 9. 2019 • 7S Í D L I S K OS A M O S P R ÁVA

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Pokračovanie zo strany 1
Ide totiž takmer o  celú 

sumu tohtoročnej dotácie 
Petržalky na terasy, preto im 
odporúčajú využiť skôr dotač-
nú schému hlavného mesta. 
Tam je však problém, komu žia-
dosť vlastne adresovať. Neexis-
tuje komisia, ktorá by vyhlásila 
výzvu na predkladanie žiadostí 
ani ich vyhodnocovala. Podľa 
akých kritérií sa teda rozdeľuje 
200-tisícová dotácia mesta na 
terasy, nie je stále jasné.  „Pri-
mátor prisľúbil, že magistrát 
vydá vykonávacie pravidlá 
na využitie dotačnej schémy, 
pracuje sa na nich od februára 
tohto roka. Pravidlá však ešte 
stále nie sú schválené, aktuálne 
to riešim s  vedením hlavného 
mesta,“ hovorí poslanec Milan 
Vetrák, ktorý sa problému terás 
venuje dlhodobo.

Stav ohrozujúci zdravie
Hoci plánovaný termín 

realizácie odobrených petr-

žalských opráv bol jún až sep-
tember, začalo sa len s niekto-
rými. „Aj z  toho dôvodu ako 
komisia žiadame o  predkla-
danie plánu opráv terás do 15. 
novembra predchádzajúceho 
roku,“ vyjadril sa poslanec Mi-
roslav Dragun. 

A  to sa sa-
m o s p r á v e 
hlásia aj ľudia 
z  ďalších do-
mov, kde ich 
majú v  hava-
rijnom stave, 
 avšak terasy 
nie sú zvere-
né do správy 
mestskej čas-
ti. Napríklad 
z Rovniankovej 5-15, Tupole-
vovej 1-7, Vígľašskej 1 žiadajú 
opraviť povrch terasy, z  Ná-
mestia hraničiarov 7, Rovnian-
kovej 5, Jasovskej 1 a Krásno-
horskej 3 povrch schodiska, 
z  Jungmannovej 2-20 žiadajú 
preveriť statiku terasy, na 

Znievskej 7 majú pohnuté be-
tónové zábradlie, to je v zlom 
stave aj na Holíčskej 11, na To-
poľčianskej 22 oceľové zábrad-
lie celkom chýba, schodiská sa 
rozpadávajú na Budatínskej 
13, 25 aj Beňadickej 21. 

Podľa Michaly Kozákovej 
komisia požaduje čo najskôr 
vyriešiť aspoň havarijný stav 
schodiska na Beňadickej 21, 
„nakoľko stav je ohrozujúci 
pre zdravie obyvateľov“. Väč-
šina členov komisie sa priklá-
ňa k jeho asanácii.

Z  predchádzajúcich riad-
kov je jasné, že petržalské 
terasy sú v  žalostnom stave. 
Je zarážajúce, že stále neexis-
tuje ich pasport, neexistuje 
oficiálne číslo, koľko ich je, 
ktorá komu patrí, kto sa o ňu 

stará. Útržko-
vité informá-
cie hovoria, 
že Petržalka 
má v  správe 
sotva štvrtinu, 
mesto má ofi-
ciálne len dve! 
Jednou z  nich 
je Blagoevova, 
ktorú plánoval 
opraviť ešte 

bývalý primá-
tor Ivo Nesrovnal. Nestalo sa 
tak dodnes pre spor, či sa má 
skôr opraviť lávka patriaca 
mestskej časti alebo priľahlá 
terasa. Statika je tu však na-
rušená. „Vyzval som vede-
nie Petržalky aj hlavného 
mesta, aby v  tejto veci úzko 

spolupracovali, veď finančné 
prostriedky na opravu oboch 
stavieb sú v príslušných roz-
počtoch od roku 2016 a  aj 
tak sa to nepodarí dokončiť 
skôr ako v roku 2020! Ak bu-
deme jednu terasu opravovať 
4 roky, môžeme si v Petržalke 
týmto tempom spraviť plán 
na niekoľko storočí vopred,“ 
podotkol Milan Vetrák.

Zvyšok sú však terasy, kde 
sa správca so spoločenstva-
mi vlastníkov bytov nevedia 
dohodnúť, komu vlastne te-
rasa patrí a  napokon tie, pri 
ktorých vám kataster vyho-
dí údaj „neexistuje záznam 
o  vlastníkoch“, teda sú nevy-
sporiadané, nepatria nikomu. 
Petržalka sa už roky snaží od 
mesta získať pasportizáciu 
terás, ktoré síce bývalý GIB aj 
skolaudoval, ale nikomu ne-
zveril do správy, resp. nepre-
viedol do vlastníctva. Dodnes 
neúspešne. ... (in)

foto: Matúš Husár
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Z informácie, ktorú dostali 
miestni poslanci v  škol-

skej komisii hneď po prázdni-
nách vyplýva, že jedinou zre-
alizovanou stavbou počas leta 
bola rekonštrukcia vodovodu 
na ZŠ Gessayova. Ďalších päť 
stavieb ma byť ukončených do 
konca septembra, respektíve 
polovice októbra.  Ide o  ZŠ 
Nobelova a  ZŠ Prokofievova 
(rekonštrukcia strechy paviló-
nu), ZŠ Pankúchova (rekon-
štrukcia podlahy), ZŠ Ges-
sayova (rekonštrukcia areálo-
vej kanalizácie), MŠ Rőntge-
nova (prestavba školníckeho 
bytu na triedu). 

Päť stavieb má už verej-
né obstarávanie za sebou, 
termín realizácie je ale ne-
známy. Na ďalšie štyri stav-
by sa podklady pre VO len 
pripravujú. Napríklad na ZŠ 
Turnianska sa majú vymie-
ňať okná a na ZŠ Budatínska 
rekonštruovať toalety. Tieto 
rekonštrukcie sú zahrnuté 
v  tohtoročnom rozpočte, 
tak že by sa mali zrealizo-
vať do konca roka, a  teda 
v  rámci vyučovacieho pro-
cesu. A  napokon na opravu 
priestoru suterénu po havárii 
a  na rekonštrukciu areálovej 
kanalizácie na ZŠ Prokofie-
vova sa VO ešte ani nezača-
lo. Je to štandardný stav? Aj 
na to sme sa pýtali všetkých 
členov školskej komisie. Zau-
jímalo nás tiež, či im na škol-
skej komisii niekto vysvetlil, 
prečo rekonštrukcie meška-
jú. Do našej uzávierky reago-

vali len dve poslankyne. Lena 
Bočkayová: „Na otázky, žiaľ, 
nemám jednoznačné odpo-
vede. Je to z dôvodu, že túto 
tému práve riešia v  Stredis-
ku služieb školám a školským 
zariadeniam...“ 

Konkrétnejšia bola poslan-
kyňa Iveta Jančoková. „Bohu-
žiaľ, to, čo sme sa dozvedeli, 
nás nikoho nepotešilo. Re-
konštrukcie neprebehli pod-
ľa predpokladaných plánov, 
ktoré si mestská časť aj Stre-
disko služieb školám a  škol-
ským zariadenia stanovili 
niekedy začiatkom roka. 
Musím skonštatovať, že sme 
nedostali jednoznačné vy-
svetlenie  prečo sa celý proces 
príprav, obstarávania alebo 
realizácie neuskutočnil v plá-
novaných termínoch,“ napí-
sala nám. „Predpokladám, že 
na to malo vplyv viacero fak-
torov, ktoré sa už dnes bývalé-
mu vedeniu strediska služieb 
nepodarilo včas odstrániť. Aj 
toto bol jeden z dôvodov, pre-
čo sa mestská časť rozhodla 
pristúpiť k  personálnym 
zmenám a poverila riadením 
strediska od septembra Ing. 
Pospíšilovú. Pani Pospíšilová 
nás informovala o  súčasnom 
stave prebiehajúcich prác 
a  jasne zadefinovala plán 
rekonštrukcií na najbližšie 
obdobie. Nové vedenie nás 
ubezpečilo, že denne dohlia-
dajú na to, aby už k žiadne-
mu omeškaniu nedošlo.“

(in)
foto: Matúš Husár
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  
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Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

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

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

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

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

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

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk

Rekonštrukcie škôl 
meškajú. Dôvod?

Rekonštrukcie materských a základných 
škôl, ktorých gro by mestská časť mala 

zrealizovať počas letných prázdnin, nepre-
behli podľa plánov. Napríklad na ZŠ Pankú-

chova stále nie je opravená prepadávajúca 
sa podlaha v jednej z tried, hoci urputne 

bojujú s nedostatkom priestoru, a plánova-
ná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Holíčska 

sa tento rok ani nezrealizuje, pretože by 
deti nemali obedy.   

Priestor pred školou vrátili deťom

„Každé ráno pred školou 
vznikal nebezpečný mix 

áut a  detí. Hrozilo, že nejaké 
auto nacúva do žiaka a  ublíži 
mu,“ povedal petržalský posla-
nec Matúš Repka. „Naším cie-
ľom je, aby sa dalo bezpečne 
prísť pred školu a bezpečne sa tu 
pohybovať,“ doplnil Tomáš Pal-
kovič. Obaja sú spokojní. Hneď 

v prvých dňoch si všimli, že viac 
žiakov chodí do školy na bicyk-
loch a kolobežkách.  A práve na 
tomto priestranstve žiaci teraz 
trávia viac času s  kamarátmi 
pred a po vyučovaní. 

Poslanci zároveň v  spolu-
práci s  riaditeľkou školy vy-
zvali deti, aby nakreslili, čo by 
si v  tomto priestore predsta-

vovali. „Drvivá väčšina, teda 
až 99 percent detí chce viac 
zelene, lavičky. Niektoré by 
privítali vodnú plochu s  ja-
zierkom, odpadkové koše. Iné 
zase by chceli bufety a  pre-
dajne s  cukríkmi,“ smeje sa 
Matúš Repka.   V každom prí-
pade poslanci chcú odstrániť 
betónové panely a  nasadiť 
pred školu stromy. Zhodujú 
sa, že priestor má patriť de-
ťom, ktoré môžu bezpečne 
prísť do školy na bicykloch 
alebo kolobežkách. Podľa ich 
informácií vyše 400 detí z 500 
má školu dostupnú pešo. 

(lb)
foto: lb, MČ Petržalka

Autá pred ZŠ Dudova sú natrvalo minulosťou. 
Brániť ich vjazdu budú betónové črepníky, 
ktoré venoval magistrát. S iniciatívou na zákla-
de petície prišli poslanci Teamu Vallo, mestská 
časť Petržalka a vedenie školy. 

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

Verejné obstarávanie na opravu priestoru 
suterénu po havárii a na rekonštrukciu areálovej 

kanalizácie na ZŠ Prokofievova sa ešte ani nezačalo.
 Nepoužiteľné schodisko na Beňadickej➤

➤
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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. 

Pribuchnuté dvere
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

RUDOLF KOKY (41) 
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.

IDRIZ DUPLJAK 
(55) z Bratislavy II

Na menovaného vydal Okresný súd 
v Pezinku príkaz na dodanie do výko-
nu trestu odňatia slobody pre trestný 
čin týrania blízkej osoby a  zverenej 
osoby.

Na menovaného vydal Okresný súd 
v  Bratislave príkaz na zatknutie pre 
zločin krádeže. 

POPIS osoby: nezistenýPOPIS osoby: nezistený

Viete, že...
... za osem tohtoročných mesiacov sme v našom kraji zaznamenali 27 prípa-
dov pohlavného zneužívania a 42 prípadov detskej pornografie? 
... od 1.januára do 15. septembra tohto roka sme v našom kraji zaevidovali 
1252 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 15 osôb z toho 4 cyklisti, 4 
chodci a 2 motocyklisti? 

 Odpovedá právnik 

JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Domnienka  
nie je rozsudok

Dom, ako neverejný priestor

Denne počúvame rôzne veci ako 
osoby podozrivé zo spáchania trest-
ného činu urobili to či ono a berie-
me to ako holý fakt. V tejto súvislosti 
sa médiá rozpisujú o úniku citlivých 
informácií. Zaujímalo by ma, či sa 
neporušuje paragraf o  tom, že po-
kiaľ nie je človek odsúdený, nemá sa 
o ňom hovoriť ako o vinníkovi. 
 Dušan (gmail.com)

Dobrý deň, bola by som rada, keby 
ste napísali či sú naše sídliskové 
domy verejným alebo neverejným 
priestorom. Ďakujem. 
 Oľga (chello.sk) 

Základné zásady trestného konania sú 
právne princípy, na podklade ktorých je 
vybudované trestné konanie, ktoré majú 
svoj základ v ústavnej úprave a z nej vy-
chádzajú. V  § 2 ods. 4 základných zásad 
zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriad-
ku je upravená zásada prezumpcie neviny, 
ktorá vychádza z úpravy ustanovenej v čl. 
50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v čl. 
40 ods. 2 Listiny Základných práv a  slo-
bôd a v čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd. Podľa 
tejto zásady každý, proti komu sa vedie 
trestné stíhanie, sa považuje za nevinné-
ho, kým súd nevysloví právoplatným od-
sudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 

Prezumpcia neviny znamená, že nedo-
kázaná vina má rovnaký dôsledok a  výz-
nam ako dokázaná nevina, a teda obvine-
ný nie je povinný svoju nevinu dokazovať. 

Bytovým domom je podľa zákona  
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v  platnom znení bu-
dova, v ktorej byty a nebytové priestory sú 
za podmienok ustanovených v citovanom 
zákone vo vlastníctve jednotlivých vlastní-
kov, pričom spoločné časti domu a  spo-
ločné zariadenia tohto domu sú súčasne 
v  podielovom spoluvlastníctve vlastníkov 
bytov a  nebytových priestorov. Citova-
ný zákon nateraz nedefinuje spoločné 
priestory v bytovom dome ako neverejný 
priestor, i keď, pred takmer desaťročím, ur-

grundler@chello.sk 

Ako vyplýva z ústavy, prezumpcia ne-
viny chráni osobu, proti ktorej sa vedie 
trestné konanie, aby bola označovaná 
za vinnú zo spáchania skutku napĺ-
ňajúceho znaky trestného činu ešte 
predtým, ako bola uznaná za vinnú 
právoplatným rozsudkom súdu. Podľa 
ústavného súdu rešpektovanie tohto 
princípu má zabezpečiť nielen súd 
v  súdnom konaní, kde sa rozhoduje 
o vine, ale aj iné orgány činné v trest-
nom konaní, ktoré pôsobia v predsúd-
nom štádiu, tzv. prípravnom konaní 
(prokurátor, vyšetrovateľ, policajný or-
gán; mutatis mutandis PL. ÚS 12/98). 
V  zmysle trestného poriadku orgány 
činné v  trestnom konaní informujú 
o  svojej činnosti poskytovaním infor-
mácií oznamovacím prostriedkom. 
Pritom dbajú na to, aby neohrozovali 
objasnenie skutočností dôležitých na 
posúdenie veci, nezverejňovali o oso-
bách, ktoré majú účasť na trestnom 
konaní, údaje, ktoré priamo nesúvisia 
s trestnou činnosťou. Podľa ústavného 
súdu aj nevhodné výroky orgánov prí-
pravného trestného konania, ktoré by 
sa v  podstate rovnali vysloveniu viny 
trestne stíhanej osoby, by mohli poru-
šiť prezumpciu neviny, a to najmä vte-
dy, pokiaľ by napríklad podnietili verej-
nosť uveriť, že trestne stíhaná osoba je 
vinná, a  prejudikovali by hodnotenie 
faktov kompetentným súdom (III. ÚS 
116/01). Zistiť, kto stojí za únikom in-
formácií je vecou orgánov činných 
v  trestnom konaní (prokurátor, poli-
cajt). Otázky zamerané na túto oblasť 
je potrebné adresovať príslušným or-
gánom. 

čité pokusy v tomto smere boli. Pravda, 
v danom prípade nie je možné hovo-
riť ani o priestore verejne prístupnom. 
Za všeobecnú definíciu pojmu „verej-
né priestranstvo“ možno považovať 
taký priestor, ktorý je bez prekonania 
prekážky prístupný každému. Na roz-
diel od verejných priestorov, ktoré sú 
spravidla bez obmedzenia prístupu, 
neverejný priestor zužuje prístup na 
konkrétny okruh osôb. V našom prípa-
de je voľný vstup do bytového domu 
limitovaný užívateľmi bytov (vlastníci 
bytov a  ich rodinní príslušníci, ná-
jomcovia, podnájomníci), návštevami 
a  prirodzene bezpečnostnými, zdra-
votnými či s  prevádzkou domu súvi-
siacimi službami. Na základe právne-
ho postavenia je možné bytový dom 
považovať za neverejný priestor. 

Pri čítaní príbehov zo slovenské-
ho  kriminálneho prostredia sa zvy-
čajne dostaneme k tomu, že výchova, 
prostredie, ale aj identifikačné vzory, 
ktoré sa k  jedincovi dostávajú počas 
jeho vývoja a zrenia, sa vo veľkej mie-
re podieľajú na sociálnej neprispôso-
bilosti a skôr či neskôr aj na krokoch 
prekračujúcich hranicu určenú zákon-
mi. Ale, nie vždy to tak musí byť, ten 
neblahý krok môže urobiť aj človek, 
ktorý do nášho vzorca akosi nezapadá. 

Slečna Júlia (21) z  Bratislavy, 
na rozdiel od slečny Júlie z  Vero-
ny, nemala s  dotknutou majiteľkou 
bytu (47) rody, ba ani len rodiny na 
smrť znepriatelené. A  predsa sa jej 
života dotkla osobná tragédia. Ako 
študentka si svoj osobný účet zveľa-
ďovala ctihodným spôsobom, čo sa 
dnes, ako vidíme, o mnohých vôkol 
nás povedať nedá. Vraj, čo koho má 
stretnúť, tomu sa neschová, vraví 
slovenské príslovie. Júliu to stretlo 
v obyčajnom paneláku. Bytový dom 
chodila vysokoškoláčka brigádnic-
ky upratovať už druhý rok, neboli 
na ňu žiadne ponosy, svoju prácu si 
robila dobre. V ten jarný deň, keď sa 
to všetko zomlelo, mala voľno a  tak 
sa rozhodla vchod bytového domu 
upratať ešte predpoludním, pretože 
aj sa lepšie robí, dom je prázdny, ni-
kto nešliape po práve zmytej podlahe. 

Ako neskôr Júlia vypovedala: „V ten 
nešťastný deň som mala v dome upra-

tané už štyri poschodia. Keď som sa 
dostala na piate zhora, uvidela som 
na jednom byte pootvorené dvere. 
Nevenovala som tomu žiadnu po-
zornosť, zišla som o poschodie nižšie, 
kde som zamietla lodžiu a  pretože 
som nepostrehla, že by niekto z bytu 
vyšiel, rozhodla som sa pri dverách 
zazvoniť. Nakoľko sa neohlásili, vstú-
pila som do bytu a hlasno sa pozdravi-
la. Čakala som pri dverách v predsie-
ni, ale nikto ku mne neprišiel. Ohlásila 
som sa znova, nik nezareagoval, tak 
som vstúpila do kuchyne, odtiaľ do 
izby a  potom ešte do ďalšej izby, až 
som prehľadala celý byt. Nikoho som 
nenašla, tak som si pomyslela, že naj-
lepšie bude po opustení bytu dvere 
zatvoriť. Pri odchode som si na ku-
chynskej linke všimla zväzok kľúčov, 
ktorý bol položený na päťstoeurovej 
bankovke. Nikdy som taký peniaz ne-
videla, vzala som bankovku do ruky 
a prezerala ju. Neviem, niečo sa vte-
dy vo mne zlomilo, päťstovku som si 
vložila do vrecka spolu s kľúčmi, ktoré 
som neskôr zahodila a dvere za sebou 
pribuchla. Tak nejako sa to stalo. Ne-
šla som tam kradnúť. Naozaj, prisa-
hám na všetko sväté“.  

Svätý či menej svätý, podľa odbor-
níkov na ľudskú dušu je vraj človek 
viac bytosťou túžby, než bytosťou 
potreby. Túžba sa vraj nevytráca ani 
vtedy, keď sú potreby zasýtené. Asi 
na tom niečo bude. (jgr)

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.
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Stretnú sa Slováci, Maďari, 
Nemci, Angličania, Špani-

eli, Taliani, Slovinci, Portugal-
čania,Arabi, Rómovia, mos-
limovia,kresťania, bez viero-
vyznania,utečenci a aj tí, ktorí 
možno boli proti imigrantom, 
bohatí a aj pochádzajúci z veľ-
mi chudobných pomerov. Tí, 
ktorí si zažili vojnu, aj takí, 
ktorí si zažili domáce násilie, 
ale aj takí, ktorí vyrastali v úp-
lne bežnej rodine. Všetci sa 
skamarátia a strávia spolu dva 
týždne v  priateľskej atmosfé-
re... Znie to ako vtip? Lenže to 
bola realita a udialo sa to práve 
u nás na Slovensku.

Občianske združenie Ulita, 
ktoré pôsobí na sídlisku Kop-
čany, zrealizovalo prvýkrát 
na Slovensku medzinárodnú 
výmenu mládeže, na ktorej sa 
zúčastnilo 70 prevažne mla-
dých ľudí z 8 krajín. 

Témou tohtoročného stretnu-
tia bolo: Care and share for 
our community- malými 
zmenami vieme dosiahnuť 
veľké veci. S mladými ľuďmi 
sme sa neformálnym spôso-

bom učili o tom, aké zmeny 
môžu vykonať vo vlastnom 
živote či komunite, aby žili 
v  zdravšom, čistejšom pro-
stredí. Túto tému sme si 
vybrali aj z dôvodu, že jeden 
z najväčších problémov síd-
liska Kopčany je práve nepo-
riadok.  

Prvý týždeň sme strávili 
v nádhernej prírode v Tatran-
skej Lomnici a druhý týždeň 
sme absolvovali v  Bratislave, 
kde slovenská skupina mla-
dých ľudí mohla predstaviť aj 
petržalské sídlisko Kopčany, 
odkiaľ pochádzajú. Na síd-
lisku sme sa počas komunit-
ného dňa zahrali s deťmi, ale 
aj upratali s podporou účast-
níkov a  účastníčok neporia-

dok a následne zorganizovali 
módnu prehliadku odevov 
z odpadového materiálu. 

Medzinárodná výmena 
bola realizovaná s  finanč-
nou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR v  rámci 
dotačného programu na pre-
sadzovanie, podporu a ochra-
nu ľudských práv a  pred-
chádzanie všetkým formám 
diskriminácie; z  programu 
Erasmus+ prostredníctvom 
partnerskej organizácie Eu-
ropean playwork association 
a vďaka finančnému daru od 
Rotary Clubu Bratislava.  

 Dominika Göghová,  
 OZ Ulita

Malými zmenami k veľkým veciam

Páči sa vám to?!

Pivárnička na Rovniankovej 
7 vás spredu láka príjem-

ným posedením v  tieni stro-
mov, ale zozadu odpudzuje 
nazhromaždenými odpadkami. 
Dokonca si zriadila privátne 
kontajnerové stojisko – zo sta-
rej chladničky prevrátenej na 
chrbát má krásny odpadkový 
kontajner, no a  okolo raz viac, 
inokedy menej navŕšeného 
odpadu z kuchyne a priľahlých 
priestorov. A to všetko na tera-

se, kadiaľ denne prechádzajú 
ľudia z okolitých domov. Pivár-
nička má svoj vlastný oficiálny 
odpadkový kontajner, umiest-
nený pri budove bývalej banky, 
ale pracovníkom Pivárničky je 
asi zaťažko doň denne vynášať 
svoje odpadky. A  tak sa všetci 
pozeráme na špinavý zadok Pi-
várničky a čudujeme sa, že vô-
bec niekto ešte túto prevádzku 
navštevuje!
 Petržalčanka Zlatica

P O R A D Ň A / K R I M I VA Š E  N Á Z O R Y
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Využite jesenné servisné balíčky KIA

Cenovo zvýhodnené balíčky:
Akcia platí od 10.9.2019 do 15.10.2019

Príprava 
na zimu

Čistý 
vzduch

Bezpečná 
jazda

Včasné prezutie

8.  10.

v PETRŽALKE
2019

ZDRAVIA
v utorok 
o 18:00 hod.

Kluby 

CUKROVKE JE MOŽNÉ SA 
DO VEĽKEJ MIERY VYHNÚŤ 
Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie

5.  11. v utorok 
o 18:00 hod.

Info: 0948 526 722 | bratislava.dotknisaneba.sk | Vstup voľný!
Kde:  Wolkrova 4, BA - Petržalka (v zasadačke na prízemí) | MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zast. Hálova)

AKO POSILNIŤ  
SVOJU IMUNITU? 
MUDr. Milan Moskala

Inzerce 122x65_KZ_10-11_19.indd   1 17.09.2019   21:08:32

Uskutočnil sa v  krásnom 
športovom areáli OŠK 

Marianka v  sobotu 14. sep-
tembra. Zúčastnili sa na ňom 
Vojenskí veteráni spolu s  ŠK 
Engerau Petržalka, ŠK Old 
Boys Slovan Bratislava, OŠK 
Old Boys Marianka a  výber 
Oravy. 

Turnaj otvoril predseda FK 
Mariathal Bratislava Július 
Dubovský, ktorý je riadite-
ľom Centra telesnej výchovy 
a športu na Ekonomickej uni-
verzite v Petržalke a je aj pre-
zidentom Slovenskej asociá-
cie univerzitného športu na 
Slovensku. Do Marianky tak 
po roku opäť zavítali aj veľké 
postavy slovenského futbalu, 
niekdajší reprezentanti a  li-
gisti Vladimír Kinier, Pavol 
Sedlák, Jaroslav Černil a ďal-

ší. A vo víťaznom tíme bol aj 
dlhoročný hráč niekdajších 
ZŤS Petržalka Marián Pocha-
ba a Artmedie Petržalka Mar-
tin Karnas. Trofej po roku 
obhájil ŠK Old Boys Slovan 
Bratislava. Tentoraz však mal 
namále, lebo prvenstvo pri 
rovnakom počte bodov a skó-
re získal až po streľbe zo znač-
ky pokutových kopov. Slovan 
remizoval s  Mariankou 2:2, 
ale na jedenástky vyhral 4:3. 
Hosťujúci futbalisti boli or-
ganizáciou turnaja, celkovým 
prostredím, a najmä kvalitou 
trávnika očarení. ŠK Engerau 
Petržalka síce skončil po-
sledný, ale jeho kapitán Peter 
Kulhánek hneď na vyhlásení 
zdôraznil: ,,Z rôznych príčin 
nám chýbalo dosť hráčov, 
ale môžem sľúbiť, že na naj-

bližšom halovom turnaji vo 
februári 2020 urobíme všetko 
preto, aby sme dopadli lepšie.“ 
Všetky mužstvá dostali pekné 
poháre, diplomy a knihy Vo-
jenské dejiny Slovenska. ,,Do 
rámca vydareného poduja-
tia nám už tradične zapadlo 
krásne slnečné počasie. Tur-
naj bol na úrovni zo športovej 
a spoločenskej stránky, všetky 
mužstvá ukázali vášeň pre 
futbal. Hralo sa však vzácne 
fér, preto sa nikomu nič nesta-
lo. Domáci funkcionári znova 
skvele zvládli organizáciu 
tohto tradičného turnaja,“ 
povedal Milan Lošonský, 
manažér turnaja Vojenských 
veteránov z  agentúry správy 
majetku MO – SR.  

 (mv)
foto: Milina Strihovská 

V Marianke vyhral hlavne futbal
Výborné počasie, 
hodnotné športové 
výkony, tak možno 
charakterizovať 17. 
ročník futbalového 
turnaja seniorov nad 
50 rokov KAISSER 
CUP a Vojenskej 
podpornej nadácie. 

Homola vychováva talenty

V tejto sezóne ho fanúšikovia 
motoršportu môžu vidieť na 

európskych okruhoch v  rámci 
šampionátu cestovných vozidiel 
TCR Europe. 

Odštartoval ho fantastic-
ky – na Hungaroringu vyhral 
kvalifikáciu i  samotné pre-
teky. Momentálne je v  cel-
kovom hodnotení na štvr-
tom mieste a  naposledy cez 
tento víkend bojoval o  titul 
kontinentálneho šampióna 
v Barcelone. V utorok 17. sep-
tembra sa na tlačovej besede 
v petržalskej Kant One Arene 
stretol s  médiami a  pri tejto 
príležitosti sme sa ho spýtali, 
ako pokračuje vo výchove 
mladých talentov. ,,V Kant 
One Arene, ktorá nám vy-
tvára veľmi dobré podmien-
ky na prípravu, sa venujem 
mladým jazdcom vo veku 
od 9 do 15 rokov už vyše šty-
ri a  pol roka. Tréning s  nimi 
mávam v  pondelok a  hoci 
mám stále menej času, vždy 
si ho pre tieto deti nájdem. 
Chcem ich motivovať, lebo 

myslím si, že potrebujú dobrý 
príklad a vzor, ktorý im ukáže 
cestu k napredovaniu. Keď sa 
niekto chce venovať tomuto 
športu, tak je to najlacnejšie 
pretekanie. V  merku mám 
okolo 25 až 30 nádejí. Nie-
ktoré z  nich sa dobre vyvíja-
jú a  už jazdia v  motokárach, 
alebo odišli od nás a  prete-
kajú vonku. Takže práca s tý-
mito chlapcami ma napĺňa. 
A keď som na cestách, tak ma 
zastúpi môj otec.“ 

(mv)
foto: Milina Strihovská

Maťo Homola je v súčasnosti jeden z naj-
úspešnejších slovenských automobilových 
pretekárov, ktorý sa presadzuje aj v náročnej 
medzinárodnej konkurencii.

Š P O R TH I S T Ó R I A

Petržalka má na svojej 
webovej stránku Kroniku 

mestskej časti v  elektronickej 
podobe. Nájdete v  nej infor-
mácie zo života obce od roku 
1935. Nás zaujali roky 1972 
a  1973, teda obdobie tesne 
pred začiatkom budovania 
novej Petržalky. „I keď v Petr-
žalke dochádza k  veľkolepej 
výstavbe, venoval národný vý-
bor náležitú pozornosť zveľa-
ďovaniu a  skrášleniu stáva-
júcej časti Petržalky,“ píše sa 
v nej na začiatku roka. Vedeli 
ste napríklad, že sme v  Petr-
žalke vtedy mali autokemping 
Zrkadlový háj?

Podľa kroniky dali v  roku 
1972 do užívania aj samo-
obsluhu Potraviny na Jilem-
nického ulici,  Jednotu na 
Zväzáckej ulici a  tiež trho-
visko na Záporožskej ulici. 
„V  investičnej časti akcie 
„Zveľadenia“ sa dokončila 
prvá etapa výstavby detské-
ho bazéna, ako aj oplotenie 
športového ihriska TJ Iskra 
Matador a  sociálna budova 
pre TJ Žižka,“ píše sa v kroni-
ke. „V  jarných mesiacoch bol 
daný do užívania Motorest 
postavený Jednotným roľ-
níckym družstvom a  auto-
camping na Rusovskej ceste. 

Týmto dielom budovaným 
v  akcii „Zveľadenia“ získala 
Bratislava ďalšie ubytovacie 
možnosti a  prispelo sa tak 
k rozvoju mototuristiky v na-
šom hlavnom meste.“

Akcia „Zveľadenie“  
priniesla motorest aj kemping

Rok 1972 je pre Bratislavu pamätný tým, že otvorili Most SNP.  
Čo sa vtedy dialo v Petržalke?

Zaujímavá je aj suma, za 
ktorú boli rekonštruované 
cesty. „Z  finančných pro-
striedkov Národného výboru 
Bratislavy boli rekoštruované 
tieto komunikácie: Vranov-
ská, Husitská, Sevastopolská, 
Vlastenecká, Jilemnického, 
Kremnická, Starohájska, Ka-
lininova s  nákladom 14 mi-
liónov 750 tisíc korún. Okrem 
budovania komunikácií bolo 
z prostriedkov Národného vý-
boru hlavného mesta vybudo-
vané parkovisko pre motorové 
vozidlá pri autocampingu 
Zrkadlový háj za 600-tisíc ko-
rún. Celkove Miestny národný 
výbor v roku 1972 ukončil 17 
akcií, na ktorých sa vytvorila 
hodnota diela 5 miliónov 862 
tisíc korún.“ Na to obdobie ob-
rovské peniaze... 

Aj v roku 1973 akcia „Zve-
ľadenie“ pokračovala, pri-
budlo ďalších 12 chatiek v au-
tokempingu Zrkadlový háj. 
Okrem toho... „Vybudovali sa 

tenisové dvorce, previedla sa 
rekonštrukcia olympijského 
plaveckého štadióna TJ Iskra 
Matador...“

Na jeseň motorest Zrkadlo-
vý háj, len rok predtým daný 
do užívania, vyhorel. A teraz si 
všimnete tú akčnosť: „Miestny 
národný výbor za spoluúčasti 
Jednoty ako majiteľa motores-
tu urobil opatrenia, na to, aby 
v  budúcej sezóne t. j. v  roku 
1974 bol zrekonštruovaný 
a opäť sprevádzkovaný.“

Hoci kronika obsahuje 
značné množstvo balastných 
viet typu - „V rámci ideo-
vo-výchovného pôsobenia 
a  rozvinutia masovo-politic-
kej práce vytvoril sa pri MNV 
Petržalke Zbore pre občian-
ske záležitosti, ktorého úlo-
hou bolo vplývať na myslenie 
ľudí...“ – nájdete v  nej aj za-
ujímavé informácie, a  najmä 
množstvo dobových fotiek. 
Oplatí sa nakuknúť. (in)

foto: www.petrzalka.sk

V roku 1972 otvorili motorest a autokemping na Rusov-
skej ceste. O rok neskôr motorest zhorel...

➤
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