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Hneď na vstupnej bráne nájdeme 
oznamy, ktoré upozorňujú na 

neférových kamenárov. „Prísny zá-
kaz ponúkania kamenárskych prác 
v  areáli cintorína,“ hlása jeden. Dru-
hý informuje, že vstup kamenárov na 
cintorín je možný len s povolením ku 
konkrétnemu hrobovému miestu. To 
všetko pre jedinú legendárnu rodinu 
´kamenárov´, kde sa táto činnosť dedí 
z generácie na generáciu. ́ Operujú´ na 
viacerých bratislavských cintorínoch 
a nik si s nimi ešte nedal rady. Najmä 
starších ľudí presvedčia, že im upravia 
hrob, neraz spravia čosi navyše a pýta-
jú viac, ako bola dohoda. Ak nezapla-
títe, pripravte sa na vyhrážky alebo aj 
povalený náhrobný kameň. Správkyni, 
ktorá je tu denne do tretej, sa vyhýbajú, 
ľudí zvyknú otravovať podvečer alebo 

cez víkend. Pozostalí by preto na cin-
toríne uvítali oficiálne kamenárstvo. 
Zatiaľ chýba, najbližšie, našťastie, ná-
jdete neďaleko, na rovnobežnej ulici. 

Prechádzame cintorínom, pri hro-
boch je dnes len zopár ľudí. Pýtame sa 
pani v strednom veku, čo by na cinto-
ríne zlepšila. „Dúfam, že sa nezopa-
kuje situácia z minulej zimy, keď veľa 
pršalo a my sme sa cez mláku pred 
bránou nevedeli dostať na cintorín,“ 
hovorí. „Oveľa viac ma však trápia 
listy zo stromov, ktoré správkyňa len 
vyfúkne z cesty, ony ale potom končia 
všetky na hroboch. No stáva sa aj to, 
že niekto si hrob uprace tak, že listy 
len prehodí k hrobu druhého. A kon-
flikt je na svete.“

Pokračovanie na strane 6

na cintoríne nie sú odpad!
Pred Dušičkami sme sa zašli pozrieť na petržalský 
cintorín. V Bratislave patrí k tým menším, nachádza sa 
na odľahlejšom mieste za Matadorkou, počas Sviatku 
všetkých svätých je tu problém zaparkovať. Ide však 
o pekné pietne miesto s množstvom stromov. Čo tu 
ľuďom chýba a čo by zmenili?

Kým na najväčších cintorínoch 
v  Bratislave bojujú s  nedostatkom 
priestoru, na Cintoríne Petržalka sa 
nachádza dostatok voľných hrobo-
vých miest na pochovávanie. 

„Zväčša sú tu pochovaní obyvatelia 
mestskej časti Petržalka, nie je to však 
podmienkou pochovania,“ informoval 
nás riaditeľ MARIANUM-u Radoslav 
Vavruš. 

Nachádza sa tu celkom 4149 hro-
bových a  urnových miest. Ročne sa 

tu uskutoční v  priemere 50 pohrebov. 
„Poplatky za nájomné, služby spojené 
s nájmom hrobového miesta, rezervácia 
miesta a  podobne sú rovnaké na všet-
kých cintorínoch v  správe organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Brati-
slava,“ hovorí Radoslav Vavruš. „Cena za 
urnové miesto v urnovej stene sa odvíja 
od zmluvy s  dodávateľom (realizáto-
rom) stavby. Poplatok je zhruba rovna-
ký, cena sa odvíja aj od pozície steny.“

Tento rok prebehla na cintoríne re-
konštrukcia interiéru domu smútku, bola 
vykonaná aj rozsiahlejšia revitalizácia ze-
lene, pribudlo zhruba desať lavičiek. 

Ročne  
50 pohrebov

Jesenné listy

➤

Nerezidenti sú  
najmä z Ružinova
Zo 16 796 nerezidentov parkujúcich 
v Petržalke je viac ako polovica z iných 
mestských častí. 

Busty v Sade  
Janka Kráľa  
neodporúčajú
Na budúci rok v júni uplynie 100 rokov 
od podpísania Trianonskej mierovej 
zmluvy.

Na lane 
cez  
Dunaj  
Ako by sa vám 
pozdávala vy-
hliadková veža, 
z ktorej by ste sa 
mohli spustiť na 
ľavý breh rieky?
 

Nesto v meste
Ak developer dodrží, čo sľubuje, 
bude to štvrť, akú v Bratislave ešte 
nemáme.
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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!

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 !!!

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

„Ministerstvo navrh-
lo busty Štefana 

Osuského, Woodrowa Wil-
sona a  Roberta Williama 
Seton-Watsona a  chcú, aby 
sa na ich osadení v  Sade 
Janka Kráľa finančne spolu-
podieľala aj mestská časť,“ 
povedala nám  predsedníčka 
Komisie kultúry a  mláde-
že miestneho zastupiteľstva 
Miroslava  Makovníková 
Mosná. Odporúčanie ko-
misie zloženej aj z  piatich 
neposlancov je, že sad nie je 

vhodným miestom aj vzhľa-
dom na špeciálny ochranný 
režim, ktorý má. Zároveň 
odporučila iný formát pa-
mätníkov ako busty, ktoré 
bežnému človeku mnoho 
nepovedia. „Navrhli sme die-
lo zobrazujúce príbeh, ktoré 
by vzišlo z umeleckej súťaže,“ 
pokračuje poslankyňa s tým, 
žeby mestská časť spoluroz-
hodovala o návrhu. 

Otázkou zostáva umiest-
nenie. Ministerstvo navrhlo 
ako ďalšiu alternatívu Tyr-
šovo nábrežie, jedna z mož-
ných lokalít je pri Divadle 
Aréna. Tam má väčšinu po-
zemkov v  správe magistrát, 
takže napokon bude zrejme 
ministerstvo o  umiestnení 
diela komunikovať s mestom. 
Nábrežie sa však chystá na 
revitalizáciu, či má zmysel 
osádzať doň nové prvky pred 
ňou, je otázne, rovnako ako, 
či ministerstvo stihne vysúťa-
ženie a osadenie diela do júna 
budúceho roka.

Mestská časť v  blízkej 
budúcnosti chystá náučný 
chodník naprieč Petržalkou. 
Možno by sa dielo napokon 
najlepšie uplatnilo na nej.

(in)
foto: Matúš Husár

Busty v Sade Janka Kráľa neodporúčajú
Na budúci rok, 4. júna, 
uplynie 100 rokov od 
podpísania Trianon-
skej mierovej zmluvy. 
Ministerstvo zahra-
ničných vecí preto pri-
šlo s iniciatívou, osadiť 
v Sade Janka Kráľa 
busty troch význam-
ných mužov, podieľa-
júcich sa na zmluve, 
ktorá definovala 
hranice Česko-Slo-
venska po rozpade 
Rakúsko-Uhorska. 
So žiadosťou sa ob-
rátili na mestskú časť 
Petržalka, ktorá sa 
vtedy stala súčasťou 
Česko-Slovenska.

Štefan Osuský - slovenský diplomat, spolu s  Edvardom 
Benešom podpísal Trianonskú zmluvu za Česko-Slovensko. 
V Petržalke je po ňom pomenovaná ulica.

Woodrow Wilson – prezident Spojených štátov americ-
kých, ktorý vyhlásil, že národy v  Rakúsko-Uhorsku majú roz-
hodnúť o svojej budúcnosti sami.

Robert William Seton-Watson   - britský historik a publi-
cista zaoberajúci sa dejinami  slovanských národov. Osobitne 
sa venoval slovenskej otázke. Zastával myšlienku zriadenia čes-
ko-slovenského štátu.

V našej mestskej časti par-
kuje v  noci priemerne 

34 000 áut. Z toho 26 000 na 
oficiálnych parkovacích mies-
tach a 8000 mimo nich. Aj to 
ukázali dáta zo sčítania áut, 
ktoré samospráva realizovala 
od mája do júla v nočných ho-
dinách. 

Mestská časť zozbierala 
celkovo 47 983 evidentných 
čísiel vozidiel, z  toho 46 619 
bolo zo Slovenska a  1364 zo 
zahraničia. Pri sčítavaní vo-
zidiel zistila, že počet nere-
zidentov Petržalky  je 16 796, 
teda 36 percent zo všetkých 
zozbieraných EČV.

V prvej päťke vozidiel, ktoré 
nemali bratislavské EČV, boli 

autá z  okresov Senec (602), 
Pezinok (410), Malacky (383), 
Nitra (331) a Dunajská Streda 
(286). Nerezidenti podľa bra-
tislavských mestských častí 
boli najmä z Ružinova (2224), 
Starého Mesta (2028), Nové-
ho Mesta (1224), Karlovej Vsi 
(654) či Dúbravky (491).

Zber údajov ukázal, že 
najväčšia koncentrácia áut 
v Petržalke je na uliciach Bu-
datínska (1152), Ševčenkova 
(1008), Znievska (838), Jasov-
ská (833), Holíčska (742), 
Romanova (676), Furdekova 
(673) či Osuského (618). 

Najviac, 89 percent, zo 
zaevidovaných EČV tvorili 
osobné vozidlá. Nasledovali 

sú najmä z Ružinova
„Zo 16 796 nerezidentov parkujúcich v Petr-
žalke bolo 8157 mimobratislavských a 8639 
vozidiel pochádzalo síce z hlavného mesta, 
ale nie z Petržalky,“ citoval údaje z dát z viac-
násobného sčítania áut v Petržalke jej sta-
rosta Ján Hrčka.

Do novembra by malo byť vyzna-
čených od 3500 do 4000 miest. Aj 

takéto sú medzi nimi...

nákladné vozidlá (6,81 per-
centa) a  pod jedno percen-
to boli napríklad motocykle 
(0,51 percenta).

Starosta plánuje zrealizovať 
ďalšie kolo sčítavania, aby sa-
mospráva vedela vyhodnoco-
vať, ako sa návyky ľudí zmenia 
po spustení parkovacieho sys-
tému, ktoré je naplánované na 
1. novembra.

(tasr)
foto: in

Podporili  
inkluzívne 
vzdelávanie
Poslanci miestneho zastu-
piteľstva schválili sumu 
vo výške 60 230 € na platy 
pre chýbajúcich asisten-
tov učiteľa. Aj vďaka to-
muto kroku bolo možné 
prijať 27 nových asisten-
tov učiteľov v  10 petržal-
ských základných školách.

V  súčasnej dobe je do škol-
ského kolektívu začlene-

ných pre šk.rok 2019/2020 241 
žiakov a nezačlenených je ešte 
240 žiakov. Avšak počet asis-
tentov v  predchádzajúcom 
školskom roku 2018/2019 bol 
iba 8,5 úväzku pre celú Petržal-
ku. „Celková potreba na školský 
rok 2019/2020 bola 27 úväzkov 
pre asistentov učiteľov na zák-
ladných školách. Ministerstvo 
školstva vedy výskumu a špor-
tu SR zafinancovalo 15 úväzkov, 
a  preto sa mestská časť roz-
hodla dofinancovať 12 chýba-
júcich úväzkov,“ uviedla Lýdia 
Ovečková, zástupkyňa starostu 
MČ Bratislava-Petržalka. Prístup 
Petržalky ocenila aj platforma 
rodín detí so zdravotným zne-
výhodnením. (mh)

Prihlásiť sa dá  
aj v obchodnom centre

Pri elektronickej registrácii 
pozor na nepoužívanie dia-

kritiky, preklepy či nesprávne 
vyplnené kolónky. Vaša žiadosť 
bude zamietnutá aj v  prípade, 
keď zadaná ulica nesedí s údajmi 
k  danému rodnému číslu alebo 
zadané rodné číslo nie je totož-
né so žiadnym rodným číslom 
obyvateľa s  trvalým pobytom 
v Petržalke. Ak ste dostali zamie-
tavé stanovisko, môžete si na 
stránke opätovne skontrolovať, 
či ste všetky údaje zadali správne. 
Ďalšou možnosťou je zavolať na 
číslo +421 911 796 797, telefón je 
však značne vyťažený, a napokon 
vo vestibule Technopolu sú vám 
k dispozícii traja zamestnanci.

Registrovať sa do petržalské-
ho parkovacieho systému je 
okrem miestneho úradu mož-
né aj v Auparku, oproti predaj-
ni Baťa na prvom poschodí, 
každý deň od 14:00-20:00. 
Prihlásenie trvalého pobytu je 
však možné iba na Ohlasovni 
pobytu v Technopole.

Pre Nepetržalčanov
Od 15. októbra mestská časť 

umožňuje Nepetržalčanom, 
ktorí budú chcieť využívať výho-
dy systému, prihlásiť sa na tzv. 
administratívny trvalý pobyt, do 
bytu, ktorý patrí Petržalke.

Na získanie trvalého pobytu 
v  Petržalke sú tak už tri mož-
nosti: človek buď vlastní v Petr-
žalke nehnuteľnosť, alebo je 
nájomník a  jeho nájomca mu 
udelí súhlas na prihlásenie si 
trvalého pobytu, alebo môže 
požiadať o udelenie tzv. admi-
nistratívneho trvalého pobytu. 

„V prvom prípade stačí prísť 
na Ohlasovňu pobytu v  Tech-
nopole s  občianskym preuka-
zom. V  druhom prípade treba 
prísť buď s  majiteľom nehnu-
teľnosti, alebo s jeho overeným 
(matrikou alebo notárom) 
súhlasom na prihlásenie ná-
jomníka na trvalý pobyt. V prí-
pade tzv. administratívneho 
trvalého pobytu je podmien-
kou presmerovaná pošta na 
aktuálnu adresu (Slovenská 
pošta má tlačivo na „časové 
doposielanie pošty“ na svojej 
webovej stránke), toto potvr-
denie treba dodať, rovnako 
ako vyplnenú žiadosť o prihlá-
senie na tzv. administratívny 
trvalý pobyt (tlačivo nájdete 
na webovej stránke Petržalky),“ 
informuje mestská časť.

Vo všetkých troch prípa-
doch je nutné si do 30 dní 
zmeniť doklady, v  ktorých je 
trvalý pobyt uvedený!

(tasr, mh, pn)

Ak máte problém registrovať sa do parko-
vacieho systému cez stránku www.parko-
vanievpetrzalke.sk, môžete tak urobiť už aj 
osobne.

Nerezidenti
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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.

 23. 10. CHAMPOLLION | a kameň z Rosetty
 30. 10. PRÍBEH EXODU | a vyslobodenie z otroctva
 6. 11. INKOVIA | synovia slnka a reformácia pod Andami

Velikani_dejin_Petrzalka19_3_inzerce122x65.indd   1 15.10.2019   11:36:45

Mestské rozhľadne –  
v Petržalke sa plánujú hneď tri

Chcete predávať na vianočných trhoch?

„Rozhľadne boli spravidla 
lokalizované vo voľnej kra-

jine ako atraktívny prvok športo-
vo-rekrečných a turistických loka-
lít. Postupne sa začali uplatňovať aj 
v urbánnom prostredí. Ako jednu 
z  prvých spomeňme Eiffelovu 
vežu alebo pražský Petřín. Mnohé 
sú súčasťou budov alebo inžinier-
skych stavieb. V Bratislave tak napr. 
máme momentálne možnosť 
rozhľadu nad mestom okrem pri-
rodzených stanovísk (Slavín, hrad) 
aj z posledných podlaží výškových 
budov, z  televíznej veže alebo 
z  vyhliadky na moste SNP. Čoraz 
viac sa začínajú uplatňovať aj špe-
ciálne rozhľadne, peknou inšpirá-
ciou je rozhľadňa v areáli výstavy 
EXPO v  Lisabone. Jej atraktívna 
konštrukcia sa stala jedným zo 
symbolov mesta. 

V  poslednom období sa 
o pozornosť na území Petržalky 
uchádzajú tri lokality. Úspech 
týchto stavieb povzbudil aj au-
torov urbanistickej štúdie Cen-
trálna rozvojová os, keď autori 
ako vhodné miesto vytipovali 
lokalitu pri Chorvátskom ra-
mene v zóne Bosákova – Mly-
narovičova. V  tomto mieste 
panelového sídliska je bod, 
z ktorého bolo možné vnímať 
priehľad na hrad. Táto vizuál-
na väzba súčasnosti a histórie 
mesta sa ale výstavbou vyšších 
budov oslabila a prinavrátiť ju 
je možné zvýšením pozorova-
cieho stanoviska. Cieľom tejto 
vyhliadky je okrem vizuálneho 
spojenia s hradom a inými do-
minantami mesta aj priehľad 
do hĺbky územia Petržalky. Ďal-
šie študované miesto je histo-
ricky významná lokalita bunkra 
2. sv. vojny a cintorína padlých 
počas 1. svetovej vojny, kde 

v  okolí bude v  najbližších ro-
koch prebiehať výstavba novej 
štvrte. V  apríli 2019 pre toto 
územie vypísala spoločnosť 
Lucron študentskú súťaž na 
interaktívnu vyhliadkovú vežu. 
Súťaž vyhrali umiestnením na 
2. mieste ex aequo študenti 
FA STU Jakub Zelenčík, Tomáš 
Sterančák a  Juraj Ženiš. Táto 
lokalita ponúka dobrý výhľad 
na hrad ako aj na krajinu slo-
vensko-rakúskeho pohraničia. 

Posledný návrh na vyhliad-
kovú vežu predložila  spoloč-
nosť JUFA a v septembri sa ním 
zaoberala aj Komisia územné-
ho plánu, výstavby a  dopravy. 
Návrh situuje vežu v  lokalite 
LIDO pri Starom moste, odkiaľ 
by poskytla výhľad na tok Du-
naja až k Devínskej bráne a, sa-
mozrejme, najmä na siluetu 
ľavobrežnej strany mesta. Táto 
lokalita je vizuálne exponova-
ným miestom napr. z medziná-
rodnej lodnej cesty po Dunaji 
alebo z námestia M.R.Štefánika 
v areáli Eurovea. Aj s ohľadom 
na vysokú citlivosť tohto miesta 
komisia neodsúhlasila tento ná-
vrh, ale myšlienku vyhliadkovej 
veže na pravej strane Dunaja 
súčasne podporila. V  prvom 
rade komisia ale odporúča, aby 
sa našlo vhodné miesto, napr. 
vyhľadávacou urbanistickou 
súťažou, na ktorú by nadviazala 
súťaž na architektonické rieše-
nie vyhliadkovej veže. Dôleži-
té pritom bude nielen to, aký 
výhľad ponúkne, ale aj ako sa 
zapojí do obrazu mesta a jeho 
siluety. Takáto súťaž môže pri-
tiahnuť aj medzinárodný záu-
jem a mesto a mestská časť tak 
môžu získať aj atraktívnu stavbu 
medzinárodne renomovaného 
architekta.“ 

V  prípade predaja vianoč-
ných darčekov, vianočné-

ho pečiva, výrobkov z  medu 

a  cukroviniek je minimálna 
výška nájomného stánku  
20,00 €/1 deň. Ak ide o stánok 

na predaj občerstvenia mi-
nimálna výška nájomného je 
40,00 €/1 deň. Kritériami mest-
skej časti pri výbere je najvyššia 
cena za nájom stánku na via-
nočný tovar za deň, rôznoro-
dosť ponúkaného vianočného 
tovaru alebo jedál a  nápojov 
charakteristických pre vianoč-
né obdobie, administratívna 
a vecná kontrola predloženého 
súťažného návrhu. Výsledky sú-
ťaže by mali byť známe najne-
skôr 12. novembra. Zverejnené 
budú na webových stránkach 
www.mpvps.sk, www.petrzal-
ka.sk a  na úradnej tabuli petr-
žalského miestneho úradu. Na 
rovnakých stránkach sú k  dis-
pozícii aj bližšie informácie 
spolu so súťažnými podkladmi 
a záväznou prihláškou.

(pn)
foto: Fb Petržalka

Hovorí prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., 
vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného 
plánovania Fakulty architektúry STU.

Na Námestí Republiky sa budú aj tento rok konať vianočné trhy, a to od 
29. 11. 2019 do 18. 12. 2019. Mestská časť aktuálne vyberá stánkarov. 
Prihlásiť sa môžete do 4. novembra. 

Na lane cez Dunaj - vyskúšali 
by ste zipline?

Tento projekt predstavi-
la nedávno spoločnosť 

JUFA petržalským poslan-
com. Jej konateľ Juraj Fandel 
má už za sebou stretnutia 
na magistráte, s  vodohospo-
dármi i  pamiatkarmi a  tvrdí, 
že reakcie sú väčšinou pozi-
tívne. 

Aká bola genéza projektu? 
„V roku 2015 som bol s pria-
teľmi na Filipínach, kde nás 
spustili v  džungli cez rieku 
na asi 500-metrovom lane. 
Vtedy vznikol nápad, priniesť 
niečo podobné do Bratislavy,“ 
spomína. Lanové dráhy už na 
Slovensku sú, väčšinou však 

v prírode. Aj v  rámci Európy 
by bol tzv. zipline s dĺžkou 430 
metrov cez Dunaj unikátom. 
„To bol pôvodne základ pro-
jektu. Oslovil som rakúsku 
firmu, ktorá sa špecializuje na 
podobné stavby, aby mi roz-
kreslila projekt aj s  prihliad-
nutím na plavebný koridor pre 
medzinárodnú lodnú dopra-
vu. Možnosťou bolo ´spúšťať 
sa´ zo severu na juh alebo 
z juhu na sever. Ak by sme šli 
z  ľavého (mestského) brehu, 
spúšťalo by sa zo 45-metrovej 

výšky, ak z pravej, z 50-metro-
vej a ́ pristávalo ́  by sa na plo-
šine v  približne 12 metroch,“ 
vysvetľuje Juraj Fandel.

Projekt sa vyvíjal a ovplyv-
nil ho aj úspech chodníkov 
v korunách stromov, ktoré ste 
možno navštívili v  Bachledo-
vej doline alebo v Bojniciach. 
„Skombinovať zipline s  vy-
hliadkovou vežou, kde by bola 
vo vnútri aj šmykľavka pre 
deti, nás nadchlo,“ pokračuje 

Juraj Fandel a  spomína, ako 
bola v  hre okrem zipline na-
príklad aj adrenalínová skle-
ná vysunutá lávka. Pokračuje 
tvrdením, že vyhliadková veža 
v  meste môže mať aj druhý 
plán, a  to vtedy, keď bude jej 
súčasťou predstavenie krás 
Slovenska. „Ročne máme 
v  Bratislave vyše milióna tu-
ristov. Náučný chodník do vy-
hliadkovej veže alebo galéria 
s  fotografiami Slovenska by 

„V priestore od pešej lávky po Starý most si vyhliadkovú 
vežu viem predstaviť,“ hovorí Juraj Fandel. 

ich mohli motivovať k  tomu, 
aby sa v našej krajine zdržali 
o čosi dlhšie a navštívili aj iné 
miesta ako len Bratislavu.“ To, 
že by bol medzi nimi záujem 
už len o  samotnú rozhľadňu, 
ktorá by mala pripomínať 
vertikálnu záhradu a  bola by 
na nej možnosť posedieť si na 
vysunutých terasách s  výhľa-
dom na promenádu, vôbec 
nepochybuje.

Emócie, ktoré tu chýbajú
Pôvodne chcela spoloč-

nosť umiestniť vyhliadkovú 
vežu na ľavej strane pri Eu-
rovei a  Starom moste. Nara-
zili však na výškovú zonáciu 
Starého Mesta, kde prekro-
čili 21-metrový limit. A  tak 
navrhli 50-metrovú vežu na 
petržalskej strane, z ktorej by 
sa pristávalo „v meste“ v  12 
metroch. 

Pozemky medzi Mostom 
Apollo a Starým mostom pat-
ria magistrátu, k projektu má 
však čo-to povedať aj Petr-
žalka, aj preto zámer riešili 

na komisii územného plánu, 
výstavby a dopravy petržalskí 
poslanci. Tí prijali uznesenie, 
v  ktorom stavbu neodmietli, 
žiadajú však na jej stvárnenie 
vypísať medzinárodnú archi-
tektonickú súťaž a tiež vybrať 
vhodné umiestenie. 

„Závery komisie rešpektu-
jeme. Architektonickú súťaž 
rád urobím, aktuálne zisťu-
jeme, ako ju zrealizovať,“ ho-
vorí Juraj Fandel a  prejde na 
tému potenciálneho umiest-
nenia. „Pokiaľ si má projekt 
uchovať prvotnú myšlienku 
mestského ziplinu nad vodou, 
pretože bez Dunaja by to ne-
malo taký efekt, potom vidím 
ako možné miesto len časť od 
Starého mesta smerom k pe-
šej lávke, ktorá sa pripravuje 
v rámci projektu Nové Lido. 

V  Bratislave nemáme veľa 
atrakcií, čo by ponúkli emó-
cie vyhliadkovej veže so zipli-
nom. Preto budeme sledovať, 
ako sa bude tento projekt vy-
víjať ďalej.  (in)
Foto a náčrty: JUFA, novelido.sk

Ako by sa vám pozdávala vyhliadková veža, 
z ktorej by ste sa mohli na lane spustiť 
z petržalskej strany cez Dunaj na jeho ľavý 
breh k Eurovei? 

➤
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ponúka v šk. roku 2020/2021

štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou zamerané na oblasť cestnej dopravy:

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 
3765 M technika a prevádzka dopravy 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 
a štvorročný študijný odbor s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku ukončený  

výučným listom a maturitnom skúškou, zameraný na oblasť železničnej dopravy:

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny B v školskej autoškole.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
13. novembra 2019 od 10.00 do 17.00 hod.

Kontakt: 55 56 56 76, 55 96 86 92
spsdkvac@ba.telecom.sk,            www.spsdkvacba.edu.sk

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 
DOPRAVNÁ

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

A.I.I. Technické služby s.r.o. 
prijme ihneď + ubytovanie zdarma
● RUČNÝ pracovník - 680 € mesačne brutto + nadčasy

● VODIČ „B“, „T“ - 824 € mesačne brutto + nadčasy
● VODIČ „T“ - 824 € mesačne brutto + nadčasy

● 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 
0948/652104, recepcia@aii.sk

Neďaleko Kopčianskej, 
v  tesnej blízkosti hraníc 

s  Rakúskom, kde sa nachádza 
aj cintorín vojakov z  I. sveto-
vej vojny a tiež vojnový bunker 
BS 8 nazývaný „Hřbitov“, má 
na takmer 50 hektároch vy-
rásť štvrť, kde by ste mali nájsť 
„všetko na jednom mieste“, 
navyše  dostupné pešo alebo 
na bicykli. Od priestorov na 
prácu, cez voľnočasové aktivity 
až po zariadenia pre svoje deti 
i  rodičov. A  hoci sa má štvrť 
budovať postupne, a to zhruba 
15 rokov, developer spoločnosť 
Lucron tvrdí, žeby to nový 
obyvateľ nemal pocítiť. Sľubu-
je, že prví obyvatelia, ktorí sa 
budú sťahovať do skolaudo-
vaných bytov, nenájdu okolo 
domov nulovú infraštruktúru, 
ktorá sa bude len postupne 
dotvárať, ale zároveň s  bytmi 
bude neďaleko ich bytoviek 
otvorené aj medicentrum, kul-
túrno-spoločenské centrum, 
co-livingové bývanie, ihriská či 

škôlka a bývanie pre seniorov. 
A tiež už sfunkčnené dopravné 
prepojenie zo zjazdu z  D2 do 
Petržalky smerom na Kopčian-
sku. A to hovorí len o prvej fáze 
projektu Nesto s  názvom Juh 
pre asi 5-tisíc obyvateľov. To už 
má platné územné rozhodnu-
tie a so začiatkom jej výstavby 
sa ráta v marci 2020 (kolaudá-
cia prvých objektov - 12/2021). 
V druhej fáze s názvom Sever 
(podaný investičný zámer), náj-
de bývanie ďalších 11-tisíc ľudí 
a  v  blízkosti ich domovov by 
malo byť aj múzeum, bývanie 
pre seniorov, škola či športo-
viská - tým plánujú vyhradiť až 
2,5 hektára z celkovej plochy.

Developer začal prípravu 
na stavbu skutočne netradič-
ne na naše pomery – vysadil 
593 stromov, 1642 kríkov, 
ešte pred začatím stavby chce 
zrevitalizovať bunker, vytvo-
riť zónu pre relax a  vyhradiť 
priestor pre komunitné zá-
hrady. 

Obyvatelia tiež  
povedia, čo by chceli

Zástupcovia spoločnosti 
Lucron, ktorá za projektom 
stojí, nazvali štvrť kreatív-
nou. Nielen preto, že tu náj-
du v  ateliéroch, dielňach, 
kanceláriách či  co-workin-
goch priestor umelci a  malé 
a  stredné firmy, ale aj preto, 
že štvrť sa bude tvoriť postup-
ne a participovať na vývoji by 
mali aj samotní obyvatelia. 

Návrh štvrte z  dielne pro-
jektantov Compass, šujan_
stassel či Vallo & Sadovsky 
Architects, reflektuje na ak-
tuálnu eko vlnu, mala by byť 
CO2 neutrálna, teda nezane-
chávať uhlíkovú stopu, využí-
vať obnoviteľné zdroje ener-
gie, zachytávať dažďovú vodu 
a  motivovať k  využívaniu 
ekologických foriem dopravy. 
Veď na bicykli sa na Zochovu 
dostanete za 16 minút (autom 
za 6min). Developer dokonca 
ráta aj s  tým, že ak v  budúc-

Nesto v meste - sľubuje medicentrum 
dostupné aj bežným Petržalčanom
Nesto je názov novej štvrte 
v Petržalke, kde postupne náj-
de domov až 15-tisíc obyva-
teľov. Začať stavať by sa mala 
od marca budúceho roka. Ak 
developer dodrží, čo sľubuje, 
bude to štvrť, akú v Bratisla-
ve ešte nemáme. Ekologická, 
s novými formami bývania ako 
co-living či woonerf... Aj škola, 
čo tu vyrastie, bude zrejme 
skôr waldorfská alebo mon-
tessori ako klasická. 

Na vizualizácii je solárny strom „vyrábajúci“ energiu a v pozadí bunker  
BS 8 ako súčasť novej štvrte.

Správkyňa cintorína by ocenila, keby do týchto košov ľudia nehádzali zeminu a drť. Tie 
patria do kontajnerov.

nosti nebude o  parkovacie 
domy v  štvrti záujem, môžu 
byť zmenené na niečo iné.

Nové formy bývania
Nesto ponúkne byty 

v  12-15-poschodových blo-
koch, viladomy aj rodinné 
domy a  takmer 20 percent 
z  celkového počtu bytových 
jednotiek (4500-5000) by mali 
tvoriť nájomné byty. Develo-
per si robil prieskum, z ktoré-
ho vyplynulo, že až 60 percent 
ľudí v Bratislave vo veku 20-40 
rokov nemá vlastné bývanie. 
Dôvodom však nie je len fi-
nančná náročnosť kúpy, ale 
aj možnosť „sa neviazať“. Ná-
jomné byty sú navyše často 

možnosťou bývať v byte, kto-
rý by ste si nevedeli kúpiť, 
pričom financie na hypotéku 
investujete niekam inam. Ná-
jomné byty, tvrdí developer, 
by v Nesto mali byť dostupné 
ľuďom s  mesačným príjmom 
zhruba 1500 eur. Pre študen-
tov či single s budgetom zhru-
ba 1000 eur má byť v  štvrti 
možnosť co-livingu, čo je 
ubytovanie internátneho typu 
pripomínajúce hotel či hostel. 

Pre rodiny so vzťahom 
k  susedskej komunite chcú 
vybudovať obytnú zónu pod-
ľa holandského modelu tzv. 
woonerf, kde chodci a cyklisti 
zdieľajú priestor s motorovou 
dopravou, tá je vďaka tomu 
utlmená, ulice sa stávajú živ-
šie, susedia družnejší. 

Zástupcovia developera 
tvrdia, že si uvedomujú, že 
dnes si už nekupujete len byt, 
ale s  ním aj verejný priestor. 
A  ten nechcú podceniť. Ar-
chitekt a urbanista Peter Gero 
hovorí, že hoci kreatívna štvrť 
znamená, že nie je naplánova-
ná do posledného detailu, aj 
tak jej budovanie treba riadiť. 

Developer deklaruje, že Ne-
sto chce priniesť nový prístup 
k prostrediu. Ak sa mu poda-
rí zreálniť predstavu, ktorú 
odprezentoval, Bratislava by 
mohla získať kreatívnu štvrť 
podobnú berlínskemu Kre-
uzbergu a  možno inšpirovať 
na zmenu prístupu k  verej-
ným priestorom aj ďalších. (in)

foto: Lucron

➤

Sociálne pohreby
Mestská časť Petržalka reali-
zuje aj pochovávanie obča-
nov, ktorí zomreli na jej úze-
mí, ale nemajú príbuzných, 
alebo ide o  cudzích a  ne-
známych občanov. Ide o tzv. 
sociálne pohreby. V  prvom 
polroku 2019 ich bolo 18, 

výdavky na ne 4400 eur. 
V rozpočte je na tieto pohre-
by vyčlenených 11-tisíc eur. 

Títo ľudia sa však nepochová-
vajú v  Petržalke. „Pochová-

vanie občanov bez príbuzných, 
tzv. sociálne pohreby sú organi-
záciou MARIANUM vykonávané 

na cintoríne Slávičie údolie,“ 
informoval nás Radoslav Vavruš. 
„Inhumácia (pochovanie) je vy-
konaná do hrobového miesta 
vo vyhradenom oddelení na 
cintoríne Slávičie údolie. Ak ide 
o  kremáciu, tak sú spopolnené 
ostatky vložené do spoločného 
vyhradeného oddelenia v areáli 
bratislavského krematória.“

Pokračovanie zo strany 1
Ďalší ľudia zas považujú je-

senné listy za odpad a špinu. 
Zvláštni sme, chceme stro-
my, ale zrejme najlepšie bez 
listov.... Na druhej strane je 
fakt, že v neďalekom Rakúsku 
používajú namiesto ´fukárov´ 
listov vysávače aj s drtičkami. 
Taký by zrejme na cintoríne 
uspokojil všetkých. 

Matka s dcérou, ktoré ces-
tou stretávame, idú za správ-
kyňou cintorína, aby im po-
radila, kde nájdu hrob svojej 
príbuznej. Správkyňa telefo-
nuje a potom ich odprevádza 
na miesto. Ak správkyňu ne-
nájdete, skúste si v smartfóne 
otvoriť stránku cintoriny.sk. 
Vpravo je rámček, do ktoré-
ho zadáte mesto, priezvisko 
a  meno zosnulého a  stránka 
vám vyhľadá konkrétny cin-
torín, v  ňom sektor aj číslo 
hrobu.

„Návštevníci sa na mňa 
zväčša obracajú so žiados-
ťou o  nájdenie hrobového 
miesta, starším ľuďom zas 
pomáham, keď potrebujú 
upraviť hrob,“ hovorí nám 
správkyňa a  dodáva, že ľudí 

často zaujímajú aj voľné 
miesta, napríklad v  urno-
vých stenách, vtedy sa však 
treba obracať priamo na 
MARIANUM, ktorý má cin-
torín v správe. (Okrem tohto 
v Petržalke spravuje aj vojen-

ský cintorín Petržalka-Kop-
čany, pozn.red.)

A čo by zas zmenila správ-
kyňa? „Máme tu štyri väčšie 
plastové koše. Chcela by som 
poprosiť ľudí, aby do nich 
nehádzali zeminu a  drť, ale 
odniesli ich priamo do kon-
tajnerov. Ja totiž nemám dosť 
síl zdvihnúť takú váhu, mu-
sím vždy volať hrobárov, aby 
mi pomohli,“ hovorí a dodáva, 
že oni síce odpad vysypú ved-
ľa koša, ale ona ho musí znova 
naložiť na fúrik a  odviezť ku 
kontajneru. 

Marianum počas Dušičiek 
zvýši frekvenciu odvážania 
odpadu z cintorínov.  „Pre lik-
vidáciu cintorínskeho odpadu 
odporúčame využívať kon-
tajnery určené na tento účel, 
ktoré sme rozmiestnili po cin-
torínoch,“ pridáva sa aj riadi-
teľ MARIANUM-u Radoslav 
Vavruš. „Budeme ich vyvážať 
v  skorých ranných hodinách, 
aby sme zabezpečili plynulú 
prevádzku cintorínov.“

Počas Dušičiek 
Každoročne v období Sviat-

ku všetkých svätých bývajú 
cintoríny otvorené dlhšie. 
Týka sa to aj Cintorína Petr-
žalka. Otváracia doba pohre-
biska je každoročne v čase od 
25. októbra do 8. novembra 
od 07.00 hod.do 20.00 hod. 
„Občas tu bývam aj dlhšie,“ 
hovorí správkyňa. „Prídu po-
zostalí tesne pre ôsmou, že len 
zapália sviečku a stane sa, že 
sú tu aj do desiatej. Avšak sú 
Dušičky, tak to chápem...“

Aj v  Petržalke budú počas 
Dušičiek pre potreby ľudí 
k dispozícii dvaja mestskí po-
licajti, MARIANUM napriek 
tomu odporúča, aby ľudia 
nenosili so sebou na cintorín 
drahocenné predmety, ktoré 
by mohli prilákať pozornosť 
potenciálnych zlodejov. „Or-
ganizácia sa celoročne snaží 
viacerými opatreniami za-
bezpečiť čo najbezpečnejší 
areál pre návštevníkov kto-
réhokoľvek z  cintorínov v  jej 
správe, ale je nutné brať do 
úvahy, že areály cintorínov 
ostávajú naďalej verejnými 
priestranstvami,“ dodáva Ra-
doslav Vavruš.

Ak by ste zabudli čosi na 
hrob, pred cintorínom bude 
stánok s kvetmi. A nezabud-
nite, že ako na všetky cinto-
ríny, aj na ten petržalský je 
zákaz vodenia psov. Hoci to 
nejeden návštevník vytrvalo 
ignoruje...  (in)

foto: Matúš Husár, in

Kedy otvoria 
zvierací  
cintorín? 
„Vytvoriť zvierací cintorín 
bola iniciatíva bývalého 
vedenia. Nateraz ostáva 
táto téma uzavretá, pre-
tože nemáme k  dispozícii 
vhodný pozemok,“ uviedla 
Mária Halašková z oddele-
nia komunikácie Petržalky.

Nielen v petržalských lesí-
koch však pribúdajú hrob-

čeky a  kým Bratislava nebude 
mať zvierací cintorín zrejme aj 
budú. Pokuta za takéto konanie 
je od 33 do 10-tisíc eur. Otvore-
niu prvého zvieracieho cintorí-
na Borievka, o  ktorý sa usilujú 
v  Dúbravke už osem rokov, 
bráni odvolaniami na úrady je-
diný aktivista. Pritom petíciu za 
sprevádzkovanie a  otvorenie 
cintorína doposiaľ podpísalo 
takmer 3000 ľudí.  (tasr, pn)

➤

Investor začal výstavbu 
netradične - vysadením 
mladých stromov.

➤

Nesto Juh už má platné 
územné rozhodnutie. 

➤

mailto:spsdkvac@ba.telecom.sk
http://www.spsdkvacba.edu.sk
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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

Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k  problematike obsiahnutej v  adresných otázkach. Autor nepreberá 
zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Hlava vo vagóne (retrospektíva)
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Viete, že...

... od 1. januára do 13. októbra 2019 sme v našom kraji zazna-
menali 1419 dopravných nehôd, čo je o 88 menej ako v rov-
nakom období vlaňajška? V sledovanom období prišlo o život 
15 osôb, z toho piati chodci a štyria cyklisti. 
... za deväť tohtoročných mesiacov sme v našom kraji zazna-
menali 60 prípadov krádeže vlámaním do bytov a 31 vlámaní 
do rekreačných chát?

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Tej cigaretky dym
Z televízie som sa dozvedela, že v Rusku 
vydali zákaz fajčenia v  obývaných do-
moch. Myslím si, že takýto zákon je veľ-
mi dobrý, lebo chráni zdravie. Ako je to 
u  nás, keď máme zákon proti fajčiarom 
popoťahujúcich z  cigarety na každom 
dostupnom mieste? Bývam na druhom 
poschodí, dym zo spoločnej lodžie, kam 
chodí fajčiť sused, ktorý si nechce zas-
mradiť byt, stúpa rovno do nášho ku-
chynského okna. O nič lepšie to nie je ani 
zo strany, kde máme balkóny, smrad ide 
zdola i zhora. Ako si môže rodina s dvomi 
malými deťmi chrániť zdravie vo vlast-
nom byte? Za odpoveď vopred ďakujem.    

                            Zora K. (vnet.sk)

Kvalita života v bytovom dome je postavená 
na inom základe ako v samostatnom rodinnom 
dome, ktorý je od susediacich domov obvykle 
oddelený. Majitelia bytov žijúci pod jednou stre-
chou by na to nemali zabúdať a v  rámci mož-
ností správať sa voči sebe tak, aby jeden druhé-
mu čo najmenej znepríjemňovali spoločné 
bývanie. Právny predpis na to pamätá určením 
povinnosti vlastníka bytu zdržať sa všetkého, 
čím by obťažoval iných. 

Všeobecnú ochranu aj pred zásahmi dymom 
do pokojného života upravuje Občiansky zá-
konník v  ustanovení § 127 ods. 1, pričom sa 
vyžaduje určitá intenzita konania a to nad mie-
ru primeranú pomerom. Pokiaľ však, napríklad 
v  prípade rušenia nočného pokoja hlukom je 
priestupok ľahko preukázateľný, v prípade fajče-
nia by dokazovanie prekročenia miery primera-
nej pomerom, bolo pravdepodobne zložitejšie. 
Ak by sme hľadali hranicu medzi dovoleným 
a  nedovoleným konaním fajčiacich susedov, 

asi by sme ju nenašli, nakoľko svojím správa-
ním neprekračujú obvyklý rámec užívania bytu. 
Zákon o  ochrane nefajčiarov pred tabakovým 
dymom zakazuje fajčiť na verejne prístup-
ných miestach. Fajčenie na balkóne bytového 
domu, v obloku, na lodžii alebo schodisku nie 
je obmedzené žiadnym právnym predpisom 
a, prirodzene, nie je ani postihnuteľné. V zmysle 
zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v platnom znení, spoločné 
časti domu a spoločné zariadenia domu a prís-
lušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov 
a  nebytových priestorov v  dome, ak sa nedo-
hodnú inak. Fajčenie v spoločných priestoroch 
domu, ako sú napríklad aj lodžie, balkóny, scho-
diská, kočikárne, výťahy atd., určené na spoloč-
né užívanie, môže právoplatným hlasovaním 
obmedziť alebo zakázať schôdza (zhromažde-
nie) vlastníkov bytov a  nebytových priestorov 
v dome, kontrola dodržiavania zákazu, resp. po-
stih by však boli prinajmenšom problematické. 
Povedané sa ale nevzťahuje na balkóny, lodžie, 
prípadne aj terasy, ak z ich stavebnotechnické-
ho alebo účelového určenia vyplýva, že majú 
byť užívané len s konkrétnym bytom, ku ktoré-
mu priliehajú. Zákaz fajčenia v  týchto priesto-
roch by bol sporným krokom, najmä v súvislosti 
s porušením práva na ochranu súkromia. 

Pasívne fajčenie predstavuje vážny zdravot-
ný problém, ktorý v  súčasnosti postihuje ne-
fajčiarov predovšetkým v  domácnostiach a  na 
verejných miestach, kde je povolené fajčiť. Po-
kiaľ dnes akcentujeme udržateľnosť a ochranu 
životného prostredia, nie je možné ani tento 
problém donekonečna obchádzať. Ústavné 
právo občana na ochranu zdravia patrí medzi 
základné práva a v súvislosti s pasívnym fajče-
ním by si zaslúžilo zvýšenú pozornosť. V prípa-
de, ak nedôjde s fajčiacim susedom k prijateľnej 
dohode, ktorá by bola schodná pre obe strany, 
máte možnosť domáhať sa ochrany svojho prá-
va cestou sťažnosti na príslušnom miestnom 
úrade, alebo spor riešiť súdnou žalobou určenia 
povinnosti, aby sa sused zdržal vymedzeného 
zásahu do vašich práv. 

grundler@chello.sk 

V  časoch, kedy sme 
o  brutálnych vraždách 
počuli veľmi zriedka, od-
rezaná hlava nájdená 
9. decembra 1964 v  že-
lezničnom vagóne medzi 
Cíferom a  Pezinkom prá-
vom vzbudila pozornosť 
širokej verejnosti. Medzi 
hľadanými osobami bolo 
i  meno Ambróza Ščepku 
(38), ktorého nezvestnosť 
ohlásila družka Irena Ču-
bírková (41). Pri domovej 
prehliadke nič nenasved-
čovalo tomu, že v jej dome 
ktosi prišiel o  život. Nad-
poručíkovi z  kriminálnej 
skupiny sa však zazdalo, 
že z  veľkej pece, ktorá už 
dávno neslúžila na peče-
nie chleba, zavanul teplý 
vzduch. A príbeh brutálnej 
vraždy, ktorý vzrušil celé 
Československo, sa začal 
odvíjať.

Dva dni pred nálezom 
pán Ambróz oslavoval me-
niny, a tak sa opil, že spadol 
zo stoličky a zostal ležať na 
zemi. To bol signál pre Ire-
nu. Z  komory vzala seke-
ru a  spiaceho muža tupou 
stranou dvakrát udrela po 
hlave, následne uchopila 
sekáč na mäso, priložila ho 
na krk obete a sekerou naň 
tĺkla. Dielo skazy dokona-
la ostrým koncom sekery 
a  nožom. Trup vtlačila do 
pece, zakúrila, upratala, 
čo bolo potrebné a  odišla 
spať. Skoro ráno ešte raz 
poumývala podlahu a  pri-
dala ďalšie polená. Vyhra-
baný popol neskôr na dvore 
cez sito preosiala a vyniesla 
do maštale. Od susedy si 
požičala nákupnú tašku, 
vložila do nej montérkami 

zakrytú odrezanú hlavu, 
ktorú neskôr objavia cestu-
júci v  osobnom vlaku číslo 
819 smerujúcom do Brati-
slavy. V  Trnave vystúpila, 
v  stánku si kúpila Pravdu 
a  nastúpila do tam stoja-
ceho vlaku. Na WC hlavu 
zabalila do novín, odložila 
ju a odišla na políciu, vtedy 
Okresné oddelenie Verej-
nej bezpečnosti, oznámiť 
nezvestnosť druha. Motív? 
Pomsta. Vraj, keď bol opi-
tý, vždy sa vyhrážal, že raz 
jej odsekne hlavu a hodí ju 
do záchoda. O  dva mesia-
ce neskôr pri vyšetrovaní 
prípadu zistia, že dôvodom 
smrti jej prvého manžela 
v  českom Trutnove neboli 
kachle, ktoré na neho mali 
náhodou spadnúť, ale vraž-
da pripravená Čubírkovou 
a  jej milencom Václavom 
Bernartom. Po zložitom 
dokazovaní súd rozhodol, 
že obe vraždy spáchala Ču-
bírková. 

Koncom mája 1966 bola 
hlavná pojednávacia sieň 
v  bratislavskom Justičnom 
paláci preplnená. Noviná-
ri sa pri zadnom vchode 
tak tlačili, že veľké dvere 
neodolali a  vyleteli z  pán-
tov. Spolu s  ostatnými si 
vypočuli rozsudok – trest 
smrti pre Čubírkovú a  12 
rokov odňatia slobody pre 
Bernarta. Obaja využili 
svoje právo a  odvolali sa. 
Najvyšší súd milencovi 
zvýšil trest o  tri roky, pre 
Čubírkovú trest smrti po-
tvrdil. Vykonali ho 28. ok-
tóbra 1966. Od roku 1918 
bola treťou ženou, ktorú 
v Československu popravi-
li.       (jgr) 

Na Švabinského ulici, 
pri zastávke MHD, 

neďaleko Vysokej školy ma-
nažmentu visí zo stromu ne-
bezpečná haluz. Komu poze-
mok patrí? Kto zasiahne, aby 
nespadla na cestujúcich? 

 čitateľ
(pozn. red. Pozemok patrí 

magistrátu. „Ďakujeme za 
upozornenie čitateľa. Už 
sme požiadali dodávateľa o 
vykonanie bezpečnostného 
orezu. Vzhľadom k miestu a 
stavu stromu sme požiadali 
aj o dendrologický posudok,“ 
informoval nás hovorca ma-
gistrátu Peter Bubla, ktorému 
sme podnet zaslali.) 

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
Nebezpečná haluz

„Pravá atmosféra“ až poobede

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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Sobota
26. októberod 10.00 do 14.00 hod.

10.00 – 10.45 
Divadlo Hotel Mária 

GULIVEROV DENNÍK

11.00 – 11.45 
Divadlo pri kolkárni Handlová 
O MAŠKRTNOM KLAUNOVI

11.45 – 13.00 
Halloweensky  

karneval a súťaže 
NAJVIAC  

NÁPADITÉ MASKY  
ODMENÍME

KVALITNE
UPRATUJEME

spoločné priestory bytových 
domov, umývame okná, 

čistíme kontajnerové stojiská, 
vysávame pivnice.

Robíme postavebné 
upratovanie, umývame okná 

v domácnostiach.

dokážeme poskytnúť referencie
DomServis SK, s.r.o. , Kremnická 26

kontakt: 0905 635 675

V reakcii na článok o Beňa-
dickej ulici by som sa 

vám chcel poďakovať, že ste sa 
tejto téme venovali. Som rád, 
že ste na terasu prišli, aj keď 
v ranných hodinách je to ešte 
ako-tak únosné. Ak by ste pri-

šli medzi 15 - 18 hodinou, keď 
sú na terase aj mladí výrast-
kovia v počte 10 - 20 a počet 
alkoholikov v strednom veku 
je približne rovnaký, dostali by 
ste pravú atmosféru tejto tera-
sy... M. Horváth

Parkovanie už aj na terase?

Takto sa parkuje počas 
dňa, a niekedy aj v noč-

ných hodinách na terase 
Vígľašská. Sú to väčšinou 
osobné a dodávkové vo-
zidlá, ktoré jazdou po terase 
ohrozujú a obmedzujú po-
hyb chodcov. Tieto autá tu 
nevykazujú žiadnu činnosť 
okrem státia. Navyše, tera-

sa nebola projektovaná pre 
autá! Rastislav Gemerský

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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v PETRŽALKE
2019

ZDRAVIA
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)

10.  12. v utorok 
o 18:00 hod.

VITAMÍN D  
RNDr. Ľubka Ludhová

Inzerce 122x65_KZ_11-12_19.indd   1 15.10.2019   11:28:02

NOVOOTVORENÝ
NOTÁRSKY ÚRAD

Telefón: +421 232 600 777 
 +421 902 232 245

www.notarsramkova.sk

Úradné hodiny:
Po - Pi: 8:00 - 16:00

(PRED VCHODOM DO BUDOVY SÚ ZA ZÁVOROU VYHRADENÉ PRE KLIENTOV DVE PARKOVACIE MIESTA)

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava-Petržalka
(PLUS CENTRUM - 1.poschodie)

JUDr. Daniela Šramková

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 ! 

Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany

prijíma nových klientov 
a zamestnancov

info: 0948 151 409, 0948 152 409
e-mail: dompreseniorov@gmail.com

Bratislava uprostred bojov 
uhorskej šľachty proti cisárovi 

Hoci stavovské povstania väčšinou vznikali 
ďaleko od Bratislavy, vtedajšej metropoly 

Uhorského kráľovstva, vojenské dianie 
mesto neobchádzalo. Všetky povstalecké 

výpravy totiž smerovali k Viedni ako sídlu 
Habsburgovcov, proti ktorým boli namie-

rené. Vojnové útrapy Bratislava pocítila už 
v roku 1605, počas prvého povstania ve-

deného Štefanom Bočkajom, keď povstalci 
vydrancovali a obsadili jej predmestia. To 

najhoršie však mesto ešte len čakalo. 

V lete roku 1619 sa do čela 
nového stavovského po-

vstania postavilo sedmohrad-
ské knieža Gabriel Betlen, ktorý 
vpadol na územie dnešného 
východného Slovenska. Vzápätí 
obsadil Košice, kde bol vyhláse-

ný za hlavu Uhorského kráľov-
stva a ochrancu jeho nekatolíc-
keho obyvateľstva. O niekoľko 
týždňov neskôr sa objavil pred 
bratislavskými hradbami. Na 
obranu mesta bol z Viedne vy-
slaný zbor asi 2 000 cisárskych 

vojakov pod velením generála 
Rudolfa Tiefenbacha, ktorý sa 
opevnil v predmestí na bre-
hu Dunaja. Betlen rozhodol 
na nepriateľa zaútočiť ráno 
14. októbra. Po prudkej vzá-
jomnej streľbe povstalci napad-
li cisárske vojsko z dvoch strán 
a zmocnili sa jeho pozícií. Ge-
nerál Tiefenbach rozkázal hodiť 
delá do rieky a so zvyškom voj-
ska ustúpil za Dunaj. V ten istý 
deň Betlen vtiahol do mesta a 
zaútočil na Bratislavský hrad. 
Bránil ho samotný palatín Žig-
mund Forgáč, ktorý ale nedo-
kázal vzdorovať opakovaným 
útokom. Hrad spolu so svä-
toštefanskou korunou, ktorou 
boli korunovaní uhorskí králi, 
tak nakoniec musel Betlenovi 
vydať. Víťazstvo malo pre po-

vstalcov veľký význam, keďže 
im otvorilo cestu k  Viedni. 
Cisár Ferdinand II. a  viacerí 
dôležití príslušníci dvora 
opustili svoje sídla. 

Napriek počiatočnej vý-
hodnej situácii sa Betleno-
vi, ktorý sa spojil s vojskom 
vzbúrených českých stavov, 
napokon Viedeň dobyť ne-
podarilo. V  auguste 1620 bol 
v  Banskej Bystrici zvolený za 
uhorského kráľa. Korunovať 
sa však nedal, pretože si chcel 
ponechať otvorené zadné 
dvierka pre prípad rokovania 
s  Viedňou. Cisár Ferdinand II. 
následne prešiel do protiútoku 
a  v  októbri 1620  vyslal vojsko 
pod velením generála Henricha 
Dampierra, aby sa zmocnilo 
Bratislavy. Tento pokus sa však 

skončil neúspechom. Samotný 
generál Dampierre padol do za-
jatia a bol popravený. Ďalší útok 
cisárskych vojsk na Bratislavu 
viedol generál Karol Bonaven-
tura Buquoy. Ten po ťažkých 
bojoch v máji 1621 konečne do-
byl mesto aj Bratislavský hrad. 

Betlen čoskoro zorgani-
zoval povstalcov a  s  15  000 
vojakmi Bratislavu opäť 
obkľúčil. Po neúspešných 
útokoch sa rozhodol mesto 
vyhladovať. Obrancom v po-
slednej chvíli prišli na pomoc 
jednotky cisárskej armády, 
ktoré sa s  povstalcami stretli 
v  rozhodujúcej bitke pri Mi-
chalskej bráne. Cisár Ferdi-
nand II. krátko nato uzavrel 
s Betlenom, ktorý vrátil uhor-
skú korunu, mier. Pokoj zbra-
ní však nemal dlhé trvanie. 
Obyvatelia Bratislavy preží-
vali aj nasledujúce desaťročia 
vo víre stavovských povstaní. 
Jedno z  najťažších období 
v  dejinách mesta ukončil až 
satumarský mier v roku 1711.        

Mgr. Matej Čapo
foto: archív autora

Hlavnými príčinami konfliktov medzi uhorskou 
a sedmohradskou šľachtou a panovníkmi z habsburskej 
dynastie boli silnejúce centralizačné snahy viedenské-
ho dvora vedúce k obmedzovaniu stavovských slobôd a 

násilné potláčanie myšlienok protestantizmu. 

Bratislava v 17. storočí

Sedmohradské knieža 
Gabriel Betlen

Po zápase FC Petržalka – 
Dukla Banská Bystrica 

(0:2) sme bývalému dvojná-
sobnému slovenskému repre-
zentantovi položili niekoľko 
otázok.

Ako ste videli z brány súboj 
proti silnému súperovi od 
Hrona?

Do prvého inkasovaného 
gólu sme si celkom dobre plnili 
obranné povinnosti. Zápas bol 
vyrovnaný a o jeho víťazovi roz-
hodli dve naše chyby. Dukla ich 
zakaždým využila, v  druhom 
polčase sme viac otvorili hru 
a  teda sa aj súper dostával do 
šancí. Aj my sme si nejaké vy-
pracovali, boli by sme spokojní 
aj s  remízou, žiaľ, doma sme 
stratili ďalšie tri body...
Chýbal vám v útoku najlepší 
strelec súťaže Ladislav Almá-

si, ktorý si plnil povinnosti 
v reprezentácii do 21 rokov? 

Almási je silný, vysoký útoč-
ník, ktorý si vie zakryť loptu 
a keďže strieľa rýchlo, tak dáva 
dosť gólov. Bruno Čerňanský 
sa ho veľmi snažil nahradiť, 
v  prvom polčase sa dostal aj 
do niekoľkých šancí, ale vinou 
menšej skúsenosti ich nevyužil. 
Po príchode do Petržalky ste 
mali kryť chrbát brankárovi 
Frederikovi Valachovi, ktorý 
sa v súboji s Liptovským Mi-
kulášom ťažko zranil. Ako 
ste sa zmierili s touto rolou?

Som vďačný Mirovi Mente-
lovi, ktorý mi podal pomocnú 
ruku. Po rozviazaní kontraktu 
s  Mladou Boleslavou som od 
mája trénoval v Petržalke a ke-
ďže som nedostal zaujímavé 
ponuky, rozhodol som sa tu 
zostať. Bol som pripravený 
Valachovi robiť dvojku a  po-
máhať mu. Žiaľ, ťažko sa zra-
nil, podobnú situáciu som za-
žil pred 15 rokmi, keď sa zranil 
Juraj Čobej a vďaka tomu som 

Mokošová 
pôjde znova 
na OH

Pri mikrofóne 
neuveriteľných 
61 rokov

Slovensko má ďalšiu 
olympijskú miestenku 
pre OH 2020 v japonskom 
Tokiu. Vybojovala ju špor-
tová gymnastka Barbora 
Mokošová (22) na maj-
strovstvách sveta v ne-
meckom Stuttgarte.

V kvalifikácii viacboja nazbie-
rala 49,732 bodu a obsadila 

63. priečku. V redukovanom 
poradí sa však dostala do elit-
nej dvadsiatky s miestenkou do 
Tokia. Barbora Mokošová, ktorá 
sa pripravuje v špecializovanej 
telocvični v Petržalke, už štarto-
vala na OH 2016 v brazílskom 
Riu de Janeiro. Do Tokia sa 
prebojovala napriek tomu, že 
pred svetovým šampionátom 
v Nemecku mala zdravotné 
problémy.  (mv)

V pondelok 14. októbra 
nás vo veku 93 rokov opus-
til legendárny hlásateľ via-
cerých bratislavských špor-
tových klubov František 
Štamberský. 

„Príjemné nedeľné pred-
poludnie, vážení športoví 

priatelia, hostia,“ týmito slovami 
sa už dlhé roky prihováral Fran-
tišek Štamberský futbalovým 
priaznivcom Petržalky. Či to už 
bolo od roku 2006 na Štadióne 
za Starým mostom, keď vte-
dajšia Artmedia tvrdila muziku 
medzi slovenskou futbalovou 
elitou, či neskôr na štadióne Ra-
pidu v Prievoze v časoch, keď 
sa začala rútiť strmhlav nadol. 

Alebo na štadióne v petržalskom 
Ovsišti, kde zažila obrodenie a zo 
suterénu piatej ligy sa dokázala 
vyšplhať až do druhej najvyššej 
súťaže. Je nespochybniteľné, 
že aj podmanivý hlas Františka 
Štamberského dával domácim 
zápasom Petržalky neopakova-
teľný kolorit. 

Česť jeho pamiatke!
(mv)

foto: Milina Strihovská

Mentela považuje za 
najlepšieho trénera brankárov
Známy brankár Ľuboš Kamenár, ktorý v bývalej Artmedii Petržalka 
odchytal 100 ligových zápasov a v roku 2008 získal s ňou majstrov-
ský titul, sa minulý mesiac po dvanástich rokoch vrátil do známeho 
prostredia a znova háji čierno-biele farby. 

sa dostal do brány. Dosť som 
už toho vo svojej kariére zažil 
a  môžem povedať, že Miro 
Mentel je najlepší tréner bran-
károv, akého som kedy zažil.  
Aké zázemie ste našli v klu-
be a  čo hovoríte na výbor-
ných fanúšikov FC? 

V  Petržalke som pôsobil 
pred dvanástimi rokmi, za ten 
čas sa veľa zmenilo, no petr-
žalský duch zostal. Stále cítim 
veľkú podporu fanúšikov, ich 
hrdosť na svoj klub, vďaka 

nim je atmosféra na domá-
cich zápasoch v II. lige najfut-
balovejšia. Na Petržalku mám 
len tie najkrajšie spomienky, 
je to po rodnej Trnave môj 
druhý domov, v  tomto klube 
som prežil najkrajšie futbalo-
vé roky. Aj z  tohto pohľadu 
cítim záväzok. Bolo by výbor-
né, keby sa znova prebojovala  
do najvyššej súťaže. Bratislava 
potrebuje aspoň dve prvoli-
gové mužstvá. Milan Valko

foto: Milina Strihovská
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