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Pozývame Vás
na PETRŽALSKÚ

ŠARKANIÁDU ´2019
Súťaženie rodín v dvoch základných kategóriách:

O najkrajšieho šarkana  a
O najvyššie vyleteného šarkana
“O víťazný POHÁR“

My sme Petržalka
...ale aj iné zábavné a športové atrakcie...

pri muzičke COUNTRYFIED
10. novembra 2019

od 14,30 do 17,30 h
na Námestí Republiky

(lúka pri Tatra Banke – Tupolevova)
V prípade daždivého počasia sa akcia nekoná!

Keď prechádzate po Bosákovej uli-
ci, okolo Polikliniky Šustekova, 

na farebných obytných domoch pre-
zrádzajú zelenú strechu len popínavé 
rastliny, ktoré postupné zakrývajú 
strešné zábradlie. Nielen obyvateľom 

polyfunkčného domu Bosákova sa 
však z vyšších poschodí naskytá pek-
ný pohľad. A  to bol aj hlavný zámer 
projektanta štvrte Miloša Kedrovi-
ča zo spoločnosti Vodotika, ktorá je 
priekopníkom zelených striech v  na- šej mestskej časti. „Začínali sme so 

zelenými strechami nad garážami už 
v  roku 2003,“ spomína ako spočiatku 
použili klasický trávnik pre jeho jed-
noduchú údržbu. O tri roky neskôr už 
na strechu nad garážovými státiami 
použili aj kríky a trvalky. 

Ich prvou intenzívnou zelenou 
strechou nad obytnými priestormi sa 
stal pás medzi vežami polyfunkčné-
ho domu Bosákova. Dnes má desať 
rokov a  na výške stromov je to už 
vidno. 

Pokračovanie na strane 5

Zmysel zelených striech
Trend zazelenať strechu budovy sa u nás zatiaľ presa-
dzuje len pomaly. Paradoxne máme, a mnohí o tom 
ani nevieme, práve v Petržalke celú štvrť, s viacerými 
zelenými strechami. A to už niekoľko rokov! 

Zelená strecha nad garážami na Šustekovej ulici.

Nepetržalčania 
budú „platiť“ dátami
Ak budú chcieť cez deň parkovať v našej 
mestskej časti bezplatne, musia si stiah-
nuť aplikáciu a informovať, kde a koľko 
parkujú.

Chceme kúpiť 
obecné byty!
Dom na Medveďovej 21 je v zlom 
technickom stave, napriek tomu žia-
dajú podnájomníci byty do osobného 
vlastníctva. Majú na to nárok?   

30 rokov po Nežnej
Ako vyzerala Petržalka koncom 80-ro-
kov? Porovnali sme niekoľko momentiek.

Ubúdajú pediatri 
aj všeobecní lekári 
pre dospelých
Za posledné dva roky ukončili v 
Petržalke činnosť traja pediatri, novú 
ambulanciu neotvoril ani jeden.

strana 2

strana 4

strana 6

strana 8

Jesenná záhrada na streche na 
Lužnej ulici.
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OPTIKA – Gercenova 4

Bratislava – Petržalka – Korzo

ŠIROKÝ VÝBER DIOPTRICKÝCH
RÁMOV AJ PRE DETI

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

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

Multifokálne okuliarové šošovky VARILUX
/pri zakúpení komplet okuliarov/

www.optikavion.sk
prominent@chello.sk

1+1

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

Kombinovaná spotreba 4,6 – 7,2 l/100 km, emisie CO2 121 – 164 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí pre skladové automobily do vyčerpania zásob. Limitovaná akcia kombi za cenu hatchbacku 
platí len pre špecifickú verziu 1.4 95 k Italia. Nechajte si spracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných 
predajcov Fiat. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

www.fiat.sk

Nechajte sa rozmaznávať
Edícia Tipo Italia

už od 11 190 ¢

0003-FIAT-Tipo_Italia_KV_dealer_SK_210x297.indd   1 14.10.19   14:06
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
so skvelou výbavou  

už od 10 990 €

ČAKANIA

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

www.fiat.sk

LBFI_180987_Fiat_Tipo_Italie_print_SK_210x297.indd   1 07.09.18   15:58

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7, 
MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK

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

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

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

Ďalšia električková trasa 
má v  prvom rade po-

môcť novému centru mesta, 
ktoré vzniká v  zóne Chalup-
kova. Jazdiť by po nej mali 
električky z Karlovky aj z Petr-
žalky. Výstavba 1,22 kilometra 
trate od Šafárikovho námestia 
po Prístavnú má vyjsť asi na 
18,4 milióna eur, celá trať bude 
stáť približne 40 miliónov eur. 

„Je to najlepší a  najvý-
hodnejší variant,“ vyhlásil 
primátor Matúš Vallo. Tvr-
dí, že v  porovnaní s  inými 
alternatívami ide o najlepšiu 
priamu trasu, bude tam naj-
kratší jazdný čas a  zároveň 
najväčšia intenzita cestu-
júcich. „Vo finále sme pra-
covali so štyrmi variantmi 
trasy  električky. Dali sme si 
spracovať dopravnú štúdiu, 
aktualizovaný dopravný 
model 2019 - 2034, technické 
posúdenie vedenia trate na 
Landererovej ulici či posú-
denie hlukovej záťaže SND.“ 
Dodal, že všetko hovorí za 
variant vedenia trate cez Pri-
binovu ulicu, taktiež, že je 
tam zo všetkých alternatív 
najnižšie hlukové zaťaženie 
budovy, pretože tam nebu-
dú  električky  prechádzať 
zákrutou. Medzi varianty na 
trasovanie  električky  patria 
aj Dunajská - Mlynské nivy 
a  Dostojevského rad – Ka-
radžičova.

„Vždy som si vedel predsta-
viť električkovú trať pred no-
vou budovou SND. Je zo sveta 
veľa príkladov, kde je  elek-
trička ako normálny mestský 
prvok a  nachádza sa blízko 
významných či historických 
inštitúcií. Som hlboko pre-
svedčený ako architekt i  ako 
primátor o  tom, že námestie 
pred novým SND dokáže na-

Z Petržalky na Miletičku bez 
prestupu za štvrť hodiny

Magistrát predstavil novú električkovú trať v hlavnom meste, ktorá 
pôjde z Petržalky cez Starý most na Pribinovu ulicu, popred budovu 

SND, napojí sa na Košickú, prejde okolo trhoviska a nadviaže na 
ružinovskú radiálu. Električka by mala v smere z Petržalky zísť zo 

Starého mosta medzi Umelkou a ministerstvom vnútra.

ďalej dobre a kvalitne fungo-
vať ako priestor aj s električ-
kovou traťou,“ skonštatoval. 
Ako príklad uviedol susedné 
zahraničné metropoly Buda-
pešť, Praha či Viedeň.

Návrh novej električko-
vej trate musia ešte schváliť 
poslanci mestského zastu-

piteľstva. Spustenie trate 
po výstavbe sa predpokladá 
v roku 2024. O rok skôr musí 
byť dokončené aj predĺženie 
petržalskej radiály po Janíkov 
dvor. Petržalčania by sa tak už 
o  pár rokov mohli dostať na 
Miletičku bez prestupu za 15 
minút. 

Zokruhovanie vytvára 
dobré predpoklady aj pre 
ďalší rozvoj električkovej do-
pravy v meste – môžu sa naň 

napojiť ďalšie vetvy do Podu-
najských Biskupíc a Vrakune. 

(nc,tasr)
foto: nc

Zo všetkých zaregistrova-
ných sa viac ako 85 per-

cent ľudí evidovalo elektronicky. 
Drvivá väčšina z  tých, ktorí 
museli prísť osobne na miestny 
úrad, sú ľudia, ktorí využívajú 
služobné vozidlo na súkromné 
účely, pričom mestská časť si 
musela overiť pravosť doku-
mentov, ktoré to potvrdzujú.

So zmenami v  parkovaní 
je spojený aj výrazný nárast 
počtu prihlásení sa na trvalý 
pobyt v  Petržalke. V  súčas-
nosti pribúda každý týždeň 
viac ako 300 ľudí, ktorí si pri-
hlasujú trvalý pobyt do Petr-
žalky. Okrem toho umožnila 
mestská časť prihlásiť sa aj 
na tzv. administratívny trva-
lý pobyt, čo doposiaľ využilo 
približne 100 ľudí.

V  priestoroch miestneho 
úradu sú ľuďom k  dispozícii 
pracovníci každý pracovný 
deň od 8:00h do 17:00h a rov-

nako tak aj v Auparku každý 
deň od 14:00h do 20:00h. Od-
delenie matriky má rovnako 
predĺžené pracovné hodiny 
každý deň od 8:00h do 17:00h.

Spočiatku len upozornenia 
Mestská časť informovala, 

že hoci je parkovací systém 
spustený od začiatku novem-
bra, v  prvej fáze budú „pre-
vinilcom“ dávané za stierače 
iba upozornenia. Samotnú 
kontrolu budú spočiatku vy-
konávať dvaja zamestnanci 
mestskej časti, ktorí pomocou 
technického zariadenia zosní-
majú evidenčné čísla vozidiel. 
Pokiaľ sa EČV nebude nachá-
dzať v  databáze registrova-
ných vozidiel, zamestnanci 
ho nahlásia mestskej polícii. 
Jej príslušníkom potom sta-
čí prísť a nasadiť tzv. papuču 
a priestupcovi udeliť pokutu.

Mestská časť predpokladá, 

že je možné skontrolovať 100 
parkovacích miest (EČV) za 
500 sekúnd (cca 8,3 minúty). 
Starosta Ján Hrčka sa pre Rá-
dio Regina vyjadril, že na skon-
trolovanie 2500 parkovacích 
miest, vrátane presunov medzi 
parkoviskami, budú dvom ľu-
ďom stačiť 2-3 hodiny. „Nie je 
to nič extra náročné,“ vyjadril 
sa. Pre porovnanie auto, ktoré 
testovalo mesto, dokáže na-
skenovať za hodinu 1000 áut, 
má 6 kamier a prechádza zónu 
dvakrát kvôli presnosti. Systém 
vygeneruje vozidlá, ktoré par-
kujú neoprávnene, so 74-per-
centnou úspešnosťou.

Starosta predpokladá, že 
zhruba v marci, apríli, bude už 
zmena v  parkovaní výrazná. 
Očakáva aj, že viacerí z Petržal-
čanov sa vzdajú vyhradeného 
parkovania, pretože už budú 
mať kde zaparkovať. (mh, in)

foto: MČ Petržalka

Nepetržalčania budú „platiť“ dátami

Mobilná aplikácia „Urbi – Par-
kovanie Petržalka“ bude 

fungovať najmä pre ľudí bez tr-
valého pobytu v Petržalke. Aby sa 

vyhli plateniu za parkovanie od 
pondelka do štvrtka medzi 8:00-
18:00 a cez víkend, čiže od piatku 
8:00 do nedele 18:00, budú sa 

musieť v aplikácii prihlásiť pri prí-
chode na parkovisko a  odhlásiť 
pri odchode. „Jednoducho po-
vedané, vymieňame peniaze za 
dáta, aby sme vedeli presne iden-
tifikovať, kde máme s  parkova-
ním v  Petržalke najväčšie prob-
lémy a  mohli ich vyriešiť. V  noci 
je však s parkovaním v Petržalke 
veľký problém, preto si ľudia bez 
trvalého pobytu budú musieť 
zaplatiť, alebo v  Petržalke ne-
parkovať, aby nebrali parkovacie 
miesta Petržalčanom,“ vyjadril sa 
starosta Ján Hrčka. (mh)

Petržalka zverejnila mobilnú aplikáciu, cez kto-
rú je možné registrovať ďalšie autá a cez ktorú 
budú môcť v Petržalke parkovať aj ľudia bez 
trvalého pobytu v tejto mestskej časti. Apliká-
cia sa volá „Urbi – Parkovanie Petržalka“ a dá sa 
zadarmo stiahnuť v aplikačnom obchode Apple 
Store aj v Google Play. Zaregistrovaní Petržalča-
nia túto mobilnú aplikáciu používať nemusia.

Skontrolujú sto miest za desať 
minút
V petržalskom parko-
vacom systéme je za-
registrovaných už viac 
ako 15-tisíc ľudí. „Podľa 
našich sčítaní sú to už 
približne dve tretiny všet-
kých Petržalčanov, ktorí 
vlastnia auto,“ skonštato-
val starosta Petržalky Ján 
Hrčka.

„Vždy som si vedel predstaviť električkovú trať pred 
novou budovou SND,“ vyjadril sa primátor Matúš Vallo.

➤
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Gymnázium
pankúchova6 Br

at
is
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va

srdečne pozýva žiakov, ktorí majú záujem o štúdium v našej 
škole, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl na

V UTOROK 15. NOVEMBRA 2016 Od 12oo – 16oo hOd.

Deň otvorených Dverí

www.gympaba.sk

5-ročné bilingválne štúdium 8-ročné štúdium

Pokračovanie zo strany 1
Keď sa na nej prechádzame, 

ani nám nedôjde, že pod nami 
leží päť poschodí domu. Ide 
o  tzv. intenzívnu vegetačnú 
strechu. „Je tu väčšie množstvo 
substrátu, závlaha, náročnej-
šie rastliny vyžadujúce sta-
rostlivosť, strecha vyzerá ako 
záhrada,“ vysvetľuje jej autor, 
záhradný architekt Peter Gon-
dár zo spoločnosti Landscape 
Design. Od roku 2006 zrealizo-
vali 40 strešných záhrad, prvú 
projektoval na hoteli v  centre 
Bratislavy už v  roku 1999. Pý-
tame sa ho, či by bolo možné 
vytvoriť podobnú strechu aj na 
klasickom petržalskom pane-
láku. „Klasický panelák na to 
nebol projektovaný z  hľadiska 
izolácie ani statiky. Nemá ani 
atiku, aby sa na strechu moh-
la dať vrstva zeminy, chýba jej 
zábradlie. Napriek tomu si na 
ňom viem predstaviť extenzív-
nu vegetačnú strechu, teda bez 
závlahy, so skalnými ružami či 
rozchodníkmi, ktoré nevyžadu-
jú takmer žiadnu starostlivosť,“ 
hovorí. Dodáva však, že kým 
podobne ako v  Rakúsku ne-
podporí zelené strechy aj štát, 
presadzovať sa budú u nás len 
pomaly. Aj kvôli finančným 
možnostiam vlastníkov bytov 
v starších domoch. 

Vinohrad aj úle pre 
včely

Projektant Bosákovej a Luž-
nej Miloš Kedrovič žije 

v  dome v  štvrti, ktorú sám 
projektoval,  ich spoločnosť 
objekty ďalej spravuje. Má 
rád rastliny, uvedomuje si 
ich význam, preto mu zá-
leží na zeleni na verejných 
priestranstvách v  okolí do-
mov. Starajú sa o  ňu traja 
záhradníci. Strechy nad ga-
rážami vyzerajú ako súčasť 
parku, ktorý spoločnosť 
zrevitalizovala, obyvatelia 
sa tešia z fontány aj jazierka, 
v  ktorom plávajú ryby. Rov-
nakým spôsobom šperkuje aj 
zelené strechy. Tá na dome 
na Lužnej ulici aktuálne 
pripomína jesennú záhra-
du s  lúčnymi kvetmi, ktoré 
sú aj teraz plné včiel. Na jar 
ich vystriedajú tulipány. Aby 
však záhrada vyzerala ako 
lúka, v  lete sem pravidelne 
chodili dvaja brigádnici tr-
hať burinu, inak by tá spolu 
so semenami  topoľov pre-
rástla všetko. Napadne mi, či 
sa takto dokážeme postarať 
aj o  nekosené pásy  lúčnych 
kvetov, ktoré mesto plánuje 
zavádzať aj na sídliskách... 

„Realizácia záhrady, in-
vestícia do statiky, dvojitej 
hydroizolácie, aj následná 
údržba záhrady niečo stojí, 
ale mnohí obyvatelia štvrte 
na to aj dobrovoľne prispejú, 
hoci na strechu nechodia,“ 
hovorí Miloš Kedrovič. Dô-
vodom je najmä bezpečnosť. 
Aktuálny plot na strechách 
je totiž skôr optická zábra-

na, nachádzajú sa tu nutné 
technológie k domu, nemôže 
to teda byť voľne dostupný 
priestor pre obyvateľov. Hoci 
v „záhrade“ na Bosákovej raz 
umožnili fotenie svadby...  

Rovnako to bude aj na ak-
tuálne skolaudovanom dome 
tiež na Bosákovej ulici. Hoci 
noví obyvatelia sa do bytov 
ešte nenasťahovali, ich streš-
ná záhrada už má 40-cen-
timetrový substrát a  v  ňom 
zasadené trvalky, cibuľoviny 
a kríčky.

Miloš Kedrovič má 
však víziu strechy ako 
úžitkovej zelenino-
vo-ovocnej záhrady 
s  vinohradom. A  to na 
aktuálne rozostavanom 
6-poschodovom dome 
na Lužnej ulici. „Máme 
tam v  pláne nasadiť 
ovocné stromy, spraviť 
zeleninovú záhradu 
napríklad aj so záhonom čili 
papričiek, vinohrad a  aj úle 
pre včely,“ hovorí Miloš Ked-
rovič o  ploche tisíc metrov 
štvorcových. 

Peter Gondár, ktorý zá-
hradu navrhuje, tvrdí, že 
v Rakúsku je spoločenský ži-
vot na strechách už takmer 
bežný. „Oni majú komunitné 
záhrady na strechách, u  nás 
sa len veľmi ťažko rozbieha-
jú na zemi,“ hovorí a dodáva, 
že k rýchlejšiemu postupu by 
pomohli investori-vizionári, 
ktorí si uvedomujú, že inves-

tovať prostriedky do zelene sa 
oplatí, pretože zeleň predáva. 
Nielen preto, že obytné domy 
so zelenými strechami sú pre 
kupujúcich atraktívnejšie... 
Ale aj preto, že  ako sa bude 
mesto zahusťovať, budú ešte 
viac potrebné.

Zlepšujú mikroklímu, 
ale park nenahradia

Pre Miloša Kedroviča bolo 
v  prípade zelených striech 
najpodstatnejšie estetické 
hľadisko. Hoci sa hovorí aj 
o  ich ďalších benefitoch, ako 
je zachytávanie zrážkovej 
vody, obmedzenie prašnosti 
či regulácia vlhkosti vzduchu 
či pomoc včelám v  meste... 
„Čiastočne zlepšujú miestnu 
mikroklímu, ale stále platí, že 
pod stromom v tieni je lepšie. 
Preto sú veľké stromy, zelené 
záhony a kríky, v okolí rozpá-
lených ciest a  chodníkov pre 

bioklímu funkčnejšie,“ tvrdí 
Miloš Kedrovič a Peter Gon-
dár súhlasí: „Zelená strecha 
nenahradí park.“ 

Zelené strechy sú však vý-
borným spôsobom, ako vy-
užiť nevyužitý priestor a  na-
hradiť stavbou zabratú plochu 
zeleňou. Rastlín aj pôdy totiž 
v mestách ubúda, je otázkou 
času, kedy budú zelené stre-
chy povinné. Tie spolu s fasá-
dami budov budú raz možno 
patriť k  posledným miestam 
pre zeleň v meste. „Bosco Ver-
ticale, milánsky mrakodrap, 
s lesom na fasáde, je ukážkou, 
kam sa architektúra budúc-
nosti bude uberať,“ myslí si 
Peter Gondár a dodáva, že ak 
dnes pestujeme na strechách 
okrasné rastliny, raz ich mož-
no nahradia úžitkové, preto-
že na zemi pre ne už nebude 
priestor. (in)   

foto: archív M. K., in

V polovici júna nás vedúci 
komunikačného oddele-

nia Petržalky Radovan Chole-
va informoval, že „na septem-
brové mestské zastupiteľstvo 
plánuje starosta predložiť 
poslancom materiál, podľa 
ktorého budú mať možnosť 
rozhodnúť, či miestny úrad 
prevedie byty na záujemcov 
alebo si vezme úver na celkovú 
rekonštrukciu domu.“ V  sep-
tembri to poslanci riešiť ne-
stihli, najbližšie zastupiteľstvo 
sa chystá až v decembri.

 
Ako sme sa dopracovali 
k dnešnej situácii?

V  roku 1991 dostali obce 
a mestá do vlastníctva niekdaj-
šie štátne byty. Hospodárenie 

s nimi upravujú dva zákony - 
zákon 182 o prevode bytov do 
vlastníctva a zákon 189, kde sa 
hovorí, ktoré byty nepatria do 
tohto okruhu prevodu. 

„Zákon 182 hovorí, že zá-
ujemcov o  prevod musí byť 
v dome nad 50 percent a všet-
ci musia mať dobu nájmu ne-
určitú,“ vysvetľuje konzultant-
ka nájomcov na Medveďovej 
Oľga Gašparíková a  dodáva, 
že bývalý režim ani nepoznal 
inú dobu nájmu ako neurčitú.

Obce byty ľuďom odpre-
dávali, nebolo v ich silách ich 
spravovať ani opravovať. Aj 
nájomcovia z  Medveďovej si 
v  roku 1994 podali žiadosti 
o prevod bytov do vlastníctva, 
ale až v roku 2003 dosiahli zá-

Predať či nepredať obecné byty?
Nájomníci z obecných bytov v by-
tovom dome na Medveďovej 21 
sú presvedčení, že predchádzajúce 
vedenia mestskej časti konali 14 
rokov protizákonne, keď im od-
mietali previesť byty do osobného 
vlastníctva. O kúpu bytu má záu-
jem väčšina podnájomníkov, hoci 
dom je vo veľmi zlom technickom 
stave, 20 rokov sa doň takmer 
neinvestovalo. Teraz vkladajú 
nádej do nového vedenia a poslan-
com aktuálne rozposielajú analýzu 
svojho problému.

„Zabudnutý“ majetok mesta

Nedávno magistrát informo-
val, že „objavil“ 23 mest-

ských bytov. Ako sa mohlo na 
ne zabudnúť? „Máme na mysli 
dlhodobo neobsadené byty, 

ktoré ani nefigurovali v  rozpoč-
te, keďže mesto nevyčleňovalo 
prostriedky na ich rekonštruk-
ciu,“ vysvetlil nám hovorca ma-
gistrátu Peter Bubla. „Ide o byty, 

ktoré sa postupne uvoľňovali. 
Neboli rekonštruované a  pride-
ľované žiadateľom. My sme na-
štartovali potrebné procesy, aby 
sa objekty vo vlastníctve mesta 
zrekonštruovali a  mohli byť pri-
delené žiadateľom. Z 23 voľných 
bytov sa v Petržalke nachádzajú 
tri - na Jasovskej, Kopčianskej 
a Hrobákovej.“

Hlavné mesto má v Petržalke vo vlastníctve a v 
priamej správe 177 bytov.

konom stanovený počet záu-
jemcov nad 50 percent. Mest-
ská časť mala dva roky na 
zrealizovanie prevodov. Do 
dnešného dňa sa nerealizova-
li, čo je 14 rokov. „Namiesto 
toho začala od roku 2001 
mestská časť prenajímať byty 
v  dome na dobu určitú,“ ho-
vorí Oľga Gašparíková a tvrdí, 
že to bolo protiprávne, pre-
tože len zákon 189 upravuje 
výluky z  bytov, ktoré obce 
dostali do vlastníctva od štátu 
a vyníma ich z prevodu. „Me-
dzi takého domy osobitného 
určenia patrí napríklad Dom 
tretieho veku na Poloreckého, 
kde bolo zmenené kolaudač-
né rozhodnutie a  tiež je tam 
podmienkou, že každý byt 
je obsadený nájomcom, kto-
rý potrebuje opatrovateľskú 
službu. „To na Medveďovej 
21 nie je a  nebolo. Napokon 
o  tom existuje aj rozhodnu-
tie stavebného úradu z  roku 
2006.“

Mestská časť sa však ma-
lometrážnych bytov na Med-
veďovej 21 nechcela vzdať. 
Predaje zastavili, nájomníci 

sú však presvedčení, že pro-
tiprávne. 

Najhorší variant je čakať
Starosta Ján Hrčka sa 

s  obyvateľmi v  júni stretol 
a  predstavil im dve alterna-
tívy riešenia: Buď si mestská 
časť zoberie úver 1,6 milióna 
eur, dom bude patriť mestskej 
časti a  byty sa už odkupovať 
nebudú. Alebo preveria po-
čet nájomníkov, ktorí si chcú 
odkúpiť byty a  keď ich bude 
dostatočné množstvo, mest-
ská časť im ich odpredá. Oľga 
Gašparíková  tvrdí, že mest-
skej časti odovzdali podpisy 
200 nájomcov z  245 bytov, 
ktorí chcú prevod do vlast-
níctva. „Nie je to na rozhod-
nutí miestneho zastupiteľ-
stva. Štatút hl. mesta hovorí, 
že prevod bytov do osobného 
vlastníctva podľa zákona 182 
neschvaľuje miestne zastupi-
teľstvo, ale je v  kompetencii 
starostu. Takisto doba nájmu 
- jej zmena z doby určitej na 
dobu neurčitú - je v  kompe-
tencii starostu.“ 

Podľa nej rozhoduje miest-

ne zastupiteľstvo len o  cene 
za byty. Či sa budú predávať 
za cenu určenú zákonom 182, 
alebo sa cena pre tých, ktorí si 
podali žiadosti po 1. 1. 2016, 
určí dohodou podľa nového 
zákona 246. „Situáciu, ktorá 
vznikla, nezapríčinili ná-
jomcovia, ale mestská časť. 
Oprava domu ich teraz bude 
stáť oveľa viac, než by ich stá-
la pred 20 rokmi. To by mala 
mestská časť zohľadniť a pre-
dať im byty za cenu určenú 
zákonom 182,“ myslí si.

Budú sa nájomníci súdiť, 
ak sa mestská časť rozhodne 
byty nepredať a  dom opra-
viť? „Na Rezedovej sme riešili 
takmer identický problém, 
s identickými prieťahmi a súd 
rozhodol, že mesto musí od-
predať byty záujemcom, hoci 
50 percent ich bolo pred 14 
rokmi a aktuálne ich zostala 
sotva tretina (69 z  245),“ ho-
vorí Oľga Gašparíková. 

Dom na Medveďovej 21 je 
skôr hanbou ako pýchou Ov-
sišťa. Ak sa v  ňom budú ku-
mulovať sociálne prípady, inak 
to zrejme ani nebude. Otázka 
je aj to, či sa noví vlastníci 
postavia k  svojmu majetku 
zodpovedne, vezmú si nema-
lý úver. S technickým stavom 
budovy sú oboznámení. Na 
druhej strane je dilema mest-
skej časti, ktorá má dispono-
vať obecnými bytmi v prípade 
núdze svojich obyvateľov, ale 
aj otázka, či majú všetci Petr-
žalčania splácať 1,6 – milió-
nový úver za opravu domu, 
o  ktorý sa samospráva roky 
nestarala, čím výrazne prispe-
la k jeho devastácii. A je zrej-
mé, že to nebudú konečné ná-
klady. Obecné byty bude totiž 
nutné opraviť tiež. Najhorší 
variant je však čakať, kým sa 
dom stane neobývateľný. 

(in)
foto: Matúš Husár

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

● RUČNÝ pracovník – 680 € mesačne brutto + príplatky
● VODIČ „B“, „T“ – 824 € mesačne brutto + príplatky

● VODIČ „C“ – 1.150 € mesačne brutto + príplatky
● VEDÚCI DOPRAVY – 1.200 € 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

S Í D L I S K O

Noví obyvatelia sa do 
bytov v  čerstvo skolaudo-
vanom dome na Bosákovej 
ešte nenasťahovali, strechu 
však už majú zelenú. 

Prvou intenzívnou 
zelenou strechou nad 
obytnými priestormi 
sa stal pás medzi 
vežami polyfunkčného 
domu Bosákova. Dnes 
má desať rokov a na 
výške stromov je to už 
vidno. 

➤

➤

➤
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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 ! 

Ako vyzerala Petržalka koncom 80-rokov? 
Porovnali sme niekoľko momentiek a naj-
väčším pozitívom sú, zdá sa, stromy, ktoré 
stihli vyrásť a z betónového premenili naše 
sídlisko na zelené.

Miestna knižnica Petr-
žalka rozbehla v  roku 

2012 v  spolupráci s Katedrou 
etnológie a  muzeológie FIF 
UK v  Bratislave úctyhodný 
projekt Taká bola Petržalka. 
Cyklus interaktívnych výstav 
sledoval premenu sídliska od 

roku 1918 až po rok 1989. 
Z  poslednej výstavy sme vy-
brali niekoľko fotografií z ob-
dobia pred „veľkou zmenou“, 
ktorú odštartovala Nežná 
revolúcia, a  porovnali ich so 
súčasnosťou. 

(in)

30 rokov po Nežnej 
revolúcii

Námestie republiky
Pamätník na Námestí májo-

vého povstania českého ľudu 
odhalili v máji 1985. Súčasťou 
bola armáda a pionieri. Dnes 

ich nahradili ľudia bez domova, 
dobre ukrytí v húštinách kríkov 

a dospelých stromov. Električka, 
ktorej trať pôjde neďaleko, zme-
ní aj túto oblasť, ale s jej spuste-
ním sa ráta najskôr v roku 2023. 

Mestská časť nás informovala, 
že pri tvorbe budúcoročného 

rozpočtu by malo byť zahrnuté 
do zoznamu revitalizovaných 

námestí aj Námestie republiky.

Obchodný 
dom  
Ovsište

Postavili ho v  rokoch 
1978 – 1982. Hodiny na 
veži fungovali maximálne 
pár dní, jeho vzhľad sa od 
80-tych rokov nezmenil. 
Obyvatelia Ovsišťa už roky 
volajú po jeho rekonštruk-
cii. Zatiaľ márne.

Piváreň  
Meteor
Za socializmu mali krčmy ve-
smírne názvy – Jupiter, Neptún, 
Urán... Hádam poslednou, čo 
prežila od čias socializmu, je 
piváreň Meteor na Rovnianko-
vej. Otvorená bola začiatkom  
80-tych rokov a vo vnútri akoby 
sa zastavil čas. Oplatí sa vidieť!Lunapark 

Na kolotočoch na 
Tyršovom nábreží sme 
trávili snáď každý  
1. máj. Dnes je na jeho 
mieste parkovisko 
a aktuálne mesto sľu-
buje, že priestor prejde 
do štyroch rokov 
veľkou revitalizáciou. 

Trhovisko Mlynarovičova
Noticka z výstavy informuje, že od apríla 1987 vznikli 

v Petržalke výbory, ktoré mali mobilizovať občanov, aby 
sa zapájali do súťaží o vzorné sídlisko, ako aj zlepšovať 
účasť na stavbách v rámci akcií Z. Domy síce stáli, ale 

skrášlenie okolia zostalo na obyvateľoch. Tak ako trho-
visko na vtedajšej Mehringovej, ktoré upravujú brigád-

nici na snímke z roku 1985. Trh prežil do dnešných čias, 
mobiliár sa však za 30 rokov príliš nezmodernizoval.

Rybalkova
Koncom 80-

tych rokov sa 
na trhovisku na 
dnešnej Topoľ-
čianskej koná-

vali legendárne 
nepovolené burzy 

hudobných arte-
faktov. Nahrávky 

na kazetách, 
plagáty... v socia-

lizme nezohna-
teľné. Kupujúcich 
a predajcov neraz 
rozháňala polícia. 

Dnes na mieste 
stánkov stoja autá. 

Parčík Hrobákova
Keď porovnáme fotografiu ihriska na vtedajšej Bierutovej so sú-
časnosťou, najmarkantnejšie vidíme, že za pozitívnu premenu 
v Petržalke vďačíme najmä stromom. 

Reprofoto: Miestna knižnica Petržalka, projekt Taká bola Petržalka
Foto: Marián Dekan

H I S T Ó R I A H I S T Ó R I A
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NON-STOP Kontakt / 0911 691 171
patriklopusny@gmail.com

POŽIČOVŇA PRÍVESNÝCH 
VOZÍKOV V PETRŽALKEProfesionálny 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 !!!

Budovy piatich petržal-
ských polikliník sú vo 

vlastníctve BSK, v dlhodobom 
prenájme sú od roku 2005. 
Všetci poskytovatelia zdravot-
nej starostlivosti, okrem Uni-
verzitnej nemocnice na Antol-
skej, teda pracujú ako samo-
statné podnikateľské subjekty 
alebo ako zamestnanci týchto 
súkromných subjektov. Závi-
sí len od nich, 
kedy skončia, 
kde budú mať 
u m i e s t n e n é 
a m b u l a n c i e 
a  kedy a  kde 
vznikne nová 
ambulanc ia . 
Ak ukončia 
činnosť, čas-
to z  dôvodu 
odchodu do 
d ô c h o d k u 
a  ambulanciu 
celkom zru-
šia, dokumentáciu pacientov 
prevezme do úschovy BSK. 
„Na webovej stránke BSK in-
formujeme o  zrušení ambu-

lancie a  o  tom, že zdravotná 
dokumentácia je odovzdaná 
na BSK.  O  tejto skutočnosti 
sú informovaní aj všetci lekári 
danej odbornosti. O  jej vyda-
nie   dokumentácie pacienta 
môže požiadať lekár, s ktorým 
pacient podpíše zmluvu,“ in-
formovala nás hovorkyňa BSK 
Lucia Forman.

Ak sa táto situácia týka 
v š e o b e c n é -
ho lekára pre 
d o s p e l ý c h , 
pediatra, gy-
n e k o l ó g a 
a  stomatoló-
ga, postupuje 
BSK na zákla-
de rajonizácie, 
to znamená, 
že pacientov, 
p r e r o z d e l i a 
k iným. Zostá-
vajúci lekári, 
samozrejme, 

nie sú nadšení z množstva 
pribúdajúcich pacientov. 
Asociácia súkromných leká-
rov pravidelne upozorňuje na 

Chýbajú aj špecialisti
Ktoré ambulancie v Petržalke v období od 1.1.2018 do 
22.10.2019 vznikli a zanikli.
ambulancie zanikli vznikli
čeľustnej ortopédie  1
dentálnej hygieny 1
klinickej imunológie a alergológie 1
klinickej psychológie  3
plastickej chirurgie 1 1
vnútorného lekárstva 6 1
zubného lekárstva 5 6
dermatovenerologické 1 1
gastroenterologické 1
gynekologické 2
chirurgické 4 2
pediatrickej chirurgie  1
kardiologické 1
neurologické 3 1
oftalmologické  3
ortopedické 2 2
ORL 1
pracovného lekárstva  1
psychiatrické 1 1
reumatologické 1
všeobecná pre deti a dorast 3
všeobecná pre dospelých 4 1

aj všeobecných lekárov pre dospelých

V zdravotníckych zariadeniach ukončujú 
svoju činnosť všeobecní a špecializovaní le-

kári, často bez toho, aby po nich ambulanciu 
prevzal ďalší lekár. Petržalka nie je výnim-

kou. Za posledné dva roky v našej mestskej 
časti zanikli 4 ambulancie pre dospelých 

z pôvodného počtu 48, vznikla jedna. Pe-
diatri ukončili činnosť traja, z pôvodného 

počtu ambulancií 28, novú neotvoril ani 
jeden. Mali by sme sa, bohužiaľ, pripraviť na 

to, že v nasledujúcich rokoch to bude po-
dobné, ak nie horšie. 

V Petržalke ubúda pediatrov

akútny nedostatok lekárov a 
sestier v  ambulanciách a  ich 
klesajúci počet, ktorého dô-
sledkom je, že lekár vyšetruje 
denne o  tri až päť pacientov 
viac. Tým sa skracuje čas, 
ktorý môže chorému venovať. 
„Máme zdokumentované, že 
je to priemerne osem minút 
u všeobecného lekára pre 
dospelých a 12 minút u pe-
diatra,“ vyjadril sa prezident 
ASL Marián Šóth v máji tohto 
roka. 

Horšie je, keď lekár zavrie 
špecializovanú ordináciu. 
V  Petržalke za posledné dva 
roky zanikla bez náhrady 
gastroenterologická ambu-
lancia, dve gynekologické, 
kardiologická, reumatologic-
ká či ORL. Ak neviete, kam 
v  takom prípade ísť, vaša 

zdravotná poisťovňa, ktorej 
platíte odvody, by vám mala 
odporučiť iného odborníka. 
„Za zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti pre svojich pois-
tencov zodpovedajú zdravot-
né poisťovne. Tie sú povinné 
mať zazmluvnených toľko 
lekárov, aby postačovali po-
trebám ich poistencov. Ak sa 
tak nedeje, kompetenciu pri-
jať sťažnosť a  preveriť situá-
ciu má Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou,“ 
upozorňuje Lucia Forman. 
Skúsenosti však hovoria, že 
vás odkážu na župu, vraj tam 
vám poradia lekára. Neraz to 
tak skutočne je, hoci tá na to 
kompetencie nemá. „Vyššie 
územné celky vydávajú povo-
lenia na poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti, avšak 
nerozhodujú o tom, či posky-
tovateľ bude mať zmluvu so 
zdravotnými poisťovňami.“ 
Dodáva, že BSK nemôže pri-
nútiť lekára, aby nezrušil po-
volenie alebo začal prevádzku 
v  určitej lokalite. Župa môže 
byť nápomocná pri proce-
se vydania povolenia, na 
webovej stránke zverejňuje 
informácie o  plánovaných 
zrušeniach zdravotníckych 
zariadení či voľných obvo-
doch. „Komunikuje tiež so 
starostami obcí, prípadne 
mestských častí, ktorí majú 
väčšie možnosti motivácie 
lekárov k začatiu prevádzko-

vania ambulancie, napríklad 
formou bezplatného nájmu.“

„To sú moji pacienti!“
Lepšia situácia nás neča-

ká ani v  najbližších rokoch. 
Dôvodom je, že aktuálne je 
priemerný vek všeobecných 
lekárov pre deti a dorast 58,8 
roka. Mnohí sú už dnes v dô-
chodkovom veku. (Na Záhorí 
je priemerný vek pediatra 65 
rokov, v Bratislave sme na tom, 
o čosi lepšie, ale napríklad Ja-
rovce, Rusovce, Čunovo sú na-
priek tomu bez pediatra, pozn. 
red.)   A mladí lekári sa do 
ambulancií nehrnú.  Predstav-
te si, že študujete šesť rokov, 
ďalších päť získavate v nejakej 
nemocnici (ktorých je stále 
menej) prax na špecializovanú 
skúšku, ale ak následne chcete 
prevziať od doktorky, ktorá sa 
chystá do dôchodku jej ordi-
náciu, povie vám sumu naprí-
klad 40-tisíc eur, pretože „to sú 
jej pacienti“... Iste, môžete si 
zriadiť vlastnú ordináciu, len-
že to si žiada veľké počiatočné 
investície a náklady bez toho, 
aby ste prvé mesiace mali ne-
jakých pacientov, teda aj zisk.

A  tak radšej mladí lekári 
zostanú pracovať v nemocnici 
alebo odchádzajú do zahrani-
čia. Potvrdzuje to aj analýza 
INEKO s názvom  Medzi am-
bulantnými lekármi sú výrazné 
príjmové rozdiely. „Jednou z 
príčin, prečo je v niektorých re-

giónoch Slovenska a odbornos-
tiach nedostatok ambulant-
ných lekárov, alebo sú mnohí 
vyššieho veku a mladí nepribú-
dajú, môže byť aj skutočnosť, 
že momentálne je pre nich v 
mnohých prípadoch  finančne 
lukratívnejšie sa zamestnať 
v nemocnici, resp. ústavnom 
zdravotníckom zariadení,“ píše 
sa v nej. „Lekári zamestnaní v 
ústavných zariadeniach majú 
totiž už niekoľko rokov (od 
protestnej akcie hromadných 
výpovedí počas Radičovej vlá-
dy v roku 2011) zo zákona ga-
rantované minimálne mzdové 
nároky, ktoré sa každoročne 
automaticky navyšujú rovna-
kým tempom, ako rastie prie-
merná mzda v hospodárstve. 
Minimálna výška základnej 
zložky mzdy lekára so špeciali-
záciou (bez príplatkov za služ-
by a nadčasy) predstavovala v 
roku 2017 sumu 2 031 eur. Sa-
mozrejme, že skutočný príjem 
týchto nemocničných lekárov 
je vyšší, nakoľko k minimálnej 
mzde treba prirátať náhrady 
za pracovnú pohotovosť, pre-
platené nadčasy, prácu cez 
víkendy a sviatky....“ Zjavne im 
to stojí za to, hoci to znamená 
vyšší počet odpracovaných 
hodín. 

BSK sa snaží na kritický 
stav reagovať. „Za účelom 
motivovania nových všeobec-

ných lekárov pripravil BSK 
dotačný program (5 000 eur 
na vybavenie ordinácie či na 
jej rekonštrukciu. Prihlásiť 
sa môžu do 15. novembra, 
pozn. red.) pre novovzniknuté 
ambulancie prvého kontak-
tu – všeobecné ambulancie 
pre dospelých, deti a  dorast. 
Pripravuje sa aj otvorenie 
všeobecnej ambulancie pre 
dospelých v  Petržalke, na 
Strečnianskej ulici,“ dodáva 
za župu hovorkyňa Lucia For-
man. A  čo poisťovne a  štát? 
„Ak by zdravotné poisťovne, 
ktorým má najviac zále-
žať na dostupnej všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti, 
zmenili spôsob, akým platia 
za zdravotnú starostlivosť 
všeobecným lekárom, tak by 
ochota nových lekárov začať 
prevádzkovať vlastnú am-
bulanciu rapídne narástla. 
Nemuseli by si totiž za drahé 
peniaze „kupovať“ už existu-
júce ambulancie od dlhodo-
bo fungujúcich lekárov. BSK 
žiada zdravotné poisťovne 
o  zmenu platobných mecha-
nizmov už dlhodobo. Štát na 
tento nezáujem zdravotných 
poisťovní takisto nereaguje,“ 
konštatuje Jana Ježíková, ria-
diteľka odboru zdravotníctva 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja. (in)

foto: Marián Dekan, TASR

Ak sa dnes vyberiete zo 
Starého mosta po 

vyznačenej cyklotrase v  Pe-
tržalke, tá vás zavedie k  elek-
tričkovej zastávke na Farského. 
Pri odbočke k  Chorvátskemu 
ramenu však končí. Smerom 
k  trhu na Mlynarovičovu, ale-
bo na Polikliniku Šustekova 
už neexistuje. ,,S  cyklotrasou 
v  tomto smere sa počíta aj 
v koncepcii cyklotrás. Chodník 
je dostatočne široký pre chod-
cov aj  cyklistov. V  pracovných 
dňoch je v  tejto lokalite hustá 
dopravná premávka, veľký po-
hyb detí, preto tiež chceme zvý-
šiť bezpečnosť na priechodoch 
pre chodcov inštalovaním re-
flexných prvkov,“ povedal nám 
Martin Čambalík, spoluautor 
projektu. Projekt na predĺže-
nie cyklotrasy v Petržalke a  jej 
vyznačenie je jediným občian-
skym projektom predloženým 
v oblasti dopravy v rámci celej 
Bratislavy. „Som veľmi rád, že 
sme sa prebojovali do desiatky 
projektov, o ktorých môžu teraz 
Bratislavčania anonymne hla-
sovať,“ dodal Čambalík. Projekt 
má názov: Označenie cyklo-
cesty v Petržalke – pokračova-
nie zo Starého mosta a hlasovať 
za neho môžete vo formulári 
na stránke www.bratislava.sk/
sk/sprava/od-novembra-mo-

O cykloceste rozhodnú  
hlasy Petržalčanov

Pädesiattisíc eur rozdelí hlavné mesto na 
projekty, o ktorých rozhodnú ľudia hlasova-
ním na internete alebo v podateľni magis-
trátu hlavného mesta. V Petržalke môžete 
podporiť predĺženie cyklocesty zo Starého 
Mosta cez Bosákovu/Mlynarovičovu/Šuste-
kovu po Lidl. Hlasuje sa do 14. novembra.

ze-verejnost-hlasovat-o-pro-
jektoch-z-obcianskeho-rozpo-
ctu-2020.

Aj ihrisko  
na Belinského

Medzi projektami nájdete 
aj šesť možností z  oblasti ži-
votného prostredia, napríklad 
tradičné aleje v Čunove alebo 
regulácia premnožených po-

uličných mačiek, jeden z ob-
lasti kultúry - Reedícia titulu 
knihy „Osobnosti ulíc Brati-
slavy“ , dva z  oblasti športu. 
Petržalky sa týka Nový asfalt 
na ihrisko Belinského. „Na-
tiahnutie nového asfaltu na 
plochu, ktorá priamo susedí 
s detským ihriskom pre malé 
deti, ktoré si tamojšia komu-
nita rodičov svojpomocne ob-
novila z finančného príspevku 
z  MČ Petržalka. Keďže táto 
plocha má množstvo hrboľov, 
dilatácií a  taktiež po daždi 
sa na určitých miestach drží 
voda, tak nie je dostatočne 
využívaná.  Renovovaná plo-
cha môže byť využívaná na 
loptové hry, tenis, bedminton 
či volejbal pre staršie deti,“ 
píše sa v jeho charakteristike.  

Hlasovať je možné iba raz 
za  ľubovoľné  množstvo pro-
jektov. Po hlasovaní budú 
víťazné projekty zaradené do 
návrhu rozpočtu hlavného 
mesta, o  ktorom následne 
rozhodnú mestskí poslanci.

Pozitívnou správou je, od 
budúceho roka by mal ob-
čiansky rozpočet fungovať 
podľa nových pravidiel, kto-
ré mesto plánuje predložiť 
mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie.

(pn)
foto: pn
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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. 

Tu facka, tam facka
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Viete, že...

... od 1.januára do 27. októbra 2019 sme v našom kraji zaznamenali 1499 dopravných nehôd, čo 
je o 101 menej ako v rovnakom období vlaňajška? V sledovanom prišlo o život 15 osôb, z toho 
piati chodci a štyria cyklisti. 
... za trištvrte tohtoročného roka sme v našom kraji zaznamenali 1480 ekonomických trestných 
činov, z toho 438 sa podpísalo pod krátenie dane a 199 nesie znaky podvodu.

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Zmluva na dobu určitú

Dražba bez rozhodovania?

Mám možnosť dohodnúť pracovnú zmlu-
vu na jeden rok, vraj ďalej sa uvidí. Rada 
by som vedela, ako je to v prípade, keď 
zostanem pracovať aj po skončení tejto 
zmluvy a či ma môže zamestnávateľ pre-
pustiť pred skončením dohodnutej doby. 

 Lenka ( gmail.com)

Počas takmer päťročného pôsobenia 
v zahraničí sa vyskytli okolnosti, ktoré mi 
vyše roka neumožnili platiť nájom za svoj 
jednoizbový byt. Po príchode domov 
som počul, že správca oslovil spoločnosť, 
aby začala dražbu môjho bytu. Sused mi 
povedal, že v  tejto veci sa ich nikto nič 
nepýtal. Správca tak urobil asi na základe 
vlastného rozhodnutia, lebo žiadny súd 
nebol. Dlh som zaplatil, len som zvedavý, 
či mal na to správca právo. Ďakujem.  

 Š. V. (chello.sk)

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu 
sa skončí uplynutím dohodnutej doby, teda 
zaniká priamo zo zákona č.311/2001 Z.z. – Zá-
konník práce v  platnom znení (ďalej len „ZP“). 
V  tomto prípade zamestnávateľ ani zamestna-
nec nie sú viazaní povinnosťou akýchkoľvek 
právnych úkonov dotýkajúcich sa predmetné-
ho skončenia pracovného pomeru. 

Z  povedaného je zrejmé, že uplynutím do-
hodnutej doby, nemôže zamestnanec svojvoľ-
ne prísť na pracovisko alebo vykonávať prácu 

Na to, aby bolo možné dražiť byt neplatiča, 
nie je potrebné súdne rozhodnutie. V  zmys-
le ustanovenia § 15 zákona č. 182/1995 Z.z. 
o  vlastníctve bytov a  nebytových priestorov 
v  platnom znení (ďalej len „Zákon“), vzniká 

bez toho, aby zamestnávateľ súhlasil, alebo na 
takýto pracovný výkon mu dal pokyn. Takto 
vzniknutú situáciu nemožno považovať za pre-
dĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú, 
nakoľko v  zmysle ustanovenia § 71 ZP nejde 
o  pokračovanie vo výkone práce s  vedomím 
zamestnávateľa. Iná situácia by nastala v prípa-
de, keď by zamestnanec pokračoval vo svojej 
pôvodne dojednanej práci po uplynutí dohod-
nutej doby s vedomím zamestnávateľa. Ak by sa 
zamestnávateľ nedohodol so zamestnancom 
inak, platí, že pracovný pomer na dobu určitú sa 
zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neur-
čitý čas. K pôvodnej pracovnej zmluve na dobu 
určitú nie je nutné pridávať dohodu o  zmene 
pracovného pomeru na neurčitý čas. S prihliad-
nutím na právnu istotu účastníkov, ako aj na iné 
možné okolnosti (napríklad súdny spor), je lep-
šie dodatok k pôvodnej zmluve, prípadne novú 
pracovnú zmluvu na neurčitý čas, vypracovať. 
Pred uplynutím doby môže zamestnávateľ pra-
covný pomer dohodnutý na určitú dobu skon-
čiť spôsobmi, ktoré sú uvedené v § 59 ods.1 ZP 
a to dohodou, výpoveďou, okamžitým skonče-
ním (písomne, so skutkovo vymedzeným dôvo-
dom tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným 
dôvodom) a skončením v skúšobnej dobe.

k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome, 
záložné právo v prospech ostatných vlastníkov 
bytov a  nebytových priestorov. Títo sa môžu 
na uspokojenie svojich pohľadávok, v  súlade 
s ustanovením § 14b Zákona, dohodnúť záložné 
právo realizovať aj cestou inštitútu dobrovoľnej 
dražby. Pri podaní návrhu na exekučné konanie 
či návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby 
bytu alebo nebytového priestoru neplatiča, je 
potrebné rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny 
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome. Na základe ich právoplatné-
ho rozhodnutia má správca povinnosť návrh 
na dobrovoľnú dražbu podať. Navrhovateľom 
dražby môže byť aj správca, ale aj v tom prípade 
koná na základe rozhodnutia vlastníkov, v  ich 
mene a na ich účet. V spomenutom prípade by 
akt dobrovoľnej dražby bol protiprávny. 

grundler@chello.sk 

Magistra Erika bola žena 
v tridsiatke (32), čo je, 

ako vieme, pre ženu veľmi 
krásny a  veľmi dlhý vek. Ke-
ďže bola k svetu, je len priro-
dzené, že inžinier Gustáv (43) 
zákonný to manžel sa o  ňu 
začal báť. Teda, aby sme boli 
presnejší, báť sa začal o seba, 
že zostane bez ženy, ktorú mi-
loval takpovediac vlastníckou 
láskou. Aj  v  ten deň, prišla 
z  cvičenia o  čosi neskoršie, 
aby si už vo dverách vypo-
čula slová o nevere. Nie je to 
po prvýkrát Erča, ty ma pod-
vádzaš, lovíš juncov s anabo-
lickými bicepsmi, vláčiš sa 
s  nimi, hovoria tak ľudia, že 
keď som na cestách a  teraz 
už aj keď som doma, vychrlil 
svoj podozrievavý bôľ. A aby 
dodal svojim slovám náležitú 
váhu, bez váhania nevernici 
jednu vlepil. Takú vraj, ako 
sa neskôr policajtom vyjad-
ril, výchovnú, aby vedela, 
že vlastného muža nemá čo 
podvádzať. Je pravda, cudzích 
zrejme mohla, ale v  danej 
chvíli výrok bez logiky sa javil 
ako bezvýznamný. Neotĺkaj 
ma, nepodvádzam, prisahám 
Gusto! Prečo by som po fitku 
nerelaxovala s  priateľmi pri 
džúsiku, zaslzila. To predsa 
nie je hriech, vyhlásila a s viac-
významovým dôvetkom, však 
uvidíš čo naši, zbalila si nie-
koľko svojich vecí a odcupo-
tala z domu. Netušila, že svo-
jím odchodom znepríjemní 
život celej plejáde najbližšie-
ho príbuzenstva. 

Ty budeš mlátiť moju 
sestru, vyhoď si to z  hlavy 
švagorko, jedným dychom 
ozval sa brat (27) takto po-
tupenej príbuznej, keď si 
na druhý deň s  prosíkom 
o  odpustenie prišiel Gusto 
po manželku. Keďže dvojica 
chlapov čo do horkokrvnosti 
si nemala čo vyčítať, prešlo 
sa v  samom začiatku rodin-
nej návštevy od slov k činom. 
Dobre mierený úder poslal 
Gusta k zemi, čo bol iba ná-
znak konfliktu. Sto bohov ťa 
porantalo, zdochliak, čo si to 
dovoľuješ ty sukin syn, oslovil 
rodinného pomstiteľa udretý, 
pričom sa mu nezabudol re-
vanšovať parádnym kopom. 
Čo je moc, to je veľa. Biješ 
mi dcéru, aj syna, aj ženu 
urážaš, pustil sa otec (54) 
s podporou syna do cteného 
zaťa. Ej, bisťu, tak to nedám, 
dvaja na jedného je presila, 
pomyslel si pán Gustáv skôr, 
ako vytiahol z  vrecka bundy 
celkom obstojný viacúčelový 
nožík. Jeho čepeľ sa dotkla 
svokrovej tváre, stopy zane-
chala aj na švagrovej hrudi. 
Okrem pomliaždenín a  rez-
ných poranení rodinná  ku-
capaca zaevidovala aj ruku 
v  sadre nežiaduceho náv-
števníka. Nečudo, že v  po-
radí zať, švagor, svokor mali 
čo policajtom vysvetľovať. 
A, mimochodom, aj ľúbezná 
pani Erika, o  ktorej vysvitlo, 
že až tak celkom neholdovala 
iba cvičeniu a  iontovým ná-
pojom. (jgr)

Jednou vetou
Simona (zoznam.sk): V prípade katastrálneho konania o povolenie vkladu sa na autorizáciu zmlu-
vy advokátom vzťahuje osobitný režim práve tak, ako na notárske zápisnice. Ako notár, tak aj 
advokát sú objektívne zodpovední, ručia za zisťovanie pri preukazovaní totožnosti účastníkov a sú 
spôsobilí pre klienta celý proces doviesť až po zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
Obidve formy prevodu zaručujú klientovi rovnakú právnu istotu. 

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
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PRACOVNÁ PONUKA 
na pár hodín týždenne

Spoločnosť ISPER hľadá do svojich radov novú posilu na pozíciu priameho 
predaja služieb konečnému zákazníkovi.

Čas práce je v poobedných hodinách - teda pár hodín do týždňa, preto je táto 
pracovná pozícia vhodná hlavne ako čiastočný pracovný pomer. Ohodnotenie 
je nadštandartné a je priamo závislé na šikovnosti a na dosiahnutom výsledku.

Spoločnosť ISPER pôsobí ako lokálny telekomunikačný operátor na trhu viac 
ako 15 rokov. Vo svojom portfóliu služieb ponúka internetové, televízne a 
hlasové služby pre tisíce spokojných zákazníkov.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte e-mailom na: 
jobs@isper.sk, alebo telefonicky na +421 911 477 380. 
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S  trénovaním začal v  roku 
1985 vo Veľkej Pake, nasle-

dovali mládežnícke tímy Vino-
hrady, ŠKP Devín, Inter, Petr-
žalka, potom seniori Dunajská 
Lužná, ŠKP Dúbravka, štyri 
roky bol v  juniorke Slovana, 
znova nasledovala Dunajská 
Lužná a viedol aj druholigový 
FC ŠTK 1914 Šamorín či na-
posledy FK Rusovce. 

V  Petržalke sídlia dva fut-
balové kluby, FC a  MŠK 
Iskra, ako by ste ich charak-
terizovali?

 FC Petržalka je na dobrej 
ceste, lebo sa z  V. ligy pre-
bojoval už do II. ligy. Dávno 
mu konkuroval aj MŠK Iskra, 
niekdajšia Matadorka a spolu 
sa tieto kluby stretávali aj v I. 
SNL, teda v  druhej najvyššej 
súťaži. Pravda, súčasnosť je 
úplne iná. FC je poloprofe-
sionálny klub a  MŠK Iskra 
funguje na úplne amatérskej 
báze. 

FC Petržalka vstal doslova 
z popola a veľa jeho priaz-
nivcov si želá návrat klubu 
do najvyššej súťaže. Kedy by 
sa mu to mohlo podariť?

 Tento klub kvôli rôznym 
dlhom a  konkurzom bol na 

pokraji zániku. Prekonal nes-
mierne ťažké obdobie a  funk-
cionári sa rozhodli ísť cestou 
budovania kvalitnej mládež-
níckej základne a  výchovy 
vlastných odchovancov. Se-
niorskému mužstvu v  minu-
lých rokoch a v najťažších ča-
soch podali pomocnú ruku aj 
jeho viacerí bývalí hráči. Zvýši-
la sa tiež kvalita tréningového 
procesu. FC je už v II. lige, ale 
aby mohol myslieť aj na postup 
do najvyššej súťaže, na to si 
potrebuje vybudovať kvalitnú 
infraštruktúru a  hlavne nový 
štadión. Jeho silná fanúšikov-
ská základňa si zaslúži lepšie 
podmienky. 

MŠK Iskra pracuje v ťažkých 
podmienkach a  určite je 
škoda, že zo súťaže odhlásil 
starší treťoligový dorast...

 Mal dosť svojich problémov, 
už v  minulej sezóne to bolo 
na vážkach aj so seniorským 
mužstvom, ktoré sa nakoniec 
zachránilo v V. lige. V novom 
ročníku sa mu znova nedarí, 
keď sa motá na konci tabuľ-
ky. Veľké problémy má hlav-
ne s  dochádzkou hráčov na 
tréningy, ale aj na majstrovské 
zápasy. MŠK je v  prvom rade 
mládežnícky klub, pravda, 
chlapci nie sú na takej kvali-

tatívnej úrovni, aby sa neskôr 
realizovali aj v  kvalitnejších 
seniorských súťažiach. Problé-
mom je dochádzka na tréningy, 
a teda trpí aj tréningový proces, 
ktorý nespĺňa kritéria regionál-
nych súťaží. 

Petržalka bola niekedy el-
dorádom futbalových ih-
rísk, mala ich jedenásť, te-
raz sú tam len dve skutočne 
vyhovujúce...

 Niekedy bola Petržalka 
centrom mládeže. Dve ihriská 
sú skutočne veľmi málo, za ta-
kejto situácie je aj úspechom, 
že FC hrá II. ligu a  MŠK V. 
ligu. A  treba tiež zobrať do 
úvahy, že keby nemali tieto 
dve ihriská s  umelou trávou, 
tak by v týchto kluboch v pod-
state nefungoval žiadny tré-
ningový proces. Žiaľ, v minu-
losti ľudia na miestnej štátnej 
správe, alebo v niekdajšej Art-
medii v tomto smere neurobili 
nič preto, aby sa zlikvidované 
ihriská nahradili novými.  

V  Petržalke bývate už viac 
ako štvrťstoročie, čo sa vám 
na nej páči a čo treba zlep-
šiť?

 Bývam v  jej peknej časti, 
ale keď sme sa na Ševčenko-
vu ulicu nasťahovali, okrem 

Koník nahradil 
Dojčana

Už štvrtá domáca prehra fut-
balistov FC Petržalka, tento-
raz s FC Košice (1:2), v zápase 
15. kola II. ligy, ukončila pô-
sobenie 44-ročného trénera 
Jozefa Dojčana na lavičke 
vlaňajšieho nováčika. 

Novým kormidelníkom Petr-
žalky sa stal skúsený Vladimír 

Koník, ktorý je v klube už dlhší čas 
na pozícii športového riaditeľa. 
Mužstvo viedol už v  stredajšom 
osemfinálovom stretnutí Slov-
naft Cupu v  Seredi proti domá-
cemu ŠKF. ,,Dostali sme sa do 
situácie, s  ktorou sme nerátali. 
Mužstvo po sľubnom úvode strá-
ca body doma i vonku, v ostáva-
júcich dvoch jesenných kolách 
sa s  ním vynasnažím dosiahnuť 
maximum bodov,“ vraví V. Ko-
ník,ktorý v minulosti pôsobil tiež 
v Trenčíne, Senici, Nitre či v brati-
slavskom Slovane.  (mv)

Foto: Milina Strihovská

Petržalka potrebuje nový 
štadión a viacúčelovú halu
Michal Salenka, predseda trénersko-metodickej komisie Bratislav-
ského futbalového zväzu (BFZ) a vedúci vzdelávacieho úseku tréne-
rov býva v Petržalke už 34 rokov. 

domu a  nejakých chodníkov 
tam nič nebolo. Začiatky 
teda boli ťažké, chodili sme 
ďaleko nakupovať, postupne 
sa však z  Dvorov III. stala 
pekná časť a rovnako aj z ce-
lej Petržalky. Chorvátske ra-
meno vtedy bolo vyschnuté 
a  plné rôzneho stavebného 
materiálu. V  súčasnosti je 
oázou dobrého relaxu a pre-
chádzky. Je dobré, že má 
Petržalka aj Zimný štadión, 
plaváreň, ale veľmi by sa jej 
okrem futbalového štadió-
na zišla viacúčelová hala pre 
kolektívne športy, ako sú 
basketbal, hádzaná, volejbal, 
ale aj atletika. A ako obyvateľ 
najväčšej mestskej časti stále 
čakám na výstavbu električ-
kovej trate, a to nielen na ko-
niec Petržalky. 

Milan Valko
Foto: Milina Strihovská
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Š P O R T

Vstup VOĽNÝ!

 

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.

 13. 11. POKLAD DÁVNYCH ZVITKOV | vznik a význam Biblie pre nás
 20. 11. NEZVYČAJNÝ SEN Z BABYLONU | príbeh svetových dejín
 27. 11. TRENDY A UDALOSTI OKOLO NÁS | čo sa to okolo nás deje?

PREDNÁŠA: Bc. Marek RiečanOdhaľte  
SVET BIBLIE

Odhalte svet biblie_inzerce122x65.indd   1 04.11.2019   21:30:52
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Alfred  
de Musset

nezhoda, 
konflikt

2. časť 
tajničky

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

kyprite  
pluhom

Leokádia  
(dom.)

znížený  
tón E nevypierať mozgová  

príhoda
4. časť 
tajničky

značka  
elektrón-    

voltu

gibon  
bieloruký pooblepuj

Pomôcky: 
Erin, lori,  

mocha, po-  
lyp, iktus

nedopro-    
suj sa

nesku-      
točno

5. časť 
tajničky

mužské  
meno

EČV  
Stropkova

zlenivelo  
bystrina

ženské  
meno

popretínal

keltský ná-  
zov Írska  
hodvábne  

priadze
prejavená  
dobrá vôľa 
vyhovieť  
niekomu

sulfid  
platnatý  
mliečny  
výrobok

vážnosť,  
úcta  

Florentína  
(dom.)

rozrývajte
tromf,  

po česky  
kvapkaj

krášli,  
fintí  

skr. štátu 
Arkansas

Pomôcky: 
Etrúria,  

Rea, dens, 
a meta

lebo  
(bás.)  
Aurélia  
(dom.)

fermen-     
tovala  
primát

morský  
živočích  
ženské  
meno

ísť  
na vojnu  
(hovor.)

papagájo-   
vitý vták  

dodatočné  
následky

značka  
cínu  
Ivan  

(dom.)

6. časť 
tajničky

opatera  
(kniž.)

citoslovce  
obdivu

niekoľko  
vstúpil

štuchli  
skratka  
dietylfta-     

látu

osobné  
zámeno  
otravné  

látky
skratka 

liečebnej  
telesnej  
výchovy

vykonajú  
dojenie  
vystriek-     

nutie

Elektrárne  
Vojany  

syn  
Tantala

európsky  
pohár  

kopaním 
skypríte

sušienka

citoslovce  
smiechu  
zvýšený  

tón A

poklepe  
zub  

(v med.)

srdcovnica

zvinutý  
zväzok  
priadze  
pletka

guľovitá  
baktéria  
týkajúca  
sa moru  

Pomôcky: 
Pelops,  

kea, šap,  
lar, kin

rúcal,  
búral  

usmerňu-    
jem pohyb

alelomorfa  
(gen.)  

týkajúca  
sa lane

druh jem-    
nej usne  

robil  
štrbiny

česaním  
odstránil

Elektrárne  
Nováky  
hudobný  
nástroj

kôlne  
orgán  
zraku

na spoloč-   
ný účet  
(obch.)

odborník  
v etike

potom,  
po česky  
zmierovať

spotrebo-    
vanie  

1. časť 
tajničky

dolná  
časť  

vlnovky

posad-      
nutosť  
borím

skrótum,  
po česky  
orabuje

skratka  
Inžinier-     

skych sta-   
vieb

Vojtech  
(dom.)  
nástroj  

na rezanie

viatím  
obalí  

rímske  
číslo 1006

krajina  
v starove-   

kej Itálii

pahorok  
(zastar.)  
spravíme

cit. zvuku  
somára  
stal sa  
starým

EČV 
Trnavy  
pancier 
(kniž.)

cielia

ustúpil  
dozadu  
odstra-      
ňoval

druh 
papagája  
väčší zvä-   
zok slamy

Pomôcky: 
Kaa, An-    
tip, otava,  

lapália

ukradol  
(hovor.)

dcérin  
manžel  
3. časť 
tajničky

transkrip-    
cia  

druh  
obilniny

oxid  
strontnatý  
omamuje

mládza

plačem  
(bás.)

oproti  
MPZ  

Chorvát-    
ska

topilo sa  
(kniž.)  
odtne

skratka  
oddelenia  
technickej  
kontroly

zhŕňa 
hrabľami  

had z Kni-   
hy džunglí

prací  
prostrie-     

dok  
stone (zn.)

EČV  
Prešova

chlácholí  
značka 
berkélia

vysilí sa  
obrnený 

transportér 
(skr.)

oranie 7. časť 
tajničky

skratka  
ekviva-      
lentu

vábi oteplila sa
matka  

Romula  
a Rema

● Viac ako 140 predajcov
● Skvelý vianočný program

● Stánky sú v parku, ako aj vo 
všetkých priestoroch zámku

● Originálne nápady na
darčeky, vianočné ozdoby, 
umenie, remeslá a dizajn

● Krásne aranžované a svetelne 
vyzdobené nádvoria, 

park a interiéry

p-v., minden hétvégén, 11-20 óráig, 
9 , 16 éves korig a belépés ingyenes


