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Tam, kde ide  
v prvom rade 
o mamy
Ak chcete cvičiť, ale nemá vám 
kto postrážiť dieťa, máme pre vás 
riešenie. 

Ustrážia to policajti?
Od 1. decembra možno parkovať 
na chodníku len na takom mieste, 
kde nebude dochádzať k jazde po 
chodníku.

Sklad solidarity je 
pre všetkých
Človek má tendencie predstaviť si 
v ňom obnosené šatstvo nižšej kvali-
ty, ktoré je určené najmä pre ľudí bez 
domova. Zavítali sme doň a zostali 
milo prekvapení.

Suché stromy ako 
hmyzie hotely
Mestský ovocný sad bude z prevažnej 
väčšiny oplotený a prístupný verej-
nosti na organizované komunitné 
akcie.
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„Je to tu rodinnejšie. Sú tu prí-
jemnejší ľudia, viac životného 

priestoru, väčší pokoj. Stretávajú sa 
tu, a to už aj v priebehu dňa a nielen 
večer, známi, ktorí sa nevidia celý rok,“ 
porovnáva, keďže má skúsenosti aj 
z trhov na Hlavnom námestí. 

Aj pre predajcov sú petržalské trhy 
príjemnejšie. Nie sú vraj pod takým 
tlakom. „Môj zamestnávateľ tu má 
stánok už niekoľko rokov po sebe. Už 
v prvý deň prišlo na trhy kopec jeho aj 
našich známych a rodiny, zoznámime 
sa aj s novými ľuďmi, ktorí sa vraca-
jú, pretože im u nás chutí, takže to aj 
v  našom prípade nie je len o  robote,“ 
pokračuje Gabika. Popritom stíha 
obslúžiť aj zákazníka, ktorý prišiel vy-
skúšať ich tohtoročnú novinku - pulet, 
trhané mäso v žemli, ktorého príprava 
trvá aj dvanásť hodín. „A výhodu týchto 
trhov pocíti aj vaša peňaženka,“ dodá. 
Je to tu lacnejšie, hoci aj tu ceny oproti 
minulému roku stúpli. Predsa len, ceny 

surovín stúpli a na to predajcovia rea-
gujú. Cigánska 4 eurá, lokša mastená 
klasická 1,20 eura, štrúdla 1,80 eura. 

Čo sa predáva najviac? „Mastené 
alebo pečienkové lokše a  tiež tvaro-
hové a makové štrúdle, ktoré si ľudia 
berú aj domov,“ tvrdí. Je pripravená aj 
na mrazivé dni? Predsa len, trhy budú 
otvorené do stredy 18. decembra, cez 
týždeň od 11.00 do 21.00h, cez víken-
dy už od 9.00 do 21.00 h. Šichta stán-

v Petržalke sú rodinné
„Dobrý deň! Poďte ochutnať naše lokše,“ pozýva 
Gabriela Igrinyiová z jedného zo stánkov na petržal-
ských vianočných trhoch. Akú majú výhodu oproti 
tým celomestským?

V  rámci eko trendov niektorí Petržal-
čania rozpačito reagovali na zoťatie a  
osadenie 13-metrového vianočného 
stromu na námestí. Faktom však je, že 
strom, ktorý pochádza z obce Blatné, 
už zasahoval svojou veľkosťou do ro-
dinného domu a  ohrozoval bezpeč-
nosť ľudí. Bol by nutné ho v každom 
prípade spíliť. Petržalka si každý rok 
vyhliadne ako vianočný strom len taký, 
ktorý je určený na výrubové konanie.

Stromček  
si môžete užiť

Vianočné trhy
karov však začína skôr, rozložením 
a prípravou stánkov a končí neskôr...

„Zatiaľ nám nie je zima, pulty 
s  jedlom poskytujú čiastočné teplo 
a  sme dobré oblečené. Máme dvoje 
termoponožky, jedny legíny, jedny 
tepláky, tri mikiny, vestu, zásteru, ru-
kavice, čiapku...“ vymenúva s  úsme-
vom Gabikina dcéra Barbora, ktorá 
tu predáva s mamou.

Aj s programom
Na Námestí republiky nájdete 

tento rok 11 stánkov s občerstvením 
a dva s vianočným tovarom. 

Pokračovanie na strane 2 ➤
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OPTIKA – Gercenova 4OPTIKA – Gercenova 4

Bratislava – Petržalka – KorzoBratislava – 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/

Takmer pred dvoma rokmi 
ohlásila kandidatúru na post 
primátorky. Ak by uspela, 
Bratislava by mala prvú 
ženu primátorku. Napokon 
sa po dohodách lídrov opo-
zičných strán kandidatúry 
vzdala v prospech spoločné-
ho kandidáta. Z bratislav-
ského života však nezmizla. 
Caroline Líšková, členka 
predsedníctva KDH.  

Ako dlho ste v KDH?
Takmer deväť rokov. Toto hnu-
tie mi je hodnotovo najbližšie. 
Je to štandardná konzerva-
tívna strana, ktorá má členov, 
štruktúry a funguje ako iné 
strany v Európe. Príležitosť 
pracovať pre hnutie aktívnej-
šie prišla po zmene predsedu 
v roku 2016. Začínala som ako 
radová členka. Postupne som 
sa dostala až do vedenia. 
Čiže ste nezačínali hneď na 
vrchole?
Som presvedčená, že všetko 
má svoj čas a prirodzený vý-
voj. Tak ako som z fi nančnej 
analytičky vyrástla na ria-
diteľku finančného odboru 
a neskôr na riaditeľku poboč-
ky, tak som sa z radovej členky 
strany posunula do najvyššieho 

vedenia. Životná skúsenosť mi 
potvrdzuje, že byť „skokanom“ 
a zažiť tzv. rýchle výhry sa ne-
vypláca. Ako predsedníčka od-
borného konzília zároveň zod-
povedám za volebný program 
KDH pre parlamentné voľby 
v roku 2020. To bola pre mňa 
veľká výzva.
KDH bolo kedysi v Brati-
slave populárnejšie. V istom 
období však došlo k útlmu... 
Asi narážate na primátoro-
vanie Andreja Ďurkovské-
ho. Bolo tu obdobie, keď sa 
urobili chyby. Občas bolo 
KDH pripisované aj to, za čo 
nemohlo. Ja som do hnutia 
vstupovala v čase, keď ho pán 
Ďurkovský už opúšťal. Uply-
nuli roky, vedenie mesta sa tri 
razy zmenilo (Ftáčnik, Ne-
srovnal, Vallo). Od roku 2016 
v KDH nastala generačná 
výmena, prináša nových ľudí 
a verím, že v Bratislave bude 
opäť populárne.
Celých šesť rokov ste boli 
v KDH akoby v úzadí. Prečo?
Z úzadia som vystúpila práve 
v čase, keď to KDH najviac 
potrebovalo. Prijať ponuku, 
keď sa politickej strane darí 
a je na výslní, je priveľmi 
jednoduché. Ja som sa začala 

aktívne angažovať, keď KDH 
ostalo mimo parlamentu. 
Sledujete dianie v meste?
Áno, sledujem. Myslím si, že 
z minuloročných kandidátov na 
primátorský post sa ako jediná 
verejne a vecne vyjadrujem 
k tomu, čo sa v Bratislave deje. 
Verím, že obyvatelia hlavného 
mesta to vnímajú tak, že moja 
kandidatúra na primátorku 
bola úprimná. Mala som jasnú 
predstavu, ako veci riešiť. No 
protikandidáti boli mediálne 
niekoľkonásobne známejší. 
Bola to však výborná skúse-
nosť, ktorú si vážim.
Čo vás z diania v Bratislave 
teraz najviac trápi?
Už asi budem otravná, ak po-
viem, že parkovacia politika 
vrátane návrhu, ktorý bol v júni 
schválený mestským zastupi-
teľstvom. Na toto rozhodnutie 
fi nančne najviac doplatia rezi-
denti a najmä rodiny s deťmi. 
Trápi ma aj osud Pečnianskeho 
lesa. Po pochybnej zámene oň 
môžeme prísť. Na okresnom 
súde bolo v júni rozhodnuté, že 
rozporuplná zámena 24 hektárov 
Pečnianskeho lesa za les v Šia-
torskej Bukovinke (pri Lučenci) 
je v poriadku. Pečniansky les je 
vzácny zdroj pitnej vody pre celú 

Bratislavu a vnímam ho ako naše 
zelené pľúca. Je zvláštne, ako 
málo počuť nesúhlasné hlasy. 
Keď les stratíme, už bude nesko-
ro kričať.
Teda nezaťažovať rodiny 
ďalšími poplatkami, domôcť 
sa spravodlivosti a zachovať 
les. Ešte niečo?
Bratislava je hlavné mesto a za-
slúžila by si mať spravodli-
vejšie prerozdelenie fi nancií. 
Naše mesto má hendikep, čo 
sa týka fi nančných tokov. Časť 
podielových daní končí v iných 
mestách a obciach, pretože tam 
majú niektorí obyvatelia Brati-
slavy trvalý pobyt. Myslím si, 
že bude potrebné prijať zákon 
o hlavnom meste, tak ako je to 
bežné aj v iných krajinách. Sa-
mozrejme, doprava a kvalita 
života. Mesto je predovšet-
kým o ľuďoch a o tom, ako sa 
im v ňom žije.  
S akou víziou idete do politiky?
Mrzí ma, že po 30 rokoch od 
nežnej revolúcie denne počú-
vame o obrovských kauzách. 
Jednou z nich je aj Pečniansky 
les. Ľudia úplne strácajú dôveru 
v štát, štátne inštitúcie a v spra-
vodlivosť. Chcem krajinu, ktorá 
funguje pre každého. Sloven-
sko potrebuje reštart.

Caroline Líšková:

Slovensko potrebuje 
reštart

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, Bratislava, IČO: 00586846, Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058
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Bývalá materská škola Zniev-
ska 4 je vo vlastníctve BSK, 

ale pozemky pod ňou vlastnilo 
mesto. „BSK, ako vlastník stav-
by, predostrel žiadosť o  zámenu 
pozemkov na Hlavné mesto 
z  dôvodu potreby vyporiadania 
pozemkov pod stavbou na rea-

lizáciu centra pre osoby s  poru-
chou autistického spektra,“ píše 
sa v  uznesení, ktoré na posled-
nom mestskom zastupiteľstve 
schválili poslanci a týka sa výme-
nu pozemkov medzi hlavným 
mestom a župou. Hlavné mesto 
výmenou za pozemky pod stav-

bami na Znievskej a Hlinickej ulici 
získa pôvodné stavby muničných 
skladov a  pozemky s  lesným 
porastom v  Záhorskej Bystrici. 
„Nadobudnutím nehnuteľností 
v areáli Muničných skladov príde 
k sceleniu pozemkov vo vlastníc-
tve hlavného mesta a  vytvorí sa 
tak jeden funkčný a  kompaktný 
celok,“ citujeme z  uznesenia. 
„Záujmom Hlavného mesta SR 
Bratislavy je rozvíjať a zveľaďovať 
nehnuteľnosti, ktorými sa rozšíri 
lesný pôdny fond a  scelia sa ne-
hnuteľnosti vo vlastníctve Brati-
slavy.“ Stavby v areáli Muničných 
skladov má mesto v pláne zbúrať.

Výstavba špecializovaného 
centra zas prispeje k celoslo-
vensky nedostatočne riešenej 
situácie starostlivosti o  oso-
by s  poruchou autistického 
spektra.  (in)

foto: Matúš Husár

centrum pre autistov
Bratislavský samosprávny kraj zrekonštruuje 
bývalú materskú školu na Znievskej 4 a vytvorí 
centrum pre osoby postihnuté autizmom.

Zo škôlky

Primátor na stretnutia 
s  obyvateľmi vždy be-

rie spolupracovníkov a  rád 
im dá slovo. Napriek tomu, 
keď sa obyvateľka zaujímala 
o  vybudovanie prechodov pri 
nemocnici na Antolskej, zain-
teresovaní nevedeli, že projekt 
Bez bariér za zdravím sľúbilo 
mesto (aspoň začať) realizo-
vať, pretože vyhral v  rámci 
Občianskeho rozpočtu 2019! 
(V občianskom rozpočte na 
budúci rok obyvatelia vybrali 
v  Petržalke označenie cyklo-
cesty, ktorá smeruje po Bosá-
kovej ulici, bude mať na to  
6405 eur a nový asfalt na ihris-
ku Belinského, 3660 eur, pozn.
red)  

Nielen pri sťažnosti obyva-
teľky na rozbité chodníky na 
Jantárovej ceste sa ukázalo, 
aký je primátor šikovný mo-
derátor diskusií, priam medi-
átor.

„Chodníkmi sa nedá pre-
chádzať, nie je normálne, aby 
sme čakali, kým sa opravia 
spoločne s  električkou. Po-
trebujeme ich teraz!“ vysvet-
ľovala emočne istá mamič-
ka. Petržalský starosta sa jej 
snažil vysvetliť, že ak sú veci 
desaťročia zanedbané, nie je 
možné vyriešiť kvalitne všetky 
naraz, navyše, ak je ambícia 
postupovať systémovo. „Ak sa 
urobí váš chodník, neurobia 
sa iné veci,“ povedal otvorene. 
Škoda, že nie každý dokáže 
„čítať“ jeho priamy prejav, 
pretože nejde o útočnosť, ako 
mu vyčítajú, ale len o  snahu 
hovoriť o  problémoch jasne. 
Úplne iný prístup volí pri-
mátor, ktorý akoby prešiel 
kurzom urovnávania hrozia-
cich konfliktov a bravúrne ho 
zvládol. „Je dôležité, že o tom 
vieme a prišli ste nám to po-
vedať... Keď sa bude rozhodo-

  
Petržalčania od primátora?
Na bilančnom stretnutí s obyvateľmi, ktoré primátor Matúš Vallo 
organizuje v každej mestskej časti, boli Petržalčania dobre zoriento-
vaní v témach, ktoré ich zaujímali. V prípade projektu debarierizá-
cie Antolskej dokonca lepšie ako zástupcovia magistrátu. Diskusia 
bola kultivovaná, hoci účasť priemerná. 

Aké odpovede žiadali

vať medzi x chodníkmi, prvý 
z  nich vyberiem taký, o  kto-
rom mi niekto hovoril, takže 
váš podnet mal zmysel. Ďal-
šia otázka?“ reagoval Vallo. 

Vyberte si, ktorý štýl je vám 
sympatickejší, fakt je, že re-
konštrukcia Jantárovej cesty 
je plánovaná až s  výstavbou 
električky. Realizačný projekt 

bude podľa Valla hotový do 
konca januára.

Viaceré otázky smerovali 
k téme jazera Draždiak. Oby-
vatelia by chceli okolo neho 
chodník, tu je však problé-
mom viacero vlastníkov po-
zemkov. Iného trápi hluk a 
odpadky, ktoré rozhadzujú 
z košov vynaliezavé vrany, ale 

aj vietor. Riešenie? Ak sa budú 
vymieňať koše v mestskej čas-
ti, Draždiak bude jedna z pri-
orít. 

Čo s  drevenou konštruk-
ciou pod Mostom SNP? 
Mesto pripravuje architekto-
nickú súťaž, ktorou by chcelo 
získať vhodný návrh riešenia 
a  potom vyjednať, aby sa aj 
zrealizoval. 

Má mesto víziu, čo s  roz-
padávajúcimi sa terasami? 
Viceprimátorka Tatiana Kra-
tochvílová uviedla, že exis-
tuje pracovná skupina, ktorá 
sa terasami zaoberá, už ich 
majú spasportizované a  hľa-
dajú spôsob, akým financovať 
ich opravy aj bez toho, aby sa 
preukázal vzťah k nim. 

Obyvateľov zaujímali aj 

úľavy pre návštevy v  rámci 
Petržalského parkovacieho 
systému. „Ak bude zaregulo-
vaných viac ako 50 percent 
parkovacích miest v  Petržal-
ke, každá domácnosť bude 
mať kredit pre návštevy aj 
v  platených časoch,“ reagoval 
starosta Hrčka. 

A čo chystá mesto v nasle-
dujúcom roku v  Petržalke? 
Projekt 2. etapy električky, 
Mestský ovocný sad, v rámci 
projektu  10-tisíc stromov by 
mali vzniknúť tri mestské ale-
je, jedna z nich na Panónskej 
ceste. Sad Janka Kráľa je ko-
nečne aj oficiálne pod gesciou 
hlavného mesta, začne sa 
s  jeho revitalizáciou. Okrem 
toho chce mesto pracovať na 
zlepšení MHD liniek. (nc, in)

Najväčší nápor registrujú-
cich sa obyvateľov, ktorí 

využili klientsku kanceláriu na 
Miestnom úrade na Kutlíko-
vej ulici, skončil. Momentálne 
úrad viac rieši otázky obyva-
teľov a preberanie potrebných 
dokumentov k  registrovaným 
vozidlám ako sú napr. služob-
né, vozidlá manžela/manžel-
ky, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v  Petržalke, auta na leasing.... 
Aj na polícii sa vďaka parkova-

ciemu systému zapotili. Muse-
li zaevidovať tisícky prepisov 
značiek áut, ktoré sa prehla-
sovali na obyvateľov s trvalým 
pobytom v Petržalke... 

Starosta Ján Hrčka priznal, 
že nerátali s tým, koľko práce 
a  času zaberie osobná regis-
trácia. Na druhej strane ani 
obyvatelia nie sú bez chýb. 
Neraz sa vraj stalo, že mladý 
človek, ktorý si našiel za stie-
račom upozornenie, poslal 

Pokračovanie zo strany 1
Výnimočnosťou našich 

trhov je aj to, že ponúkajú aj 
tvrdý alkohol. Avšak zrejme 
tým, že trhy končia už o de-
viatej večer, sa jeho negatívny 
vplyv nestihne prejaviť. 

Atmosféru vianočných tr-
hov dotvoria každý piatok, 

sobotu a  nedeľu od 17:00-
19:00 rôzne hudobné, taneč-
né alebo divadelné predstave-
nia. Napríklad 8. 12. country 
Vianoce, 11. 12. sa budú spie-
vať koledy, 14. 12. vás čakajú 
vokálne Vianoce alebo 15. 12. 
folkové. (in)

foto: Matúš Husár

Momentálne je v parkovacom systéme zare-
gistrovaných viac ako 22-tisíc ľudí, čo predsta-
vuje približne 80 % všetkých petržalských áut. 
Trvalý pobyt do Petržalky si po rozbehnutí 
systému celkovo nahlásilo do 2 000 obyvate-
ľov, z čoho 144 sa prihlásilo na tzv. administra-
tívny trvalý pobyt. Petržalka vďaka tomu získa 
do rozpočtu v roku 2021 o štvrť milióna eur 
viac. A suma môže byť ešte vyššia.  

za nových obyvateľov
Štvrť milióna eur

vybaviť registráciu svojich 
rodičov. Bohužiaľ, neuspeli. 
Ďalšou kategóriou sú špeku-
lanti, ktorí prichádzali naprí-
klad s povolením na užívanie 
auta inej súkromnej osoby.

Keďže je už väčšina obyva-
teľov v  systéme zaregistrova-
ná, úrad sa od pondelka 2. de-
cembra vrátil k  štandardným 
úradným hodinám: pondelok: 
8:00-17:00, streda: 8:00-17:00, 
piatok: 8:00-12:00. V  utorok 
a  vo štvrtok sú na miestnom 
úrade nestránkové dni. Stále 
je možné registrovať sa pro-
stredníctvom webovej stránky 
www.parkovanievpetrzalke.sk. 

Mestská časť avizovala, že už 
zrealizovala kontroly aj s mest-
skými policajtmi. V budúcnosti 
rátajú s tým, že budú mať k dis-
pozícii príslušníkov, ktorí sa 
budú venovať len parkovaniu, 
zatiaľ Petržalke mesto sľúbilo 
aspoň to, že raz, dvakrát do týž-
dňa vedia stiahnuť pre večerné 
kontroly mestských policajtov 
z iných mestských častí. „Dote-
raz sme počas nočných kontrol 
zaznamenali už viac ako 3000 
priestupkov na všetkých zna-
čených parkoviskách,“ povedal 
starosta. Upozornenia vo for-
me lístkov však budú kontroló-
ri rozdávať aj naďalej. 

 (jk, in)
foto: Matúš Husár 

„Neviete, prečo tento rok 
nie je v Petržalke vianočná 
výzdoba, ako bola posled-
ných vyše 20 rokov? Ide o 
šetriace opatrenia?“ pýta sa 
nás čitateľ.

Je pravda, že po iné roky 
bola Petržalka vianočne 

osvetlená už aj od 1. decemb-
ra. Nebolo to však pravidlom. 
Tento rok to bude o  pár dní 
neskôr, a to z dôvodu neskor-
šieho pokynu na vyhlásenie 
verejného obstarávania na 
zabezpečenie montáže, údrž-

by a  demontáže prvkov via-
nočného osvetlenia. Komu-
nikačné oddelenie Petržalky 
odhadlo, že všetko bude pri-
pravené do 11. decembra, pán 
z  firmy, ktorá osvetlenie za-
bezpečuje, nám však povedal, 
že to stihnú aj skôr. Výzdoba 
na strome na Námestí repub-
liky bola napríklad hotová 
už v  deň otvorenia trhov, ale 
mestská časť ho chcela rozsvi-
etiť až na Mikuláša.

(in)    
foto: archív 

Osvetlenie o pár dní
neskôr

➤
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Topoľčianska 18 www.isper.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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Tam, kde ide v prvom rade o mamy
Vaše dieťa má dostatok aktivít, podnetov, 
krúžkov, ale čo vy? Zväčša len čakáte, kým 
sa na akcii zabaví. A potom konštatujete, že 
na seba nemáte čas. Aj preto je úžasné, že 
sa, a to aj v Petržalke, objavili cvičenia, kde 
sa myslí v prvom pláne na mamy. Hoci deti 
sú na nich tiež vítané.

Matky so svojimi deťmi 
sú špecifickou skupi-

nou, ktorú nedokáže zvládnuť 
každý tréner. Nejedna cviči-

teľka vám potvrdí, že neraz 
mení tréning za chodu, preto-
že dôjde k  nečakanej situácii. 
Zvládnuť občas hurhaj či krik 

a primäť deti, aby spolupraco-
vali, si tiež žiada dávku talentu. 
Odmenou sú však spokojné 
matky, ktoré medzi sebou ne-
riešia plienky, ale vyberajú si 
tretry. Napríklad. Navyše, a to 
je druhý plán, deti vidia, že ich 
mamy sa hýbu, čím sa stáva aj 
pre ne, a to už odmalička, po-
hyb čímsi prirodzeným. 

Kde v Petržalke nájdete cvi-
čenia, počas ktorých sa mamy 
venujú sebe a zároveň svoje die-
ťa nemusia nikde „odkladať“?

Absolventka Fakulty teles-
nej výchovy a  športu Lucia 

Moncman vedie tréningy pre 
všetky aktívne mamičky s deťmi 
rôzneho veku pravidelne každý 
pondelok a  stredu o  9h ráno. 
V zime cvičia v telocvični priamo 
v  priestoroch Petržalského cen-
tra pre rodiny na Žehrianskej 6, 
ale na jar, hneď, ako je to možné, 
idú von na ihrisko Jama, ktoré sa 
nachádza na Šášovskej ulici 2. Na 
cvičeniach funguje permanent-
kový systém, prvý tréning sa dá 
absolvovať aj jednorázovo.

„Počas druhého tehoten-
stva som hľadala spôsob, ako 

si spestriť materskú dovolenku 
a  ukázať aj druhým mamič-
kám, že sa dá prežiť aj aktívne“ 
hovorí Lucia, ktorá vyštudovala 
kondičné trénerstvo a  inšpirá-
ciu pre svoj FIT MAMA PROJEKT 
našla v  strolleringu. Ide o  out-
doorové cvičenie, ktoré kom-
binuje rýchlu športovú chôdzu 
s  kočíkom a  posilňovacími 
cvikmi, ktoré prispôsobila na 
svoj obraz. Tréningy rozbehla 
v marci 2018, dnes má základ-
ňu 100 žien, ktoré sa pravidelne 
stretávajú v  Petržalke a  na Ra-
čianskom mýte. Tréning sa skla-
dá z  rozcvičky pozostávajúcej 

z cvikov s kočíkmi, hlavná časť 
sa venuje cvikom na spevnenie 
všetkých partií tela, zbavenia sa 
popôrodných kíl, ale aj pohy-
bovým hrám, kde často zapája 
aj staršie deti. „Podľa toho, akú 
mám skupinu, prispôsobujem 
tréningy,“ hovorí Lucia s tým, že 
maminky si vždy skvelo zacvičia 
a o deti sa postará podľa potre-
by ona. „Jej FIT mamy“ už absol-
vovali niekoľko bežeckých po-
dujatí, chodia dvakrát do roka 
na fitpobyty, pohyb sa pre ne 
stal životným štýlom (hoci pred 
tehotenstvom väčšina aktívne 
necvičila ) a zo známych z cvi-
čenia sú priateľky aj po aktívnej 
materskej dovolenke. 

FIT MAMA PROJEKT Strollering BellyKick

Vladimíra  Šmelková je 
bývala reprezentantka 

v  kickboxe, vyštudovaná uči-
teľka telesnej výchovy a  dnes 
sa venuje mamičkám vo vlast-
nom tehotenskom štúdiu. „Po-
čúvala som, čo chýba mamám 
a  vytvorila koncept, ktorý 
zahŕňa nielen predpôrodné 
a  popôrodné cvičenia, ale aj 
ďalšie aktivity ako napríklad 
masáže alebo deň s kozmetič-
kou,“ hovorí, pričom zdôraz-
ňuje požiadavku matiek cvičiť, 
aj napriek tomu, že majú deti.

V  Petržalke na Kremnic-
kej ulici nájdete tieto mamy 
v utorky, stredy a štvrtky. Cvi-
čenia sú zamerané hlavne na 
vnútorný stabilizačný systém, 
prácou vo výdrži, kegelovým 
cvičeniam a  cvičeniam na 
sťahovanie maternice. „Cvičí-
me s  bábätkami vo veku od 
2 mesiacov. Pokiaľ je bábätko 
pokojné a nevyžaduje si žiad-
nu pozornosť, mamička cvičí 
s  náčiním (expander, činky, 

bosu, fitlopta) akonáhle je 
nepokojné, využívame prá-
ve jeho ako „závažie,“ hovorí 
Vladimíra. Na kurze sú ma-
ximálne štyri mamičky, aby 
zachovali rodinnú atmosféru. 
Deti v  podobnom veku zo-
stávajú počas cvičenia v  rov-
nakej miestnosti, majú tu 
hračky, hojdacie kreslá či tuli 
vaky. Cvičenie Vladimíra pri-
spôsobuje tomu, aký dlhý čas 
má mamička od pôrodu. Kurz 
trvá štyri týždne, cvičí sa buď 
raz alebo dvakrát do týždňa 
60 minút. Na stránke štúdia 
si môžete nájsť ten, ktorý naj-
viac vyhovuje vám.  

Každý štvrtok od 10.30h   
do 11.30h môžete aj so 

svojím dieťaťom zavítať na 
power jogu do kaviarne a cuk-
rárne Monsters na Rusovskej 
ceste. Výhodou kaviarne je, že 
disponuje vlastnou oddelenou 
miestnosťou, v ktorej sú hrač-
ky, a okrem rôznych podujatí 
ako sú oslavy, predstavenia pre 
deti, prednášky či kurzy, je tu 

priestor aj na cvičenie. 
Lekcie jogy vedie dlhoročná 

inštruktorka a  certifikovaná 

lektorka Monika Pálová. Ide 
o športovejší druh jogy s prv-
kami jemnej dynamiky a  sily, 

ktorá buduje pevné štíhle 
telo, zvyšuje ohybnosť kĺbov, 
chrbtice a  flexibility svalstva. 
Je určená pre mamičky na 
materskej, ktoré chcú byť ak-
tívne. Deti (zväčša do troch 
rokov) zostávajú počas lekcie 
v rovnakej miestnosti, dokon-
ca ich mamy môžu zapojiť do 
jednotlivých asán. Ich plač 
alebo smiech tu nikoho neruší 
ani nerozptyľuje. Hoci je lek-
cia prispôsobená aj úplným 
začiatočníkom, je prínosom aj 

pre pokročilejších. Tento druh 
jogy je vhodný aj pre čerstvé 
mamičky po období šestone-
delia. Vstupné je 5 eur.

Power Joga v Monsters

S P O L O Č N O S Ť

Miest, kde dnes autá 
parkujú na chodní-

koch, sú  v Petržalke desiatky. 
Otázne je, či sa po 1. decem-
bri niečo zmení, keďže, a  to 
aj v súvislosti so sfunkčnením 
parkovacieho systému v našej 
mestskej časti, nebude zrejme 
v silách mestskej polície „mo-
tivovať“ väčšinu vodičov par-
kujúcich na chodníkoch k do-
držiavaniu zákona papučami. 

Jedným z takých miest je aj 
plocha pred Domom kultúry 
Ovsište. Doposiaľ ste tam ob-
čas videli parkovať aj samot-
ných policajtov, ktorí sa sem 
prišli naobedovať. Miesto 

teda poznajú, uvidíme, či to 
bude mať efekt.

Do redakcie nám napísa-
la aj čitateľka, ktorá býva na 
Budatínskej 29. Sťažuje sa, 
že pod oknami majú už šesť 
rokov rozbitý chodník, ktorý 
sa tiahne k  vchodu Budatín-
ska 31 a  na parkovisko pred 
domom. „Chodník má vysoko 
vydutý poklop kanalizácie, 
popraskaný asfalt a  hlboké 
praskliny. Je to strašne nebez-
pečné a  ani po mnohých ur-
genciách a  sťažnostiach – je 
to nahlásené aj na BD Petr-
žalka  - sa nič nestalo,“ citu-
jeme z jej listu. Faktom však 

je, že stav chodníka spôsobili 
autá, ktoré tu parkujú. Chod-
níky totiž nie sú dimenzované 
na záťaž vozidiel. Aj keby im 
ho na Budatínskej hneď opra-
vili, po nejakom čase by bol 
kvôli autám zničený rovnako. 
Teraz, po zmene v zákone, to 
už zrejme zmysel má. Zarea-
guje mestská časť na žiadosť 
obyvateľov?

A  napokon tretí príklad: 
„Pred vstupom do CZŠ Nar-
nia sú školopovinní žiaci 
denne ohrozovaní, aj obme-
dzovaní nezodpovednými a 
arogantnými vodičmi, ktorí 
si tento prístupový chodník 
do budovy mýlia s verejnou 
cestnou komunikáciou a ve-
rejným parkoviskom,“ napísal 
nám čitateľ. „Tento problém 
je tu už dlhodobý. Najkritic-
kejšia situácia je pred začiat-
kom vyučovania, alebo po 
jeho skončení...“

Ministerstvo v  prehľade 
zmien na svojej stránke vy-
svetľuje, že zmena pravidla 
o  parkovaní na chodníku, sa 
udiala z dôvodu posilnenia 
ochrany najzraniteľnejšieho 
účastníka cestnej premávky 
na chodníku, ktorý je budo-
vaný a určený práve pre chod-
ca. O  pár týždňov sa preto 
k téme vrátime a pôjdeme sa 
pozrieť, či novela mala v Petr-
žalke žiadaný efekt.

(in)  
foto: in, mh, rg

Cez chodník k parkovaciemu 
miestu - zmení sa to?„Od 1. decembra 

možno parkovať 
na chodníku len na 
takom mieste, kde 

nebude dochádzať k 
jazde po chodníku, 
ale pôjde skutočne 
len o zaparkovanie 

na chodníku, ktorý je 
primknutý (susedí) 

s cestou.“ O zmenách 
v novelizovanom 
zákone o cestnej 

premávke informuje 
ministerstvo vnútra 

na svojej stránke. 

„Dnes (27.11.,pozn.red.) sa 
uskutočnilo pracovné 

stretnutie so zástupcami odbo-
rov pri miestnom podniku VPS 
Petržalka, kde sme diskutovali 
o  ich pripomienkach a  ná-
metoch týkajúcich sa zimnej 
údržby, nakoľko pred niekoľký-
mi dňami posielali list všetkým 
poslancom, v ktorom uvádzajú, 
že oni sami nevedia, ako bude 
zabezpečená zimná údržba 
v mestskej časti,“ informoval nás 
poslanec Miroslav Dragun. „V lis-
te sa pýtali vedenia VPS, akým 
spôsobom plánuje rozdeliť služ-
by, ako nakladať so soľou atď. 
Z  tejto diskusie tiež vyplynulo, 
že majú pocit, že nie je dodržaný 
zákonník práce, že sú nútení do 
nadčasov, a preto bola aj v pod-
niku kontrola z  inšpekcie práce, 
ktorá má posúdiť ich sťažnosti...“ 
Miroslav Dragun sa ako posla-
nec rozhodol na základe týchto 
skutočností iniciovať mimoriad-
nu komisiu životného prostredia 
a verejného poriadku, ktorá má 
na starosti monitoring zimnej 
údržby. „Mali by sme s vedením 

VPS a  odborármi prediskutovať 
aktuálnu situáciu, aby sa nám 
nestalo, že mestskú časť zaskočí 
sneženie a  zostanú neodhrnuté 
chodníky a cesty. Nechcem, aby 
boli obyvatelia rukojemníkmi 
sporu medzi zamestnávateľom 
a zamestnancami.“

Petržalka deklaruje, že rieši 
zimnú údržbu intenzívne už 
niekoľko týždňov. „Plán zim-
nej údržby bol prezentovaný 
na riadnom zasadnutí komisie 
životného prostredia a  verej-
ného poriadku, ktorá zasadala 
15. novembra,“ uviedla Mária 
Halašková z  komunikačného 
oddelenia mestskej časti. Pri 
plánovaní zimnej údržby sa 
podľa jej slov oproti minulej 
zime nič podstatné nezmenilo. 
Naďalej je územie rozdelené 
do 18 lokalít, ktorých údržbu 
bude zabezpečovať 12 kusov 
techniky určenej na údržbu 
chodníkov a  päť kusov tech-
niky na cestné komunikácie 3. 
a  4. triedy. „Oproti minulému 
roku je tak nárast počtu tech-
niky dvojnásobný.“ (in, tasr)

Napätie v podniku  
verejnoprospešných služieb
„Ako bude prebiehať zimná údržba? Ako sú rozdelené 
rajóny, zloženie a  činnosť štábu zimnej údržby a  mená 
dispečerov?“ pýtajú sa odborári pri Miestnom podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka. V polovici novem-
bra ešte na ne nepoznali odpovede...

MONSTERS CAFE AND BAR
● kaviareň a multifunkčný 
priestor s detským kútikom
● vhodný aj pre oslavy, firemné 
eventy či tlačové konferencie

Viac info na:
info@monsterscafe.sk

Mobil: 0907 313 313

FIT MAMA PROJEKT 
Strollering

Skupinové cvičenie pre mamičky  
a mamičky s deťmi

Si aktívna? Máš rada kolektív, pohyb,  
ale nemáš kde nechať svoje dieťa? Zober 

ho so sebou a staň sa fitmamou.

Bližšie informácie: fitmamaprojekt@gmail.com, 
 IG profile @moncmanlucia alebo

FB stránke FIT MAMA PROJEKT Strollering

BellyKick štúdio
Kremnická 14
BA Petržalka

Tel.č.: +421 907 085 212
E-mail: info@bellykick.sk  

www.bellykick.sk

Pred Domom kultúry v Ovsišti➤

Parkovanie pre školou na Beňadickej ulici

Zničený chodník na Budatínskej ulici➤
➤
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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

● DISPEČER prevádzky – 1.770 € mesačne brutto
● HOSPODÁR – 1.100 € mesačne brutto

Zimná údržba ciest, komunikácií 
a zelene v BA 

0948/652104, recepcia@aii.sk

„Pozrite sa, tu máme ta-
niere, poháre, šálky, 

spotrebiče do domácnosti...,“ 
vymenúva pani Dáša, kto-
rá tu pracuje už roky. Vidím 
hriankovače, mixéry, odšťa-
vovač, žehličku, o  kus ďalej 
obliečky, utierky, detské hry 
a  hračky, dokonca tu majú aj 
funkčnú práčku, sporák či se-
daciu súpravu. Šokujú ma lyže 
a  lyžiarky, tie tu príliš na od-
byt nejdú, predsa len, väčšina 

„klientov“ Skladu solidarity 
má iné starosti, ako kam ísť na 
zimný víkendový pobyt...

Keď pani Dáša vidí, že ma 
zaujali kočíky, spomenie, že 
nedávno im doniesla istá ro-
dina celkom nový, pretože 
dostali do daru dva.

Balíček za tri eurá 
Tu v  Sklade solidarity 

markantnejšie vidno, že 
niektorí ľudia majú nadby-

Prípravné a výsadbové prá-
ce budú prebiehať od no-

vembra do marca budúceho 
roka. V  decembri by sa mali 
sadiť stromy, kry a bylinné zá-
hony, na jar budúceho roka 
budovať osvetlenie, chodní-
ky, osadiť búdky pre vtáčiky, 
kompostovisko, hmyzie hotely 
a tiež lavičky, smetné koše a in-
formačné tabule. Otvorenie 
areálu pre verejnosť sa plánuje 
v marci alebo v apríli 2020.

Ide o  komunitný priestor. 
V  čom spočíva   - budú sa 
môcť ľudia aktívne sa za-
pojiť do tvorby a fungova-
nia sadu? 

 Priestor, kde sa sad bude 
nachádzať, má výmeru pri-
bližne jeden hektár. Ľudia, 
ktorí sa zapoja do komunit-
ného života, budú mať mož-
nosť sa aktívne zapájať aj do 
starostlivosti o  sad. Priestor 
bude využívaný komunitou, 
a  to na vzdelávanie, relax, 
zber plodov, rôzne kurzy 
napr. kosenie 
kosou a  ďalšie 
v z d e l á v a c i e 
aktivity. 
Bude sad 
verejne prí-
stupný v kto-
r ý c h k o ľ v e k 
hodinách?  
Ovocný sad 
bude z  pre-
važnej väčšiny 
oplotený a prí-
stupný verej-
nosti na orga-
nizované komunitné akcie. 
Rátate aj s nejakým správ-
com, ktorý bude dohlia-
dať na to, aby napríklad 
vagabundi mladé stromy 
nedolámali?

 Práve kvôli vandalizmu 
a  vzhľadom na plochu ce-
lomestského významu, časť 
ovocného sadu bude perma-
nentne oplotená a verejnosti 
prístupná pod dohľadom.   
Aké dreviny už v priestore 
sú? 

 V  priestore sa momentál-
ne nachádza niekoľko pla-
tanov, sofory, liesky turecké, 
tieto dreviny sa ošetria ore-

zom. Suché dreviny marhuľa 
a agát budú zrezané na torzo 
a  bude do nich navŕtaných 
cca 1500 otvorov, ktoré budú 
slúžiť ako hmyzie hotely.
V sade plánujete až 75 od-
rôd ovocných stromov... 

 Presný zoznam odrôd 
bude zverejnený po ukon-
čení realizácie, momentálne 
sa vytyčuje výsadba drevín. 
Každý strom aj ker bude inej 
odrody, a to z dôvodu čo naj-
širšieho a  najpočetnejšieho 
zachovania starých odrôd.
Spomenuli ste aj priesto-
ry na relax, vzdelávanie 
a  ochutnávanie. Mohli by 
ste ich bližšie špecifiko-
vať?   Pôjde len o  lavičky, 
alebo aj o  nejakú menšiu 
budovu?  

 V  sade bude vytvorený 
amfiteáter, teda prírodné 
sedenie, do budúcna uva-
žujeme o  malom pódiu, 
slúžiť bude na prednášky, 
prípadne premietanie. Po-
kiaľ ide o  ochutnávanie, to 

bude prebie-
hať organizo-
vane tak, aby 
ľudia mali 
možnosť po-
rovnať chute 
jednotl ivých 
druhov ovo-
cia, rovnako 
tam budú 
bylinné zá-
hony určené 
na aromate-
rapiu. O  bu-
dove nateraz 

neuvažujeme.
Budú bylinné záhony len 
na okrasu či umožníte ľu-
ďom si z nich aj vziať?

 Bylinné záhony nebudú 
slúžiť na voľný zber podľa 
ľubovôle, ich hlavný účel je 
aromaterapia a  poskytnutie 
„pastvy“ pre včely.
Čo si máme predstaviť 
pod pojmom interaktívne 
prvky pre verejnosť? 

 Pôjde o infopanely, na kto-
rých budú zhrnuté základné 
informácie o  ovocnom sade, 
ovocných drevinách, ovoci-
nárstve v regióne. (in)

foto:  Magistrát

Zo suchých stromov hmyzie hotely
V Petržalke, v priestore medzi Macharovou 
a Panónskou cestou, v blízkosti železničnej trate 
vytvorí magistrát v spolupráci so súkromnou 
firmou prvý Mestský ovocný sad. Hovorca ma-
gistrátu Peter Bubla nám prezradil podrobnosti.

sa netreba báť, je pre všetkých
Keď sa povie Sklad solidarity, človek má tendencie predstaviť si 

v ňom obnosené šatstvo nižšej kvality, ktoré je určené najmä pre ľudí 
bez domova. Zavítali sme doň a boli sme prekvapení, pretože sme tu 
našli zachovalé, aj značkové oblečenie porovnateľné s tým v bežných 
secondhandoch. Na rozdiel od nich však v Sklade solidarity na Jasov-
skej 6 v Petržalke nájdete aj množstvo vecí do domácnosti. Navyše si 

ich môžete vziať, a to aj vy, za skutočne symbolický poplatok.

Skladu solidarity

tok a iní nedostatok. 
Najmä v  predvianočnom 

období sa tu nazbiera množ-
stvo oblečenia, neraz ešte 
s  visačkami. „Detských vecí 
máme neúrekom, chýbajú 
nám skôr pánske a  dámske 
zimné bundy,“ pokračuje pani 
Dáša, ktorá aktuálne prijíma 
od darcov zimné oblečenie. 
„Koľko pýtate za tento detský 
overal?“ zaujíma ma. Odpo-
veď je 50 centov, nanajvýš 
jedno euro... Dáša už stálych 
klientov pozná, vie, koľko 
kto môže dať. „Netreba pýtať 
veľa, chceme aby tie veci slú-
žili,“ hovorí. 

Bratislavskej arcidiecéznej 
charite, ktorá Sklad solidarity 
prevádzkuje, nejde o  záro-
bok, symbolický poplatok má 
ľuďom pripomínať, že veci 
nebývajú zadarmo. „Balíček, 
v ktorom si človek nájde teplá-
ky, nohavice, sveter a  košeľu, 
má hodnotu tri eurá. Vďač-
ní sú zaň ľudia bez domova,“ 
hovorí pani Dáša, pričom 
spomenie, že tí si po sebe na 
policiach vždy dokážu upratať 
veci, ktoré si nevyberú. 

Väčšine ľudí, ktorí prichá-
dzajú do skladu nielen z Petr-
žalky či Bratislavy, ale aj z de-
diniek pri hlavnom meste, 

darované veci značne uľah-
čujú životnú situáciu. Zďale-
ka nejde len o  bezdomovcov. 
Chodia sem osamelí rodičia, 
mnohopočetné rodiny, seniori, 
niektorí prichádzajú častejšie, 
pretože doma nemajú práčku... 

Ľudia z charity by boli radi, 
keby si sem našli cestu aj tí, 
ktorým záleží na životnom 
prostredí a neplytvaní. Tohto 
priestoru sa netreba báť, je 
pre všetkých. Tu vás nikto ne-
bude selektovať, či ste veriaci 
alebo ´sociálne silnejší´. Je len 
na vás, či necháte väčší dob-
rovoľný príspevok, ak ste na 
tom lepšie.  

„Ja som sem pritiahla aj 
svojich susedov,“ hovorí Dáša. 
„Občas sa tu objavia aj nejakí 
mladí ľudia, keď zistia, že sa 
tu dajú nájsť zaujímavé veci.“

Kvalitné veci do skladu 
totiž nedávno venovali aj za-
mestnanci istej bratislavskej 
firmy. Toto prepájanie firiem 
a  ľudí, ktorí chcú dať, s  ľuď-
mi, ktorí potrebujú, by chcela 
charita v  budúcnosti zinten-
zívniť. Aj to považuje za jedno 
zo svojich poslaní. A má veľké 
šance, že uspeje. Ľudia majú 
pred pojmom charita stále 
rešpekt a  darcovia jej ochot-
nejšie venujú aj hodnotnejšie 
veci, pretože majú istotu, že 
sa ocitnú u tých, čo to skutoč-
ne potrebujú. To je aj príklad 
takmer novej práčky, čo tu 
čaká na svojho majiteľa.  

Samozrejme, že aj tu sa vy-
skytnú ľudia, ktorí sa rozčúlia, 
že štyri eurá za značkové rifle je 
veľa. A občas aj špekulanti, kto-
rí tento systém zneužijú. „To je 
však už na ich svedomí,“ sú pre-
svedčení ľudia z charity. Ich úlo-
hou nie je súdiť, ale pomáhať. 

„Rodiny sa ma pýtajú aj na 
potraviny,“ hovorí pani Dáša. 
Aj tie pribudnú do skladu 
pred Vianocami. A  to vďaka 
Potravinovej Tesco zbierke, 
ktorú bratislavská charita 
koordinovala. Výnos zbierky 
potravín a  drogérie je oproti 
minulému roku vyšší, za tri 
dni vložili Bratislavčania do 
košíkov vyše 11 ton potravín 
a drogérie (plus 4 tony v Sen-
ci) v  hodnote vyše 26-tisíc 
eur. Z nich sa niektoré ocitnú 
aj v Sklade solidarity. Dáša už 
pozná „svojich“ a  najlepšie 
vie, komu koľko dať. 

Prepojiť darcov  
a príjemcov

Sklad solidarity založila 
Slovenská katolícka charita 
v  roku 2010, na jeseň 2018 
ho však prevzala Bratislavská 
arcidiecézna charita a  má 
s  ním ďalšie plány. „Chce-
me tento priestor zmeniť na 
komunitnejší. Jednak získať 
prehľad o  ľuďoch, ktorí sem 
chodia, jednak nadstavbou, 
čo by mala byť sociálna služ-
ba v podobe strediska osobnej 
hygieny pre ľudí bez domo-
va. Navyše na budúci rok by 
sme chceli ponúknuť ďalšie 
priestory aj pre miestnu ko-
munitu obyvateľov,“ hovorí 
o  plánoch charity jej riaditeľ 
Boris Hrdý. 

Priestory patria magistrá-
tu, ktorý ich prenajíma za 
symbolické nájomné. Mesto 
však dalo prísľub, že prízemie, 
kde sú sociálne zariadenia, 
zrekonštruuje. Od tejto reali-
zácie sa odvíjajú ďalšie plány. 
S niektorými však možno za-
čať už skôr. 

Ambíciou charity je to-
tiž aj lepšie prepojiť darcov 
a príjemcov. „Darcovia nám 
často telefonujú, píšu mejly 
a  ponúkajú aj hodnotnejšie 
veci, aj preto chceme poznať 
ľudí, ktorí do skladu chodia, 
a  ktorým by sme ich mohli 
posunúť,“ hovorí asistent-
ka sociálnej práce a  koor-
dinátorka Skladu solidarity 
Slávka Kročková. Tomu by 
mal pomôcť stály sociálny 
pracovník v  sklade, ktorý by 
návštevníkov spoznal a vedel 
im pomôcť riešiť ich situáciu 
komplexnejšie, nielen mate-
riálne.

Keďže priestory Skladu 
solidarity sú pomerne veľko-
rysé, v charite uvažujú aj nad 
tým, že časť z  nich ponúknu 
tunajšej petržalskej komunite, 
napríklad mamičiek, ktoré by 
si chceli veci vymieňať alebo 
tu organizovať tvorivé work-
shopy. „Aj preto Sklad solida-
rity už onedlho zmení názor. 
Ten aktuálny totiž neevokuje 
sociálnu interakciu, ktorú tu 
chceme dosiahnuť,“ dodáva 
Boris Hrdý.

(in) 
foto: in

S P O L O Č N O S Ť

„Lyže tu príliš na odbyt nejdú. Predsa len, sklad 
navštevujú skôr ľudia s inými starosťami, ako je 
lyžovačka. Berú si skôr hračky, topánky...“ hovo-

rí koordinátorka skladu Slávka Kročková.

Sme bližšie 
k ďalšej  
škôlke
Petržalskí poslanci 
sa ešte na jar 2019 
zhodli, že na Hro-
bákovej 5 by sa mala 
opätovne zriadiť ma-
terská škola. Mesto, 
ktoré vlastní objekt, 
ho nepoužíva, a tak 
miestny úrad Petr-
žalka požiadal o zve-
renie tohto objektu 
do správy mestskej 
časti. Na novembro-
vom zastupiteľstve 
to mestskí poslanci 
schválili.  

Mestská časť v  súčas-
nosti prevádzkuje 

24 materských škôl vrátane 
zrekonštruovanej MŠ na Vy-
šehradskej, napriek tomu bo-
juje s faktom, že veľké množ-
stvo detí stále nie je schopná 
z  kapacitných dôvodov do 
škôlok umiestniť. A tak pris-
tupuje aj k menej nákladným 
riešeniam ako sú prestavby 
školníckych bytov na triedy 
napríklad na MŠ Rőntgeno-
vej (vychádza zhruba od 25-
do 40-tisíc eur), ale je nútená 
hľadať aj nové stavby, ktoré 
by mohli slúžiť ako škôlky. 
Objekt na Hrobákovej ulici 
je spojený so samostatnou 
rampou do druhého podlažia 
s vedľajším objektom (bývalý 
objekt detských jaslí, dnes - 
VÚC). Je v  pôvodnom stave 
s opravou fasády z roku 1989 
a  s realizovanou opravou 
strechy z roku 2010. V súčas-
nosti je objekt čiastočne vyu-
žívaný nájomcami – Kolkár-
skym klubom Spoje Bratisla-
va o.z. alebo organizáciou, 
ktorá pracuje s deťmi. 

K  objektu prislúchajú aj 
pozemky, ktoré sú taktiež vo 
vlastníctve hlavného mesta 
a  neboli mestskej časti dote-
raz zverené. 

(in)

Kočíkov nájdete v Sklade solidarity niekoľko. Nedávno 
priniesla istá rodina aj celkom nový, pretože dostali do 
daru dva.

➤
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Denne chodí veľa ľudí cez 
priechod v  Petržalke na 

konečnej električky č. 1 sme-
rom na Jungmannovu ulicu. 
Priechod síce urobili, ale kam 
z neho ísť ďalej, to je veľká zá-
hada. Rovno pred ním stoja 
zaparkované autá, pomedzi 
ktoré sa niekedy nedá prejsť 
bez toho, aby sme ich neočistili 
svojím kabátom. Za nimi je ďal-
šia cesta, na ktorú cez stromy 
a zaparkované autá nie je vidieť. 

Taktiež vodiči v  prichádzajú-
cich autách nás nevidia, hlavne 
večer. Je to veľmi nebezpečné, 
musíme vojsť až do cesty, aby 
sme videli, či je voľná. Pomoh-
lo by, keby aj na vedľajšej ceste 
(Jungmannovej) bol priechod 
alebo spomaľovače pre vo-
dičov. Ďalej by pomohol aj 
chodník, po ktorom by ľudia 
mohli ísť kam potrebujú, či na 
jednu, alebo na druhú stranu. 
Chodník tam síce je, ale sú na 
ňom smetiaky, takže ho chodci 
ani nepoužívajú, stoja na ňom 
autá, Ľudia chodia radšej po 
ceste. Dá sa ísť aj pod terasu, ale 
prístupu k  nej bráni obrovská 
hlboká kaluž vody. Po každom 
daždi sa tam drží veľa dní.

 Nováková

Chcete sa s nami podeliť o radosť, skúsenosť či o to, čo vás v Petržalke trápi? 
Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl petrzalskenoviny@gmail.com alebo na 
našom Facebooku www.facebook.com/petrzalske.noviny.

Tvorte s nami Petržalské noviny

Z REDAKČNEJ POŠTY
Prechod nikam

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

PETRŽALSKÉ NOVINY
6. 12. 2019 • vychádzajú 25 rokov • číslo 24
ISSN: 1338 - 1997 • Evidenčné číslo: EV 5665/18

VYDAVATEĽ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava • IČO: 35712058 • REDAKCIA: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: jarunkova@banoviny.sk,  
tel.: 02/62801182, Šéf re  daktorka: Ingrid Jarunková • Inzercia: 0905 273 416, 0905 273 414, email: stoklasova@banoviny.sk • web: www.banoviny.sk • TLAČ: MAFRA a.s., 
tlačiareň MAFRAPRINT Olomouc • DISTRIBÚCIA: SUREMA spol. s.r.o.  PR reklama je graficky vyznačená . Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

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

Nespratné sebavedomie
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Jednou vetou

Viete, že...

... za desať tohtoročných mesiacov sme v našom kraji zazna-
menali 26 prípadov rasovo motivovaného extrémizmu, z kto-
rých bolo objasnených len 19 percent?

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Opakované písomné hlasovanie

Parkovanie na chodníku

Dobrý deň, v  našom dome nebola v  pí-
somnom hlasovaní odsúhlasená výmena 
okien na schodisku. Pýtam sa, že ak sa ide 
o  výmene okien znovu hlasovať a  zmenil 
sa dodávateľ prác a  cena, považuje sa to 
pri novom písomnom hlasovaní za tú istú 
vec, alebo za vec inú? Ďakujem za odpoveď 
a zachovanie anonymity. (Značka: PB-mail)

Bývam v mestskej časti Dúbravka. Keď som 
bola počas dňa za chorou priateľkou v Petr-
žalke a zaparkovala som na chodníku pred 
domom upozornili ma, že môžem dostať 
pokutu, lebo v  Petržalke je to zakázané. 
Pokutu som nedostala, ale preboha, kto 
má vedieť, že sa tam nemá parkovať, keď 
inde to dovolené je a žiadna značka parko-
vanie na tomto mieste nezakazovala? Teraz 
neviem, či môžem, alebo nie v Petržalke za-
parkovať na chodníku. Ďakujem za odpo-
veď. Božidara (gmail.com)

V  úvode odpovede pripomínam, že aj opa-
kované písomné hlasovanie vyhlasuje správca 
alebo keď o  to požiada aspoň štvrtina vlast-
níkov bytov a  nebytových priestorov v  dome 
(ďalej len „vlastník/ci“) a musí spĺňať všetky ná-
ležitosti požadované zákonom č.182/1992 Z.z. 

K  upozorneniu náhodného chodca na vaše 
parkovanie na petržalskom chodníku bez po-
znania času udalosti a konkrétnej situácie nie je 
možné sa vyjadriť. Faktom zostáva, že iní účastní-
ci cestnej premávky než chodci nesmú chodník 
používať, čo však neplatí v prípade cyklistov a vo-
dičov samovyvažovacieho vozidla, ak dopravnou 
značkou alebo dopravným zariadením je určené 
inak alebo, ak ide o zastavenie alebo státie vozidla 
s  najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 

o  vlastníctve bytov a  nebytových priestorov 
v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Ak správca 
do 15 dní od doručenia žiadosti nekoná, právo 
vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina 
vlastníkov. Oznámenie o  písomnom hlasovaní 
v  listinnej podobe, termín, miesto a otázky pí-
somného hlasovania musia byť vlastníkom do-
ručené najneskôr sedem dní vopred. 

Nakoľko predmet hlasovania, výmena okien 
na schodisku v  bytovom dome, nebol pri pred-
chádzajúcom písomnom hlasovaní odsúhlasený, 
opakované hlasovanie s  identickým predmetom 
hlasovania považujem na základe dostupnej infor-
mácie za hlasovanie o tej istej veci. O účele použi-
tia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv 
rozhodujú vlastníci v zmysle ustanovenia 14b ods.1 
písm.i/ Zákona nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov v dome. Pri opakovanom hla-
sovaní o tej istej veci do jedného roka od platného 
hlasovania sa už vyžaduje súhlas dvojtretinovej väč-
šiny hlasov všetkých vlastníkov v dome. V prípade, 
ak vlastníci rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej 
istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. 

neprevyšujúcou 3500 kg. S účinnosťou od prvé-
ho decembra 2019 vodič môže zastaviť a  stáť 
na okraji chodníka priľahlom k ceste, pri ktorom 
ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej  
1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením vy-
medzenej zákazom zastavenia alebo státia a zóny 
s plateným alebo regulovaným státím. Ustanove-
nie § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke v platnom znení povoľuje vodičovi vchá-
dzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste 
zastavenia alebo státia vozidla, pričom vodič ne-
smie prekonávať zábrany chrániace chodník. Pri 
predchádzajúcej právnej úprave mnohí vodiči 
toto ustanovenie nesprávne chápali ako možnosť 
jazdiť hocikde po chodníku s  cieľom nájsť voľ-
né miesto na zaparkovanie, čo novela precizuje 
a  tým do určitej miery jazdenie po chodníkoch 
aj eliminuje. V  prípade, ak dodržujete príslušné 
právne predpisy, najmä citovaný zákon a dotýka-
júce sa všeobecne záväzné nariadenia obce (kto-
ré nemôžu ísť nad rámec Zákona), s parkovaním 
na chodníku v Petržalke, ani inde v Slovensku by 
nemali byť žiadne problémy. 

grundler@chello.sk 

Sebavedomie môžeme 
vo všeobecnosti vnímať ako 
pozitívnu osobnostnú črtu. 
Pravda, pokiaľ nie je nezdravé, 
lebo aj také býva. To sa žiada 
dokazovať, že niečo zname-
nám, niečo viem. Takéto, 
povedzme nesebavedomé, 
sebavedomie sa stáva riziko-
vým faktorom, motivujúcim 
lotroviny každého druhy. Kri-
minálnikovi sa žiada potvrdiť 
sebe ale aj iným, predovšet-
kým slabším, silu vlastného 
sebavedomia prezentovanú 
primeranými činmi najmä 
vtedy, ak mu asistenčnú pod-
poru poskytuje alkohol či 
onakvejšie životobudiče. Ako 
toť, prednedávnom, 

Bol podvečer, taký zim-
no – jesenný, ani svetlo ani 
tma, keď muž (42) v  jednom 
ružinovskom paneláku vyšiel 
na priedomie zapáliť si svo-
ju obľúbenú fajku. Robí tak 
každodenne, byt si zasmra-
diť nechce a  okrem toho ide 
o  trvalo udržateľné rozhod-
nutie pani manželky. Ešte si 
ani poriadne nestihol bafnúť, 
keď sa na druhej strane par-
koviska ozvali rany, ako keď 
niekto buši do auta. Postavy 
sa mihali, rachot neprestával, 
to už zbadal, ako jedna z osôb 
úspešne naráža nákupným 
vozíkom do červeného forda. 
O  niekoľko hodín neskôr sa 
muž dozvie, že nákupný vozík 
spolovice zaprataný starými 
novinami patril bezdomovco-
vi (61) zbierajúcemu po kon-

tajneroch papier. A dozvie sa 
tiež, že štvorica pod vplyvom 
alkoholu zberača papiera bez-
dôvodne napadla a  zmlátila 
tak, že zostal zakrvavený le-
žať na zemi. To sa stalo pred 
pár minútami, teraz však Igor 
(19), Ján (18), Slávo (20) a De-
nisa (19) zápolia so zaparko-
vanými autami, a tak sa im od 
muža s  fajkou dostáva upo-
zornenie, aby s  tým prestali, 
lebo zavolá políciu. 

... ti dám f ízlov, ty hňup vy-
....ý, zaznelo z  prítmia, načo 
sa štvorica rozbehla k  mra-
vokárnemu občanovi, čo vy-
volalo jeho bleskový ústup do 
bezpečia domu, chráneného 
kovovou bránou s  dvojitým 
hrubým sklom. Neodolalo. 
Stačilo pár úderov a sklenená 
výplň podľahla bezpečnost-
nému kladivku pravdepo-
dobne z výbavy poškodeného 
auta. Štvorica ako prišla, tak 
sa i  stratila. Zdemolovaná 
brána a  more skla privítali 
políciu, ktorá na miesto činu 
prišla tak akurát, nezdravo 
sebavedomú štvorku však 
postretnúť nestihla. Dvaja 
stredoškoláci, predavačka 
v  potravinách a  nevyučený 
nástrojár sa k  činu priznali. 
Stalo sa tak zásluhou druhej 
hliadky, ktorá ešte skôr, ako 
stihli domáci poupratovať 
vchod, nespratných násil-
níkov zadržala iba niekoľko 
metrov od miesta incidentu. 
Nikam sa neponáhľali. To vie-
te, sebavedomie! (jgr)

Ako žiť?: Domácim násilím je aj psychická forma ubližovania. 
Riešenie je v  prvom rade v  rukách psychológa. Odporúčam 
osloviť Poradenské Centrum Nádej, s poradňou sa môžete kon-
taktovať aj telefonicky na čísle 0905 463 425.

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167
už od 13€

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

Zapisovanie odberných  
miest plynu pre SPP a.s.

	oslovenie zákazníka SPP a.s.
	karierný postup
	služobný automobil aj na súkromné účely

	finančné bonusy
	nastup možný ihned
	nástupný plat 1100 euro - 1500 euro
	zmluvný pracovník SPP a.s.

kontaktná osoba: Marko Bodas
tel: +421 919 355 056

P O R A D Ň A / K R I M I

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

Ad: Čakáme, 
kedy spadnú?
Čitateľ nás 

upozorni l 
na dva nefunkč-
né stožiare ve-
rejného osvet-
lenia pred DK 5 
Lúky na Vígľaš-
skej ulici. Oslo-
vili sme spoloč-
nosť METRO 
Bratislava, na ktorého pozemku 
nefunkčné verejné osvetlenie 
stojí, tu je ich reakcia: „Údržbu 
a  prevádzku osvetlenia v  loka-
lite bývalého trhoviska pri „Bra-
níku“ v Petržalke má na starosti 
jeho zriaďovateľ, MČ Petržalka, 
prostredníctvom Miestneho 
podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka. Ako vlastník 
pozemku vyzveme Miestny pod-
nik verejnoprospešných služieb 
Petržalka, aby vykonal nápravu 
uvedeného stavu.“ 

Nové rehabilitačné ihris-
ko vybudovalo pri so-

ciálnom centre Dome Rafael 
s podporou župy. Slúži nielen 
pre pacientov zariadenia, ale 
využiť ho môže aj verejnosť. 
Pomôcky, ktoré tu pribúdajú, 
sú špeciálne určené pre ľudí 
s  pohybovým obmedzením 
po cievnej mozgovej prího-
de, úraze, operácii dolných 
končatín alebo po neurode-
generatívnych ochoreniach, 
ktorí tu cvičia pod odborným 
dohľadom fyzioterapeutov. 
Napríklad bradlový chodník 
je určený na nácvik chôdze 

a precvičovanie udržania rov-
nováhy pri pohybe. 

Centrum zabezpečilo aj 
obnovu zelene, nové prírodné 
chodníky a drevené lavičky. 

 Marta Majerčáková

Rehabilitácia v lesoparku

Pred zdravotným stredis-
kom na Strečnianskej uli-

ci je vyhradený priestor pre 

dopravnú obsluhu všetkých 
zdravotníckych vozidiel. 
Toto všetko je zabezpeče-
né príslušnou dopravnou 
značkou, ktorá je už v takom 
technickom stave, že nespĺ-
ňa svoj účel, ani význam. Je 
len otázka času, kedy sa zrúti 
na niekoho, alebo na niečo... 
Navyše, sanitky RZP sú tu 
blokované, a  nemajú sem 
žiadny voľný prístup k  pa-
cientom. 

 Rastislav Gemerský

Zbytočná značka

VA Š E  N Á Z O R Y
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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 ! 

Panónska cesta má pre-
nesené pomenovanie po 

keltskom kmeni Panóncov, 
ktorí sa na prelome letopočtov 
usadili po celej oblasti dnešnej 
Petržalky, Jaroviec, Rusoviec 
a Čunova, ďalej v širokom oko-
lí hraničného územia medzi 
Rakúskom a Maďarskom a na 
juhu v  časti Slovinska, Chor-
vátska a Srbska. V tom období 
ich ohrozovali hlavne rímske 
vojská, ktoré väčšinu ich úze-
mia dobyli a vytvorili si z nej 
hraničnú provinciu svojej ríše. 

Najstaršia písomná zmienka 
o  názve Pannonia pochádza 
z doby, keď v Rímskej ríši vlá-
dol cisár Vespasian (69 – 79 
n. l.)

O  osem storočí neskôr 
získal Panóniu výnimočný 
panovník Pribina (cca 800 – 
861). Okrem prvenstva, spo-
mínaného v  úvode, bol tiež 
prvým známym nositeľom 
mena Pribina. Takmer jed-
noznačne možno povedať, 
že pochádzal z  Nitry, kde aj 
pôvodne sídlil. Prvé sprá-

Panónska cesta a dejiny Slovanov

Jedna z najväčších 
ulíc v Petržalke, 

Panónska cesta, nám 
pripomína neobyčaj-

ný príbeh kniežaťa 
Pribinu, prvého, po 
mene známeho slo-

vanského panovníka 
na našom území. 

Práve on sa usadil 
v Panónii a vybu-
doval z nej veľkú 

slovanskú krajinu. Jej 
názov však pochádza 

z ešte staršej doby.

vy o ňom sú až od roku 826. 
Vzdelanie získal vo Franskej 
ríši. Odmietal však prijať kres-
ťanskú vieru po vzore Fran-
kov, hoci tí Pribinu opakova-
ne presviedčali a sľubovali mu 
z toho výhody. 

Lenže, ako to už býva, 
všetko zmenila žena. Jeho 
žena bola franská kňažná, 
a čo je dôležité, bola pokrste-
ná. Je romantické domnievať 
sa, že vo svojom rodovom 
sídle, v  Nitre, dal postaviť 
kresťanský kostol práve kvôli 
svojej manželke. Dôvody na 
to mohol mať aj politické. 
Jeho najväčším nepriateľom 
totiž bol, už pokrstený Moj-
mír I., ktorý ho, okolo roku 
830, vyhnal z  Nitry a  to, 
paradoxne, práve vďaka po-
moci Franskej ríše. Mojmír 
I. tak spojil svoje Moravské 
kniežatstvo s  Pribinovým 
Nitrianskym kniežatstvom 
a  vytvoril veľký celok. Ten 
z  histórie poznáme pod ná-
zvom Veľká Morava. 

Nezabudol na rodnú reč
Po týchto udalostiach sa, 

v  roku 833, dal pokrstiť aj 
pohan Pribina. Po niekoľko-
ročnom putovaní okolitými 
krajinami sa knieža Pribina so 
svojou družinou, a  hlavne so 
svojou ženou a synom Koce-
ľom, usadil v Panónii. V tejto 
krajine si za svoje sídlo vybral 

Blatnohrad (dnes Zalavár) 
v blízkosti Balatonského jaze-
ra v Maďarsku.

Dnešná Panónska cesta 
v  Petržalke teda, okrem kelt-
ského kmeňa, pripomína pre 
nás Slovákov, ďalšiu dôleži-
tú súvislosť a  to tú, že práve 
v  Panónii vybudoval knieža 
Pribina veľkú mocnosť tak, 
ako to urobil s  otcovským 
Nitrianskym kniežatstvom. 
Jej súčasťou bola sieť asi 15-
tich kostolov, ale aj rôzne hos-
podárske, kultúrne, vojenské 
a obytné budovy a opevnenia. 

V  Panónii sa jeho obyva-
telia živili poľnohospodár-
stvom, vinohradníctvom 
a lovom lesnej zvery. Zaviedli 
aj chov hovädzieho dobytka, 
oviec a tiež koní. V súvislosti 
s  výstavbou je zaujímavé, že 
hoci sú prví Slovania známi 
tým, že žili v  tzv. zemlian-
kach, na území Panónie, za 
vlády kniežaťa Pribinu si ľudia 
stavali domy zo všade dostup-

ného  kameňa, na kolových 
základoch a  neraz aj na ska-
lách. Súčasne s  kostolmi sta-
vali aj kláštory, v  ktorých sa 
vzdelávali. Pozoruhodné je, 
že už vtedy niektorí vzdelan-
ci, zrejme rehoľníci, pracovali 
s bylinkami a vyrábali lieky. 

Pribina si v novej domovi-
ne pripomínal rodnú reč aj 
prostredníctvom tzv. igricov. 
Boli to potulní herci a spevá-
ci, ktorí svoje umenie predvá-
dzali v slovanskom jazyku. 

Mnohí panovníci zomreli 
v  boji a  knieža Pribina ne-
bol výnimkou. Zomrel na 
jar v  roku 861. O  šesť rokov 
neskôr navštívili Pribinovho 
syna Koceľa v Panónii vieroz-
vestci Cyril, Metod, Gorazd 
a  Kliment. Okrem tradície 
oslavovania sviatku sv. Miku-
láša tam vyučovali aj staroslo-
viensku reč, ktorú ešte v tom 
roku na Vianoce 867 povýšil 
pápež na tretí liturgický jazyk 
po gréčtine a latinčine. Práve 
tieto historické udalosti nám 
pripomína Panónska cesta.

Katarína Králiková
sprievodkyňa dejinami 

a blogerka 
Hlavný zdroj: Zrubec Laco: 

Osobnosti našej minulosti 
(1991)

Foto: Shutterstock, archív 
K.K.

Nálezy z Nitrianskeho kniežatstva vystavené  
na Bratislavskom hrade

Knieža Pribina

Priamo na unikátnej športo-
vej konferencii pod hlavič-

kou Slovenského olympijského 
a  športového výboru (SOŠV) 
v  Bratislave predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
Juraj Droba vyhlásil, že BSK je 
pripravený poskytnúť pozemok 
Bratislave-Petržalke za symbolic-

kú sumu na výstavbu športovej 
haly s kapacitou do tritisíc miest 
prioritne určenej pre tri kolek-
tívne športy - volejbal, basket-
bal a  hádzanú. Kraj však podľa 
Drobu nebude aktívne hľadať 
investora, vhodnému projektu 
športového zväzu či súkromné-
ho investora nepovie nie. (mv) 

Trojročný hnedák írskeho 
pôvodu zo stajne Meri-

dian v  tomto roku ako druhý 
kôň v  histórii ovládol v  jed-
nom roku Veľkú jarnú cenu, 
Slovenské cvalové derby aj St. 
Leger. Zverenec trénera Fran-
tiška Holčáka sa stal aj naj-
lepším trojročným žrebcom 
a  tiež najlepším vytrvalcom 
sezóny. ,,Arcturus je fantastic-
ký koník, pohodový a charak-
terný. Je to osobnosť, ukazuje 
nám silu žrebca, budeme ro-
biť všetko preto, aby aj v novej 
sezóne žiaril tak ako v  tejto,“ 
vraví o  ňom tréner František 

Holčák.
Víťazmi celoročných šam-

pionátov v  rovinových do-
stihoch sa stali stajňa Meri-
dian, tréner František Holčák 
a  džokej Jaroslav Línek. Ma-
jiteľský a  trénerský titul sa 
zrodili najmä zásluhou už 
spomenutého výnimočného 
žrebca Arcturusa, ktorý na 
Slovensku tri z piatich štartov 
premenil na víťazstvá a zaro-
bil 52 560 eur. Džokej Línek 
získal už šiesty titul šampióna 
rovinových jazdcov a  vyrov-
nal sa v historickom rebríčku 
Zdenkovi Šmidovi. V  pre-

V Engerau 
Aréne svetový 
hokejbal
V  dňoch od 11. do 
15.12.2019 sa bude v  petr-
žalskej Engerau Aréne konať 
historický prvý Svetový po-
hár v  trojkovom hokejbale, 
jeho súčasťou budú navyše 
aj majstrovstvá Európy.

World Cup je rozdelený na 
dve skupiny. Európska sku-

pina je zložená čisto z národných 
tímov - Slovensko, Česko, Poľsko, 
Rusko, Fínsko, Estónsko a  Ra-
kúsko. V  tejto skupine sa bude 
hrať o majstra Európy. Po ukon-
čení zápasov v skupinách začne 
play-off o Svetový pohár. V sveto-
vej skupine sa predstaví najväčší 
favorit turnaja Quebec, ktorý je 
nabitý hviezdami špičkového 
formátu, k  nemu sú zaradené 
špeciálne tímy v  rámci projektu 
rozširovania WBHF - Tím Európa, 
Central Czechia, West Slovakia, 
Czechia II a  spoločný tím Čes-
koslovenska. Tieto tímy sa podľa 
umiestnenia stretnú s  tímami 
európskej skupiny v play-off ale-
bo play-down podľa celkového 
umiestnenia v skupine.

(mv)

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

telefón: 
0903 036 620

HĹBKOVO 
TEPUJEM
KÄRCHEROM

telefón: 
0903 036 620

HĹBKOVO 
TEPUJEM
KÄRCHEROM

V Petržalke bude hala

Víťaz Trojkoruny Arcturus

Titul Kôň roka 2019 podľa očakávania získal 
víťaz klasickej slovenskej Trojkoruny Arctu-
rus, ktorému dalo svoj hlas 72,3 % hlasujúcich. 

Kôň roka 2019 kážkovom odvetví sa medzi 
majiteľmi po prvý raz z titulu 
tešila stajňa Štangel Racing, 
šampionát medzi trénermi 
po tretí raz v rade ovládol Ja-
roslav Brečka a prekážkovým 
jazdeckým šampiónom je už 
po piatykrát Lukáš Matuský.

Najväčšie osobnosti dosti-
hového roka vyhlásili v piatok 
22. novembra na slávnostnom 
galavečere slovenského turfu 
v Bratislave. 

S takýmto úspechom 
nerátal

Petržalčan Marián Štangel 
patril k našim najlepším par-
kúrovým jazdcom a ešte pred 
štyrmi rokmi reprezentoval 
Slovensko na ME. Následne 
sa však vydal na dráhu trénera 
dostihových koní a jeho stajňa 
vo svojej krátkej histórii vy-

hrala prekážkový šampionát. 
,,Poviem na rovinu, s takýmto 
úspechom som nerátal, lebo 
hoci máme viacero prekáž-
kových koní pre rôznych ma-
jiteľov, naša vlastná stajňa 
má iba dva kone, Summer 
Hilla a Rubychopa. Obidvaja 
nás ťahali celý rok. S  jedlom 
rastie chuť, v budúcej sezóne 
by som rád zabojoval o víťaz-
stvo v  šampionáte prekážko-
vých trénerov,“ povedal nám 
M. Štangel. 

V  dostihovej sezóne 2019 
petržalské Závodisko, š.p. 
zorganizovalo spolu 20 dosti-
hových dní, z toho 16 na cen-
trálnom hipodróme v  Brati-
slave, dva na dostihovej dráhe 
v Topoľčiankach a po jednom 
v Šuranoch a v Senici. Diváci 
dovedna mohli vidieť 132 ro-
vinových a  24 prekážkových 
dostihov.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská

H I S T Ó R I A Š P O R T

➤

➤
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Cicero
uskutoč-    
nili niečo  
sľúbené

1. časť 
tajničky

záhyb  
na látke oblok

skr. Slo-     
venskej  

ligy  
v Amerike

ukazo-      
vacie zá-    

meno

smer  
výtvarného 

umenia

Pomôcky: 
moa, sara-   
fán, dolen-   
do, op-art

skorigoval značka  
holmia

staro-      
rímska  
bohyňa  
úrody

kupovať  
na dražbe

stáva sa  
nemým  
(zried.)

dravý vták neisto sa  
pohybuj

3. časť 
tajničky bľabotať

hlúpo určil  
hodnotu

privri

postupne  
prerobí  
mužské  
meno

popínavá  
rastlina

pieseň,  
nápev  
tarifa,  

po česky

automat  
držiac  

napínal

staro-      
rímsky  
básnik

2. časť 
tajničky
kožná  

choroba

bol živý  
smerom  
dozadu

značka  
molybdénu 
chemické  

vlákno

ženské  
meno

obíjanie  
latami  

zúrivosť  
(kniž.)

rad hier  
v tenise  
hľuzy  

vstavačov

EČV  
Levoče

značka  
pre firkin  
priekopa  
pri ceste

grgať  
nájdená  

vec

čiastočka  
uhlíka  

vydávajú  
povely

typ  
ruského 
lietadla

horská  
osada  
posyp  
soľou

pripravo-    
vať varom  

vlhli

Pomôcky: 
Naso, stri-   
dor, salep,  
Ops, furor

ruský žen.  
ľud. odev  
piskľavé  
dýchanie  

tenká  
doštička  
poroz-     
mýšľať

4. časť 
tajničky

stal sa  
bodrým

mecha-     
nizmus

chyť  
rozpoľo-     

valo

bolestne  
(hud.)  

zlostník  
(expr.)

živá  
bytosť

platidlá  
v Mexiku  
kockový  
nerast

platidlo  
v Laose  
mužské  
meno

slovesná  
predpona  
premôž

365 dní

draním  
porušila  
Monika  
(dom.)

oxid  
olovnatý  
chalupa  
(zried.)

skratka  
infarktu  

myokardu

mäkká  
stupnica  
predmet

5. časť 
tajničky

poľovačka

dlhá bod-    
ná zbraň  

kúdol

odôvod-     
ňoval

pštroso-     
vitý vták  

EČV Šale

kuriér,  
po česky  
autonóm-    
na oblasť

uzavrelo  
manžel-     

stvo

dávame  
poučenia,  
poúčame

prednášať 
umelecké  

dielo

úplne  
prirazil

K R Í Ž O V K A

HRAtislava7. - 8. 12.

 Všetky vi
anočn

é víkendy

Ha
ndmade 

VSTUPENKY NA


