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Ivan Lučanič, zamestnanec mie-
stneho úradu, ktorý koordinuje 

kontrolný proces, nechal za stierač-
mi áut na parkovisku na Gercenovej 
niekoľko zelených a  červených letá-
kov. Na zelenom sa vodič dočíta, že 
„...parkujete na platenom parkovisku 
a  nemáte uhradený poplatok, resp. 
nie ste zaregistrovaný do Petržalské-
ho parkovacieho systému...“, na červe-
nom „...podľa našich záznamov par-
kujete opakovane na platenom parko-
visku a nemáte uhradený poplatok... 
pri ďalšom porušení pravidiel už 
môžete byť pokutovaný...“ Nasledujú 
informácie, kde a ako sa možno regis-
trovať a kedy a pre koho je parkovanie 
spoplatnené.

„Aktuálne len vodičov upozorňuje-
me. Do tejto fázy ešte nie je zapojená 
mestská polícia,“ pokračoval starosta. 

„Chceme dať ľuďom dostatok času 
na zaevidovanie, pochopenie sys-
tému, ale ukázať im aj, že pravidlá 
reálne kontrolujeme.“ Tvrdí, že urobiť 
chybu môže v tejto fáze každý, a pre-
to si najskôr nájdete za stieračom 
letáky. Tolerovať však mestská časť 

nemieni tých, ktorí plánujú ignoro-
vať systém. Opakovaní priestupcovia 
prídu vo fáze pokutovania na rad ako 
prví.

Ivanovi Lučaničovi stačí na kon-
trolu smartfón. Aplikácia v ňom na-
skenuje EČV a  v  priebehu sekundy 
´povie´, či má človek zaplatené, či má 
alebo nemá rezidentské parkovanie 
alebo vôbec nie je evidovaný. 

Pokračovanie na strane 2

parkovacieho systému
„Naším cieľom nie je dať hneď pokutu niekomu, 
kto prvý, druhý raz nedodrží pravidlá,“ vysvetlil 
starosta Petržalky Ján Hrčka, s ktorým sme sa zú-
častnili na jednej z prvých kontrol dodržiavania pravi-
diel parkovacieho systému.

V  rezidenčnej zóne označenej 
značkou sa kontrolujú aj autá, 
ktoré parkujú mimo modrých 
boxov, napríklad v  stredovom 
páse medzi zaparkovanými au-
tami. „Ak parkuje v strede mimo 
modrých čiar rezident, je to v po-
riadku, keď nerezident, mal by 
mať zaplatený poplatok,“ hovorí 
Ivan Lučanič.

Registrovaný rezident: bezplatne 
celý týždeň

Registrovaný návštevník: Od 
pondelka do štvrtka od 8h do 18h 
a cez víkendy (od piatka 8h do nede-
le 18h) zadarmo, ak prostredníctvom 
aplikácie Urbi-parkovanie Petržalka 
zaevidujú, kde parkujú, teda pri-
hlásia sa do konkrétneho boxu na 
konkrétnom parkovisku, v  nočných 
hodinách – 1 euro za každú začatú 
hodinu
Neregistrovaný návštevník: platí 
1 euro za každú začatú hodinu 24 ho-
dín denne celý týždeň

Kto a ako platí v rezidenčnej zóne?

Začali kontroly 

➤

Tam, kde je sused 
priateľom
Ako sa žije v petržalskej štvrti 
s jazierkom, ohniskom, klubovňou, 
studňou či komunitnou záhradou?  

Prvý obyvateľ 
Petržalky
„Na mies-
te dnešného 
Technopolu bol 
obrovský strom, 
ktorý nevedeli 
odpíliť, tak ho 
zapálili,“ spomína 
fotograf Juraj Bar-

toš na prvé roky na našom sídlisku.

Jedna chátra,  
v ďalšej je  
opravovňa...
Niektoré Národné kultúrne pamiatky 
v Petržalke sú chronicky známe, do 
iných sa ani nedostaneme.  

Na záver ešte  
posledná facka
Kapitán FC Petržalka Juraj Piroska 
o nevydarenej jesennej  časti v II. lige.
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Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany

prijíma nových klientov 
a zamestnancov

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

Kontakt: +421 917 443 003
info@lm-servis.sk     https://lm-servis.sk

 Hliníkové vstupné brány na mieru 
 so zabudovaným prístupovým 
 a komunikačným systémom
 Dlhá tvácnosť a nenáročná údržba
 Vhodné pre bytové domy, kancelárie, 
 obchodné priestory
 Široké možnosti konfigurácie
 Možnosť prístupu na karty 
 alebo čipové prívesky

HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ BRÁNY

10.00 – 10.45 
Divadlo pri Kolkárni 

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA 

11.00 – 11.45 
Bratislavské bábkové divadlo 

O DVANÁSTICH  
MESIAČIKOCH 

11.45 – 12.30 
MIKULÁŠ,  

ANJEL A ČERT 

12.30 – 13.00 
SÚŤAŽE  

PRE DETI 

Program: v OC Danubia!

Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany

prijíma nových klientov 
a zamestnancov

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

Novootvorené zariadenie
Dom seniorov Horné Orešany

prijíma nových klientov 
a zamestnancov

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

Green park je súbor sta-
vieb, ktoré by mali 

vyrásť na mieste bývalého 
futbalového štadióna Artme-
die Petržalka. Dominantou 
má byť 90 metrov vysoký 
30-poschodový vežiak s  byt-
mi i  apartmánmi a  niekoľko 
ďalších stavieb - 11-podlažná 
kancelárska budova a  štyri 
šesťpodlažné obytné budo-
vy. Celkovo by sa tu malo 
nachádzať 221 bytov a  206 
apartmánov. 

Problémom však je, že 
s projektom nesúhlasí mest-
ská časť Petržalka a  ani 

mesto. Developer, ktorým 
je spoločnosť RV Develop-
ment 3, získal však územné 
rozhodnutie od  Okresného 
úradu Bratislava. OÚ ne-
patrí pod samosprávu, ale 
pod ministerstvo vnútra. 
Jeho riadiaci pracovníci   nie 
sú volení, ale dosadzovaní. 
Okresný stavebný úrad je 
pritom nadradený nad sta-
vebné úrady samosprávy 
a  vystupuje aj ako odvolací 
orgán voči ich rozhodnu-
tiam. Okresné   úrady by 
však mali zastúpiť stavebné 
úrady samospráv vo výni-

Bez súhlasu Bratislavy i mestskej časti Petr-
žalka sa firme RV Development 3 podarilo 
získať územné rozhodnutie na veľký projekt 
Green park, ktorý chce postaviť kúsok od 
Sadu Janka Kráľa. Ako je to možné?

Sade Janka Kráľa 
90-metrová veža?

močných prípadoch, teda pri 
technicky náročných alebo 
neobvyklých stavbách. Prečo 
sa tak stalo v  tomto prípa-
de? Môže za to rozhodnutie 
bývalého starostu Petržal-
ky Vladimíra Bajana, ktorý   
v  roku 2016 podpísal žia-
dosť, aby sa zodpovedným 
stavebným úradom v  tomto 
projekte stal okresný úrad. 
Mestská časť teda  sama seba 
postavila mimo hry.

Mesto i  nové vedenie 
mestskej časti   sa snažia si-
tuáciu zvrátiť.   Tvrdia, že 
okresný úrad nepostupoval 
v  súlade so zákonom. „Sta-
vebný zákon umožňuje, aby 
v  územnom konaní rozho-
doval aj okresný úrad. To 
sa stalo aj v  tomto prípade 
a  územné rozhodnutie vy-
dal Okresný úrad Bratisla-
va. Toto však nič nemení na 
fakte, že záväzné stanovisko 
hlavného mesta k investičnej 
činnosti/stavbe je neopome-
nuteľným podkladom pre 
rozhodovanie stavebného 
úradu v  územnom konaní 
a  nemôže byť nijako nahra-
dené. Hlavné mesto do dneš-
ka nevydalo záväzné stano-
visko k investičnému zámeru 
Green Park. Zároveň mô-
žeme potvrdiť, že magistrát 
pripravuje odvolanie hlav-
ného mesta proti vydanému 
územnému rozhodnutiu,“ 
povedal pre bratislavskeno-
viny.sk hovorca magistrátu 
Peter Bubla.

Rovnaký postoj má aj 
nové vedenie Petržalky. 
„Bývalý starosta Petržalky 

Vladimír Bajan podpísal 
v roku 2016 žiadosť, aby si 
OÚ atrahoval kompetencie 
v  tejto veci. Súčasný sta-
rosta sa pár dní po nástu-
pe obrátil na OÚ s  troma 
listami, kde okrem iného 
vzal tento list bývalého 
starostu späť a pýtal sa na 
aktuálny stav. Na tieto listy 
mu nebolo odpovedané, až 
v  apríli na opätovné dopy-
tovanie sa OÚ odvolal na 
Bajanov list z  roku 2016. 
V  skutočnosti si však OÚ 
atrahoval túto kompeten-
ciu už 19.4.2018, pričom 
o  tom nikoho neinformo-
val,“ vysvetlila nám hovor-
kyňa mestskej časti Mária 
Halašková. 

„Už týždeň po svojom ná-
stupe starosta Ján Hrčka 
OÚ žiadal, aby sa projek-
tu venoval stavebný úrad 
v  Petržalke, pretože už aj 
počas posudzovania EIA sa 
ministerstvo životného pro-
stredia vyjadrilo, že stavba 
nie je taká rozsiahla, aby 
ju musel posudzovať OÚ. 
Okresný úrad na listy sta-
rostu nereagoval, ani opä-
tovných urgenciách zo stra-
ny MČ Petržalka,“ priblížila 
ešte Halašková. 

„Odvolali sme sa už mi-
nulý týždeň. Odvolanie 
má 60 strán a namietame 
viacero hrubých porušení 
územného konania. Zva-
žujeme aj podanie podnetu 
na Generálnu prokuratúru,“ 
dodala.

(ms)
foto: RV Development 3

Vyrastie pri
Pokračovanie zo strany 1

Priestupok zaeviduje troma 
fotkami - EČV, auto v priestore 
a palubná doska (že tam nemá 
parkovacie karty, dajú sa kúpiť 
v  Technopole). Aplikácia vy-
tvára okrem iných databáz aj 
databázu priestupcov, ku ktorej 
má prístup aj mestská polícia.  

„Za noc stihneme skontro-
lovať všetky parkoviská, ktoré 
sú v systéme,“ tvrdí Ivan Luča-
nič, ktorý zaznamenal už aj 
prvé ataky nespokojných vo-
dičov na kontrolórov. „Máme 
na to zhruba 15 ľudí, ktorí 
budú chodiť na kontroly kaž-
dý večer v  rôznych hodinách 
a niektorí aj cez deň.“

Označených značkou re-
zidenčnej zóny je aktuálne 
61 parkovísk, do konca me-
siaca ich mestská časť oča-
káva viac ako 70. Postupne 
k  značke pribudne všade 
aj prevádzkový poriadok, 
v  ktorom vodiči nájdu in-
formácie o  spoplatnených 
hodinách a  tiež sms, cez 
ktorú možno za parkovanie 
zaplatiť. (SMS sa posiela na 
číslo 2200 v  tvare B5(me-
dzera)A1(medzera)EČV, 
pričom číslo za A  je počet 
hodín).

Niečo sa musí  
zmeniť!

Keď chcete, nájdete pri 
zavádzaní parkovacieho 
systému dosť nedostatkov. 

Ľudia nadávajú na rady pri 
registrácii, netrpezliví Petržal-
čania na to, že im ešte nepri-
šla schvaľujúca sms. Niekomu 
sa nepáči modrá farba boxov 
(preferovali ju policajti), ďalší 
nadáva, že neoznačené miesta 
pri jeho dome obsadia cp-čká-
ri a on bude musieť parkovať 
v  modrom boxe „až“ o  sto 
metrov ďalej.

Môžete mať veľa výhrad 
voči parkovaciemu systému. 
Faktom však je, že súčasné 
vedenie v  rekordne krátkom 
čase a  pri minimálnych ná-
kladoch zavádza čosi, na čo sa 
tie predchádzajúce neodhod-
lali celé roky. (Za približne 
dva mesiace Petržalka vyzna-

čila 5049 parkovacích miest, 
z  toho 4589 modrou farbou 
a  460 vyhradených parkova-
cích miest. K dnešnému dňu 
je zaregistrovaných do petr-
žalského parkovacieho systé-
mu už viac ako 20-tisíc ľudí, 
čo tvorí podľa viacnásobných 
sčítaní približne 80 % všet-
kých petržalských áut.) 

Aj najdokonalejšie pri-
pravený systém by priniesol 
´muchy´, ktoré sa nedajú 
odhadnúť, ten aktuálny ich 
rieši za chodu a s veľkou obe-
tavosťou zainteresovaných. 
Napríklad, ak potrebujete 
registráciu osobne, do kon-
ca novembra je to možné 
v  Technopole od pondelka 

až do soboty, denne od 8:00 
do 20:00 h. Navyše, ak ste 
v systéme, kým vám neprí-
de informácia o  schválení, 
všetci ste považovaní za 
dočasných rezidentov a po-
kuty vám hneď nikto dávať 
nebude! Nejde tu totiž o ši-
kanu, ale o  snahu, aby sa 
v  parkovaní urobil čiastoč-
ný poriadok, zjednodušil sa 
život Petržalčanom, získali 
dáta o parkujúcich a naprí-
klad aj zabránilo vzniku no-
vých vrakov, ktorých máme 
v  Petržalke požehnane. To 
všetko možno oceníte o pár 
mesiacov aj pri vlastnom 
parkovaní. 

(in)
foto: ac, in

V  časti Dvory je modrou 
farbou vyznačených viac 
ako 3200 boxov, v  časti 
Lúky zatiaľ viac ako 1300 
boxov. 

Rezidenčné zóny vyzerajú za-
tiaľ v  jednotlivých častiach 

ako „ostrovčeky“, postupne k nim 
budú pribúdať ďalšie, a to po vy-
značení pozdĺžnych státí. Na ilu-
stráciu DVORY V - (Dvory 5+6) 1. 
Röntgenova 18 -20 2. Röntgeno-
va 2 -14 3. Zadunajská cesta 7 -9, 

Zadunajská cesta 1 - 5 4. Nobelo-
vo námestie 7 -10 10 5. Nobelovo 
námestie 10 (zboku) 6. Lenardo-
va 2 -8 a 8 (zboku) 7. Gercenova 
21 -23/25 -27 8. Gercenova 9 -13 
9. Gercenova 5 - 7 10. Gercenova 
1 -3/Lenardova 12 -14 11. Lenar-
dova 16 -18 12. Pečnianska 33 (za 
bytovým domom) 13. Planckova 
1 -3/2 - 4 14. Pečnianska 19 - 25 
15. Pečnianska 27 -33 16. Bohro-
va 1 (pri MŠ) 17. Nobelovo ná-
mestie (pri BILLE).

Zóny zatiaľ ako „ostrovčeky“

➤ Prečo mi  
zamietli  
registráciu?
Ak ste si v posledných týž-
dňoch kúpili auto, môžete 
mať problém s  registrá-
ciou do petržalského par-
kovacieho systému. 

Pavol Pavlov má 66 rokov, 
v  Petržalke býva od roku 

1982, je dôchodca, auto má re-
gistrované na seba ako súkrom-
nú osobu, v  technickom pre-
ukaze má rovnakú adresu, ako 
je adresa jeho trvalého pobytu 
v našej mestskej časti. Registro-
val sa osobne na úrade, a predsa 
mu najskôr registráciu zamietli. 
„Nemám e-mail ani smartfón, 
tak som sa šiel 21. októbra re-
gistrovať osobne,“ hovorí Pavol 
Pavlov, ktorý sa domnieval, že 
tým je vec vybavená. Lenže 28. 
októbra mu prišla sms správa, 
že jeho registrácia bola za-
mietnutá. „Dôvodom vraj bolo 
nesprávne EČV,“ hovorí Pavol 
Pavlov a  pokojne konštatuje, 
že úradníčka sa mohla pomýliť, 
a tak šiel na úrad znova. „Údaje 
však boli v poriadku, úradníčka 
skonštatovala: ´Možno nie ste 
zaregistrovaný na polícii´... Pre-
kvapilo ma to.“

Registráciu mu napokon 
10. novembra schválili. Jeho 
problém spôsobil systém, 
ktorý nedokázal nájsť v data-
báze jeho EČV. Nie je jediný, 
kto narazil na tento problém. 
Postretlo to mnoho z  tých, 
čo v poslednom období kú-
pili auto alebo menili na po-
lícii údaje v papieroch. Ak ste 
však registrovaní v  systéme, 
mestská časť vás eviduje ako 
dočasných rezidentov a  po-
kuty vám dávať nebude.  (in)

Rezidenčné zóny  
vo vašej časti  
Petržalky nájdete  
v Prevádzkovom  
poriadku na stránke petrzalka.sk

S A M O S P R ÁVA V Ý S TAV B A

Z približne 5000 parkovacích 
miest sa na prvý pokus podarilo 
skontrolovať takmer 4000, pričom 
bolo zdokumentovaných cca 450 
priestupkov. Každý dostal zelený 
leták za stierač. Zatiaľ teda viac 
ako 10% vozidiel parkuje na re-
zidenčných parkovacích miestach 
bez oprávnenia.

➤
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nemáme, naopak, ľudia skôr 
zaokrúhľujú nahor. Pre mno-
hých je to taký veľký benefit, 
že dobrovoľne platia aj viac 
ako 10-eurový mesačný člen-
ský poplatok,“ hovorí Martin 
Kabát. 

Martin sám seba charak-
terizuje ako „udržiavača“ ko-
munity. Ľudia vedia, že ho 
v  Normálke stretnú každý 
deň vrátane víkendov a môžu 
si s ním pohovoriť. A  on si 
zase cení, že mu  neraz oby-
vatelia sami ponúknu po-
moc, keď vidia, že toho majú 
s manželkou veľa, pretože im 
záleží, aby Normálka fun-
govala. „Veľká vec je aj to, že 
niekto zo svojho ponúkne pre 
všetkých. ´Mám navyše kolá-
če zo svadby, príďte sa ponúk-
nuť,´ napíšu na facebookovú 
stránku. Alebo príde susedka, 
že má z  vyvýšených záhonov 

veľa šalátu. Donesie mi ich so 
slovami: „Sprav z  nich niečo 
k jedlu...“

Ich komunita sa stále bu-
duje. Samozrejme, že v  nej 
dochádza aj ku konfliktom, 
sú tu predsa deti, ktoré be-
hajú po trávniku a  kričia, sú 
tu dospelí, ktorí majú svoje 
požiadavky a  predstavy. Ale 
komunikujú spolu a  hľada-
jú kompromisy. A  dôkazom, 
že sa im darí je, že v  tomto 
komplexe len zriedka niekto 
predáva byt, hoci minimálne 
raz za týždeň príde ktosi, kto 
by sa sem chcel nasťahovať 
hneď.

(in)
foto: in, archív Normálka

S Í D L I S K O S Í D L I S K O

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 ! 

Hájpark som objavila na 
Cirkulárnej mape Brati-

slavy, ktorá predstavuje mies-
ta, čo v Bratislave tvoria menej 
odpadu. „Obytný komplex sa 
nachádza neďaleko dunajskej 
hrádze, dostihovej dráhy či 
jazera Malý Draždiak. Eko-
logický aspekt návrhu spočí-
va vo využití dažďovej vody 
v  areáli a  zavlažovaní vodou 
z vlastnej studne. Vznik sused-
skej komunity podporuje spo-
ločná záhrada, ihrisko a park. 
V  každom vchode je samo-
statná uzamykateľná miest-
nosť, pre parkovanie bicyklov 

sú k  dispozícii aj vonkajšie 
stojany a prístrešky. Súčasťou 
areálu je aj komunitná záhra-
da, komunitné kompostovis-
ko a  kaviareň s  bezobalovým 
obchodom,“ informuje mapa 
o jednom z mála komunitných 
priestorov v Petržalke.

Zašli sme sa tak pozrieť 
osobne a realita predčila naše 
očakávania.

Učíme sa na vlastných 
chybách aj konfliktoch 

Uzavretý areál v  tvare 
„účka“ nás hneď na prvý po-
hľad prekvapí vysokými do-

V petržalskej štvrti, kde je sused priateľom
Neďaleko Malého Draždiaka, oddelený od 
rušnej Kutlíkovej lesom, je ukrytý Hájpark. 
Stosedem rodín tu vďaka developerovi 
dostalo šancu rozvinúť komunitný spôsob 
života a robia to spôsobom, ktorý je v Petr-
žalke nevídaný.

Vyvýšené záhony, klubovňa, ihrisko, dobré dôvody vyjsť  
z bytu a zoznámiť sa so susedmi.

Voda z vlastnej studne, miesta na opekanie 
a šmykľavka, ktorej dĺžku by ocenilo nejedno 

petržalské dieťa.

Kaviareň Normálka prevádzkuje okrem iného aj potra-
vinovú banku pre uzavretú skupinu ľudí.

spelými stromami, ktoré de-
veloper pri výstavbe vedome 
zachoval. Je tu ticho, pokoj, 
počujete spev vtákov, necíti-
te sa ako v Petržalke, ani ako 
v Bratislave. 

Prechádzame okolo vy-
výšených záhonov, kde už 
susedia pozbierali svoju úro-
du, evidujeme kompostéry. 
Uprostred komplexu stojí 
klubovňa, hneď za ňou nás 
prekvapí studňa a  vedľa ja-
zierko s  lavičkami. Stromy 
na priľahlom kopci takmer 
zakrývajú časť domu. Piesko-
visko, desaťmetrová šmykľav-
ka pre deti, škôlka pre 25 detí, 
dve ihriská, miesto na grilova-
nie, drevený prístrešok... Pre-
chádzame cez mostík ponad 
niekdajšie, dnes už vyschnuté 
dunajské rameno a  ocitáme 
sa v lese, pri ohnisku s dreve-

nými lavicami. Toľko miest, 
ktoré možno zdieľať a kde sa 
z anonymných susedov môžu 
stať priatelia... 

Darí sa to? Pýtali sme sa 
Martina Kabáta (37), kto-
rý v  komplexe prevádzkuje 
s manželkou Martinou kavia-
reň Normálka – akési srdce 
komunity, miesto stretnutí, 
kde sa cítite ako v  spoločnej 
obývačke.

„V januári budú dva roky, 
odkedy sme sa sem nasťaho-
vali,“ začína rozprávanie. Za-
ujal ich koncept developera 
Imagine  Development, ktorý 
už v  projektoch rátal nielen 
s  komunitným rozmerom, 
ale starostlivo si vyberal aj 
medzi záujemcami o  kúpu 
bytu. Hľadal ľudí, ktorí neku-
pujú byt kvôli investícii, ale 
skutočne v ňom budú žiť. In-

vestori ´strážia´ dodnes aj ve-
rejný priestor. Nielen starost-
livou výsadbou rastlín. Každý 
majiteľ sa už podpisom zmlu-
vy zaviazal, že nebude meniť 
čistý vizuál fasády, takže na 
nej nenájdete žiadne satelity 
ani klimatizáciu. Skutočne 
výnimočný prístup...  

„Pôvodne sme s manželkou 
plánovali bývať v  co-housin-
govom byte, čo je osem miest-
ností na dvoch podlažiach, 
ktoré majú spoločnú obývač-
ko-kuchyňu a  môžu v  ňom 
žiť tri rodiny. Tento revolučný 
nápad sa napokon nepodari-
lo zrealizovať, ale našli sme 
vďaka nemu nových priate-
ľov,“ spomína Martin, ako sa 
ocitol v  akoby malej dedine 
na kraji Petržalky, v  ktorej 
dnes žije 107 rodín, pričom 
zhruba štyridsiatka z  nich je 

komunitne aktívna. Odhad 
investora bol správny. Tých 
pár nájomcov, ktorí tu žijú, 
o rozvíjanie susedských vzťa-
hov záujem nemá.

„Komunitné bývanie sa 
´nestane´ hneď,“ upozorňuje 
Martin. „Kto chcel, si prenajal 
vyvýšené záhony, developer 
nám ponúkol do prenájmu 
aj klubovňu, hoci z nej mohol 
mať ateliér alebo kancelá-
rie...“ To bol však len začiatok. 
Bolo na susedoch, či reflektu-
jú na možnosti, ktoré dostali. 

Za klubovňu dnes platí 60 
rodín, niekto viac, niekto me-
nej. Sú aj takí, ktoré ju nevy-
užívajú, napriek tomu na ňu 
prispievajú, pretože chcú, aby 
zostala pre susedov. „Stále 
hľadáme spôsob, ako bude-
me Hájovňu spravovať. Nikto 
z nás nemá osobnú skúsenosť 
s  procesom tvorby komunity, 
učíme sa na vlastných chy-
bách aj konfliktoch, učíme 
sa spolupracovať. Niekto do-
niesol gauč, iný poháre, ďalší 
hygienické veci... Dnes sa tu 
organizujú cvičenia, aj kar-
tové či ženské večery, mamy 
s deťmi sa sem chodia zahrať, 
otec zoberie syna zahrať si 
pingpong, konajú sa tu oslavy, 
raz za čas príde pedikérka, ku 
ktorej sa možno prihlásiť...“

O  spoločné akcie tu nie 
je núdza. „Ľudia majú veľa 
nápadov. Sused kúpil kotlík 
na guláš, tak sme ho využili. 
Ďalší si u nás v nedeľu pod-
večer kúpia špekáčiky a  idú 
si opekať. Bežne sa tu griluje, 
na námestí sme už mali aj 
koncert.“ Na jar hľadali deti 
na dvore veľkonočné vajcia, 
v  lete susedky zorganizova-
li pre deti aj pre dospelých 
športové súťaže, nedávno 
spolu vyrezávali tekvice ... 
O tom všetkom sa informujú 
na facebookovej stránke, kto-
rú si založili. 

Čo je však úžasné, stali 
sa z  nich priatelia aj mimo 
„účka“. Viaceré rodiny cho-
dia spolu aj na dovolenky. 
„Nedávno zobral sused osem 
rodín na svoju chalupu,“ ho-
vorí Martin a vzápätí dodáva, 
že spolu založili aj Občianske 
združenie Hájnici. „Chceme si 
od mesta cez program Adop-

cia zelene „adoptovať“ pri-
ľahlý les. Čistíme ho už tretí 
rok, chceme ho zrevitalizovať 
a  upraviť tak, aby slúžil aj 
blízkej škole aj ľuďom z  by-
toviek,“ hovorí Martin. Tvrdí 
však, že sa tu nestretli hotoví 
a zorientovaní „eko, bio, raw“ 
ľudia. To, čo ich spája v  pr-
vom rade je, že ide o  mladé 
rodiny, dospelých okolo šty-
ridsiatky, s deťmi nie staršími 
ako desať rokov. „Recyklácia 
je však pre našu generáciu už 
štandard, kompostéry majú 
úspech, dokonca by sme ich 
potrebovali viac, a keď sa jed-
na zo susediek pýtala, prečo 
neseparujeme prepálené ole-
je, investor nám zabezpečil aj 
túto možnosť.“ 

Je pre nich prirodzené, že 
ktosi zo susedov dá vedľa kon-
tajnerového stojiska košík, 
kde možno odložiť veci, kto-
ré jeden už nechce, ale iného 
by hračka alebo knižka mohli 
zaujať. „Som presvedčený, že 
keď dáte ľuďom šancu robiť 
dobré veci, tak ich aj budú ro-
biť,“ hovorí Martin o veciach, 
ktoré sú zdravé a prirodzené, 
malé veľké veci, a  pre ktoré 
s manželkou nazvali svoju ka-
viareň práve Normálka.

Zo svojho  
ponúknu pre všetkých

Toto srdce komplexu nie 
je zďaleka len kaviarňou. 
Nájdete tu bezobalovú dro-
gériu, teplé jedlo, pre ktoré si 
vybehnete z bytu len v teplá-
koch, knižnicu, konajú sa tu 
komorné koncerty, kuriéri tu 
nechávajú balíčky pre oby-
vateľov a  svoj kútik tu má aj 
potravinová banka. O čo ide? 
Uzavretá komunita tu zdieľa 
potraviny. Niekto pečie dobrý 
chlieb, iný má prebytok ovo-
cia zo záhrady, a  tak ho po-
núkne susedom, ďalšia pani 
vyrába domácu kozmetiku... 
Isté potraviny si spoločne ob-
jednajú, ale nepredávajú si ich 
so ziskom. Všetko je o dôvere. 
Človek si sám naváži, čo po-
trebuje, vezme z  chladničky 
šunku a  mlieko, z  regálu ze-
leninu, sumu zapíše do zoši-
ta a tá sa mu odpočíta z jeho 
kreditu. Nikto tu nikoho ne-
kontroluje. „Zlé skúsenosti 

Mestský 
ovocný sad
V Petržalke, v priestore 
medzi Macharovou a Pa-
nónskou cestou, v blízkos-
ti železničnej trate vytvorí 
magistrát v  spolupráci so 
súkromnou firmou prvý 
mestský ovocný sad. 

Cieľom je nový komunitný 
priestor s pridanou hod-

notou rozširovania ovocných 
stromov v meste.

„V sade bude vysadených 
viac ako 75 odrôd ovocných 
stromov a desiatky odrôd 
ovocných krov a bylinných 
záhonov,“ informujú na face-
bookovej stránke. Rozdelené 
budú do 5 zón, pričom každá 
navrhovaná zóna bude mať 
svoje špecifické druhové 
zloženie ovocných drevín a 
krov, špecifické vegetačné 
úpravy a prvky. V sade nájde-
te aj miesta na relax, vzdelá-
vanie a ochutnávanie.

Prípravné a výsadbové 
práce budú prebiehať od 
novembra do marca budú-
ceho roka. V decembri by sa 
mali sadiť stromy, kry a  by-
linné záhony, na jar budú-
ceho roka budovať osvetle-
nie, chodníky, osadiť búdky 
pre vtáčiky, kompostovisko, 
hmyzie hotely a  tiež lavičky, 
smetné koše a informačné 
tabule. Otvorenie areálu pre 
verejnosť sa plánuje v marci 
alebo v apríli 2020. (pn)
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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 – 1.350 € 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

Prvý obyvateľ Petržalky
Jeho vášňou je dokumentárna fotografia, avšak vďaka tomu, že fotil 
aj módu do časopisov, bol Juraj Bartoš (75) už od sedemdesiatych 
rokov známy bratislavský fotograf. Menej sa vie, že býval v prvom 
paneláku, do ktorého sa v Petržalke ľudia nasťahovali. 

Narodil sa 4. januára 1944 
v  Bratislave. V  rokoch 1961 
– 1965 študoval na Stred-
nej umeleckopriemyselnej 
škole v  Bratislave odbor fo-
tografie. Po skončení školy 
krátko pracoval pre Oravskú 
galériu v  Dolnom Kubíne, 
v  rokoch 1967 – 1972 bol 
fotoreportérom v  týžden-
níku Beseda, v  rokoch 1972 
– 1974 fotografom agentúry 
ČSTK-Pressfoto v  Bratislave. 
Od roku 1974 do roku 2008 
fotografoval pre Urologickú 
kliniku Fakultnej nemocnice 
v  Bratislave-Kramároch. Žije 
v  Bratislave. Okrem perio-
dík, uvedených v bibliografii 
uverejňoval fotografie v  ča-
sopisoch Móda, Dievča, Slo-
venka, Dorka, Mladá tvorba, 
Populár, Javisko, Elle, Fototip, 
Digi-revue, British Journal of 
Photography, Fotografare.

Juraj Bartoš:
„V mojej knihe fotografií 

Viem zastaviť čas je kapitola 
Začiatok kapitalizmu v Petr-
žalke. Sú tam fotografie ob-
chodíkov a rôznych malých 
prevádzok, ktoré vznikali 
v panelákoch. V každom bol 
priestor, tzv. kočikáreň, ktorý 
sa premenil na iný účel,“ 
spomína fotograf.

„V Petržalke mali deti viac priestoru ako v meste. Draž-
diak bol blízko, chodili sme na dostihy,“ hovorí Juraj Bar-
toš, ktorý petržalským deťom venoval celú sériu fotografií 
Deti na sídlisku. Petržalka 1985-1988.

Betónové sídlisko problém s parkovaním nemalo.

Juraj Bartoš

V ktorom roku ste sa sťaho-
vali a ako sa v Petržalke žilo 
jej prvým obyvateľom?

 Do Petržalky sme sa sťa-
hovali v auguste 1977. Bolo to 
skoro pred vyše štyridsiatimi 
rokmi, keď sme dostali prísľub 
na družstevný byt v Petržalke. 
Vedeli sme presne, kde bude 
stáť náš panelák, tak sme sa 
tam chodili pozerať, ako po-

kračuje stavba. Najskôr na 
mieste nášho domu zapustili 
do zeme akési železobetónové 
stĺpy, alebo piloty, lebo pôda 
v  tých miestach nezaručovala 
stabilitu budúcej vysokej bu-
dovy. Chodili sme sa potom 
pozerať ako pribúdajú poscho-
dia. Togliattiho ulica (dnes 
Romanova) bola už pekne 
vyasfaltovaná a boli už nama-
ľované aj zebry, ako sme volali 
priechody cez cestu. Paneláky, 
ktoré stavali bližšie k  dosti-
hovej dráhe, boli dokončené 

o  čosi skôr, ale kvôli nejakým 
závadám ich neskolaudovali 
a  ľudia sa do nich nenasťaho-
vali. Náš panelák bol obývaný 
ako prvý. My sme hneď po 
odovzdaní kľúčov začali v  ten 
deň upratovať a na molitanoch 
sme tam na zemi aj prespali. 
Boli sme prví obyvatelia pane-
lákovej Petržalky. Pod oknami 
nám ešte kosili kombajny po-
slednú úrodu. MHD tam ešte 
nechodila, a  keď ju neskôr 
zriadili, autobusy prechádza-
li cez železničné priecestie 
a často museli kvôli signalizá-
cii na priecestí čakať. Stávalo 
sa, že nejakí nezbedníci vedeli 
zapnúť tú signalizáciu a  au-
tobus tam stál potom aj pol 
hodiny. Draždiak bol vtedy len 
ako veľká ´mláka´, vybagrovali 
ho väčší, keď štrk z neho vozi-
li do neďalekej panelárne. Na 
mieste dnešného Technopolu 
bol obrovský strom, ktorý ne-
vedeli odpíliť, keď tam chceli 
stavať, tak ho zapálili. Chýbali 
obchody a  škôlku sme neve-
deli zohnať. Malú Ninu sme 
vozili do mesta k rodičom mo-
jej manželky. Chýbali obchody 
a okolie bolo dlho neupravené.

Ako sa k sebe správali suse-
dia? Zoznámili ste sa rýchlo 

alebo ste okolo seba chodili 
bez pozdravu?

 So susedmi sme sa rýchlo 
skamarátili. Hneď v prvé ráno 
zazvonil sused, či mu nemô-
žem požičať kladivo. Keď som 
mu ho podával, tak som mu 
povedal ´ale volá sa navrátil´, 
on na to ´aj ja som Navrá-
til´. Igor Navrátil bol, myslím, 
šéfredaktor časopisu Slovenské 
pohľady. Vedľa nášho bytu bý-
vali susedia, s ktorými sme ob-
čas spolu strávili nedeľné obe-
dy pri jednom stole. Raz u nás 
a potom zas u nich. O dve po-
schodia bývala malá Danielka. 
Dnes známa tenistka Daniela 
Hantuchová. Na tom istom 
pochodí býva ešte aj dnes Bra-
ňo Mudrík z  firmy Olympus, 
ktorý mi vždy požičal na od-
skúšanie ich nový model.

Známe sú vaše fotografie „pr-
vomájových tancovačiek“. Veľa 
ľudí vtedy chodievalo po sprie-
vode rovno do Lunaparku...

 Bol to veľký kontrast oproti 
oficiálnej doobedňajšej oslave 
v  meste. Ľudia sa na nábreží 
spontánne zabávali. Pre mňa, 
ako fotografa, to bolo veľmi 
zaujímavé. Vždy som vyfotil 
niekoľko filmov a bol som ne-
šťastný, keď som docvakal po-
sledný a okolo mňa boli ešte 
zaujímavé situácie. Škoda, že 
som nefotil ešte s digitálnym 
fotoaparátom, ktorý by ma 
vtedy neobmedzoval.

Vaše fotografie dokumen-
tujú život v dobe a prostre-
dí. Ľudia aj deti z  obdo-
bia 80.tych rokov sa mi na 
vašich fotografiách zdajú 
oproti dnešku uvoľnenejší...

 Keď občas zavítam do 
Petržalky, tak sa mi zdá, že 
nevidím ľudí na priestran-
stvách medzi domami. Ke-
dysi bolo bežné, že ľudia ležali 
vonku aj na dekách, rozpráva-
li sa medzi sebou...

Chodievate ešte aj dnes fo-
tografovať len tak do ulíc, 

zachytávať bežných ľudí 
doby? 

 Pred pár dňami vyšla kniha 
s  mojimi fotografiami Ob-
chodná ulica Svedectvo doby. 
Fotografujem Obchodnú 
ulicu už vyše štyridsať rokov. 
Dnes sa ale už nemôžem do-
stať do bytov a fotiť ľudí v ich 
domácnostiach ako kedysi. Aj 
v  obchodoch je ťažko získať 
súhlas. V  súčasnosti fotogra-
fujem hlavne pre svoj projekt 
MÓDA ULICE, lebo aj oble-
čenie ľudí je svedectvo doby 
pre ďalšie generácie.

(in)
foto: Juraj Bartoš
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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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Vyberte pre svoje dieťa Gymná-
zium Alberta Einsteina, ktoré 

patrí medzi najstaršie v Bratislave. 
Bolo založené v  septembri roku 
1956 ako jedenásťročná škola, 
v  roku 1970 sa stalo gymnáziom 
a  pred niekoľkými rokmi otvorilo 
bilingválne rusko-slovenské štú-
dium. Dnes je to moderná a kvalit-
ná škola, o čom svedčí fakt, že 90 
percent minuloročných absolven-
tov bolo úspešne umiestnených.

Gymnázium sa nachádza 
v  upravenom areáli na okraji 
Petržalky, na Einsteinovej ulici 
(oproti Inchebe), čo umožňuje 
jednoduchú dopravu do školy 
nielen žiakom z  Petržalky, ale 
aj z  ostatných mestských častí 
Bratislavy a blízkeho okolia.

Gymnázium ponúka výučbu 
piatich jazykov (anglický, ne-
mecký, francúzsky, španielsky, 

ruský) na úrovni od začiatoční-
kov po pokročilých. Povinne sa 
študenti učia dva jazyky. V bilin-
gválnej sekcii sú to ruský jazyk 
na úrovni C1 a  anglický jazyk. 
Škola taktiež vytvára vhodné 
podmienky pre žiakov, ktorí by 
chceli školský rok stráviť na za-
hraničnej strednej škole.

Výborná znalosť dvoch sve-
tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
bezplatne študovať na fakul-
tách Vysokej školy ekonomickej 
v Moskve, univerzity v Lipecku či 
zúčastniť sa na študijnom pobyte 
v spolupráci s moskovským Inšti-
tútom ruského jazyka A. S. Puški-
na. Počas tohtoročných letných 
prázdnin mali študenti bilingvál-
nej sekcie možnosť prežiť zaují-
mavé tri týždne v letnom tábore 

vo Voroneži pod patronátom 
Voronežskej štátnej pedagogic-
kej univerzity. Študenti spozná-
vali bohatú históriu samotného 
mesta Voronež, ale aj jeho prírod-
né krásy. Zároveň škola aktívne 
spolupracuje s Ruským centrom 
vedy a kultúry v Bratislave.

Výborné podmienky pre 
svojich študentov ponúka ško-
la v  rámci športových aktivít. 
Okrem telocvične môžu žiaci 
využívať posilňovňu, miestnosť 
na aerobik či stolný tenis. Vo veľ-
mi peknom prostredí školského 
dvora, ktorý bol v minulých ro-
koch revitalizovaný, sa nachá-
dzajú atletické dráhy, futbalové, 
basketbalové a  volejbalové ih-
risko. Pre žiakov škola realizuje 
množstvo krúžkov a  rôzne mi-
moškolské aktivity, napríklad 
exkurzie či lyžiarske zájazdy.

Študenti sa zapájajú do 
množstva humanitárnych pod-
ujatí, projektov a  aktivít, vďaka 
čomu gymnázium získalo v mi-
nulosti titul Škola priateľská 
deťom. Spolupracuje s  Unice-
fom, Ligou za duševné zdravie, 
Ligou proti rakovine, atd. Mno-
ho rokov venuje gymnázium 
pozornosť environmentálnej 

problematike, bolo nositeľom 
titulu Eko-škola, neskôr  Zelená 
škola. Gymnázium je tiež Vzoro-
vou školou Planéty vedomostí.

V  budove gymnázia sa tak-
tiež nachádzajú školská jedá-
leň, bufet, školská knižnica, fy-
zikálne a chemické laboratóriá, 
učebne informatiky a  kopírky. 
O prospechu svojich detí sú ro-
dičia informovaní prostredníc-
tvom elektronickej žiackej kniž-
ky, pravidelných rodičovských 

združení aj individuálnych kon-
zultácií s  jednotlivými učiteľmi. 
Do každodenného života školy 
sú zapojené aj aktivity Žiackej 
školskej rady. Gymnázium Al-
berta Einsteina má svoj vlastný 
erb a kroniku. 

Viac sa o  ňom a  jeho živo-
te dozviete na Dňoch otvo-
rených dverí 5. decembra 
2019 od 13. do 17. hodiny 
alebo na jeho webovej stránke  
www.einsteinova.sk. 

Deň otvorených dverí na 
Gymnáziu Alberta Einsteina 
v Petržalke
Hľadáte pre svojho deviataka, prípadne ôsmaka, vhodné 
gymnázium? Najlepšie s  dlhoročnou tradíciou, ale otvo-
rené moderným trendom vo vzdelávaní? S výbornými vý-
sledkami umiestnenia absolventov? 

 

Hľadáte pre svojho deviataka, prípadne ôsmaka, vhodné 
gymnázium? Najlepšie s dlhoročnou tradíciou, ale otvorené 
moderným trendom vo vzdelávaní? S výbornými výsledka-
mi umiestnenia absolventov? 

Deň otvorených dverí na  
Gymnáziu Alberta Einsteina  
v Petržalke

 
 
Chcete umožniť svojmu dieťaťu získať 
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§ štvorročné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ 
§ päťročné bilingválne štúdium (slovensko-ruská 
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Vyberte pre svoje dieťa Gym-
názium Alberta Einsteina, 

ktoré patrí medzi najstaršie v 
Bratislave. Bolo založené v sep-
tembri roku 1956 ako jedenásť-
ročná škola, v roku 1970 sa stalo 
gymnáziom a pred niekoľkými 
rokmi otvorilo bilingválne rus-
ko-slovenské štúdium. Dnes je to 
moderná a kvalitná škola, o čom 
svedčí fakt, že 90 percent mi-
nuloročných absolventov bolo 
úspešne umiestnených.

Gymnázium sa nachádza v up- 
ravenom areáli na okraji Petržal-
ky, na Einsteinovej ulici (oproti 
Inchebe), čo umožňuje jedno-
duchú dopravu do školy nielen 
žiakom z Petržalky, ale aj z ostat-
ných mestských častí Bratislavy  
a blízkeho okolia.

Gymnázium ponúka výučbu 
piatich jazykov (anglický, nemec-
ký, francúzsky, španielsky, ruský) 

na úrovni od začiatočníkov po 
pokročilých. Povinne sa študen-
ti učia dva jazyky. V bilingválnej 
sekcii sú to ruský jazyk na úrovni 
C1 a anglický jazyk. Škola taktiež 
vytvára vhodné podmienky pre 
žiakov, ktorí by chceli školský rok 
stráviť na zahraničnej strednej 
škole.

Výborná znalosť dvoch sve-
tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
bezplatne študovať na fakul-
tách Vysokej školy ekonomickej 
v Moskve, univerzity v Lipecku 
či zúčastniť sa na študijnom po-
byte v spolupráci s moskovským 
Inštitútom ruského jazyka A. S. 
Puškina. Počas tohtoročných 
letných prázdnin mali študen-
ti bilingválnej sekcie možnosť 
prežiť zaujímavé tri týždne v let- 
nom tábore vo Voroneži pod 

patronátom Voronežskej štátnej 
pedagogickej univerzity. Štu-
denti spoznávali bohatú históriu 
samotného mesta Voronež, ale aj 
jeho prírodné krásy. Zároveň ško-
la aktívne spolupracuje s Ruským 
centrom vedy a kultúry v Bra- 
tislave.

Výborné podmienky pre svo-
jich študentov ponúka škola v 
rámci športových aktivít. Okrem 
telocvične môžu žiaci využívať 
posilňovňu, miestnosť na aerobik 
či stolný tenis. Vo veľmi peknom 
prostredí školského dvora, ktorý 
bol v minulých rokoch revitali-
zovaný, sa nachádzajú atletické 
dráhy, futbalové, basketbalové 
a volejbalové ihrisko. Pre žiakov 
škola realizuje množstvo krúžkov 
a rôzne mimoškolské aktivity, 
napríklad exkurzie či lyžiarske 
zájazdy.

Študenti sa zapájajú do množ-
stva humanitárnych podujatí, 
projektov a aktivít, vďaka čomu 
gymnázium získalo v minulosti 
titul Škola priateľská deťom. Spo-
lupracuje s Unicefom, Ligou za 
duševné zdravie, Ligou proti ra-
kovine, atd. Mnoho rokov venuje 
gymnázium pozornosť environ-
mentálnej problematike, bolo 

nositeľom titulu Eko-škola, ne-
skôr Zelená škola. Gymnázium 
je tiež Vzorovou školou Planéty 
vedomostí.

V budove gymnázia sa tak-
tiež nachádzajú školská jedáleň, 
bufet, školská knižnica, fyzikálne 
a chemické laboratóriá, učebne 
informatiky a kopírky. O pro-
spechu svojich detí sú rodičia 
informovaní prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, 
pravidelných rodičovských 

združení aj individuálnych kon-
zultácií s jednotlivými učiteľmi. 
Do každodenného života školy 
sú zapojené aj aktivity Žiackej 
školskej rady. Gymnázium Alber-
ta Einsteina má svoj vlastný erb  
a kroniku. 

Viac sa o ňom a jeho živote 
dozviete na Dňoch otvorených 
dverí 5. decembra 2018 od  
13. do 17. hodiny alebo na jeho 
webovej stránke www.einstei-
nova.sk.
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tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
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Inštitútom ruského jazyka A. S. 
Puškina. Počas tohtoročných 
letných prázdnin mali študen-
ti bilingválnej sekcie možnosť 
prežiť zaujímavé tri týždne v let- 
nom tábore vo Voroneži pod 

patronátom Voronežskej štátnej 
pedagogickej univerzity. Štu-
denti spoznávali bohatú históriu 
samotného mesta Voronež, ale aj 
jeho prírodné krásy. Zároveň ško-
la aktívne spolupracuje s Ruským 
centrom vedy a kultúry v Bra- 
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Výborné podmienky pre svo-
jich študentov ponúka škola v 
rámci športových aktivít. Okrem 
telocvične môžu žiaci využívať 
posilňovňu, miestnosť na aerobik 
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prostredí školského dvora, ktorý 
bol v minulých rokoch revitali-
zovaný, sa nachádzajú atletické 
dráhy, futbalové, basketbalové 
a volejbalové ihrisko. Pre žiakov 
škola realizuje množstvo krúžkov 
a rôzne mimoškolské aktivity, 
napríklad exkurzie či lyžiarske 
zájazdy.

Študenti sa zapájajú do množ-
stva humanitárnych podujatí, 
projektov a aktivít, vďaka čomu 
gymnázium získalo v minulosti 
titul Škola priateľská deťom. Spo-
lupracuje s Unicefom, Ligou za 
duševné zdravie, Ligou proti ra-
kovine, atd. Mnoho rokov venuje 
gymnázium pozornosť environ-
mentálnej problematike, bolo 

nositeľom titulu Eko-škola, ne-
skôr Zelená škola. Gymnázium 
je tiež Vzorovou školou Planéty 
vedomostí.

V budove gymnázia sa tak-
tiež nachádzajú školská jedáleň, 
bufet, školská knižnica, fyzikálne 
a chemické laboratóriá, učebne 
informatiky a kopírky. O pro-
spechu svojich detí sú rodičia 
informovaní prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, 
pravidelných rodičovských 

združení aj individuálnych kon-
zultácií s jednotlivými učiteľmi. 
Do každodenného života školy 
sú zapojené aj aktivity Žiackej 
školskej rady. Gymnázium Alber-
ta Einsteina má svoj vlastný erb  
a kroniku. 
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názium Alberta Einsteina, 

ktoré patrí medzi najstaršie v 
Bratislave. Bolo založené v sep-
tembri roku 1956 ako jedenásť-
ročná škola, v roku 1970 sa stalo 
gymnáziom a pred niekoľkými 
rokmi otvorilo bilingválne rus-
ko-slovenské štúdium. Dnes je to 
moderná a kvalitná škola, o čom 
svedčí fakt, že 90 percent mi-
nuloročných absolventov bolo 
úspešne umiestnených.

Gymnázium sa nachádza v up- 
ravenom areáli na okraji Petržal-
ky, na Einsteinovej ulici (oproti 
Inchebe), čo umožňuje jedno-
duchú dopravu do školy nielen 
žiakom z Petržalky, ale aj z ostat-
ných mestských častí Bratislavy  
a blízkeho okolia.

Gymnázium ponúka výučbu 
piatich jazykov (anglický, nemec-
ký, francúzsky, španielsky, ruský) 

na úrovni od začiatočníkov po 
pokročilých. Povinne sa študen-
ti učia dva jazyky. V bilingválnej 
sekcii sú to ruský jazyk na úrovni 
C1 a anglický jazyk. Škola taktiež 
vytvára vhodné podmienky pre 
žiakov, ktorí by chceli školský rok 
stráviť na zahraničnej strednej 
škole.

Výborná znalosť dvoch sve-
tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
bezplatne študovať na fakul-
tách Vysokej školy ekonomickej 
v Moskve, univerzity v Lipecku 
či zúčastniť sa na študijnom po-
byte v spolupráci s moskovským 
Inštitútom ruského jazyka A. S. 
Puškina. Počas tohtoročných 
letných prázdnin mali študen-
ti bilingválnej sekcie možnosť 
prežiť zaujímavé tri týždne v let- 
nom tábore vo Voroneži pod 

patronátom Voronežskej štátnej 
pedagogickej univerzity. Štu-
denti spoznávali bohatú históriu 
samotného mesta Voronež, ale aj 
jeho prírodné krásy. Zároveň ško-
la aktívne spolupracuje s Ruským 
centrom vedy a kultúry v Bra- 
tislave.

Výborné podmienky pre svo-
jich študentov ponúka škola v 
rámci športových aktivít. Okrem 
telocvične môžu žiaci využívať 
posilňovňu, miestnosť na aerobik 
či stolný tenis. Vo veľmi peknom 
prostredí školského dvora, ktorý 
bol v minulých rokoch revitali-
zovaný, sa nachádzajú atletické 
dráhy, futbalové, basketbalové 
a volejbalové ihrisko. Pre žiakov 
škola realizuje množstvo krúžkov 
a rôzne mimoškolské aktivity, 
napríklad exkurzie či lyžiarske 
zájazdy.

Študenti sa zapájajú do množ-
stva humanitárnych podujatí, 
projektov a aktivít, vďaka čomu 
gymnázium získalo v minulosti 
titul Škola priateľská deťom. Spo-
lupracuje s Unicefom, Ligou za 
duševné zdravie, Ligou proti ra-
kovine, atd. Mnoho rokov venuje 
gymnázium pozornosť environ-
mentálnej problematike, bolo 

nositeľom titulu Eko-škola, ne-
skôr Zelená škola. Gymnázium 
je tiež Vzorovou školou Planéty 
vedomostí.

V budove gymnázia sa tak-
tiež nachádzajú školská jedáleň, 
bufet, školská knižnica, fyzikálne 
a chemické laboratóriá, učebne 
informatiky a kopírky. O pro-
spechu svojich detí sú rodičia 
informovaní prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, 
pravidelných rodičovských 

združení aj individuálnych kon-
zultácií s jednotlivými učiteľmi. 
Do každodenného života školy 
sú zapojené aj aktivity Žiackej 
školskej rady. Gymnázium Alber-
ta Einsteina má svoj vlastný erb  
a kroniku. 

Viac sa o ňom a jeho živote 
dozviete na Dňoch otvorených 
dverí 5. decembra 2018 od  
13. do 17. hodiny alebo na jeho 
webovej stránke www.einstei-
nova.sk.

 

Hľadáte pre svojho deviataka, prípadne ôsmaka, vhodné 
gymnázium? Najlepšie s dlhoročnou tradíciou, ale otvorené 
moderným trendom vo vzdelávaní? S výbornými výsledka-
mi umiestnenia absolventov? 

Deň otvorených dverí na  
Gymnáziu Alberta Einsteina  
v Petržalke

 
 
Chcete umožniť svojmu dieťaťu získať 
kvalitné gymnaziálne vzdelanie? 

 

Gymnázium A. Einsteina, najstaršie gymnázium 
v Bratislave – Petržalke 

 

otvára v školskom roku 2019/2020 
§ štvorročné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ 
§ päťročné bilingválne štúdium (slovensko-ruská 

sekcia) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 
 

§ Deň otvorených dverí 
   5. decembra 2018 
    od 13.00 do 17.00 hod. 
 
INFORMÁCIE:  
tel.:  02/6345 3193, 02/6345 1184  
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk 

      

 

 

Vyberte pre svoje dieťa Gym-
názium Alberta Einsteina, 

ktoré patrí medzi najstaršie v 
Bratislave. Bolo založené v sep-
tembri roku 1956 ako jedenásť-
ročná škola, v roku 1970 sa stalo 
gymnáziom a pred niekoľkými 
rokmi otvorilo bilingválne rus-
ko-slovenské štúdium. Dnes je to 
moderná a kvalitná škola, o čom 
svedčí fakt, že 90 percent mi-
nuloročných absolventov bolo 
úspešne umiestnených.

Gymnázium sa nachádza v up- 
ravenom areáli na okraji Petržal-
ky, na Einsteinovej ulici (oproti 
Inchebe), čo umožňuje jedno-
duchú dopravu do školy nielen 
žiakom z Petržalky, ale aj z ostat-
ných mestských častí Bratislavy  
a blízkeho okolia.

Gymnázium ponúka výučbu 
piatich jazykov (anglický, nemec-
ký, francúzsky, španielsky, ruský) 

na úrovni od začiatočníkov po 
pokročilých. Povinne sa študen-
ti učia dva jazyky. V bilingválnej 
sekcii sú to ruský jazyk na úrovni 
C1 a anglický jazyk. Škola taktiež 
vytvára vhodné podmienky pre 
žiakov, ktorí by chceli školský rok 
stráviť na zahraničnej strednej 
škole.

Výborná znalosť dvoch sve-
tových jazykov umožňuje ab-
solventom lepšie uplatnenie. 
Zároveň môžu využiť možnosť 
bezplatne študovať na fakul-
tách Vysokej školy ekonomickej 
v Moskve, univerzity v Lipecku 
či zúčastniť sa na študijnom po-
byte v spolupráci s moskovským 
Inštitútom ruského jazyka A. S. 
Puškina. Počas tohtoročných 
letných prázdnin mali študen-
ti bilingválnej sekcie možnosť 
prežiť zaujímavé tri týždne v let- 
nom tábore vo Voroneži pod 

patronátom Voronežskej štátnej 
pedagogickej univerzity. Štu-
denti spoznávali bohatú históriu 
samotného mesta Voronež, ale aj 
jeho prírodné krásy. Zároveň ško-
la aktívne spolupracuje s Ruským 
centrom vedy a kultúry v Bra- 
tislave.

Výborné podmienky pre svo-
jich študentov ponúka škola v 
rámci športových aktivít. Okrem 
telocvične môžu žiaci využívať 
posilňovňu, miestnosť na aerobik 
či stolný tenis. Vo veľmi peknom 
prostredí školského dvora, ktorý 
bol v minulých rokoch revitali-
zovaný, sa nachádzajú atletické 
dráhy, futbalové, basketbalové 
a volejbalové ihrisko. Pre žiakov 
škola realizuje množstvo krúžkov 
a rôzne mimoškolské aktivity, 
napríklad exkurzie či lyžiarske 
zájazdy.

Študenti sa zapájajú do množ-
stva humanitárnych podujatí, 
projektov a aktivít, vďaka čomu 
gymnázium získalo v minulosti 
titul Škola priateľská deťom. Spo-
lupracuje s Unicefom, Ligou za 
duševné zdravie, Ligou proti ra-
kovine, atd. Mnoho rokov venuje 
gymnázium pozornosť environ-
mentálnej problematike, bolo 

nositeľom titulu Eko-škola, ne-
skôr Zelená škola. Gymnázium 
je tiež Vzorovou školou Planéty 
vedomostí.

V budove gymnázia sa tak-
tiež nachádzajú školská jedáleň, 
bufet, školská knižnica, fyzikálne 
a chemické laboratóriá, učebne 
informatiky a kopírky. O pro-
spechu svojich detí sú rodičia 
informovaní prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, 
pravidelných rodičovských 

združení aj individuálnych kon-
zultácií s jednotlivými učiteľmi. 
Do každodenného života školy 
sú zapojené aj aktivity Žiackej 
školskej rady. Gymnázium Alber-
ta Einsteina má svoj vlastný erb  
a kroniku. 

Viac sa o ňom a jeho živote 
dozviete na Dňoch otvorených 
dverí 5. decembra 2018 od  
13. do 17. hodiny alebo na jeho 
webovej stránke www.einstei-
nova.sk.

otvára v školskom roku 2020/2021

Deň otvorených dverí 
5. decembra 2019
od 13.00 do 17.00 hod.



S P O L O Č N O S Ť

Prvý skolaudovaný pa-
nelový dom v Petržalke bol 

na Togliattiho ulici (dnešná 
Romanova).

„Hipsterský“ dopravný 
prostriedok sme si mohli 
požičať aj za socializmu.
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Na Jasovskej sú sústavne 
plné koše na odpad-

ky. Čo je však horšie, je chý-
bajúci vypadnutý kus panelu, 
s  rozmermi 150cm x 75cm. 
Ohrozuje zdravie a životy ľudí, 
a  najmä detí, pádom z  výš-
ky 5 metrov. Ešte šťastie, že 
sa našiel dobrovoľník-dobrý 
a  rozumný človek, ktorý tam 
umiestnil drevenú paletu... 

Aj schodisko, ktoré vedie 
na túto terasu, je v  havarij-
nom stave, rozpadáva sa, a  z 
každého schodu trčí stavebné 
železo-roxor. Z  týchto istých 

dôvodov sa uzavrelo aj takéto 
isté schodisko, ktoré vedie na 
terasu Krásnohorská v  roku 
2016, a  doteraz sa nič nerie-
ši. Pravdepodobne sa čaká na 
to, až sa tieto schodiská sa-
mo-zrútia.

(Obyvatelia týchto terás sa 
dožadujú opráv, avšak tera-
sy nie sú zverené do správy 
mestskej časti a  tá zo zá-
kona nemôže investovať do 
cudzieho majetku. Problému 
terás sme sa podrobne veno-
vali v čísle 19.,pozn.red.)

 Rastislav Gemerský

Pred DK 5 Lúky - Ví-
gľašská ul.- Ba 5 - Pe-

tržalka je nefunkčné verej-
né osvetlenie, už niekoľko 
rokov, od zániku trhoviska 

Braník. Stožiare sú nefunkč-
né, rozkradnuté a  chátrajú. 
Dva sú v takom havarijnom 
stave, že svojím technickým 
stavom ohrozujú pohyb 
chodcov, aj zaparkovaných 
vozidiel, lebo sú obidva 
nebezpečne naklonené na 
jednu stranu, od nadmernej 
korózie. Väčšinou v  týchto 
nebezpečných miestach už 
ani neparkujú žiadne vozi-
dlá. 

(Oslovili sme spoločnosť 
METRO Bratislava, na kto-
rého pozemku nefunkčné 
verejné osvetlenie stojí, na 
odpoveď stále čakáme, pozn.
red.)

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
Čakáme, kedy spadnú?

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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Starostlivý dôverník
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Vraj, keď svojho času Ezop 
dostal od svojho pána príkaz, 
aby priniesol to najlepšie na 
svete, doniesol jazyk. Zdôvod-
nil to tým, že jazykom možno 
chváliť, spievať, prostredníc-
tvom jazyka sa vzdelávame... 
Ale pozor! Bájny rab priniesol 
jazyk aj vtedy, keď mal do-
niesť to najhoršie, čo nebo-
lo prejavom jeho mentálnej 
nemohúcnosti, ale, naopak, 
veľkosti ducha, lebo jazykom 
sa navzájom aj ohovárame, 
vyvolávame sváry. A ukazuje-
me aj úbohosť svojej kolibričej 
malosti. Ako v prípade jedné-
ho paneláka a  skupinky, vraj 
slušných vlastníkov. 

Dvaja páni, nazvime 
ich  menom Gregor (21) 
a druhého aj titulom magis-
ter artis Vratko (35), sa delili 
o spoločnú posteľ v dvojiz-
bovom byte, ktorý pred nie-
koľkými rokmi zdedil jeden 
z nich. Všetko bolo v poriad-
ku, pokiaľ pán Michal (52) 
nezistil, že chlapíci z piateho 
sú nejakí iní. Však ten tep-
lý sa tu rozťahovať nebude, 
takých tu nepotrebujeme, 
vyhlásil legálne zvolený zá-
stupca vlastníkov. Pocho-
piteľne, nestalo sa tak na 
domovej schôdzi, ale v  už-
šom kruhu panelákových 
svätuškárov a  chronických 
mentorov. Veď hej, pravda, 
i dajakú choleru môžu pri-
niesť do domu, aj deti ha-
nebností priučia, pridala sa 
postaršia dáma, ktorá o všet-
kých v  dome všetko vedela. 

A  tak vznikol plán viac ako 
geniálny. Kde je láska, je aj 
žiarlivosť a  rozpory, vážení, 
vyhlásil s neotrasiteľnou isto-
tou trikrát rozvedený sused 
z prízemia. Krátko po tomto 
duchaplnom vyhlásení nasle-
doval mail, v ktorom nezná-
ma osoba, s pochopením pre 
spolužitie osôb rovnakého 
pohlavia, s  ľútosťou upozor-
ňuje pána magistra artis, že 
počas jeho neprítomnosti sa 
jeho intímny priateľ už dlhší 
čas stretáva v  byte s  inými 
mužmi, čo vzhľadom na part-
nerské spolužitie možno po-
važovať za neveru. Ochranca 
čistoty partnerských mravov 
sa v časovom rozpätí mesia-
ca ohlásil ešte dvakrát, pri-
čom svoju ľútosť nad neve-
rou obohatil pripomienkou, 
že majitelia bytov nestrpia 
v dome bordel a nech si s ne-
verníkom, ak nechce od neho 
dostať chorobu, narobí pán 
Vratko poriadky.  

Ako je známe, v časoch ma-
ilov a esemesiek sa tajomstvo 
dlho neudrží, a  tak dvojica 
oslovila domového dôverníka 
s  otázkou, aký cieľ sledovala 
jeho utajená misia. Azda by sa 
všetko aj zamietlo pod vcho-
dovú rohožku, keby namiesto 
dobrého slova neprišla spŕška 
vulgarizmov na tému devian-
ti a semenisko nerestí. Pokus 
o útok na Gregora, ktorý si 
mravokárcovi dovolil opo-
novať, bol už iba bodkou za 
pravdivosťou výroku jedného 
dávneho otroka. (jgr)

Jednou vetou
Klára (gmail.com): Na základe vašich informácii usudzujem, že nehnuteľnosti sú vo výluč-
nom vlastníctve manžela, nakoľko ich nadobudol pred uzavretím manželstva a ako také ne-
patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To, že ste s  priateľom uzavreli man-
želstvo pred kolaudáciou domu nemá vplyv na vlastnícke vzťahy, takže po právnej stránke 
nie ste spolumajiteľkou domu. Relevantným dokladom preukazujúcim vlastníctvo k nehnu-
teľnosti je list vlastníctva a na ňom podľa vašich slov figuruje v oboch prípadoch len meno 
manžela. Uvedené informácie je potrebné overiť a posúdiť na základe ďalších dokladov. Od-
porúčam použiť notárske služby.

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

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

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Nezodpovedný správca?

Pokuta za otáčanie

Správca domu bežne vyberá z  nášho 
účtu opráv rôzne sumy, ktoré  vracia po 
častiach. Sme bezradní, je medzi nami 
dosť dôchodcov a chceli by sme sa ne-
jako brániť. Doteraz som nezachytila 
takmer nikde články o takýchto prakti-
kách. Nešlo by otvoriť tuto tému vo vašej 
redakcii? Ďakujem.
 (adresa v redakcii)

Dostal som blokovú pokutu za otáčanie 
okolo ostrovčeka. Bola tam značka, kto-
rú som prehliadol. Obával som sa, že mi 
vezmú vodičák, radšej som pokutu zapla-
til. Stále si ale myslím, že mestský policajt 
prekročil svoje kompetencie. Mohli by 
ste povedať, aká je právomoc mestskej 
polície pokiaľ ide o cesty? Môžu vôbec 
zastavovať vozidlá a  pokutovať šoférov 
za dopravné priestupky?
 Zoli (zoznam.sk)

Riešenie problému je v prvom rade na vlast-
níkoch bytov a nebytových priestorov v dome 
(ďalej len „vlastník/vlastníci“) a  nie v  neadres-
ných diskusiách na stránkach novín. V súvislosti 
s pochybnou manipuláciou prostriedkami fon-
du prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „Fond“) 

Medzi všeobecné oprávnenia mestskej po-
lície, patrí v  zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom zne-
ní právo zastavovať vozidlá, ak vodič spáchal 
priestupok nerešpektovaním zákazovej značky 
danej dopravnými značeniami a  dopravnými 
zariadeniami alebo ak ide o vozidlá, po ktorých 

upriamujem pozornosť na § 10 ods.3 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), 
podľa ktorého je v  prípade dočasného nedo-
statku zapríčineného narúšaním tvorby Fondu, 
napr. neplatením zálohových platieb, možné 
tieto prostriedky použiť na úhradu za plnenia 
spojené s užívaním bytov a nebytových priesto-
rov. Po preklenutí nedostatku sa prostriedky 
vracajú do Fondu. O vysvetlenie a zdôvodnenie 
opakovaných pohybov na účte Fondu požia-
dajte správcu. V  prípade neuspokojivej odpo-
vede máte ako vlastník právo nahliadnuť do 
dokladov čerpania Fondu a robiť z nich výpisy, 
odpisy a kópie. Na požiadanie vlastníka infor-
mačnú povinnosť správcom priamo ukladá 
Zákon. V  prípade nespokojnosti majú vlastníci 
v zmysle § 14b ods.1 pism. e) Zákona možnosť 
bez udania dôvodov vypovedať zmluvu o výko-
ne správy. Pokiaľ by sa v konaní správcu v súvis-
losti so správou domu preukázal úmysel, môže 
byť založená trestnoprávna zodpovednosť za 
predpokladu, že takéto konanie napĺňa skutko-
vú podstatu trestného činu. 

je vyhlásené pátranie. Vo vašom prípade to 
bola zrejme značka B28 – zákaz otáčania, ktorá 
je zvyčajne osadená na silno frekventovaných 
a nebezpečných  cestných úsekoch. Príslušník 
mestskej polície za bežných okolností, pokiaľ 
vodič neporuší vyššie spomenuté dopravné 
značky, nie je oprávnený vozidlá zastavovať a 
napríklad kontrolovať technický stav vozidla, 
doklady alebo podrobiť vodiča skúške na al-
kohol. Pri porušení predpisov cestnej premáv-
ky má však právo obmedziť jazdu a  privolať 
dopravnú políciu. Príslušník mestskej polície 
je v zmysle Zákona o priestupkoch oprávnený 
ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty 
za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky zistené pri plnení úloh len pri 
nerešpektovaní zákazových značiek. Vodičský 
preukaz vodičovi zadržať nesmie. Proti uloženej 
a zaplatenej blokovej pokute niet odvolania. 

grundler@chello.sk 

Viete, že...
... od 1. januára do 10. novembra 2019 sme v našom kraji zaznamenali 1554 dopravných nehôd, 

čo je o 106 menej ako v rovnakom období vlaňajška? Na cestách zahynulo 16 osôb, z toho piati 

chodci a štyria cyklisti. Pri dopravných nehodách v celej SR prišlo o život 196 osôb, z toho 52 

chodcov a 11 cyklistov. 

P O R A D Ň A / K R I M I

Medzi  
odpadkami
V  takomto smetiskovom 

a  odpadovom stave sa 
nachádza životné prostredie 
v blízkosti Dolnozemskej cesty, 
ktoré denne registrujú stovky 
ľudí.

Chcem pochváliť firmu, kto-
rá čistí a  maľuje parkoviská 

v  Petržalke, keby tak kvalitne 
robili pracovníci VPS, ale to je 
len sen.

Chcem tiež upozorniť, čo 
sa mi momentálne nepáči 
na sídlisku: opustené stánky 
napr. na Mlynarovičovej a Ro-

manovej pri Terne, ale najviac 
ma trápi čoraz viac suchých 
stromov napr. pri reštaurácii 
Daňovák, ale najviac ich je za 
zástavkou autobusu č.99 na 
Romanovej, je tam doslova le-
sík suchých stromov. Je to tam 
nebezpečné, keď fúka vietor. 

 Senior Jozef

Ach, tie terasy

Postreh zo sídliska

VA Š E  N Á Z O R Y

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk
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PRÍĎTE SI PRE UKÁŽKOVÉ MODELY 
Máme ich za ceny, ktoré vás posadia 
do nového auta

• S maximálnym nájazdom do 6 000 km.
• Jazdené len v prítomnosti predajcu.
• Používané výhradne na predvádzacie jazdy.       

PREDVÁDZACIE VOZIDLÁ

V PLNEJ VÝBAVE OKAMŽITE

K DISPOZÍCIÍ ZA

PREDVIANOČNÉ CENY

Národné kultúrne  
pamiatky v Petržalke
 Aréna – divadlo s areálom,r. 1892 
 Aréna – vodná veža 
 Aréna – dom strojníka vodárenskej veže
 Gotická veža františkánskeho kostola, r. 1896 
 Janko Kráľ, básnik, 1822-1876 
 Depo Kopčany, vybudované v roku 1913
 Slovenský veslársky klub,r. 1930
 Rímsko-katolícky kostol „Povýšenia Svätého Kríža“, r. 1931-1932 
 Staničný dom, začiatok 20. storočia 
 Pomník a spoločný hrob židovských obetí fašizmu
 Nemecký veslársky klub, lodenica, solitér, r. 1931
 mýtny domček Petržalka
 nájazd mostný, Starý most
 Sad Janka Kráľa
 Nový Most, most s piliermi a reštauráciou
 Odcudzená pamätná tabuľa sov. armáde na Tyršovom nábreží
 Zdroj: http://muop.bratislava.sk/

 
„Funkcionalistickú budo-

vu Nemeckého veslárskeho 
klubu od Josefa Konrada 
postavili v roku 1931,“ píše 
sa v publikácii Petržalka v ro-
koch 1919 – 1946, ktorú zo-
stali Ľuboš Kačírek a Pavol Tišliar. „Budova využíva prvky lodnej estetiky, pripomína veľký parník 
– s terasou, podpalubím a kapitánskym mostíkom na vrchole. V 90. rokoch v nej sídlil archív STV 
a v spodnej časti fungovala prevádzka mládežníckeho klubu. Od roku 2005 je budova majetkom 
súkromnej organizácie. Objekt je zachovaný takmer v pôvodnom, avšak značne devastovanom 
stave.“ Nájdete ho na Viedenskej ceste medzi stromami kúsok od Nového mosta.

 
Neďaleko Nového mosta, takmer na skok 

do Nemeckého veslárskeho klubu nájdete 
aj budovu Slovenského veslárskeho klubu, 
postavenú v  roku 1931. Je takisto postave-
ná vo funkcionalistickom štýle, na rozdiel od 
schátralej vedľajšej budovy, ju veslári využíva-
jú dodnes.

 
Bolo postave-

né v  roku 1913 
ako zázemie pre 
výmenu loko-
motív z  mest-
ského na me-
dzimestský úsek 
trate.

V i e d e n s k á 
električka pre-
mávala z  centra mesta od roku 1914 do roku 1938 a  počas 
vojny v  Petržalke od roku 1941 do roku 1945. Po prestavbe 
trate v  roku 1936 okolo neho jazdila z centra linka E na Berg 
a v depe zostali odstavené lokomotívy, električky a nákladné 
vozne, ktoré boli v roku 1941 odpredané do Rakúska.

 „My sme jednu z lokomotív pred ôsmimi rokmi kúpili a pre-
viezli späť do Bratislavy,“ hovorí Roman Delikát z občianskeho 
združenia Klub priateľov mestskej hromadnej a  regionálnej 
dopravy, ktorého člen Peter Matinko inicioval aj vyhlásenie 
depa za národnú kultúrnu pamiatku.

Lokomotívu zrekonštruovali a  dúfajú, že niekedy v  budúc-
nosti by mohla byť spolu s  originálnym vozňom, ktorý v  sú-
časnosti rekonštruujú, súčasťou múzea v  týchto priestoroch 
podobne, ako sa naň premenilo depo Viedenskej električky na 
predmestí Viedne vo Schwechate.

V  súčasnosti však petržalské depo patrí železniciam, ktoré 
v  ňom majú mechanizačno – dopravné stredisko a  verejnosti 
je priestor na Bratskej ulici neprístupný. Je to škoda, keďže ide 
o  jednu z  mála zachovaných technických pamiatok na území 
Bratislavy.

Jedna chátra,  
v ďalšej je opravovňa...
Niektoré Národné kultúrne pamiatky v Petr-
žalke sú chronicky známe a navštevujeme 
ich často, do iných sa ani nedostaneme. 

Ako píšu Ľuboš Kačírek 
a Pavol Tišliar v publikácii 

Petržalka do roku 1918, ktorá 
bola vydaná k výstave Taká bola 
Petržalka, „na území Petržalky 
sa napriek likvidácii pôvodnej 
obce zachovalo viacero histo-
rických objektov spred roku 

1918... Väčšina z  nich sa na-
chádza v  priestore, respektíve 
v okolí Sadu Janka Kráľa“. Na-
príklad známe divadlo Aréna 
s  areálom, ktorej súčasťou je 
vodná veža a  dom strojníka 
vodárenskej veže alebo gotická 
veža františkánskeho kostola.

Kde nájdete tie menej známe?

Nemecký 
veslársky klub

Depo Viedenskej električky 

Slovenský 
veslársky klub 

Pamätník  
židovských obetí 

Nachádza sa na petržal-
skom cintoríne. „Bol odhalený 
8. júna 1958. Pripomína pa-
miatku židovských obetí, kto-
rí zahynuli od jesene do jari 
1945. Zo 497 exhumovaných 
osôb zahynulo zastrelením 48 
obetí. Ich telá boli pochované 
v piatich masových hroboch. 
Spolu sa podarilo identifiko-
vať 51 obetí, z nich je 33 mien 
vytesaných na pamätníku 
pri masovom hrobe, 13 bolo 
pochovaných na cintoríne v 
individuálnych hroboch a päť 
identifikovaných osôb si po 
vojne preniesli príbuzní,“ píše 
sa v publikácii Petržalka v ro-
koch 1919 – 1946.

(in)
Foto: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej  

dopravy, Matúš Husár

Vila riaditeľa Herknera
Verejnosti menej známa národná kultúrna 

pamiatka. V publikácii Petržalka do roku 1918 
sa píše: „Vilu si dal na začiatku Kopčianskej 
ulice postaviť niekedy na začiatku 20. storočia 
riaditeľ továrne na smaltovaný riad SPHINX 
Herkner. V niektorej literatúre býva budova 
nesprávne označovaná ako Staničný dom. Bu-
dova je peknou ukážkou hrazdenej architek-
túry – nosnú časť tvorí drevená konštrukcia, 
ktorú vypĺňa tehlové murivo.“

H I S T Ó R I A

Na záver jesene sme ešte dostali 
poslednú facku
Futbalisti FC Petržalka majú za sebou 
nevydarenú predĺženú jesennú časť v II. 
lige, keď zimujú až na 14. mieste a oproti 
vlaňajšku získali o deväť bodov menej. 
O prvej polovici súťaže sme sa poroz-
právali s kapitánom mužstva, 32-ročným 
stredopoliarom a bývalým trojnásobným 
slovenským reprezentantom Jurajom 
Piroskom. 

Ani netreba hovoriť, ako 
ste veľmi potrebovali vy-
hrať v poslednom jesennom 
kole doma nad Bardejovom 
a  napokon ste si zakniho-
vali piatu prehru v  rade. 
Prečo?

 Od úvodu zápasu sme 
boli aktívnejším mužstvom, 
znova sme však doplatili na 
nevyužívanie gólových príle-
žitostí. V prvom polčase sme 
nevyužili dve, po zmene strán 
ešte viac, najmä Kosorin a  ja 
som trafil žrď. Bardejov dal 
gól, keď sme mu zbytočne 
ponúkli zahrať rohový kop, 
takže si myslím, že na záver 

jesene sme dostali takú po-
slednú facku. Isteže, veľmi 

nám chýbali Szöcs, Turčák 
a Almási, ale na to sa nedá vy-
hovárať, hoci Almási by sa bol 
určite strelecky presadil.

Do súťaže ste vstúpili impo-
zantne tromi víťazstvami 
v  rade, postupne však vaše 
výkony upadali. Čím si taký 
pokles výkonnosti vysvetľu-
jete?

 Začali sme výborne, po-
tom sme striedali horšie 
zápasy s  lepšími. Napríklad 
nad Popradom sme v polčase 
vyhrávali 1:0, ale po obrátke 
súperovi neskutočne vyšla 
desaťminútovka, z ktorej nám 

dal dva góly. V ďalších zápa-
soch nás na kolená zrazili 
obrovské individuálne chyby. 
Súčasný stav nás všetkých 
mrzí hlavne kvôli našim ver-
ným fanúšikom, ktorí nám 
doma vytvárajú výbornú ku-
lisu.  

Achilovou pätou vášho 
mužstva je veľmi zlá de-
fenzívna činnosť, po jeseni 
máte tretiu najhoršiu obra-
nu a iba dvakrát ste si udr-
žali čisté konto. Čo si o tom 
myslíte?

 Dobrá defenzíva vychádza 
z  kompaktnosti celého muž-
stva. Táto činnosť je v súčas-
nom futbale veľmi dôležitá, je 

základ dlhodobého úspechu, 
žiaľ, my sme sa v obrane často 
dopúšťali veľkých chýb. Všet-
ko sa však nedá hádzať iba na 
obrancov, na kvalitnej defen-
zíve sa musia podieľať aj hráči 
z ofenzívy. 

Z tribúny to neraz vyzeralo 
tak, že z vašej hry sa vytrati-
lo nadšenie, vášeň, energia 
a  typická petržalská bojov-
nosť...

 Osobne si myslím, že kaž-
dý hráč chcel odovzdať všet-
ko, čo v ňom je. Pravda, hla-
va už tak nepracovala, akoby 
mala, lebo s  pribúdajúcimi 
zápasmi a  zlými výsledkami 
sme sa dostávali pod čoraz 
väčší tlak. Psychicky sme tiež 
išli dole, hoci fyzicky sme na 
tom boli dobre, lebo sme mali 
dosť natrénované. 

Dokedy budete trénovať 
a  kedy začnete so zimnou 
prípravou? 

 S tréningami pokračujeme 
do 5. decembra a zimnú prí-
pravu odštartujeme po Troch 
kráľoch 7. januára. Nič nie je 
ešte stratené, v boji o záchra-
nu nás však čaká horúca jar. 
Verím, že aj s  posilneným 
kádrom. 

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

Chcel som 
získať titul...
Medaila z  premiérových 
hier motorizmu, ktoré 
sa konali počas prvého 
novembrového víkendu 
v  Ríme, sa rýchlo dostala 
na Slovensko. Mala bron-
zový lesk a  priniesol ju 
slovenský automobilový 
jazdec Matej Homola. 
Reprezentovať našu vlasť 
namiesto tímu bola pre 
neho príjemná nová skú-
senosť. 

V Touring Car Cupe na auto-
mobile Hyundai i30 N  TCR 

obsadil v  dvoch pretekoch 
druhé a  piate miesto, čo mu 
vynieslo v  celkovej klasifikácii 
bronzovú medailu. Dvadsať-
päťročný pretekár odjazdil v tej-
to sezóne sériu pretekov v no-
vom európskom šampionáte 
TCR Europe v tíme Target Com-
petition na aute Hyundai i30 
N TCR. V konkurencii 36 jazdcov 
obsadil konečné 8. miesto, keď 
šampionát výborne odštartoval 
víťazstvom na okruhu Hunga-
roring. „Chcel som získať titul 
majstra Európy, veril som si,“ 
povedal Homola na hodnotia-
cej tlačovej konferencii v  petr-
žalskej Kant One Arene, kde 
vychováva mladé talenty. „V 
sezóne sa však vyskytli viaceré 
faktory, ktoré hrali proti nám 
a nepomáhali nám víťaziť.“

(mv)

Š P O R T
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Johann 

Wolfgang 
von 

Goethe

epocha  
triasu  
(geol.)

plod  
limetky

náterová  
ochranná  

látka

zrakový  
orgán

značka  
pre nano-    

tesla

sypaním 
striasaj  

dolu

Pomôcky: 
puer, TAP, 
rutil, pínia,  
Aur, kalid

stredo-      
morská  
borovica

Oľga  
(dom.) fúkal

skratka  
vodného  

diela
súperi štekať,  

brechať

mužské  
meno

falzifikát  
druh  

titánovej  
rudy

1. časť 
tajničky

Imrich  
(dom.)  

dvojkrídly 
hmyz

posúval  
4. časť 
tajničky

výkonný  
výbor  
štát  

v Afrike
Autor  

krížovky:  
Juraj  

Mitošinka

obťažujem 2. časť 
tajničky

základná  
číslovka  
rascový  

likér

nasycuješ  
príslušník  
rumunské-   
no národa

lesklý  
náter  
vonku  

(hovor.)

vysiľ

spôsob  
liečenia  
popriná-     

šam

rozprávko-   
vá bytosť  
olejnatá  
rastlina

nechyť
žul  

mikronéz-   
sky totem

5. časť 
tajničky
určené  
na žatie

rozhod-     
nutie  

(zastar.)

patriaci  
mne  

biblické  
muž.meno

manželky  
vypekajte

chudoba 
(pejor.) omotalo

bodavý  
cudzopas-   
ný hmyz

epocha  
pleisto-      
cénu  
papáč

jedlo  
(expr.)  

mriežka

značka 
kozmetiky

spolovice  
nemecká  
hrknutie  
(bás.)

zn. elek-     
trónvoltu  

cieli

kmitanie
crkajú  
Milada  
(dom.)

rímske  
číslo 1501  
kaprovité 

ryby
Pomôcky: 
trol, katal-   
pa, Kakos,  
anis, pair

mužské  
meno  

okované  
vedro

mädlíte  
(kniž.)  

syn boha 
Hefaista

nalieval  
nulový

bedákaš  
(expr.)

aké  
(hovor.)  

zn. rybár.  
navijaka

6. časť 
tajničky

psí  
zápach

skratka  
štátu 

Kentucky

listnatý  
strom  

oplodnila  
peľom

chlapec  
(z lat.)  

spevohra
laločnato analytik

slovesná  
predpona

kartová  
hra  

imágo,  
po česky

oslepila  
žiarou  

hovorená

poži  
ústami  

tekutinu

podplatíte  
skratka 

súhvezdia 
Povozník

typ rus.  
lietadla  

fňukanie  
(expr.)

Pomôcky: 
makao, tri-   
gram, Ate,  

danub

podstatný  
znak  

(kniž.)

Emanuela  
(dom.)  
3. časť 
tajničky

majúci  
skúsenosti  

zapäl

zn. mili-   
lambertu  

rúbe

potlesk
záhradná 
rastlina  
sotvačo

severský  
škriatok  
urobím 
(zried.)

skupina  
troch  

písmen

Kristína  
(dom.)  
vytvor  
(kniž.)

symptómy  
strkaj

Aurel  
(dom.)

popásala  
starofran-    

cúzsky  
šľachtic

transport  
mužské  
meno

ženské  
meno

rozpoľuj  
zlá vec

orgán  
sluchu  
bohyňa  
pomsty

cit. zvuku  
žaby  

Izidora  
(dom.)

lebo  
(bás.)

začni chví-   
lu loviť  
značka  
irídia

Semiti  
existuješ

skratka  
pre iteretur 

značka  
astátu

zužovali 7. časť 
tajničky

hrôzo-      
vláda

obrábaš  
pluhom

hnací  
stroj

K R Í Ž O V K A


