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chodcov aj vodičov. Dokedy?
Jantárová cesta – zúfalstvo

„Po Jantárovej sa už naozaj 
takmer nedá jazdiť. Hor-

šia cesta snáď v Bratislave ani nie je,“ 
nájdete jeden z  podnetov na stránke 
odkazprestarostu.sk. Zďaleka nie je 
jediný. Odpoveď je zväčša rovnaká: 
s električkou sa to zmení.

Podobne sú na tom chodníky. „Na 

križovatke Betliarska - Jantárová 
končí chodník v  ceste. Jediná mož-
nosť, ako prejsť k priechodu, vedie cez 
štrkovú krajnicu, kde navyše často 
parkujú autá a s kočíkom neprejdete. 
Často tu ľudia prebiehajú cez križo-
vatku...“ píše ďalšia Petržalčanka. Od
poveď magistrátu znela: „Križovatka 
Jantárová – Betliarska je riešená spo-
lu s pešími trasami v projekte výstav-
by II. etapy električky do Petržalky.“

Ľuďom evidentne dochádza trpez
livosť. „Toto nie je chodník! Toto je 

tankodrom! Žiadam o  vybudovanie 
normálneho chodníka (od Medissi-
ma - po Lidl popri ceste). Keď naprší, 
vôbec sa tadiaľ nedá prejsť...“ napísala 
ďalšia z  obyvateliek takisto na jeseň 
minulého roka.

Odpoveď oddelenia správy komu
nikácií magistrátu reagovalo: „Jantá-
rová od Pajštúnskej po Vyšehradskú 
vrátane predmetných chodníkov je 
provizórna a  nebola odovzdaná do 
správy mesta. 

Pokračovanie na strane 4

Už celé roky sa Petržalča
nia sťažujú na katastrofál
ny stav Jantárovej cesty, 
najmä od Pajštúnskej po 
Betliarsku ulicu. V rovna
kom stave sú aj chodníky, 
ktoré sú buď ako tanko
drom, alebo končia v ni
čote. A mesto už celé roky 
reaguje, že stav sa zmení 
s dobudovaním električ
kovej trate. Znamená to, 
že najbližšie roky treba 
len ticho pretrpieť? 

➤ Výmoly sa len plátajú, chodník na 
Betliarskej končí v ničote...

Chodník popri Jantárovej ceste

➤

Nájde mesto 
náhradu za Magio 
pláž?
Mobilný operátor ako hlavný organizá
tor už ďalší ročník pláže nepripravuje.

Ako sme na tom 
s výstavbou 
električkovej trate?
Hoci územné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť 17. 5. 2019, až v januári 
sa začali riešiť žiadosti o stavebné 
povolenie. V Petržalke bolo dokonca 
konanie prerušené!

V Petržalke 
sa pripravujú tri 
športové areály
Za jedným stojí župa, za ďalšími 
súkromná spoločnosť a občianske 
združenie.

Diskusia o Námestí 
republiky 
Na jeseň chce mestská časť vyhlásiť 
medzinárodnú architektonickú súťaž 
s cieľom jeho revitalizácie.
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Aj PETRŽALKA
si zaslúži mať svojho 
poslanca v parlamente

Milan
VETRÁK

mojupracupoznate.sk
29. februára je to vo vašich rukách!

Objavte opäť radosti 
každodenného života 

s fixnými protézami.

SEBAVEDOMÝ 
ÚSMEV 

V KAŽDOM VEKU

Antolská 4
851 07 Bratislava

0904 492 725
www.fixneprotezy.sk 
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Minulý týždeň schvá
lilo petržalské zastu

piteľstvo vrátenie zvereného 
majetku, konkrétne odzvere
nie pozemkov na Tyršovom 

nábreží. V  návrhu neboli po
zemky, ktoré sa nachádzajú 
v  oblasti, kde je v  lete Magio 
pláž. Pýtali sme sa hovorcu 
magistrátu, aké má mesto 
zámery s  týmto územím a  či 
ráta s tým, že aj tento rok bude 
v  tejto lokalite ďalší ročník 
Magio pláže. „Čo sa týka Ma-
gio pláže, áno, rátame s týmto 
podujatím a  mesto je s  orga-

nizátorom podujatia v  kon-
takte,“ odpovedal Peter Bubla.

Hovorca pre služby a  fi
nancie Telekomu Michal Ko
rec, však na našu otázku, čo 
už začali s  prípravou ďalšie
ho ročníka, reagoval: „Naša 
spoločnosť ako hlavný orga-
nizátor už ďalší ročník Ma-
gio pláže nepripravuje, ale 
nebránime sa myšlienke, aby 

na Tyršovom nábreží pokra-
čovala tradícia v  podobnom 
projekte.“

Pláž sme tu mali trinásť 
rokov, mobilný operátor mal 
s mestom zmluvu ešte na ten
to rok, za prenájom pozemkov 
platil 24tisíc eur ročne. Uvidí
me, či zaň mesto nájde náhra
du, aká bude a či vôbec, tohto
ročná pláž pri Dunaji.  (in)

Nezabudnuteľný 
učiteľ
Poznáte učiteľa, ktorý sa 
svojím pedagogickým 
a zároveň láskavým a cit-
livým prístupom, stal 
pre svoje deti a  žiakov 
druhým rodičom?

Petržalka pri príležitosti osláv 
Dňa učiteľov ocení aj v roku 

2020 najúspešnejších peda-
gogických a  odborných za-
mestnancov základných a  ma-
terských škôl. Súčasťou tejto 
slávnosti bude aj ocenenie sú-
časných aj bývalých pedagógov 
v rámci kategórie „Učiteľ na kto
rého sa nezabúda“. Návrhy na 
ocenenie môžu predkladať žiaci, 
absolventi škôl, zákonní zástup-
covia, bývalí a súčasní kolegovia 
do 6. marca 2020 elektronicky 
na adresu juraj.monsberger@
petrzalka.sk, alebo poštou na 
adresu Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, Od-
delenie školstva, Kutlíkova 17, 
851 02 Bratislava. Návrh musí 
obsahovať meno a  priezvisko 
navrhovaného pedagóga vráta-
ne kontaktov na neho (telefón, 
e-mail, adresa bydliska), škola, 
v  ktorej pôsobil alebo pôsobí 
a zdôvodnenie na udelenie oce-
nenia. Pri návrhoch je potrebné 
súčasne uviesť aj meno a priez-
visko predkladateľa návrhu, 
vrátane základných kontaktov 
na neho (telefón, e-mail, adresa 
bydliska). (mh)

Predstavil ich poslancom 
v  Komisii životného pro-

stredia a  verejného poriadku, 
pričom poslankyne Elena Päto-
prstá a  Iveta Plšeková požiadali 
firmu o  predloženie návrhu na 
umiestnenie staníc v  hodnote 
10 000 eur. Rovnaké psie toalety 
majú vo Vrakuni už dva roky. Aké 
s nimi majú skúsenosti? „V roku 
2017 boli osadené 2 zástavky 
ECO dog toilet vo vrakunskom 
lesoparku,“ povedala nám Hen-
rieta Dvorská z miestneho úradu 
vo Vrakuni. „V  roku 2019 na zá
klade víťazného projektu v  ob

čianskom rozpočte boli osadené 
ďalšie dve zástavky priamo na 
sídlisku. V lesoparku, prirodzene, 
zapadli do priestoru, v  ktorom 
sa nachádzajú. Na sídlisku sa 
občanom, ktorí psíka nemajú, 
nepáčilo osadenie takýchto toa
liet. Naopak, psičkári tento krok 
privítali.“ V  blízkej budúcnosti 
ďalšie stanice osádzať neplánujú

A čo je teda špecifikom Eco 
dog toilet staníc?

„Súčasťou toalety je stĺpik, 
z  ktorého sa uvoľňuje špe
ciálna zložka obsahujúca ne
škodné feromóny, ktoré psa 

Petržalke ponúkli  
ekologické toalety pre psov
Sídliská zvádzajú zatiaľ márny boj so psími ex-
krementmi. Bardejovčan Dušan Marinko si dal 
patentovať Eco dog toilet stanice a aktuálne 
ich ponúka aj Petržalke. 

Nájde mesto náhradu za Magio pláž?
Telekom ako hlavný 
organizátor už ďalší 
ročník Magio pláže 
nepripravuje.

k stanici priťahujú. Stĺp slúži aj 
na preznačkovanie,“ vysvetľuje 
výrobca. Upozorňuje zároveň, 
že majiteľ aj pes si na zariadenie 
musia zvyknúť. Výrobca tvrdí, 
že jeho stanice majú ekologic-
ký prínos. „Koše na psie exkre
menty a  stojany na vrecúška 
čiastočne riešia len estetický 
problém a vôbec problém zdra
via občanov a  škody na život
nom prostredí,“ napísali nám. 
„Kým dnes sa moč a zvyšky ex
krementov dostávajú do pôdy, 
stanica má absorbčnofiltrač
ný systém, ktorý psí moč filtruje 

do nezávadnej tekutiny. Tuhý 
exkrement vyhodí majiteľ psa 
do koša, ktorý je súčasťou sta
nice spolu s lopatkou a kompo
stovateľnými vreckami.“  

Prevádzkovateľ staníc 
poskytuje k  zariadeniam aj 
kompletný servis, teda rieši 
poškodenia toaliet či pravi-
delnú výmenu zmesi. „Finan
covanie je výsledkom dohody 
s konkrétnym zmluvným part
nerom,“ reagovali na otázku 
nákladov.

Petržalka je mestská časť 
s  vysokou koncentráciou 
obyvateľstva a  psov. Majite-
lia psov za nich platia dane 
a  možno by stálo za pokus 
časť z nich investovať do testu 
psích toaliet. Ak by boli osade-
né na dobrom mieste a funkč-
né, prinieslo by to spokojnosť 
aj nepsičkárom. (in)

 foto: Eco  dog toilet

PRIPOJ SA DO NÁŠHO TÍMU A POMÔŽ NÁM VYTRIEDIŤ 
ZÁSIELKY, KTORÉ DORUČUJEME AJ TEBE!

job@slposta.sk
02/5939 3348, 0911 158 857

ČO PONÚKAME? 
• stabilné zamestnanie na trvalý pracovný pomer
• úvodné školenie a adaptáciu na pracovisku
• preplácanie nadčasov a zastupovaní
• benefity (zľavy na tovary a služby)
• mzdové podmienky: základ 650€/brutto 
 + motivačné odmeny a prémie do výšky 220€/brutto
• možnosť privyrobiť si brigádne za 4,50€/brutto 
 + nočný príplatok 1,78€/hod.

ČO OČAKÁVAME? 
• samostatnosť
• spoľahlivosť
• presnosť 
• bezúhonnosť
• zdravotnú spôsobilosť 

na prácu v noci  
a s bremenami

• vek min 18 rokov

POĎ PRACOVAŤ PRE STABILNÚ FIRMU
Slovenská pošta hľadá TRIEDIČOV listových  

a balíkových zásielok, ktorým môžeš byť aj TY!

Téma polyfunkčného ob
jektu na Topoľčianskej 

sa rozoberala už minulý rok, 
kedy občania na jar spísali pe
tíciu proti výstavbe, v  ktorej 
žiadali hlavné mesto o preskú
manie a  zrušenie záväzného 
stanoviska k  tejto investičnej 
činnosti. Pre objasnenie – zá
väzné stanovisko slúži pre 
začatie konania o  povolení 
stavby. Mesto v  odpovedi na 
petíciu reagovalo, že parcela, 
kde sa má stavať, je rozvo

jovým územím, navrhovaná 
stavba nezasahuje do jestvujú
cich parkovacích plôch, nie je 
v tesnom dotyku s jestvujúcou 
zástavbou, „predmetný zá-
mer nie je v kolízii s riešením 
stavby električkovej trate“ a „...
pri prešetrení petície neboli 
zistené skutočnosti, na zákla-
de ktorých by bolo potrebné 
zmeniť alebo zrušiť záväzné 
stanovisko zo dňa 05.10.2018“.

Následne sa v  máji mi
nulého roka konalo verejné 

Na prvom miestnom zastupiteľstve tohto 
roka riešili poslanci aj nespokojnosť obyva
teľov s možnou výstavbou na Humenského 
námestí a Topoľčianskej ulici. 

Zaujíma mesto  
názor obyvateľov?

stretnutie aj s  investorom, 
ktorý sľúbil vybudovať parko
vací dom a rozšíriť komuniká
ciu a začaté územné konanie 
stiahol. A  zástupcovia mesta 
deklarovali, že sa problému 
budú venovať. Poslanec Pavel 
Šesták však aktuálne informo
val poslancov, že investor po
dal začiatkom januára novú 
žiadosť na vydanie územné
ho rozhodnutia a  podklady 
sú rovnaké ako v  predchá
dzajúcej. Starosta Ján Hrčka 
sa vyjadril, že investorovi sa 
s  mestom stále nepodarilo 
vyriešiť vzťahy k  pozemkom, 
ale pracuje na tom. Poslanec 
Drahan Petrovič za spoloč
nosť Metro konštatoval, že 
spoločnosť nedá súhlas na 
prepojenie stavby s  Jantáro
vou ulicou cez ich pozemky. 
Petržalskí poslanci napokon 
prijali uznesenie, v  ktorom 
žiadajú starostu, aby sa obrá
til na prokuratúru vzhľadom 
na preskúmanie záväzného 
stanoviska, a to či je v súlade 
s územným plánom.

Podobnú situáciu, ako mali 
pred rokom na Topoľčianskej, 
majú aktuálne na Humen
skom námestí. Investor tam 
chce postaviť bytovky, takisto 
má kladné záväzné stanovisko 

mesta. Obyvatelia sa zahusťo
vaniu bránia, výstavbu odmie
tajú, podľa nich nie je v súlade 
s územným plánom. Preto spo
lu s  petičným výborom pred
ložil poslanec Miroslav Dra
gun mestskému zastupiteľstvu 
uznesenie, ktoré odmieta 
výstavbu bytového domu na 
Humenského námestí. „Pod-
ľa nášho názoru neprináša 
žiadne skvalitnenie verejného 
priestoru,“ vyjadril sa. Aj tu sa 
poslanci zhodli, že by mesto 
malo znova preskúmať záväzné 
stanovisko k  zámeru a  znova 
prerokovať zámer na oddelení 
územného plánu mestskej časti 
spolu s obyvateľmi a s predsta
viteľmi mesta.

Tieto dva príklady ukázali, 
že je nutná, pokiaľ ide o novú 
výstavu, lepšia komuniká
cia mestskej časti s  mestom 
(mestská časť súhlas so záme
rom nedala). Inak budú mať 
obyvatelia pocit, podobne 
ako tí z  Topoľčianskej, že sa 
s  nimi síce diskutuje, ale do
hody sa neplnia alebo ako tí 
z  Humenského námestia, že 
mestu nezáleží na ich život
nom prostredí. (in)

foto: googlemaps,  
www.arealstav.eu,  

MČ Petržalka

Možná výstavba na Topoľčianskej ulici.

➤ ➤

Možné bytovky na Humenského námestí.
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Územné rozhodnutie na-
dobudlo právoplatnosť  

17. 5. 2019. Mesto vtedy infor-
movalo, že spracúva dokumen-
táciu pre stavebné povolenie, 
následne bude žiadať o  jeho 
vydanie štyri stavebné úrady. 
Jedným z nich je stavebný úrad 
v Petržalke. Odvtedy je okolo 2. 
etapy výstavby električky ticho. 
Poslanec Oliver Kríž zrejme aj 
preto interpeloval minulý rok 
na poslednom miestnom za-
stupiteľstve starostu Petržalky 
Jána Hrčku s otázkou, aký je ak-
tuálny stav týkajúci sa výstavby. 
V oficiálnej odpovedi sa píše, že 
31. 7. 2019 hlavné mesto poda-
lo na stavebný úrad v  Petržalke 
NEÚPLNÚ žiadosť o  vydanie 
stavebného povolenia. Citujem 

z  odpovede: „Vzhľadom na ne
kompletnosť podania o vydanie 
stavebného povolenia k dnešné
mu dňu (odpoveď na interpelá
ciu datovaná 16. 1. 2020, pozn.) 
nebolo voči účastníkom kona
nia oznámené začatie stavebné
ho konania.“

Obrátili sme sa preto na 
hovorcu magistrátu s  otáz-
kami, či to znamená, že sta-
vebné konanie ešte nezačalo, 
v  čom nastal problém a  či 
táto situácia nebude mať 
vplyv na začatie výstavby, 
ktorá je už dnes plá-
novaná v  hraničnom 
termíne. Projekt totiž musí 
byť zrealizovaný najneskôr 
v roku 2023, inak prí-
deme o  nenávratný 
finančný príspevok.

Tu je odpoveď 
Petra Bublu: „Pre 
stavbu „Nosný sys
tém MHD, prevádz
kový úsek Janíkov 
dvor – Šafárikovo 
nám., 2 časť Bosáko
va ul. – Janíkov dvor“ boli po
dané štyri žiadosti o  vydanie 
stavebného povolenia. Kon
krétne boli podané žiadosti na 
Mestskú časť Bratislava – Petr
žalka 31. 7. 2019 s doplnením 
20. 1. 2020, na Bratislavský 
samosprávny kraj 15. 1. 2020, 
na Hlavné mesto SR Bratisla
va, špeciálny stavebný úrad  

20. 12. 2019 a na Okresný úrad 
Bratislava 15. 1. 2020.

Z  uvedených stavebných 
úradov dňa 22.1.2020 Mest
ská časť Bratislava – Petržalka 
prerušila konanie s výzvou na 
doplnenie žiadosti. K dnešné
mu dňu boli niektoré z  poža
dovaných dokumentov dopl
nené a  ďalšie budú doplnené 
bezodkladne po ich získaní.

Procesy získavania staveb
ných povolení tak, ako boli 
začaté podaním žiadostí o vy
danie stavebných povolení, 
nenarušujú predpokladaný 
harmonogram postupu prác, 
ktorý je pripravený s  tým, že 
stavba má byť ukončená do 
konca roku 2023.“

My len dodáva-
me, že zamietnutie 

odvolania voči územné-
mu rozhodnutiu k  2. etape 

električky trvalo pol 
roka. Máme tu to-
tiž dve spoločnosti 
a  jednu súkromnú 
osobu, ktoré sú 
účastníkmi kona-
nia a voči výstavbe 
sa chronicky odvo-
lávajú. Preto treba 
dúfať, že sa podob-

ná situácia nezopakuje pri 
stavebnom povolení. Po ňom 
by malo totiž ešte nasledovať 
vysúťaženie zhotoviteľa stav-
by a  podanie žiadosti o  ne-
návratný finančný príspevok 
z európskych fondov. To všet-
ko treba stihnúť tento rok, aby 
sa od jari 2021 do leta 2023 
mohlo stavať. (in)

Ľ U D I AS Í D L I S K O
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Pokračovanie zo strany 1
Úpravy v okolí budúcej elek-

tričkovej trate budú ukončené 
v  nadväznosti na jej realizá-
ciu.“

Lenže pani si dala tú náma
hu a zistila, že v dokumentá
cii električky tento chodník 
medzi rekonštrukciami za
hrnutý nie je, takže čakať na 
električku ďalšie tri roky je 
zbytočné. 

O  problém ľudí, ktorí ten
to chodník denne využívajú 
a  zúfajú si, prejavila záujem 
petržalská poslankyňa Elena 

Ako sme na tom s výstavbou električkovej trate?
Hoci územné rozhodnutie nadobudlo právo-
platnosť 17. 5. 2019, až v januári sa začali riešiť 
žiadosti o stavebné povolenie. V Petržalke 
bolo dokonca konanie prerušené! 

Pätoprstá. Interpelovala pri
mátora ohľadom vybudovania  
bezbariérového chodníka pre 
obyvateľov v  Petržalke Jantá
rová cesta – Lietavská ulica. 
Tu je odpoveď na jej interpe
láciu: „Vážená pani poslanky-
ňa Elena Pätoprstá, problém, 
ktorý opisujete, nám je zná-
my, a  ako správne uvádzate, 
po západnej strane Jantáro-
vej cesty je chodník v projekte  
2. časti Nosného systému 
MHD v  Bratislave električ-
ková trať do MČ Bratislava 
~ Petržalka navrhovaný len 

sčasti. Chodník po východ-
nej strane Jantárovej cesty 
bol v  celej dĺžke už súčasťou 
dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ako aj chodník, 
ktorý smeruje k  OC Lidl. Po 
západnej strane Jantárovej 
cesty bola však navrhovaná 
rekonštrukcia len určitej časti 
chodníka, preto zabezpečí-
me, aby sa rekonštrukcia jeho 
zvyšnej časti realizovala v ro-
koch 2020-2021.“

Keď neprší, aspoň kvapká? 
(in)

foto: Matúš Husár

➤

Petržalčania kritizujú na 
námestí chodníky v  zlom 

stave, chýbajúce osvetlenie 
a  lavičky, zdevastovaný po
mník, okolo ktorého sa zgru
pujú bezdomovci... A  hoci 
je námestie, ohraničené uli
cami Jiráskova, Markova, 
Tupolevova a  Chorvátskym 
ramenom, zaradené medzi 
verejné miesta, kde je podľa 
VZN o zákaze požívania alko

holických nápojov na verejne 
prístupných miestach popíja
nie zakázané, nepomáha to. 

Riešením je revitalizácia 
parku. Ak by sme do neho 
dostali život a  bežných ľudí. 
Električka, ktorej trať pôjde 
neďaleko, túto oblasť zrejme 
oživí, ale s  jej spustením sa 
ráta najskôr v  roku 2023. Čo 
dovtedy? 

Miestny úrad pripravuje 
v  prvom polroku tohto roka 
verejné stretnutia s občanmi, 
tzv. participatívny proces, kde 
dá slovo občanom, nech sa 
vyjadria, ako by si námestie 
predstavovali. Z ich podnetov 
sa vytvorí zámer pre archi
tektonickú súťaž. Členovia 
petržalskej Komisie kultúry 
a  mládeže boli informovaní, 
že zhruba na jeseň 2020 by 
mestská časť mala vyhlásiť 
medzinárodnú architektonic
kú súťaž s cieľom revitalizácie 
námestia. (in)

foto: Marián Dekan

Viete, ako zmeniť 
Námestie republiky? 
Úrad vám dá priestor

„Názvu Námestie 
republiky jeho stav 
rozhodne nezodpo
vedá,“ napísala nám 
do redakcie čitateľ
ka. „Nový starosta 
sľuboval riešenie 
tohto priestoru. Sú 
pripravené nejaké 
projekty?  Bude sa 
niečo diať?“ Máme 
dobré správy, bude!

Miriam vyrastala v  Petr
žalke od roku 1979, od 

svojich piatich rokov. „Na zá-
kladnú školu som chodila na 
Bierutovu, môj otec bol prvý 
prednosta Petržalky po Než-
nej revolúcii,“ spomína. Keď 
tlmočila Chorvátom na Slo
vensku, nenapadlo jej, že raz 
to bude robiť naopak, podob
nú pomoc poskytovať Slová
kom v Chorvátsku. „Začiatky 
neboli ľahké, odídete od pria-
teľov, na ktorých ste nemali 
čas, a  odrazu vám chýbajú...“ 
hovorí Miriam. „Jediné šťastie 
bolo, že mojím priateľom sa 
stal môj manžel.“ 

Miriam pripúšťa, že so 
synom, ktorý zostal ako tí
nedžer v  Petržalke, zarisko
vala, ale vraj sa to vyplatilo. 
„Vyrástol z  neho samostatný 
zodpovedný človek, ktorý mi 
príde na Vir pomôcť kedykoľ-
vek potrebujem,“ hovorí.

Na Slovensko sa za rodičmi 
a synom vracia pravidelne. Slá
via spolu sviatky, narodeniny... 
„Vidím, ako sa Petržalka mení 
a  mám pocit, že k  lepšiemu. 
Fasády panelákov, potešila ma 
električka, evidujem pripravo-
vanú nákupnú galériu.... Len 
niektoré cesty by sa zišlo opra-
viť. Na tie isté jamy narážam 
už roky. A škoda aj lunaparku. 
Ten mi chýba, ten k  Petržalke 
patril, škoda, že ho neobnovili,“ 
zamyslí sa Miriam, ktorá svoju 
energiu aktuálne venuje propa
gácii chorvátskeho ostrova Vir. 
A to blogmi, sprostredkovaním 
kontaktov medzi prenajíma
teľmi apartmánov a  Slovákmi, 
v  lete organizovaním svadieb 
spojených s dovolenkou a aktu
álne aj knihou Zaži Vir. Ostrov 
sa jej však podarilo presláviť aj 
vo svete, najmä v Ázii, a to tým, 
že umožňuje platby za uby
tovanie v  kryptomene. Keď si 

pozriete mapu, kde sa dá platiť 
bitcoinmi, Vir má najviac miest 
z  celého Chorvátska. Práve 
vďaka Miriam. „Keď som to za-
viedla, televízne štáby si u nás 
podávali kľučky,“ smeje sa.

Miriam dnes žije pol roka 
v  Zagrebe a pol roka na Vire 
a tvrdí, že ostrov pozná lepšie 
ako mnohí domáci. „Po Vire 

som absolvovala hodinové 
prechádzky s  dcérou Emkou 
v  kočíku, navštevovala som 
domácich seniorov, počúvala 
ich príbehy a niektoré použila 
aj v  knihe.... Skrátka, propa-
gujem ostrov, ktorý milujem,“ 
hovorí a evidentne sa jej darí. 
Slovákom na Vire urobila dob
rý imidž, majú ich tam radi. 

A platí to aj naopak. Kým pred 
11 rokmi boli Slováci spome
dzi návštevníkov ostrova na 
12. mieste, minulý rok už na 
štvrtom. Oceňuje to nielen 
chorvátska vláda, ale aj samot
ní turisti najmä v  krízových 
situáciách. Keď máte v cudzine 
problém, úraz, nehodu, potre
bujete komunikovať s  úradmi 

či nemocnicou a  ste v  šoku, 
vtedy vám príde veľmi vhod, 
obrátiť sa o  pomoc na nieko
ho, kto hovorí vaším jazykom. 
A  tak nečudo, že Miriamina 
facebooková stránka Dovo
lenka v Chorvátsku má dnes 
osemtisíc členov a stále ich pri
búda. „Niektorí chcú aktuálne 
informácie, ďalší dobré od-
porúčania a napokon sú takí, 
čo sa chcú vyhnúť nelegálnym 
prenajímateľom.“  

A čo Miriam v Chorvátsku 
chýba? „Vinea, kofola, bryn-
dza a dobrí majstri,“ smeje sa. 
Dodáva však, že vďaka dovo
lenkujúcim Slovákom a  nad
štandardným vzťahom, ktoré 
s nimi má, aj toto prestal byť 
problém.  (in)

foto: archív M. K.

Petržalčanka, ktorá dostala 
ostrov Vir na bitcoinovú mapu
Patrí medzi Petržalčanov, ktorí sa presadili vo svete. Miriam 
Kelečić odišla pred 11 rokmi do Chorvátska a dnes ju pozná celý 
ostrov Vir. V Petržalke nechala u svojich rodičov vtedy 16roč
ného syna, ktorý odmietol opustiť domov, a tak ho „manažova
la“ na diaľku. Napriek tomu, že to bol risk, dnes neľutuje.

PETRŽALČAN

PODPORA RODÍN
100 € MESAČNE NA DIEŤA

NÁDEJ PRE SPRAVODLIVÉ SLOVENSKO15
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ZODPOVEDNÁ
ZMENA 19

Doba, ktorú žijeme, je 
veľmi neistá a zmena je 
potrebná.  Musí to však 
byť zodpovedná zmena. 
Riadenie štátu nemôže 
fungovať na základe 
systému „pokus – omyl“. 

Na Slovensku v týchto 
voľbách ide o všetko! 
O našu budúcnosť a 
budúcnosť  našich detí.

„Projekt spočíva vo vy-
budovaní „sparťanskej“ 
prekážkovej dráhy, čo 
znamená uloženie cca 20 
prekážok v  priestore me-
dzi hrádzou a  odvodovým 
kanálom od bufetu Vyza 
k  bufetu Flinstones me-
dzi  Petržalkou a  Rusovca-
mi,“ povedal nám Branislav 
Kleinert, petržalský posla-
nec a podpredseda občian-
skeho združenia Športový 
areál – Na hrádzi. „Pôjde 
o bežecký okruh dlhý 6 km 
a  prekážky typu zábrany, 
hrazdy, bradlá, laná na špl-

hanie, lezecké steny a  po-
dobne. Väčšina prekážok 
bude vyhotovená prevažne 
z prírodných materiálov.“ 

Občianske združenie Špor
tový areál – Na hrádzi,  o. z. 
vzniklo v roku 2016 so záme
rom vytvoriť unikátny otvore
ný športový areál, ktorý bude 
voľne a bezodplatne dostupný 
všetkým záujemcom. 

„Z  územného plánu mesta 
Bratislava, ako aj zo zákona 
o vodách je zrejmé, že uvede-
ný priestor nie je možné za-
stavať trvalými konštrukcia-
mi a  jeho využitie je značne 

limitované. Náš projekt reš-
pektuje všetky platné predpisy 
a pravidlá a nebude negatív-
ne ovplyvňovať dané územie,“ 
hovorí Branislav Kleinert. 
„Našim úmyslom je rozšíriť 

Spoločnosť Šport Park 
Kopčianska podala kon-
com januára návrh na vyda-
nie územného rozhodnutia 
voľnočasového areálu, 
ktorý by sa mal nachádzať 
pri hraniciach s  Rakúskom 
v  tesnej blízkosti plánova-
nej novej štvrte Nesto.

Po územnom rozhodnu-
tí nasleduje už len žiadosť 
o stavebné povolenie a výber 

zhotoviteľa. Stavať by chceli 
začať v  septembri tohto roka. 
Ukončenie sa predpokladá 
o dva roky neskôr.

Na ploche 103.143 m2, ktorá 
je v  súčasnej dobe využívaná 
ako poľnohospodárska pôda, 
by mal vyrásť multifunkčný 
objekt, v ktorom bude reštau-
rácia, šatne, fitnes, wellness, 
kancelárie, apartmány a tech-
nické priestory a  hala môže 

slúžiť aj na organizovanie kon-
certov. Ďalej sa ráta s cvičným 
odpaliskom na golf, tenisový-
mi kurtami, beachvolejbalo-
vým ihriskom, cyklopointom, 
kúpaliskom aj detskými ihris-
kami. 

Investícia do areálu, ktorý 
je napojený na Kopčiansku, 
takže samozrejmosťou bude 
rekonštrukcia komunikácie, je 
zhruba päť miliónov eur. 

Župa predstavila Ur-
banistickú štúdiu Špor-
tovo-rekreačného areálu 
Petržalka, ktorý by mal 
vyrásť na pozemkoch VÚC 
v tesnej blízkosti križovat-
ky Dolnozemská-Betliar-
ska. Neďaleko čističky od-
padových vôd a  Južného 
mesta. 

Územie je dnes nezasta-
vané, na pozemku sa nachá-
dzajú zdevastované objekty 
spevnených plôch a  komu-
nikácií, ktoré sú predmetom 
demolácie. Celkovo ide o plo-
chu 188 338 m2, rozdelenú na 
severnú (96291m2) a  južnú 
časť (92047m2).

V  športovo-rekreačnom 
areáli by mali prevažovať 
kryté a  halové športoviská 
a zariadenia. „V ťažisku sever
ného územia je navrhované 
umiestnenie futbalovej tré

ningovej haly Mak Football 
Academy, čo bude tréningové 
centrum pre vrcholový šport. 
Areál pozostáva z  hlavného 
halového objektu s  krytým 
futbalovým ihriskom, hygie
nickým a šatňovým zázemím, 
relaxačným zázemím s  fit
ness centrom, reštauráciou 
a  administratívnou časťou 
pre správu objektu,“ píše sa 
v štúdii. 

Mala by tu byť multifunkč-
ná hala pre halové športy 
(basketball, florbal, hádzaná, 
sálový futbal...), zároveň bude 
umožnené viacúčelové využi-
tie pre kultúrne a spoločenské 
akcie a  eventy. Ďalej zimný 
štadión s  doplnkovou časťou 
pre regenereráciu s bazénom, 
saunou, malá tréningová hala 
pre halové športy. Priestor by 
tam mali nájsť aj fitnescen-
trá, kolkáreň či bowlingová 

hala, plocha pre petanque 
a  outdoorové športy ako 

beachvolejbal či beachtenis, 
lezecké a  lanové centrum, 
bežecký ohruh, ráta sa však aj 
s obchodmi, službami a uby-
tovňou či hotelom so 4 po-
schodiami. Areál by mal mať 
celoročnú prevádzku. Otázna 
zostáva vodná plocha s  plá-
žou a mólom. 

O športovom areáli nedáv-
no diskutovali aj petržalskí 
poslanci komisie Komisia 
životného prostredia a  verej-
ného poriadku. Martin Munka 
z VÚC im vysvetlil rozdiel me-
dzi urbanistickými návrhmi 
Variant A  a Variant B. „V rám
ci Variantu A  bol v  priestore 
navrhovaný atletický štadión 
a  vo Variante B  bola na tom 
mieste umiestená rekreačná 
zóna – jazero. V oboch prípa
doch by riešené územie malo 
obsahovať centrálnu halu, 

externé športové plochy a iné 
areály určené na šport. Sú
časťou riešeného územia by 
boli aj parkové úpravy a veľký 
podiel zelene,“ uvádza sa v zá-
pisnici zo zasadnutia komisie.

V diskusii sa vyjadril posla-
nec Miroslav Dragun s  tým, 
že Variant B s jazerom je pod-
ľa neho nezmysel, pretože 
areál sa nachádza v  blízkosti 
čiastiarne odpadových vôd, 
z ktorej sa šíri zápach. Poslan-
kyňa Iveta Plšeková je názoru, 
že v Petržalke chýba hala pre 
iné športy, napr. basketbal, 
volejbal a pod. Majú problém 
s  miestom na trénovanie. Je 
za Variant A  – atletický šta-
dión. Viceprimátorka Tatiana 
Kratochvílová sa zaujímala 
o  rozsah financií potreb-
ných na realizáciu. „Martin 
Munka uviedol, že tento rok 
ma VÚC na to vyčlenených 
1 milión eur, ktoré budú 
využité na projektovú do
kumentáciu. Ďalšie finan
cie nie sú isté. Celý projekt 
si bude vyžadovať približne  
5 miliónov eur...,“ citujeme 
zo zápisnice.

Poslanec Dragun navrhol, 
aby sa župa dohodla so zväz-

mi klubov, ktoré nemajú kde 
trénovať, že by prispeli na vý-
stavbu pre nich vhodnej haly, 
keď VÚC možno nebude mať 
dosť financií na dobudovanie. 
Poslanec Jozef Fischer (pred-
seda Komisie športu) spome-
nul, že občianske združenie 
No Gravity má naprojektova-
nú multifunkčnú halu a aktu-
álne hľadá pre ňu v Petržalke 
miesto. Ich Sports4All Arena 
by bola športová polyfunkčná 
montovaná hala pre floorbal, 
hádzaná, futsal, volejbal, bas-
ketbal, či gymnastiku.

Petržalská Komisia územ-
ného plánu, výstavby a  do-
pravy mala viacero výhrad 
k  projektu. Najrelevantnejšia 
je, že z  hľadiska územného 
plánu je táto plocha defino-
vaná s kódom X – „rozvojová 
plocha je natoľko významná 
alebo špecifická, že jej regu
lácia je reálna, až na základe 
preverenia súťažou, alebo na 
podklade podrobnejšieho rie
šenia na úrovni urbanistickej 
štúdie zóny, preto žiadame, 
aby táto urbanistická štúdia 
nebola zohľadnená a bola na 
predmetné územie vypísaná 
urbanistická súťaž.“

V Petržalke sa pripravujú  
tri športové areály

Najbližšie k  realizácii má 
Barbarian Race pri pe

tržalskej hrádzi, sparťanská 
prekážková dráha, ktorú chce 

vytvoriť občianske združenie 
Športový areál – Na hrádzi. 
Areál župy, o  ktorom sa už 
roky hovorí, má urbanistickú 
štúdiu a financie na projekto
vú dokumentáciu, ale peniaze 
na realizáciu zatiaľ nie. A na
pokon Areál voľného času 
Vojenský dvor požiadal o  vy
danie územného rozhodnutia, 
po ktorom nasleduje žiadosť 
o  stavebné povolenie. Stavať 
by chceli začať v druhej polo
vici tohto roka. 

Za jedným stojí 
župa, za ďalšími sú
kromná spoločnosť 
a občianske zdru
ženie. Sú v rôznych 
stupňoch rozpraco
vanosti. 

ŠPORTOVO – REKREAČNÝ 

AREÁL PRI PETRŽALSKEJ HRÁDZI
BARBARIAN RACE - OTVORENÝ ŠPORTOVÝ 

AREÁL VOĽNÉHO ČASU - VOJENSKÝ DVOR 

AREÁL PRI ČOV PETRŽALKA

možnosti využitia uvedené-
ho priestoru, predstaviť nové 
možnosti cvičenia, zábavy, re-
laxu a trávenia voľného času 
a prispieť k skvalitneniu oko-
lia pre obyvateľov Bratislavy.“

Podmienky konzultovali 
s  technickými špecialista
mi, so zástupcami stavebné
ho úradu Rusovce/Jarovce, 
so zástupcami SVP, š.p. ako 
správcom hrádze a odborník
mi na šport. „V súčasnom ob-
dobí prebieha komunikácia 
s  Vodohospodárskou výstav-
bou,  š.p., ktorá je správcom 
pozemku, ktorý je vo vlast-
níctve Slovenskej republiky,“ 
pokračuje. Od ich povolenia 

závisí, kedy sa začne s realizá
ciou, iniciátori však dúfajú, že 
čoskoro. 

Projekt plánujú financovať 
najmä zo súkromných zdro
jov, sponzorských finančných 
prostriedkov a  predaja rekla
my, ktorá bude umiestnená 
na prekážkach. „Ak to bude 
možné, plánujeme v  budúc-
nosti dobudovať priestor 
s  outdoorovými strojmi na 
posilňovanie a konštrukciami 
pre street workout cvičenie, 
sprchy, toalety a detské ihris-
ko,“ dodáva Branislav Kleinert.

(in)
foto: UŠ, OZ Športový  

areál - Na hrádzi

Tel. kontakt : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
prijme do TPP pracovníkov strážnej 

služby pre objekt v Bratislave

Nástup: marec 2020
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina
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Sme v  domácnosti dve 
osoby s  trvalým pobytom 

v  Petržalke. Užívame v  do
mácnosti auto, ktoré je evido
vané v Česku (české ŠPZ). Ako 
postupovať, aby som mohol 
parkovať ako bežný Bratisla
včan? 

 Tomáš
(Ak má držiteľ/vlastník 

vozidla trvalý pobyt v  Petr-
žalke, nie je problém, že je 
vozidlo evidované v inej kra-
jine. Ak však máte vozidlo 
v  užívaní od inej osoby, ne-
môžete ho registrovať. Čestné 
vyhlásenie o  užívaní, žiaľ, 
nestačí. Musíte byť mini-
málne uvedený v technickom 
preukaze ako držiteľ vozidla.
pozn. red) 

Stanovisko MČ Petržalka: 
„Právny vzťah k motorovému 
vozidlu preukazuje rezident 
tak, že je držiteľom motoro-
vého vozidla, má motorové 
vozidlo evidované na základe 
živnostenského alebo iného 

oprávnenia, je členom orgánu 
právnickej osoby a užíva mo-
torové vozidlo tejto právnic-
kej osoby na súkromné účely 
alebo užíva motorové vozidlo 
zamestnávateľa na súkromné 
účely.“

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
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Raz ťa zabodnem!
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Viete, že...
... v čase od 22.1.2020 do 1.2.2020 nahlásili v našom kraji krá-
dež šesť vozidiel, z toho v Petržalke tri (Iľjušinova, Mlynarovičo-
va, Planckova)? 
... najnebezpečnejší deň na našich cestách bol v  roku 2019 
piatok, kedy medzi šestnástou a  dvadsiatou hodinou prišlo 
o život 19 ľudí?

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Vozík na schodoch
Pred časom televízia poukázala na prob-
lémy invalidnej dôchodkyne, ktorej pred-
seda vlastníkov robil prieky pri schválení 
montáže zdvižnej plošiny. Svokre po úra-
ze musíme dať namontovať v  priestore 
schodiska podobné zariadenie. Aby sme 
sa vyhli problémom, prosíme o radu, ako 
postupovať pri vybavovaní povolenia. 
Ďakujem za odpoveď.  Mária (chello.sk)

S  účinnosťou od 1. februára 2020 sa od 
fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postih-
nutím, ktorá je podľa komplexného posudku 
odkázaná na zdvíhacie zariadenie, nepožadu-
je v súvislosti s jeho montážou súhlas podie-
lových spoluvlastníkov, i  keď ide o  zásah do 
spoločných častí domu. Decembrová novela 
zákona č. 182/1993 Z.z. o  vlastníctve bytov 
a  nebytových priestorov v  platnom znení 
touto úpravou zjednodušila a  zdynamizova-
la prípravu, ako aj odstránila časté problémy 
spojené s hlasovaním.  

Pri realizácii stavby je nutné postupovať 
v  súlade s  príslušnými právnymi predpismi. 
Predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/
ci“) je potrebné predložiť projekt osade-
nia požadovaného zariadenia, zmluvu so 
zhotoviteľom, z  ktorej vyplýva jeho zodpo-
vednosť úhrady prípadnej škody na spoloč-
nom majetku vlastníkov, doklad zhotoviteľa 
o  spôsobilosti vykonávať predmetnú prácu, 
ako aj príslušný stavebný dozor nad reali-
záciou stavby. Ďalším krokom stavebníka je 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom 
znení, ohlásenie o  stavebných úpravách 
príslušnému stavebnému úradu. Podľa vy-
hlášky ministerstva vnútra, ktorou sa usta-
novujú technické požiadavky na protipožiar-
nu bezpečnosť pri užívaní stavieb, úniková 
cesta, vo vašom prípade schodisko, je trvalo 
voľná komunikácia alebo priestor v  stavbe, 
ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb 
zo stavby ohrozenej požiarom. Nakoľko ide 
o  stavebný zásah, ktorého výsledkom bude 
zúženie únikovej cesty, je potrebné vyjadre-
nie hasičov, či osadenie zdvíhacieho zariade-
nia je v  súlade s  požiarno-bezpečnostnými 
predpismi. Odporúčam osloviť firmy zao-
berajúce sa predmetnou činnosťou, ktoré 
v danej veci zvyčajne poskytujú aj príslušné 
poradenstvo.

grundler@chello.sk 

Invalidný dôchodca Karol 
(57) sa s  alkoholom bratríč
koval už dávnejšie, vlastne 
treba priznať, že práve takéto 
priateľstvo bolo pred tromi 
rokmi príčinou jeho invali
dity. Po tom, čo prestal pra
covať ako telefonista v  jednej 
štátnej ustanovizni, ktorú 
musel opustiť pre opakujúce 
sa príchody do zamestnania 
pod vplyvom alkoholu, sa 
dvakrát dostal do kontaktu 
s mestskými policajtmi, ktorí 
nevedeli pochopiť jeho hobby 
v stave menej triezvom nadá
vať a  pľuvať po okoloidúcich 
spoluobčanoch. 

Ďalším, takpovediac sprie
vodným koníčkom spomí
nanej záľuby, bola utkvelá 
predstava avantúry manželky 
Veroniky (44), ktorá deň čo 
deň prežíva erotické chvíle 
v  náručí milovaného muža, 
prirodzene cudzieho. Vyvrátiť 
tvrdenie, že predavačka v ob
chodnom reťazci si len tak, 
akože nič, odskočí z  praco
viska za účelom láskyplného 
objatia a ostatných, s tým spo
jených slastí, nedokázala ani 
jej vedúca, ktorú pán Karol 
navštívil. Úmerne k silnejúce
mu podozreniu z  nežiaducej 
mimomanželskej aktivity, sa 
zvyšovala ústretovosť k  alko
holu, čo sa zasa prejavovalo 
na Karolovej agresivite. Člo
vek nemusel byť prorokom, 
aby vedel, že je iba otázkou 
času, kedy situácia v  rodine 
alkoholika dosiahne nebez
pečne konfliktný vrchol. De
jiskom rodinnej tragédie sa 
stal trojizbový byt na jednom 
bratislavskom námestí. V ten 
letný večer, keď sa pán Karol 
dotackal domov, všetci suse
dia vedeli, že sa mu zažiadalo 
sexu, pretože požiadavku spl

nenia manželskej povinnosti 
dal na známosť už na prízemí. 
Pôjdeš, a  to ihneď do spál
ne, vyhlásil už pri vchode do 
bytu, keď sa mu po menšom 
trápení podarilo dvere otvo
riť. Pani Veronike nezostalo 
nič iné, ako vbehnúť do izby, 
ktorú dočasne obývala ich 
rozvedená dcéra. Záver scé
ny, tak ako už viackrát pred
tým, boli manželove vyhrážky 
v  zmysle raz ťa zabodnem, 
ty sviňa. O  niekoľko dní po 
udalosti sa scenár zopakoval, 
manželke sa ale pred agre
sívnym Karolom nepodarilo 
ukryť, ani vybehnúť z  bytu. 
Pozabíjam vás vy k...y špi
navé, vyhlásil ako zvyčajne. 
Vulgárne vyhrážky ho zrejme 
dostatočne neuspokojili, ako 
nepríčetný sa v  spálni vrhol 
na manželku, ktorej sa poda
rilo vymaniť z jeho násilného 
objatia a  utiecť do spásonos
nej dcérinej izby, kde sa zam
kla. Po chvíľke ticha sa ozva
lo búchania na dvere, otvor 
štetka hnusná, iným dávaš, 
dáš aj mne!, zreval ako zmys
lov zbavený. Výhražné slová 
plné zloby, doplnili tri silné 
kopnutia do dverí, štvrté mu 
sprístupnilo zamknutú izbu. 
S  nožom v  ruke vbehol dnu, 
chytil manželku pod krkom, 
trikrát bodol a  so slovami, 
teraz sa môžeš kur..ť s  kým 
chceš, vybehol z  miestnosti. 
Dcéra Ivona (21) po príchode 
domov našla zranenú matku 
v  krvavej kaluži, násilného 
otca zamknutého v  kúpeľni, 
z  ktorej sa po príchode poli
cajtov vyhrážal, že ak neod
ídu podreže si žily. Včas po
skytnutá prvá pomoc mamu 
zachránila, nepodrezaného, 
zato nadmieru opitého otca, 
si odviedli policajti. (jgr)

P O R A D Ň A / K R I M I VA Š E  N Á Z O R Y

 

o

b

č

i

a

n

s

k

a

 

a

k

t

i

v

i

s

t

k

a

,

k

o

m

u

n

á

l

n

a

 

p

o

s

l

a

n

k

y

ň

a

J

o

z

e

f

 

Ž

u

f

f

a

 

v

y

s

o

k

o

š

k

o

l

s

k

ý

 

p

e

d

a

g

ó

g

,

t

e

o

l

ó

g

 

o

b

c

h

o

d

n

ý

 

r

i

a

d

i

t

e

ľ

,

k

o

m

u

n

á

l

n

y

 

p

o

s

l

a

n

e

c

Z

u

z

a

n

a

 

M

a

g

á

l

o

v

á

Za férové 

a hrdé 

Slovensko

99

49

R

o

b

e

r

t

 

G

r

e

i

z

i

n

g

e

r

145

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, 
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

inzercia_proteza_3.indd 1 14.9.2016 23:31:29

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

Jednou vetou
Eva Adamíková, Petržalka: Vašej žiadosti o kontakt nemôžeme vyhovieť, nakoľko pisateľ nás vý-
slovne požiadal o anonymitu.

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

Verejné  
osvetlenie 
Markovej ulice 

Na chodníku popri plote 
ZŠ Tupolevova zrušili 

staré zhrdzavené stĺpy verej-
ného osvetlenia. Dva vymeni-
li za nové a  ďalšie   tri či štyri 
zostali nedokončené a  teraz 
je ulica úplne tmavá. Bude 
sa pokračovať vo výmene za 
nové stĺpy?

 Ľubica Podberská

Vyjadrenie spoločnosti 
Siemens nám sprostredko
vala Mária Halašková z  ko
munikačného oddelenia 
Petržalky: „Zrezané stožiare 
boli demontované na zá
klade ich zlého statického 
stavu. Prebiehalo verejné 
obstarávanie, ktoré kvôli 
námietkam trvalo viac ako 
jeden rok. V  januári bola 
podpísaná zmluva na mon
táž stožiarov a  práce by sa 
mali rozbehnúť hneď, ako to 
počasie dovolí.“

V Petržalských novinách  
č. 2 ste písali o Šusteko

vej, kde by mali vyrásť nájom
né byty. Napísali ste, že tam je 
nepoužívané parkovisko a len 

hŕba smetí. Čo keby sa to všet
ko zlikvidovalo a nasadili sa 
tam ovocné stromy a kríky, veď 
stále sa hovorí, že miznú včely.

Myslím, že v okolí je veľa 

domov aj výškových, celá 
Petržalka je zastavaná, o 
chvíľu tu nebude ani kúsok 
zelene, len samé domy.

 Mrázová
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Pôvodní obyvatelia 
dnešnej Petržalky (2/2)

H I S T Ó R I A Š P O R T

Vstup VOĽNÝ!

 

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

bratislava.dotknisaneba.sk

Prednášky z oblasti biblickej histórie  
a archeológie

vždy v stredu 

18:00 hod.

 19.  2. PREČO MÁ ZMYSEL ŠTUDOVAŤ PROROCKÚ KNIHU DANIEL?

 26.  2. OPLATÍ SA STÁŤ ZA SVOJIMI ZÁSADAMI? 

 4. 3. SVETOVÉ VLÁDY A KAMENNÉ KRÁĽOVSTVO

PREDNÁŠA: Bc. Marek Riečan

Odhaľte  
SVET BIBLIE PREDNÁŠA: Emanuel Duda

Odhalte svet biblie_proroctvi_inzerce122x65.indd   1 06.02.2020   21:36:14

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

● RUČNÝ pracovník – 680 € mesačne brutto + príplatky
● VODIČ „B“, „T“ – 980 € mesačne brutto + príplatky
● VODIČ „C“ – od 1.300 € mesačne brutto + príplatky

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

Zimná údržba ciest, komunikácií 
a zelene v BA 

0948/374149, dispecing2@aii.sk

Pokojné roky vždy striedali udalosti, ktoré sa zapísali do dejín. 
V 19. storočí sa ich stalo najviac. Prelomovo zasiahli všetky oblasti 
života. Preto historici toto obdobie označujú ako Dlhé devätnáste 
storočie. Pôvodným obyvateľom Petržalky práve vtedy začali naj
väčšie zmeny, ktoré vyvrcholili v 20. storočí.

V predošlom vydaní ste si 
mohli prečítať o  prvých 

kočovníkoch a  usadlíkoch 
na území dnešnej Petržalky. 
Mnohí z  nich, ako prišli, tak 
odišli. Tí, ktorí ostávali, si 
medzi sebou pomáhali a ich 
rodiny sa navzájom premieša
vali. Medzitým prichádzali 
ďalší. Od polovice 19. storočia 
sa tu sťahovali skúsení zele
ninári a  kvetinári z  Bulhar
ska. A  tiež kočovné skupiny 
Rómov. Tí sa tu však presúvali 
z južného Uhorska iba na tep
lejšie mesiace. Domáce obyva
teľstvo žilo v obciach Engerau, 
Kapitulský dvor a v osade na
zývanej Durvayova tehelňa. 
A tiež v neďalekých dedinách 
Aulissel a Ovšište. Tí najchu
dobnejší žili vo štvrti nazýva
nej Elýsium. Veľké zmeny sa 
však týkali všetkých.

Obyvatelia zdecimovaní 
Napoleonom

V  roku 1809 chcel Napo
leon Bonaparte (1769 – 1821) 
prejsť cez toto hraničné úze
mie na druhý breh Dunaja. 
So svojou armádou však 
musel ostať v  obci Engerau. 
Mešťania z Prešporku totiž 
preventívne odstránili most. 
Nahnevaný Napoleon ich 
mesto preto ničil guľometmi 
vystreľovanými cez Dunaj. 
Niekoľko dní ľudia v Engerau 
tŕpli strachom. Napoleonovi 
vojaci im pobrali kone, domá
ce zvieratá i úrodu. A  keďže 
nedokázali prejsť cez rieku, 
vybíjali si hnev na bezmoc
ných roľníkoch. Ich počet 
vtedy dramaticky klesol. 

Zeleninári, robotníci 
a vidiečania 

Približne od roku 1850 za
čali tunajší obyvatelia postup
ne zasypávať Kapitulské a ešte 
jedno malé rameno Dunaja. 
Vytvorenú plochu následne 
lacno predávali prisťaho
valcom, z  ktorých sa stávali 
zeleninári. Cenovo výhodné 
pozemky, a  najmä otvore
nie prvého železného mosta 
cez Dunaj (1892), i následné 
električkové spojenie medzi 
Viedňou a Bratislavou (1914) 
lákalo hlavne rakúske firmy. 
Zakladali tu pobočky a  za
mestnávali robotníkov i úrad
níkov. Tí sa prisťahovali aj 
s  rodinami. Väčšina hovorila 
po nemecky (85 %), zvyšok po 
maďarsky (17 %) a po sloven
sky (10 %). Toto sa však pred 
sto rokmi začalo meniť.   Dňa 
28. 10. 1918 vzniklo Česko
slovensko a pár mesiacov na 
to predstavitelia nového štátu 
vyhlásili Bratislavu za hlavné 
sídlo Ministerstva pre správu 
Slovenska (16. 3. 1919). Od 
roku 1920 preto prichádzalo 
množstvo vidiečanov zo Slo
venska, z Moravy a z Čiech do 
Bratislavy. Ako píše historik 
Ján Čomaj, tí, ktorí preferova
li dedinskú atmosféru, sťaho
vali sa do Petržalky. 

Nevyhovujúcich 
odstraňovali

Najtragickejšia zmena oby
vateľstva nastala v roku 1938. 
Petržalku (a Devín) si vtedy 
násilím pričlenili k Tretej ríši 
fašisti pod vedením despotic
kého Adolfa Hitlera. Ľudia na 

pravom brehu Dunaja boli v 
pasci. Kto mohol a stihol, ten 
odtiaľ utiekol. Tí, ktorí osta
li, museli sa podriadiť záko
nom Tretej ríše. Niektorí sa 
presťahovali do uvoľnených 
bytov. Mnohých nevyho
vujúcich však zavreli v  kon
centračnom tábore. Až  497 
osôb (približne toľko ľudí žije 
v  dvoch 12poschodových 
vežiakoch) skončilo zavraž
dených v masovom hrobe na 
cintoríne. 

Po oslobodení Bratislavy 
a Petržalky (4. 4. 1945) sa mu
seli odsťahovať mnohí pôvod
ní obyvatelia, ktorí tieto hrô
zy prežili. Do platnosti totiž 

vstúpili tzv. Benešove dekréty 
číslo 71 a 28. Noví komunis
tickí zástupcovia štátu ich 
vyhnali len kvôli maďarskej či 
nemeckej národnosti. Nebrali 
ohľad na vek, ani na predchá
dzajúce zásluhy a obete. 

Všetci, ktorí mohli ostať, 
i  tí, ktorí sa prisťahovali do 
uvoľnených bytov, sa násled
ne stali obyvateľmi Bratisla
vy. Nová vláda rozhodla, že 
z obcí spomínaných v  úvo
de,  vytvoria piaty obvod 
hlavného mesta. A  tak, dňa  
13. februára 1946, vzniklo síd

lisko Petržalka. Tým nastala aj 
posledná veľká zmena národ
nosti obyvateľstva Petržalky. 
V ďalšom vydaní sa dozviete, 
vďaka spomienkam novinára 
Jána Hrušovského, ako sa žilo 
ľuďom v  povojnovej Petržal
ke. 

Katarína Králiková, sprie-
vodkyňa dejinami a blogerka

Hlavné zdroje + foto: Ján 
Čomaj: Petržalka-Enge-

rau-Ligetfalu. Marenčin PT, 
2019. Ľuboš Kačírek - Pavol 

Tišliar: Petržalka v rokoch 
1919 – 1946. Stimul. 2014. 

Schválené dotácie
	FC Petržalka, družstvo 23 976,37 € (futbal)
	Hockey club Petržalka 2010, o.z. 6 865,06 € 
	ŠK Juventa Bratislava, o.z. 1 620,57 € 
 (tanec a moderná gymnastika)
	MŠK Iskra Petržalka, o.z. 8 571,45 € (futbal)
	Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. 
 13 393,11 € (basketbal)
	Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. 19 552,00 € 
	Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky 
 oddiel 10 148,58 € 
	Rekreačný beh, o.z. 7 820,96 € 
	Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. 8 051,89 €

menej ako rekreační bežci
Hokejisti dostali

Na minulotýždňovom miestnom zastupi
teľstve poslanci schvaľovali aj poskytnutie 
dotácií z rozpočtu mestskej časti pre veľ
ké športové kluby. Spokojní s VZN, ako aj 
s výškou dotácie neboli zďaleka všetci. 
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Viac ako o  výške dotá
cií pre jednotlivé kluby, 

poslanci diskutovali o  VZN 
a  spôsobe výpočtu dotácií. 
Systém prerozdeľovania sa mi
nulý rok menil, pretože sa za
stupiteľstvu zdalo, že futbalisti 

z  FC Petržalka dostávajú ne
primerane veľa financií a roz
diely chceli vyrovnať.

Lenže viacerí poslanci 
s  VZN nie sú spokojní ani 
teraz. Poslanec Matúš Repka 
skonštatoval, že nemá vedo

mosť, že by sa plánovali ne
jaké rekonštrukcie verejných 
ihrísk za ušetrené peniaze 
a  tiež dodal, že má avízo o 
tom, že FC Petržalka chce 
zvyšovať mesačné poplatky za 
členstvo v klube. Poslanec Jo
zef Fischer, predseda Komisie 
športu sa vyjadril, že plánujú 
na komisii analyzovať náklady 
klubov, na prenájmy, na pre
vádzku a pretaviť to do novely 
VZN. Poslanec Peter Cmorej 
navrhol aj možnosť poskyto
vať dotácie prostredníctvom 
športových poukazov pre 
každé jedno dieťa. Zmeny 
VZN sú naplánované na apríl. 

Sklamaní z  výšky dotácie 
boli hokejisti. Hockey club 
Petržalka 2010 sa k  nej vyjad
ril aj verejne prostredníctvom 
svojej facebookovej stránky: 
„Petržalka dnes na mestskom 
zastupiteľstve ocenila hokej ako 
národný šport menej ako rekre-
ačný šport. Je to až neuveriteľ-
né, ale je to tak. Čiže rekreačný 
šport dostáva na rok 2020 väčší 
príspevok ako hokej. Ten prí-

spevok je pritom veľmi dôležitý 
s ohľadom na rozvoj. A pritom 
náš hokejový stánok slúži aj pre 
širokú verejnosť, čo nemôže po-
vedať žiadne iné športové od-
vetvie. Tak ocenila mestská časť 
prácu našich trénerov a obeta-
vosť našich rodičov...“

V  diskusii ešte dodali, že 
v  tomto roku sú v  situácii, 
keď hokej v  Petržalke dotuje 
mesto a  mestskú časť. „Mys-
lím tým o 100 % zvýšenú daň 
z  nehnuteľnosti v  pásme C. 
Mestu musíme odviesť cca 
30.000 eur na dani, z  toho 
neviem presne koľko percent 

putuje naspäť do mestskej-
časti Petržalka, ale určite 
minimálne 30 % (mestským 
častiam mesto odovzdáva 50 
percent výnosu dane z nehnu-
teľnosti, pozn.red) . Mali sme 
aj rokovanie na magistráte, 
kde sme žiadali vytvorenie 
novej „daňovej kategórie“ pre 
športoviská, nakoľko sme 
v rovnakom daňovom pásme 
ako sú napríklad obchodné 
centrá... Odpoveď bola, že to 
je cca 2-3-ročný proces. Toto 
je ozaj reálny problém...“ (in)

foto: FB Hockey club  
Petržalka 2010
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Bernard  
Berenson posúval 4. časť  

tajničky

skratka  
obrneného 
transpor-    

téra

citoslovce 
oblízania

zložnokve-   
tá rastlina

druh  
mastiva

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

maškrtili  
(kniž.)

3. časť 
tajničky

ostro  
páchne  
(expr.)

pestrý  
papagáj

rímske  
číslo 51

odparo-     
vanie

Pomôcky: 
leprid, ro-    
tel, sinica,  
parlando

trocha  
obšuchuje

2. časť 
tajničky

ohraniče-    
ná plocha

orga-       
nizované 
záujmové 
združenie

čušalo osobné  
zámeno

variant hry  
v mariáši

makula  
(lek.)  
Emília  
(dom.)

nočný  
podnik  
kyprite  
pluhom

ale, avšak

vysadia  
stromkami  

ovocný  
strom

odspodu  
obhryzie  
únosca  
Heleny  

mužské  
meno

natrie  
mazivom  
staršie  

muž.meno

bujný kôň  
(expr.)  
koral,  

po česky

meno  
kravy  

s lysinou

knedle  
s náplňou  

Valér  
(dom.)

združenie  
podnikov  
topí sa  
(kniž.)

biblické  
mužské  
meno

Pomôcky: 
hever, imi-   
sia, dinas,  
pelit, pinit

z prednej  
strany

katedra  
tel. vých.  
5. časť 
tajničky

prenosné  
prístrešie  
Letecké  

opravovne

grécky  
boh lásky  
narovno

obkrútila

zlúčenina  
bóru  

s kovom  
odpojili

Adela  
(dom.)  
čulá,  
rezká

odháňalo

vypočítaj  
násobením 
močiarna  

bylina

Norton  
Utility  

grécke  
písmeno

kazilo  
(hovor.)

požil  
tekutinu  

druh 
muskovitu

hotel  
v auto-      
buse  

prislúcha

veľký  
štátny  
útvar

babre  
(expr.)  

povojník  

daj  
do ruky  

hudobný  
nástroj

zhora,  
odvrchu

španielske  
ženské  
meno

bodli  
cenina

Vavrinec  
(dom.)  

tlmil  
(zried.)

ruský  
súhlas

súvislá,  
nepretržitá  

druh  
zeleniny

idant  
(gen.)  

týkajúce  
sa paviána

strýkovia  
(hovor.)

Izidora  
(dom.)  

spodina  
(v med.)

citoslovce  
výsmechu  
päťmocný  

alkohol
Pomôcky: 
basis, pen-  
tit, kolag,  
karosol

iný názov  
lutitu  

oranie

bdie  
osáľajú

Pavol  
(dom.)  

vyznávač  
hinduizmu

stredoveké 
vežové  
hodiny

rod  
vtákov  
rozum  
(kniž.)

násoska  
(vin.)  

EČV Šale

EČV  
Rožňavy

tropický  
plod  

umiera

modrozele-  
ná riasa  

vznáša sa

citoslovce  
bzukotu

zakaľoval  
chyba  

(hovor.)

prvok  
zn. La  

1. časť 
tajničky

skotóm,  
po česky

chorobná  
zúrivosť

ihličnatý  
strom  

má  
službu

okrem  
iného  

skratové  
spojenie

silika  
loďka

Pomôcky: 
Saul, vach-  
ta, sasia,  

okteto

susedský  
zásah  

citoslovce  
výstrelu

tenisový  
úder  

vysádza

tlač,  
po česky  

Adam  
(dom.)

prudko  
preletelo  
(expr.)

poskytla  
(kniž.)  
remíza  
(šach.)

Elektráreň  
Vojany  

odd. tech.  
kontroly

majú  
schopnosť  

niesť

hovorene  
(hud.)  

Inžinierske  
stavby

ozn. liet.  
Etiópie  
MPZ  

Ekvádora

stena požaduj
skladba  

pre osem  
hlasov

ako  
(bás.)

zabezpe-    
čujete koktám

K R Í Ž O V K A


