
Trvalý pobyt vám 
k miestu v škôlke 
nepomôže 
Riaditeľky materských škôl sa zhodli 
na jedinej podmienke. 

Čo mesto opraví 
v Petržalke  
za zvýšené dane?
Okrem iného aj Jiráskovu  
a Mamateyovu ulicu či Sad Janka Kráľa. 

Vzniká ďalšia  
komunitná záhrada 
Prázdny dvor vedľa priemyslovky na 
Hálovej má potenciál na to, aby sa 
zmenil na priestor spájajúci susedov 
a susedky. Môžete sa pridať.

Janíkov 
dvor  
mení tvár
Neďaleko budúce-
ho depa električky 
sa začala výstavba 
ďalšej etapy Slneč-
níc. Zašli sme sa 
tam pozrieť.
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Magistrát začal na portáli open-
data.bratislava.sk sprístupňo-

vať verejnosti dáta, ktoré používa pri 
plánovaní dopravy, úprav verejných 
priestranstiev či územnom plánova-
ní. Jedným z  nedávno zverejnených 
údajov je aj hustota zaľudnenia hlav-
ného mesta. Po rozkliknutí sa vám 
ukáže farebne rozlíšená mapa Bra-
tislavy - prehľad počtu obyvateľov 
podľa trvalého pobytu do štvorcovej 
siete tzv. rastra či gridu. Neprekva-
pí, že Petržalka v zahustenosti vedie.  
Tieto dáta jej však môžu pomôcť 
a magistrát deklaruje, že ich pri roz-
voji mesta plánuje aktívne využívať. 
„Na základe takýchto dát oboha-
tených napríklad o  vekové zloženie 
mestská časť dokáže plánovať aj 
ihriská pre najmenších, materské ško-
ly, základné školy či denné stacionáre 
pre seniorov,“ vysvetľuje Pavol Škápik, 
hlavný dátový analytik mesta Brati-
slava a  zároveň petržalský poslanec. 

Na blogu Denníka N zverejnil Top 5 
husto obývaných oblastí Bratislavy 
a  my sme ho požiadali o  komentár 
k zahustenosti v Petržalke.
Z  piatich najobývanejších rastrov 
Bratislavy sú tri v Petržalke, patrí 
jej prvé, druhé a štvrté miesto. Mo-
hol by byť toto argument pre súčas-
ný odpor obyvateľov voči výstavbe 
v Petržalke, pre názor, že táto mest-
ská časť už nepotrebuje ďalšie za-
husťovanie?

 V  rámci môjho blogu o  Top 5 

miestach v  Bratislave podľa hustoty 
trvalo bývajúcich obyvateľov môžem 
konštatovať, že naozaj 3 z 5 patria na-
šej Petržalke. Dokonca je to tak, že aj 
v rámci celoslovenského porovnania 
by časti Petržalky patrili k najhustej-
šie obývaným miestam  Slovenska. 
Preto môžeme konštatovať, že naozaj 
Petržalka je najhustejšie obývaná časť 
Slovenska.

Čo môžeme ešte z týchto dát pozo-
rovať, že všetky tri susedia so súčas-
nou alebo budúcou trasou električky, 
takže aj opodstatnenosť jej výstavby 
zodpovedá potrebám obyvateľov 
Petržalky. 

Pokračovanie na strane 6

Porovnajte husto 
obývané oblasti 
v Európe
Bratislava - 18 000
Barcelona - 53 000
Paríž - 52 000
Praha - 24 000
Štetín - 33 000
Brusel - 29 000

najhustejšie obývané časti Petržalky?
Čím trpia

Najvyššia hustota obyvateľstva v Bratislave je  
v Petržalke. Z prvých piatich najhustejšie obývaných 
oblastí mesta jej patria tri.

Zahustenosť v Bratislave
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TRADIČNE KVALITNÉ MÄSOVÉ VÝROBKY OD MIRAN-A
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Bravčové stehno  ............................................ 4,99 €
Bravčové karé   ............................................... 4,99 €
Bravčové plece   .............................................. 4,89 €
Bravčová krkovička  ........................................  4,79 €
Bravčový bok, bravčové rebro   ........................ 4,69 €
Hovädzie zadné  ............................................  9,99 €
Hovädzie predné b.k. krk   ............................... 7,49 €
Hovädzie predné močing na guláš   ................. 6,49 €
Hovädzie predné s.k.   .................................... 4,99 €

Jaternice, krkavnice  ....................................... 3,99 €
Bravčová tlačenka  .......................................... 4,49 €
Zabíjačková kaša  ............................................ 2,99 €
Pečeňový syr  .................................................. 4,49 €
Paprikový lalok  .............................................. 3,99 €
Sedliacka klobása  ......................................... 5,99 €
Bravčová klobása  ........................................... 6,99 €
Bravčová šunka  .............................................. 5,99 €
Šunková saláma  ............................................ 3,99 € 
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„Prijímanie detí do ma-
terských škôl v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka sa 
uskutoční v termíne od 27. ap-
ríla do 30. apríla 2020,“ infor-
movala mestská časť.

Riaditeľky sa zhodli na 
jedinej podmienke 

Minulý rok sme v  Petržal-
ke riešili spor, ktorý odštar-
tovali odporúčania, ktoré dal 
starosta Petržalky Ján Hrčka 

riaditeľkám materských škôl. 
„Nech majú prijaté deti k 1. 1. 
2019 trvalý pobyt v  Petržal-
ke a nech majú k 31. 8. 2019 
aspoň tri roky,“ žiadal starosta 
Ján Hrčka, ktorý sa postupne 
stretol s riaditeľkami všetkých 
24 materských škôl v  Petr-
žalke.  Od viacerých sa však 
dozvedel, že sa jeho odporú-
čaniami riadiť nebudú. Nasle-
doval spor. Riaditeľky tvrdili, 
že je to ich výsostná kompe-
tencia a starosta do nej nemá 

právo zasahovať, Ján Hrčka 
apeloval na to, že Petržalka, 
ktorá škôlky financuje, má 
miesta v  nich ponúknuť naj-
skôr Petržalčanom. Riaditeľky 
nesúhlasili, vzdali sa funkcií, 
starosta sa im ospravedlnil, 
do funkcií sa vrátili... A prijaté 
bolo VZN, podľa ktorého za 
pobyt dieťaťa v materskej ško-
le od 1. januára 2020 prispieva 
zákonný zástupca dieťaťa me-
sačne príspevok 30 eur, „ak 
má dieťa trvalý pobyt v mest-

skej časti Bratislava-Petržal-
ka k 1. januáru kalendárneho 
roka, ktorý predchádza ka-
lendárnemu roku, v  ktorom 
dieťa v danom školskom roku 
začne navštevovať materskú 
školu“. V ostatných prípadoch 
je výška príspevku 100 eur 
mesačne na dieťa.

Toto VZN zostáva v  plat-
nosti, podmienky na pred-
nostné prijímanie však tento 
rok zostali výlučne na riadi-
teľkách materských škôl. A tie 
sa vzácne zhodli, že v prípade 
zvýšeného záujmu sa „pred-
nostne prijímajú deti, ktorých 
súrodenec bude aj v školskom 
roku 2020/2021 navštevovať 
MŠ...“ Ekvivalent k  tejto vete 
majú na svojich webových 
stránkach zverejnené všetky 
petržalské materské školy. 

Zároveň platí školský zá-
kon, podľa ktorého sa na zá-
klade písomnej žiadosti zá-
konných zástupcov detí budú 
do MŠ prijímať: spravidla 
deti vo veku od 3 rokov do 6 
rokov ich veku, prednostne 
deti, ktoré dovŕšili piaty rok 

veku a  majú v  nasledujúcom 
školskom roku plniť povin-
nú školskú dochádzku (deti, 
ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia  
5 rokov), prednostne deti 
s  odloženým začiatkom pl-
nenia povinnej školskej do-
chádzky a  deti s  dodatočne 
odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky.

Do špeciálnych tried v MŠ 
možno podať žiadosť aj o pri-
jatie dieťaťa so zdravotným 
postihnutím a  zdravotným 
oslabením nasledovne: ľahko 
mentálne, zmyslovo alebo te-
lesne postihnuté, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, 
deti s  poruchami správania 
do MŠ Turnianska, deti s au-
tizmom do MŠ Iľjušinova, 
deti s  poruchami výživy do 
MŠ Pifflova.

Písomné rozhodnutie 
o  prijatí alebo neprijatí die-
ťaťa na predprimárne vzdelá-
vanie v MŠ oznámi riaditeľka 
materskej školy najneskôr do  
18. 06. 2020. 

(in)
foto: shutterstock

Trvalý pobyt vám k miestu 
v škôlke nepomôže Po minuloročnom 

„boji“ riaditeliek 
materských škôl so 
starostom, budú 
tento rok upred-
nostnení vo všet-
kých petržalských 
škôlkach len súro-
denci detí, ktoré 
už do danej škôlky 
chodia. 

Aj pre  
verejnosť
Pri Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave 
postavia viacúčelovú 
športovú halu.

Slovenská asociácia uni-
verzitného športu na ňu 

dáva dva milióny eur, ktoré 
dostala od vlády, univerzita 
pozemok. Hala bude slúžiť 
nielen univerzitným športov-
com, ale aj širokej verejnosti.

V  súčasnosti má Ekono-
mická univerzita len jednu 
telocvičňu, ktorá je pri štu-
dentskom domove Horský 
park, ostatné športoviská 
a  priestory na vykonávanie 
telovýchovných aktivít si 
musí prenajímať.

V  súčasnosti sa pripravujú 
podklady na verejné obsta-
rávanie, termín dokončenia 
haly je december 2021 alebo 
rok 2022. V budúcnosti by sa 
športovisko mohlo rozširovať 
aj ďalej. (tasr)

Schváliť zmenu rozpočtu 
ešte musí mestské zastupi-

teľstvo. Zapracované sú v ňom 
nové príjmy, a to 12-miliónov 
eur z vyššej dane z nehnuteľ-
ností a 10-miliónov eur navyše 
je z  finančnej podpory vlády 
pre Bratislavu. 

Vedenie mesta deklarovalo, 
že tieto navyše získané penia-
ze do mestskej kasy použije 
na projekty, z  ktorých budú 
profitovať všetci obyvatelia 
Bratislavy, že tieto financie 
budú investované do opravy 
ciest a  chodníkov a  do skva-
litnenia verejného priestoru 
v meste.

Namiesto pôvodne plá-
novaných 12 km sa opraví  
57 km jazdných pruhov. Na 
uliciach Herlianska, Hradská, 
Štepná-Pri kríži či Jiráskova 

sa okrem nového povrchu vo-
zovky bude v  opravovaných 
úsekoch robiť aj nový povrch 
chodníkov vrátane bezbarié-
rových priechodov.  

Na Hodžovom námes-

tí bude opravená fontána, 
doplní sa zeleň, osvetlenie, 
kamerový systém aj WiFi. 
Peniaze pôjdu aj do opravy 
mestských hradieb, ktoré sú 
v havarijnom stave a  ktoré 

vďaka tomu budú môcť byť 
opäť sprístupnené verejnosti. 
Upravená bude promenáda 
pod hradom Devín, pribudne 
tu zeleň, nový mobiliár, osvet-
lenie. Rozsiahlejšou úpravou 
prejdú aj Železná studnička, 
či Kamzík... 

Prehľad jednotlivých plá-
novaných opráv a projektov je 
zverejnený na: https://brati-
slava.sk/sk/lepsie-cesty-a-ve-
rejne-priestory.

(pb, pn)

Magistrát zverejnil zoznam komunikácií a verejných priestorov, ktoré 
budú zrekonštruované alebo novovytvorené vďaka zvýšeným daniam. 

Čo mesto opraví  
v Petržalke za zvýšené dane?

V našej mestskej časti
V zozname ide o verejné priestory 

 Rekonštrukcia pomníka Daniela Tupého a okolia - výsadba, povrchy, mobiliár, osvetlenie 
 Sad Janka Kráľa - výsadba a rekonštrukcia - mobiliár, povrchy, osvetlenie 
 Skatepark Nový Most - Nový skatepark, revitalizácia povrchov a osvetlenia.

Cesty a chodniky 
 Jiráskova - od Romanovej po Smolenickú/ Bratskú - pokračovanie Romanova oprava živičných 

vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného 
krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku, výmera 10 500,00 m2.

 Mamateyova - od Gettingovej po Šustekovu oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava 
vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmera 9 000,00 m2.

Opravy z bežného rozpočtu 
 Bosákova - Zastávka MHD Bosákova smer Farského debarierizácia a vybudovanie betónovej 

zastávky MHD 
 Romanova - Zastávka MHD Bradáčova, debarierizácia a vybudovanie betónovej zastávky MHD. 
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Keď prejdete popod 
Panónsku cestu dnes, 

zistíte, že tu bager odhalil dlhé 
roky skryté pokračovanie nik-
dy nezrealizovaného metra. 
Najväčšiu ra-
dosť z  toho 
mali vyznávači 
graffiti, ktorým 
sa otvorili nové 
plochy pre se-
bareal izác iu . 
Múry tu dnes 
hrajú nádher-
nými farbami 
a  niektoré die-
la sú skutočne 
obdivuhodné. 
Na jedného 
zo sprejerov na-
razíme v  tejto 
legálnej graffiti 
zóne aj počas 
našej návšte-
vy. „Som tu od 
desiatej a  bu-
dem zrejme až 
do zotmenia,“ 
hovorí mladý 
chalan s  re-
spirátorom na 
tvári, obklopený haldou spre-
jov. Maľbu hadích očí, ktoré 
skrývajú jeho značku, nemá 
ešte zďaleka dokončenú. Keď 
ho pochválime, skonštatuje, 
že sú tu oveľa lepšie diela. Vraj 
pozná svoje limity, vie, kde je 

jeho miesto, a  preto tvorí na 
vonkajšom múre. Ten vnútor-
ný je pre „tých lepších“. A nepí-
sané pravidlo hovorí, že sprejer 
nikdy nepremaľuje dielo, ak ho 

nevie nahradiť 
kvalitnejším.

Pokračuje-
me ďalej. Od-
halenie torza 
metra bolo 
nutné kvôli 
ceste, ktorou 
sa  autá dostá-
vajú do západ-
nej časti. Tá 
bola do janu-
ára nedotknu-
tá výstavbou, 
od decembra 
má však deve-
loper Cresco 
právoplatné 
stavebné po-
volenie na tri 
bytové domy, 
dve podzem-
né garáže, 
p a r k o v a c i e 
miesta či  ko-
munikácie nad 

terénom. Práve týmito troma 
deväťposchodovými doma-
mi sa spúšťa výstavba novej 
časti Slnečníc. Developer ich 
nazval Slnečnice POP a  už 
minulý týždeň v  nich spustil 
predaj bytov. 

Zatiaľ je v  priestore budú-
cich domov len zhruba tristo 
metrov dlhá jama, do ktorej 
budú najbližší mesiac a  pol 
robotníci zakladať 1022 vibro-
pilotov do šesťmetrovej hĺbky, 
zhruba 35 za deň. Keď budú 
tieto hĺbkové základy hotové, 
nastúpia stavebníci.  „S dokon-
čením celej stavby sa počíta v 
treťom kvartáli 2022, pričom 
prvá etapa (T2, T3) by mala 
byť dokončená už v  druhom 
kvartáli 2022,“ informovala 
nás Lenka Dolinajová z  PR 
oddelenia Cresco Real Estate. 
„Prví obyvatelia by sa po zís-
kaní kolaudačného rozhodnu-
tia mohli sťahovať v  druhom 
štvrťroku 2023.“ To je aj rok, 
kedy by malo mesto dokon-

čiť pokračovanie električkovej 
trate.

Výsledkom bude 360 bytov 
a  takmer päťsto parkovacích 
miest, 202 v  garáži a  291 na 
teréne. „Pri bytových domoch 
Slnečnice POP vznikne v bu-
dúcnosti s  ďalšou výstavbou 
park, ako aj pešia promená-
da, ktorá sa plynulo napojí 
na bulvár tiahnuci sa od elek-
tričkovej trate až po nákupné 
centrum Slnečnice Market,“ 
informoval Ján Krnáč, výkon-
ný riaditeľ CRESCO REAL 
ESTATE. V budúcnosti sa tu 
ráta aj so strednou, základnou 
a materskou školou.

Na jednu školu už developer 
Slnečníc získal kladné záväzné 
stanovisko mesta. „Postupne 

pripravujeme dokumentáciu 
k podaniu žiadosti o vyda-
nie územného rozhodnutia,“ 
doplnila Lenka Dolinajová. 
Stavba vyrastie v zóne B, kto-
rú od zóny A oddeľuje budúci 
koridor električky. Malo by ísť 
o združenú základnú a strednú 
a tiež materskú školu, základná 
bude aj na petržalské pomery 
patriť k najväčším, celkovo by 
do nich malo chodiť vyše 1200 
detí. Je to príkladný počin, naj-
mä v kontexte otázky, kedy sa 
naposledy v  Petržalke posta-
vila nová škola. V posledných 
rokoch sa totiž len čiastočne 
rekonštruujú tie staré. (in)

foto: Matúš Husár,  
katasterportal

Vizualizácia: Cresco

V Ý S TAV B AS P O L O Č N O S Ť

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
A GYMNÁZIUM CHRISTA BOTEVA

Záporožská 8
851 01 Bratislava

Telefón: 0911 825 719 
0911 126 644

Email školy:
bsou@bsou.sk• •

Prijíma v šk.r. 2020/2021 žiakov  
do prvej triedy základnej školy
PONÚKAME:
• individuálny prístup v málopočetných triedach
• výučba troch jazykov naraz – bulharský, slovenský a anglický
• celé štúdium a družina sú bezplatné
• zápis detí do všetkých ročníkov je možný počas celého školského roka

Nie je potrebné, aby Vaše dieťa vedelo po bulharsky. My ho naučíme!

Minulý rok sme s  rados-
ťou informovali, že 

členovia OZ Koza v Háji pre-
menili nevyužitý priestor na 
Hrobákovej, opustené torzá 
pieskovísk a  betónovú plo-
chu na zelenú oázu s bohatou 
úrodou zeleniny. A  nielen to. 
Okrem toho, že tu  záhradní-
či 15 rodín združenia, je to aj 
miesto, kde sa pristavujú suse-
dia povzbudiť ich, pochváliť či 
prehodiť pár slov. Seniori si tu 
radi posedia a deti sa zahrajú...

Aktuálne majú podobnú 
ambíciu susedia z  petržalskej 

štvrte Dvory. Päť nadšencov 
po viac než dvoch rokoch 
snahy získalo nájomnú zmlu-
vu s mestom a prázdny dvor 
vedľa priemyslovky na Há-
lovej ulici hodlajú aj vďaka 
ochote pani riaditeľky preme-
niť na živý priestor, kde bude 
okrem vyvýšených záhonov 
priestor aj na rôzne akcie 
a kultúrne podujatia. 

„Petržalka je rozľahlá a ze-
lená mestská štvrť, ktorá však 
má veľa nevyužitých verej-
ných priestorov. Sú opustené, 
nevytvárajú príležitosti na 

stretávanie sa susedov. To sa 
redukuje len na detské ihriská 
či uzavreté športoviská,“ hovo-
rí o  motiváciách, ktoré viedli 
k  projektu komunitnej záhra-
dy, jedna z členiek lokálnej ini-
ciatívy, Júlia Choleva Vrábľová. 
„Spojili sme sa preto s organi-
záciou Vnútroblok, ktorá pod 
vedením Sandry Stasselovej 
má skúsenosti už s  viacerými 
úspešnými projektmi komunit-
ných záhrad v Bratislave.“ 

Aktuálne pozývajú na prvé 
stretnutia susedov, ktoré 
budú 9. a  11. marca v  jedál-
ni SPŠE Hálova 16. Hľadajú 
zhruba 50 ľudí, najmä z blíz-
keho okolia, ktorí by mali 

V Petržalke vzniká ďalšia komunitná záhrada 
Prázdny dvor vedľa priemyslovky na Hálovej má potenciál na to, 
aby sa zmenil na priestor spájajúci susedov a susedky. Chcete sa 
pridať? Prvé stretnutia susedov budú 9. a 11. marca.

Pôvodný „sklad nepotreb-
ných vecí“ sa mení na 

Centrum solidarity, ktoré chce 
slúžiť vzájomným stretnutiam 
i  sociálnej pomoci všetkým, 
ktorí to potrebujú, osamelým 
rodičom, seniorom a  ľuďom 
bez domova. Naďalej zostáva 
v  rukách Bratislavskej arcidie-
céznej charity, ktorá tu však 
nedávno zorganizovala prvý 
SWAP, teda výmenu obleče-
nia medzi obyvateľmi. Okrem 
prípravy ďalšej vzájomnej 
výmeny uvažuje o  možnosti 
realizovať v  priestoroch cen-
tra prednášku na ekologickú 
tému či workshop upcyklá-
cie, teda premeny oblečenia, 
na ktorom si staršie alebo už 

nepadnúce oblečenie pre-
šijete na módne kúsky pod 
dozorom kreatívnej školiteľky. 
Ak máte záujem zapojiť sa do 
chodu Centra solidarity, prí-
padne máte nápad, čo by sa 
dalo v  centre zrealizovať, pri-
hlásiť sa môžete na mailovej 
adrese centrumsolidarity@
charitaba.sk.

Centrum solidarity sa na-
chádza v Petržalke na Jasov-
skej 6. Otvorené je v  utorok, 
stredu, piatok a  sobotu. Aj 
vy si tam môžete prísť vybrať 
oblečenie a  veci do domác-
nosti za symbolické ceny.  

(mm)
foto: in

Zapojte sa do chodu  
Centra solidarity
Ešte donedávna Sklad solidarity zmenil ná-
zov a chce sa viac otvoriť ľuďom.

Presne pred rokom sme v rozsiahlom článku avizovali, že pustnúci 
Janíkov dvor už nebude smetiskom. Aktuálne sa začala výstavba 
ďalšej etapy Slnečníc už aj v západnej časti, v zóne A, kde bude 
v budúcnosti aj depo električky. Zašli sme sa tam pozrieť.

Obchodné 
centrum

Na západnej strane je 
v  procese schvaľovania žia-
dostí aj výstavba tzv. Strip 
Mall. V  októbri minulého 
roka podal developer žiadosť 
o  stavebné povolenie. V  nej 
sa píše, že by malo ísť o veľko-
kapacitnú široko sortimentnú 
predajňu potravín, drogérie 
a  doplnkového priemysel-
ného tovaru pre domácnosť 
a  doplnkovú predajnú plo-
chu pre predaj a  služby for-
mou koncesionárov.

Pôjde o jednopodlažnú 
halu s  menšou dvojpodlaž-
nou časťou, so zázemím pre 
zamestnancov na poschodí. 
Výstavba od nadobudnu-
tia povolenia by mala trvať 
zhruba rok.

záujem sa do projektu komu-
nitnej záhrady zapojiť. „Môžu 
nás kontaktovať aj e-mailom 
na adrese zahrada.dvory@
gmail.com alebo na Facebo-
oku v skupine Komunitná zá-
hrada Dvory,“ pokračuje Júlia 
Choleva Vrábľová.

Dodáva zároveň, že celý 
proces vzniku komunitnej zá-
hrady dokumentujú a  vytvá-
rajú návod, ako postupovať 
aj pre ďalších Petržalčanov. 
„Máme chuť zmeniť nielen 
ten náš dvor, ale spolu s ďal-
šími odhodlanými ľuďmi 
zmeniť viacero podobných 
zabudnutých plôch v  Petr-
žalke,“ vysvetľuje. „Pretože 
nekonečných trávnikov pre-
rušovaných zabudnutými 
areálmi je na našom sídlisku 

veľa a my v nich vidíme veľký 
potenciál.“ 

Po zmene priam volajú 
nevyužívané dvory v  „úč-
kových“ domoch, napríklad 
v Ovsišti. Kedysi v nich bolo 
pieskovisko, v ktorom sa hrali 
deti, dnes tam občas vídate 
sedieť zopár ľudí na rozpad-
nutých lavičkách. Obyvatelia 
týchto domov by mohli mať 
záhradky rovno pod oknami 
a úplne bezproblémovo na ne 
aj dohliadať. 

Sú medzi vami takí, ktorí 
by chceli podobnú komunit-
nú záhradu rozbehnúť? Aj vás 
pozývajú susedia z Dvorov na 
marcové stretnutia. Radi sa 
s  vami podelia o  informácie, 
ako začať a postupovať.  (in)

foto: archív  J. V.

Janíkov dvor mení tvár

Dnes len prázdna plocha 
na Dvoroch sa už na jar 
začne meniť na záhradu 
podobnú tej na Ostredkoch.

➤

➤
➤

➤

Slnečnice POP dnes a na vizualizácii.

Červená plocha je priestor pre budúce domy, na modrej 
by mal vyrásť Strip Mall.

kontakt.: www.strecnianska.sk
www.ambulapraktika.com

tel: 0917 216 039

Všeobecná praktická ambulancia  

Ambulapraktika s.r.o. 
Poliklinika Strečnianska 13, BA - Petržalka,

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
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Pokračovanie zo strany 1
Horšie je to však už s  do-

stupnou občianskou vybave-
nosťou, ktorú mnohé tieto 
miesta majú poddimenzova-
nú, prípadne úplne absentuje. 
A nie sú to len toľko diskuto-
vané škôlky či detské ihriská, 
ale aj denné stacionáre pre 
seniorov, telocvične, komu-
nitné centrá, zariadenia pre 
seniorov, zdravotné strediská  
alebo obyčajné základné školy. 
Aj preto v  rámci zlepšovania 
kvality života by sme sa v Petr-
žalke mali práve v  týchto naj-
hustejšie obývaných štvorcoch 
venovať viac rozširovaniu po-

nuky občianskej vybavenosti 
ako výstavbe rezidenčného 
bývania.
V pomere k iným európskym 
mestám sme na tom v  Bra-
tislave, pokiaľ ide o  hustotu 
obyvateľstva, stále dobre. 
Môžete, prosím, uviesť kon-
krétne čísla porovnania?

 Najhustejšie kilometrové 
štvorce v  Petržalke majú od  
16 000 do 18 000 trvalo bý-
vajúcich obyvateľov. Ak si do 
porovnania zoberieme iné eu-
rópske  mestá, tak napríklad 
v  Barcelone je oblasť s  53 000 
obyvateľov na km2 alebo v Paríži 
je s viac ako 52 000 ľuďmi. Ob-
dobne takto nájdeme aj mestá 
v  iných častiach Európy, ktoré 
majú oveľa väčšiu hustotu. Len 
ako príklad uvediem, že v roku 
2011 bolo 33 štvorcov, v ktorých 
žilo viac ako 40 000 obyvateľov. 
Ide však o mestá, ktoré k týmto 
číslam majú prispôsobenú nie-
len bytovú výstavbu či občian-
sku vybavenosť, ale aj nastavenú 
mobilitu - dopravu.   
Možno predpokladať, že 
zahusťovaniu sa v  najbliž-
ších rokoch nevyhneme ani 
v Petržalke?

 V  rámci zahusťovania ako 
takého, musíme v  Petržalke 
pozerať v  prvom rade na to, 
ktoré miesta by sa mali a mohli 
zahusťovať a tiež, aké iné opat-
renia si takáto nová výstavba 
bude vyžadovať. Myslím tým 
práve to, že ak sa chce niekde 
začať stavať, tak už sám deve-
loper by mal brať ohľad nielen 
na obyvateľov, ktorí tam už bý-
vajú (čo často či takmer vôbec 
nerobí), ale aj na obyvateľov, 
ktorí tam budú po dostavaní 
bývať. Lebo vystavaním  nové-

ho domu a  prisťahovaním  sa 
nových obyvateľov sa zvýši ná-
por nielen na parkovanie či do-
pravu ako takú, ale aj na miesta 
v škôlkach či školách, ihriskách, 
parkoch a  pod. Je pravda, že 
Petržalka bude mať z  tejto 
výstavby vyššiu daň z  nehnu-
teľnosti či poplatku za rozvoj, 
z  prisťahovania obyvateľov na 
trvalý pobyt vyššie dane z príj-
mu fyzických osôb, ale aj to jej 
nemusí pokryť výdavky spoje-
né s novým chodníkom, novou 
cestou, novou triedou v škôlke 
či dokonca novou školou.

Aj preto by každému staveb-
nému povoleniu malo pred-
chádzať spracovanie štúdie 
v  duchu hodnoty za peniaze, 
kde by som si spočítal, čo mi 
to prinesie a  čo ma to bude 
stáť. Lebo, a  na tom v  rámci 
Petržalky už pracujem, sa mi 
môže stať, že mi vyjdú oblasti, 
ktoré boli v minulosti nezmy-
selne a  neefektívne zahustené 
a  prínosy, ktoré táto výstav-
ba priniesla, nezodpovedajú 
problémom, ktoré vznikli. Môj 
osobný názor je, že takýchto 
miest v Petržalke nájdem viac 
a riešenie nebude ľahké. 
Prečo?

 Lebo súčasné nastavenie 
financovania obcí a  miest vy-
chádza z  toho, že dostávajú 
peniaze len z  dane z  príjmu 
fyzických osôb a  z miestnych 
poplatkov a  neostáva im iné, 
len zdvíhať poplatky, čo je, sa-
mozrejme, nemysliteľné.

Aj preto tu vidím jediné 
riešenie a to, v parlamente cez 
poslancov zmeniť zákonné 
nastavenie financovania obcí 
a  miest, spraviť širší daňový 
mix, ktorý by zahŕňal aj príjem 
z  podielu z dane právnických 
osôb či spotrebných daní - 
napríklad na spôsob Českej 
republiky. Toto však z  pozície 
miestneho poslanca neviem 
zmeniť, je potrebný zásah 
a  vôľa z  veľkej politiky. Navr-
hovanou zmenou by sa viac 
peňazí zo štátu presunulo na 
obce a  následne by sa týmito 
peniazmi začala zlepšovať kva-
lita života obyvateľom proble-
matických častí našej Petržalky.  

(in)
foto: Marián Dekan, archív 

P. Š., opendata.bratislava.sk

S Í D L I S K OS Í D L I S K O

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

„Najosídlenejšia 
časť (z pohľadu 
trvalého poby-
tu) je v  okolí ulíc 
Jiráskova, Roma-
nova, Ševčenko-
va, Rovniankova 
či Gessayova 
resp. v  okolí Ná-
mestia Republiky, z ktorého právom by sa malo stať centrum 
života v Petržalke,“ píše Pavol Škápik na blogu. „Počet obyva-
teľov v tomto 1 x 1 štvorcovom kilometri dosahuje viac ako  
18 000 trvalo bývajúcich obyvateľov.

„Druhý najľud-
natejší štvorec 
je taktiež v  Petr-
žalke  s  počtom 
obyvateľov viac 
ako 16 000. Cen-
trálnou osou 
tohto štvorca je 
Furdekova a  Ma-
mateyova ulica, či pre presnejšiu lokalizáciu je to aj Mlyna-
rovičova, Haanova, Lachova či okolie Námestia hraničiarov. 

„Tretím najľudnatejším štvorcom v Bratislave je práve hranica 
medzi bratislavským Starým Mestom a Novým Mestom tvo-
rená ulicami Šancová, Legionárska a začiatok Trnavskej cesty 
a  Vajnorskej ulice. Počet tu evidovaných obyvateľov je na 
úrovni 15,5 tisíca. Pritom práve tu v  okolí Trnavského a  Ra-
čianskeho mýta sú dlhodobejšie najhoršie namerané hodno-
ty kvality ovzdušia.“

„ K o n k r é t n e 
ide o  úze-
mie medzi 
e l e k t r i č k o -
vou traťou 
a  Panónskou 
cestou. Práve 
o b y v a t e l i a 
W o l k r o v e j , 
Vavilovovej či 
Farského ulice 
majú ako prví možnosť dopraviť sa bez prestupu električkou 
do centra mesta. V tomto území má trvalý pobyt okolo 15 000 
obyvateľov.“

Rebríček najväčších gridov v počte trvalo bývajúcich obyva-
teľov v rámci Bratislavy uzatvára štvorec z Dúbravky. „Eviduje-
me v ňom 14,6 tisíca obyvateľov. Ide o územie v okolí Saratov-
skej ulice, teda tiež v okolí električkovej trate, ktorou je možné 
sa dopraviť do centra mesta.“  

(in)
foto: archív P. Š. 

TOP 5 najhustejšie obýva-
ných oblastí Bratislavy

Oslovili sme zaňho mie-
stny úrad, reagovala 

Mária Halašková z  tlačového 
oddelenia: „S  údržbou verej-
ných detských ihrísk mestská 
časť začala v  nedávnej dobe 
vzhľadom na priaznivé po-

časie a  bude v  nej pokračo-
vať v  priebehu nasledujúcich 
mesiacov, do začiatku pre-
vádzkovej doby ihrísk, čo je  
1. 4. 2020,“ odpovedala. 

(in)
foto: archív R.G. 

„Nosná konštrukcia 
pôvodného schodiska 

bola z dôvodu značnej korózie 
v  havarijnom stave a  musela 
byť bezodkladne podopretá 

drevenými dočasnými pod-
perami,“ informovala mestská 
časť na svojom facebookovom 
profile. „Výmena schodiska za 
nové oceľové schodisko, kom-

pletne povrchovo upravené 
žiarovým pozinkovaním, si 
vyžiadala náklady takmer  
11 000 eur.“ (pn)

foto: FB PetržalkaNa ihriská 
nezabudli
„Prečo je väčšina det-
ských ihrísk v Petr-
žalke v zanedbanom 
stave a nachádza sa na nich ešte lístie z jese-
ne roku 2019?“ pýta sa nás čitateľ. 

Takéto schodiská 
môžu mať terasy
Začiatkom februára zabezpečila mestská 
časť výmenu exteriérového oceľového scho-
diska na terasu pri bytovom dome Holíčska 1.

Vyberte sa na medvedí cesnak

TOP 1 PETRŽALKA

TOP 2 PETRŽALKA

TOP 4 PETRŽALKA

TOP 5 DÚBRAVKA

TOP 3 STARÉ MESTO 
– NOVÉ MESTO

Podľa  legendy  je medvedí 
cesnak prvou rastlinou, kto-

rú medveď zožerie po prebu-
dení zo zimného spánku. Za čo 
si táto rastlinka vyslúžila aj   svoj 

prívlastok medvedí. Na stránke 
www.medvedicesnak.sk, ktorú 
založil fanúšik tejto byliny Miku-
láš Prokop, nájdete okrem zaují-
mavých informácií na inšpiráciu 
aj recepty, ale tiež spôsoby, ako 
ho uskladniť, aby ste ho mohli 
konzumovať aj po sezóne, proti 
akým zdravotným ťažkostiam je 
prospešný a zodpovie aj otázku, 
či a ako ho pestovať v záhrade. 
Ak sa chystáte na zber, vedzte, 
že staršie a  väčšie listy cesnaku 

bývajú horké, preto sa pri zbere 
sústreďte na  mladé lístky, ktoré 
sú bohatšie na vitamíny a chu-
ťovo príťažlivejšie. „Pri zbere 
cesnaku si treba dať pozor, aby 
ste si ho nepomýlili s  jedovatou 
konvalinkou. Nepozornejší ľudia 
si často mýlia listy mladej konva-
linky s medvedím cesnakom. Ak 
si nie ste istý, overte si rastlinku 
čuchom –  typická vôňa  vám 
zaručene pomôže pri jeho iden-
tifikácii,“ radí Mikuláš Prokop. (in)

V petržalských lesí-
koch nájdete desiatky 
metrov štvorcových 
posiatych medvedím 
cesnakom. Sezóna sa 
už rozbehla.

Zahustenosť Bratislavy, ako ju vidí portál opendata.
bratislava.sk.

➤

➤
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V novembri nás čitateľ Ras-
tislav Gemerský upozor-

nil na dva nefunkčné stožia re 
verejného osvetlenia pred DK 
5 Lúky na Vígľašskej ulici. 

Vtedy sme oslovili spoloč-
nosť METRO Bratislava, na 
ktorého pozemku nefunkč-
né verejné osvetlenie stojí. 
Reagovali: „Údržbu a  pre-
vádzku osvetlenia   v  loka-
lite bývalého trhoviska pri 
„Braníku“ v Petržalke má na 
starosti jeho zriaďovateľ, MČ 
Petržalka, prostredníctvom 

Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb   Petr-
žalka. Ako vlastník pozemku 
vyzveme   Miestny podnik 
verejnoprospešných služieb   
Petržalka, aby vykonal nápra-
vu uvedeného stavu.“ 

Vo februári tohto roka 
nám pán Gemerský poslal 
fotografiu aktuálneho stavu. 
„Obidva stožiare sa nakloni-
li, a  z toho jeden stožiar sa 
po silných vetroch v  dňoch 
10.2.-14.2.2020 úplne zrútil 
na zem,“ píše. „Kedy odpadne 

aj druhý stožiar, je tiež len 
otázka času. Ak tieto priesto-
ry nemajú žiadneho správcu, 
vlastníka, alebo majiteľa, 
tak za prípadné vzniknuté 
materiálne škody, spôsobe-
né pádom týmito stožiarmi, 
ujmy na zdraví, alebo smrť, 
výlučne zodpovedá príslušná 
samospráva alebo miestny 
úrad...“

Chcela by som vám poďa-
kovať za uverejnenie sta-

noviska k osvetleniu chodníka 
zo zastávky električky Jung-
mannova smerom na pontó-
nový mostík. Ja som písala už 
minulé leto na mestskú časť 
Petržalka, kedy sa osvetlenie 
vyrieši. Zareagovali promptne 
s vysvetlením, že to je v kom-
petencii mesta a moju otázku 
im preposlali. V  septembri 
som dostala odpoveď z  od-
delenia vzťahov s  verejnos-
ťou, že môj podnet preposlali 
zodpovednému oddeleniu a o 
stanovisku ma budú informo-
vať. Po dvoch mesiacoch som 
urgovala odpoveď, napísali mi, 
že majú veľa podnetov a mám 
čakať. Odpovede som sa ne-

dočkala doteraz... Takže, som 
veľmi vďačná, že ste to zistili 
aspoň vy!   Oravcová

(pozn.red. Reakcia ho-
vorcu magistrátu Petra 
Bublu: „Električková za-
stávka Jungmannova má 
byť po dobudovaní elek-
tričky v  Petržalke (pokra-
čovanie električkovej trate 
do Janíkovho dvora) vyu-
žívaná ako občasná, teda 
napr. v  čase výluky elektri-
čiek a  bude nahradená no-
vou zastávkou, ktorá sa má 
volať Chorvátske rameno. 
Od tejto novovybudovanej 
zastávky bude vybudovaný 
prístup k  zastávke s  verej-
ným osvetlením a  bude tiež 
vybudované osvetlenie aj 
popri Chorvátskom ramene. 
Mimo prác v rámci pokračo-
vania električky v  Petržalke 
sa chceme zaoberať osvet-
lením chodníka od súčasnej 
zastávky Jungmannova.“)

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

Tvorte s nami Petržalské noviny

Z REDAKČNEJ POŠTY

Ad: Čakáme, kedy 
spadnú?

Ad: Osvetlenie trasy 
k pontónovému mostíku
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Som predsa chlap!
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Viete, že...

... od 1.januára do 16. februára 2020 sme v našom kraji zazna-
menali 174 dopravných nehôd, čo je o 26 menej ako v rov-
nakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišli o život 
štyri osoby, čo je proti rovnakému obdobiu vlaňajška nárast 
o 300 percent! 

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Zadržanie tabuliek z auta

Rozhodne výberová komisia

Bol by som rád, ak by ste napísali,  
či môžu naši policajti zadržať tabuľky so 
štátnou poznávacou značkou a v  akom 
prípade. Môže sa tak stať, keď mám 
prasknuté predné sklo?  Ďakujem za od-
poveď.            Slavo (gmail.com)  

Má právo vlastníkmi zvolená komi-
sia na schôdzi vlastníkov rozhodovať  
o dodávateľovi a cene prác, keď táto prá-
vomoc z bytového zákona vyplýva len 
vlastníkom v bytovom dome?

   A.F. Petržalka

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobi-
lé na prevádzku v cestnej premávke, ak v zóne 
čistenia stieračmi čelného skla stieračom bez-
prostredne pred vodičom sa nachádza poško-
denie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm. 
V inej zóne čistenia stieračmi čelného skla vtedy, 
ak je viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu 
veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo jednotlivé 
poškodenie je väčšie ako 50 mm. 

Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý 
prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne 
ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo 
môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cest-
nej premávky, životného prostredia, verejného 
zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo 
poškodenia pozemnej komunikácie. Vozidlo 
sa považuje za technicky nespôsobilé na pre-
vádzku v cestnej premávke najmä ak sú, okrem 
povedaného, zistené závažné chyby v  oblasti 
brzdového zariadenia, mechanizmu riadenia, 

v osvetľovacom zariadení a v časti elektronické-
ho systému (napr. nefunkčné brzdové svietidlo). 
Nespôsobilosť vozidla ovplyvňujú aj závažné 
nedostatky zistené na náprave, kolesách, pne-
umatikách, ďalej na podvozku a jeho príslušen-
stve (napr. výfukové potrubie ohrozujúce zdra-
vie osôb vo vozidle), ale aj zaťaženie životného 
prostredia, (napr. prekročené emisné limity mo-
tora) a ďalšie príčiny nespôsobilosti, uvedené vo 
vyhláške ministerstva dopravy a výstavby SR. 

V  zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. je policajt 
oprávnený spolu s osvedčením o evidencii vo-
zidla zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom za 
podmienok uvedených v § 72 ods.1. a to v prí-
pade, ak technický stav vozidla nezodpovedá 
ustanoveným podmienkam. Ako ďalšie dô-
vody nespôsobilosti vozidla zákon uvádza aj 
neplatnosť technickej alebo emisnej kontroly, 
nemožnosť identifikácie údajov v  osvedčení 
o  evidencii vozidla, alebo ich neoprávnené 
pozmenenie, nečitateľnosť alebo poškode-
nie tabuľky s  evidenčným číslom, chýbajúce 
potvrdenie o  poistení zodpovednosti za pre-
vádzku vozidla či nezaplatenú diaľničnú znám-
ku. O zadržaní osvedčenia o evidencii vozidla, 
resp. tabuľky s  evidenčným číslom vydá poli-
cajt potvrdenie, v ktorom môže povoliť ďalšiu 
jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, len ak nie 
je súčasne zadržaná aj tabuľka s  evidenčným 
číslom a  ak takou jazdou nebude ohrozená 
bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. 
Tabuľku s  evidenčným číslom z  motorového 
vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neu-
robil na jeho výzvu. Prípadná škoda spôsobená 
v  súvislosti s  demontážou tabuľky ide na ťar-
chu prevádzkovateľa vozidla.

grundler@chello.sk 

Pán Gustáv (54) z  Bratislavy 
pracuje ako stolár v jednej sú-
kromnej firme, vyrábajúcej ku-
chynský nábytok na objednáv-
ku. Ku cti mu slúži, že nie je iba 
šikovný pracant, ale pochvaľu-
jú si ho aj susedia v  bytovke, 
ako vždy ochotného v prípade 
potreby pomôcť iným. Struč-
ne povedané, jeho curriculum 
vitae by mohlo byť na interne-
te zavesené ako vzor manžela. 
Teda až po tú nešťastnú chvíľu, 
ktorá mierne pozmenila beh 
jeho života.

V septembrový večer prišiel 
domov trochu viac dotrun-
džený čo sa mu stávalo, ako 
vravievali jeho dedo, tak raz za 
uhorský rok. Už medzi dverami 
priznával svoj stav a jeho zdô-
vodnenie – vieš, mamička, stre-
tol som dvoch starých kamará-
tov, po – sadi - li sme sa a  se 
- deli až som sa tro –li – li – lin 
- ku ožral, vyhlásil v dobrej vie-
re, že milovaná manželka Irena 
(49) vážnosť chvíle pochopí. 
Staré dobré kamarátstvo z uč-
ňovky treba predsa sprítomniť 
starým dobrým vínom. Azda 
by bolo všetko dobre dopadlo, 
keby manželka, tak ako ino-
kedy zareagovala obligátnym, 
dobre tatíčko vypil si si, stane 
sa. Tá však, bez opisu dôvodov, 
ktoré nie sú pre naše rozpráva-
nie podstatné, nebola práve 

v najlepšej psychickej kondícií, 
a  tak nádejne začatá konver-
zácia skončila hádkou. Aby sa 
jej vyostreniu Irena vyhla, so 
slovami vyspi sa ty ožran, vy-
behla z  bytu. Gusto vedel, že 
v  neskorý večer ďaleko neza-
behne a  navyše nehodila na 
seba žiadny veľký outfit, takže 
cieľom mohol byť iba vedľajší 
dom, kde bývali dobrí známi, 
s  ktorými chodili na lyžovač-
ku. Po ovlažení vyprahlého 
hrdla chladenou dvanástkou 
sa vybral za ňou. Žena z domu, 
ktorá ho stretla, neskôr tvrdila, 
že potácajúc sa po schodoch 
si pospevoval bodaj by vás, vy 
mládenci, čerti vzali.

Keď zazvonil u suseda Karo-
la (47) ten v snahe nepriliať olej 
do manželského ohníka, rezo-
lútne oznámil, Irča tu nie je, 
neblbni, my už spíme. Pre Gus-
ta to bola jasná výzva, vydaj mi 
moju ženu, lebo ti rozmlátim 
dvere. Aj ich rozmlátil. Ako bo-
nus za dezinformáciu, treba ku 
dverám pridať facku manželke 
a rozbitý nos zradného suseda. 
Musel som ako hlava rodiny 
zasiahnuť. Žena naše veci ne-
bude riešiť tak, že bude o mne 
klebetiť po sídlisku a  znižovať 
moju autoritu. Som predsa 
chlap, vyhlásil ráno policajtom 
ten dobrý človek. Raz darmo, 
život nevymyslíš.   (jgr) 

Jednou vetou
Ivana (chello.sk): Pri nerešpektovaní vami spomenutých predpisov obráťte sa osobne písomne 
alebo elektronicky na príslušný miestny úrad, ktorý má v zmysle zákona o obecnom zriadení (zá-
kon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) právomoc riešiť priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu. Ak by opatrenia obce boli neúčinné, máte možnosť domáhať sa ochrany vašich 
oprávnených záujmov na okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska.  

GORDANA ZLÁMALOVÁ (50) 
z Bratislavy 

Na menovanú vydal Okresný 
súd v  Bratislave príkaz na do-
danie do výkonu trestu odňatia 
slobody pre prečin zanedbania 
povinnej výživy. 

Volajte 158!
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o 
pomoc pri pátraní po týchto osobách. Akékoľvek informácie 
oznámte na najbližšom policajnom útvare alebo na bezplat-
nom telefónnom čísle 158.

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

Po právoplatnom rozhodnutí vlastníkov by-
tov a nebytových priestorov (ďalej len „vlast-
ník/ci“) na schôdzi alebo písomným hlaso-
vaním o  obnove bytového domu, prichádza 
na rad výber stavebného dodávateľa. V  tejto 
súvislosti je potrebné uviesť, že vlastníci pri 
výbere dodávateľa nemajú povinnosť postu-
povať podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Niet pochýb, že je v  záujme každého vlast-
níka, aby vybraný dodávateľ vykonal prácu 
kvalitne, v  dohodnutom termíne a  najmä za 
primeranú cenu. V  tomto panuje všeobec-
ný súhlas, ale pri rozhodovaní o  konkrétnej 
dodávateľskej firme, je z viacero návrhov vy-
brať firmu, na ktorej sa zhodne nadpolovič-
ná väčšina hlasov všetkých vlastníkov, občas 
problematické. Z  toho dôvodu majú vlastní-
ci zákonnú možnosť hlasovaním na schôdzi, 
resp. písomným hlasovaním kreovať minimál-
ne trojčlennú komisiu, ktorá v  súčinnosti so 
správcom zhodnotí jednotlivé návrhy a  roz-
hodne o výbere dodávateľa. Zloženie komisie 
by malo byť adekvátne pripravovanému pro-
jektu, vhodné sú osoby s technickým vzdela-
ním, ekonóm, právnik, apod.    

Trápi ma trávnatá plocha 
pre Lidlom na Jiráskovej 

ulici v  smere na zastávku 
autobusov do mesta, cez 
ktorú už skoro 30 rokov 
prechádzame krížom k  za-
stávkam autobusov. Je tam 
okolo plochy, po okraji, 
síce chodník, ale človek si 
vždy cestu skracuje, a  tak 
chodíme po tráve resp. po 
blate. Bolo by treba tam 
vybudovať normálny chod-
ník, ktorý by nadväzoval na 

vybudované schodíky k za-
stávke. 

 Ľubica Podberská
(pozn.red. Aktuálne je táto 

plocha zaradená medzi päť lo-
kalít v Petržalke, kde mesto zva-
žuje postaviť nájomné domy. 
V  minulosti miestni poslanci 
navrhovali „premiestniť“ sem 
z  „pápežskej lúky“ Ďurovčíko-
vo divadlo. Uvidíme, aký bude 
mať tento pozemok napokon 
účel. Faktom je, že nezostane 
v stave, v akom je dnes.)

Chceli by sme normálny chodník
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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“ – 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

Predchádzajúce príspevky 
boli venované pôvod-

ným obyvateľom Petržalky. 
Práve ľudia totiž tvoria nie- 
len históriu (z gréčtiny: pí-
somná správa o  pozorova-
niach), ale aj dejiny (etymo-
logicky pôvod je v slove dej, 
udalosť, teda to, čo sa stalo). 
Po skončení 2. svetovej vojny 
(1939 – 1945) si teda veľká 
časť ľudí vydýchla. Teda tí, 
ktorí prežili. Mnohí, od-
vlečení do koncentračných 
táborov, sa totiž už nikdy 
nevrátili. Niektorým pôvod-
ným obyvateľom Petržalky 
sa to však podarilo. Vrátili 
sa a  vo svojich domoch na-
šli žiť ľudí, ktorí kolaborovali 
(spolupracovali) s  fašistami 
počas vojny, keď patrila Pe-
tržalka k Tretej ríši. V minu-
lom vydaní sme písali o tom, 
ako radikálne toto nová vlá-
da riešila.

Ťažké prvé povojnové roky

Priority bežných ľudí
Najväčšie povojnové sta-

rosti ľudí nám približuje kro-
nikár obce Petržalka Jozef 
Kotršial. Pri spomienkach na 
rok 1945 zapísal: „Poľnohos-
podárstvo je vydrancované 
a  zásobovanie obyvateľstva 
vážne ohrozené“. Obyvatelia 
Petržalky chceli, vlastne mu-
seli, čím skôr obnoviť aj všet-
ky budovy a  inštitúcie. Ako 
jednu z prvých opravili školu. 
Vyučovať sa v nej začalo hneď 
v septembri 1945 a, ako zapí-
sal kronikár Kotršial, školský 
rok bol „spojený so všetkými 
ťažkosťami, chronickým ne-
dostatkom učiteľských síl, 
nedostatkom atramentu, pí-
sacích potrieb, tlačív a pomô-
cok.“ Navyše, o  pár mesiacov 
neskôr v škole vypukol požiar, 
ktorý zničil aj to málo, čo 
v nej bolo. Našťastie, nikto sa 
nezranil.

Katastrofa vis maior 
Na jar 1947 postihla Petr-

žalku ďalšia katastrofa v  dô-
sledku vis maior (z latinčiny: 
vyššia moc). Ľadová povo-
deň v  noci prudko, až o  10 
metrov zdvihla hladinu Du-
naja. Zaplavila oba brehy. Na 
petržalskej strane prekvapila 
nič netušiacich obyvateľov. 
Kronikár neskôr zaznamenal, 
že: „..mnohí z  nich, chatrne 
oblečení čakali na záchranu 
na povaliach a  strechách...“. 
Nešťastie sa vzapätí zmenilo 
na tragédiu, keď explodovalo 

nákladné auto s výbušninami 
na lámanie ľadu. Zahynulo 
pritom desať záchranárov a, 
čo je najhoršie, aj dve okolo-
idúce školáčky.

Spomienky na hostinec 
zamilovaných

Od roku 1948 sa dostali 
k  moci komunistickí diktá-
tori. Na celom území Česko-
slovenskej republiky, obzvlášť 
v Petržalke, prikázali postaviť 
tzv. Železnú oponu. Boli to vy-
soké drôtené ploty s elektric-
kou signalizáciou inšpirované 
nacistickými koncentračnými 
tábormi. Kvôli tomu prišli 
obyvatelia Petržalky o  obľú-
bené miesta. V  Pečnianskom 
lese, na konci romantických 
cestičiek pri brehu Dunaja, 
lákala ľudí výletná reštaurá-
cia Krištofek. Staropetržalčan 
Jaroslav Gustaf ík si na ňu pa-
mätá ako na idylické miesto, 
kde úslužný majiteľ František 
Krištofek poskytoval domá-
cu stravu a  vzornú obsluhu. 
Príjemnú atmosféru tam do-
tvárala 35-členná dychová 

kapela pod vedením učiteľa 
hudby a  skladateľa  Konráda 
Kaesa z  Kopčian. Novinár 
Ján Hrušovský si spomína, 
že u  Krištofa sa stretávali aj 
mnohí umelci a, že bola ako 
stvorená najmä pre zamilova-
né páriky. Kvôli novému, tota-
litnému režimu po 2. svetovej 
vojne však bolo toto miesto 
zmenené na široké strážené 
pohraničné pásmo. V  nasle-
dujúcom vydaní sa dozvie-
te o  pôvaboch ďalších častí 
dnešnej Petržalky. Pretože 
Petržalka mala kedysi takých 
príjemných miest viac. 

Katarína Králiková, sprie-
vodkyňa dejinami a blogerka

Hlavné zdroje: KOTRŠIAL 
Jozef: Pamätná kniha obce 

Petržalky. www.petrzalka.sk 
KAČÍREK Ľuboš - TIŠLIAR 

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

Foto: Z cyklu výstav Taká 
bola Petržalka. Petržalka 

v rokoch 1946-1973, projekt 
Miestnej knižnice Petržalka 

a Katedry etnológie a muzeo-
lógie FiF UK

Ľudia, sužovaní 2. svetovou vojnou dúfali, že po jej skončení 
nastane vytúžený pokoj. Povojnové udalosti ho však nepriniesli. 
Obyvateľov Petržalky navyše sužovali tzv. katastrofy vis maior. 
Novinár Ján Hrušovský bol jedným z tých, ktorí nám zanechali aj 
svoje pekné spomienky.

Hľadáme 
predavača 

– pokladníka 
do predajne KINEKUS  

v Petržalke, odd. záhrada, 
náradie, vykurovanie.

800 fix 
+ variabilná zložka

Kontakt: 
+421 918 378 463

veduci.ba@kinekus.sk
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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 
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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)

Ako vyzerá vaša príprava 
na OH?

Mám pred sebou najnároč-
nejší rok vo svojej kariére. Bola 
som už na sústredení v  Ma-
ďarsku, ďalšie bude v  Rusku, 
čakajú ma majstrovstvá Eu-
rópy v Paríži, Svetové poháre, 
medzištátne stretnutia, me-
dzinárodné majstrovstvá Slo-
venska a  potom príde na rad 
olympiáda. Je toho skutočne 
veľa a okrem toho ma ešte ča-
kajú štátnice na vysokej škole.
Stíhate šport a  štúdium na 
vysokej škole, máte čas aj na 
nejaké koníčky?

V príprave na najväčší svia-
tok roka pod piatimi kruhmi 
venujem maximum času. 
Každý deň som prakticky 
5-6 hodín v telocvični, jedine 
v nedeľu si urobím troška voľ-
no, aby som v pondelok bola 
čerstvá a  mohla pokračovať 
v tvrdom tréningu. 
Popri gymnastike aj študu-
jete na FTVŠ odbor Tréner-
stvo a  učiteľstvo v  piatom 
ročníku. Stihnete štátnice 
do začiatku olympiády?

Veľmi rada by som školu 
skončila tak mesiac a pol pred 
olympiádou, aby som mala ešte 
nejaký čas na vyladenie formy 
a  aby som sa nestresovala so 
školskými povinnosťami.

V čom ste sa zmenili od po-
sledných OH v  roku 2016 
v Riu a hlavne zlepšili?

Som staršia, skúsenejšia, už 
mám za sebou dosť význam-
ných podujatí a  viem teda, 
ako mám reagovať na rôzne 
situácie. Jednoducho som 
dospela, lebo za tie štyri roky 
sa toho dosť zmenilo. Pravda, 
jedno stále ostáva a to je kaž-
dodenný tvrdý tréning, ktorý 
mám však rada a doslova ho 
milujem. Som teda šťastná, že 
aj keď ma postihli nepríjem-
né zranenia, som tento šport 
nezabalila a  ostala pri ňom. 
A  napokon som splnila ďalší 
veľký cieľ, vybojovať si účasť 
na svojej druhej olympiáde.

Beňuš -  
najlepší 
športovec
Vodný slalomár Matej Be-
ňuš a rýchlostný kanoista 
Peter Gelle sú najlepší 
športovci Slovenskej ka-
noistiky za rok 2019. 

Petržalský rodák Beňuš, 
ktorý triumfoval aj v  ka-

tegórii Kanoista roka, sa stal 
v  uplynulej sezóne celkovým 
víťazom Svetového pohára 
v  C1. Nenašiel premožiteľa na 
podujatí prestížneho seriálu 
v  Prahe-Tróji a  na MS v  špa-
nielskom Seu d‘Urgell bol 
členom hliadky 3xC1, ktorá 
získala deviatykrát za sebou 
zlaté medaily. Rok zakončil 
ako svetová štvorka rebríčka 
ICF. ,,Dve ocenenia som neča-
kal, prekvapilo ma to. Verím, 
že nová sezóna bude rovnako 
úspešná. Prioritou bude vybo-
jovať si účasť na olympiáde 
v Tokiu. S mojím novým tréne-
rom Peťom Škantárom ladíme 
formu na ME v Londýne, kde sa 
rozhodne o  tom, ktorý zo slo-
venských singlistov pocestuje 
do Japonska. Zatiaľ strácam 
na Sašu Slafkovského v  inter-
nom rebríčku sedem bodov. 
Peťo bol môj dlhoročný „par-
ták“ z  tréningovej skupiny a  s 
bratrancom Ladislavom získal 
na OH 2016 v  Riu de Janeiro 
najcennejší kov v C2. Snáď ma 
v Tokiu privedie k zlatu,“ pove-
dal M. Beňuš.  (mv)

Mokošová miluje tvrdý tréning
Miestenku na letné olympijské hry si už vla-
ni v októbri vybojovala športová gymnastka 
Barbora Mokošová, ktorá sa niekoľko rokov 
pripravuje v špecializovanej telocvični Pen-
gym v Petržalke. S 22-ročnou Bratislavčan-
kou sme sa porozprávali na aktuálne témy.

Jarný program FCP 
Už počas druhého marcového ví-
kendu sa začne skrátená jarná časť 
II. futbalovej ligy, keď ešte na jeseň 
sa odohrali jej dve kolá. Pre priaz-
nivcov FC Petržalka prinášame jarné 
vyžrebovanie, ktoré ich určite bude 
zaujímať.  
Jarný program FC Petržalka: 18. kolo 8.3. o 10.30 h Žilina B - FC Petržalka, 19. kolo 15.3. 
o  10.30 h  FC Petržalka – Šamorín, 20. kolo 22.3. o  10.30 h  Ružomberok B  – FC Petržalka,  
21. kolo 29.3. o 10.30 h FC Petržalka – Púchov, 22. kolo 5.4. o 10.30 h Slovan B - FC Petržal-
ka, 23. kolo 12.4. o 10.30 h FC Petržalka – Podbrezová, 24. kolo 18.4. o 16.30 h Poprad - FC 
Petržalka, 25. kolo 22.4. o 16.30 h FC Petržalka - Skalica, 26. kolo 25.4. o 16.30 h Liptovský 
Mikuláš - FC Petržalka, 27. kolo 3.5. o 10.30 h FC Petržalka – Komárno, 28. kolo 9.5. o 17.00 h  
Banská Bystrica - FC Petržalka, 29. kolo 16.5. o 17.00 h FC Petržalka – Dubnica, 30. kolo 23.5.  
o 17.00 h FC Košice - FC Petržalka.  (mv)

foto: FB FC Petržalka

Vstup VOĽNÝ!
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 4. 3. SVETOVÉ VLÁDY A KAMENNÉ KRÁĽOVSTVO
 11. 3. VERNOSŤ ALEBO FANATIZMUS? 
 18. 3. PÝCHA PREDCHÁDZA PÁD
 25. 3. PREKVAPENIE – KEĎ BOH POVIE „DOSŤ!“
 1. 4. HRANICA ÚPLNEJ DÔVERY BOHU
 8. 4. CEZ TRAGÉDIU K VÍŤAZSTVU
 22. 4. NAJDLHŠIE BIBLICKÉ PROROCTVO

PREDNÁŠA: Bc. Marek Riečan

PREDNÁŠA: 
Emanuel DudaOdhaľte SVET BIBLIE

Prednášky z oblasti biblickej histórie a archeológie

PROROCKÁ KNIHA  
DANIEL
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Aké máte podmienky na 
prípravu v  petržalskej te-
locvični a  aké vám vytvára 
váš klub Slávia UK Brati-
slava?

V  petržalskej špecializo-
vanej telocvični máme štan-
dardné náradia, ktoré sú vša-
de, teda aj na MS a  ME. Na 
tréningoch je občas veľa detí, 
takže je to pre všetkých troš-
ka nebezpečné, ale už sme si 
našli taký systém, ktorý nám 
funguje. Slávia UK mi vytvá-
ra dobré podmienky, kedy si 
poviem, vtedy v podstate mô-
žem trénovať a,  samozrejme, 
všetko zlaďujem aj so školský-
mi povinnosťami. 
Pred časom ste povedali, že 
trénera Martina Zvala ni-
kde nepustíte a  necháte si 
ho až do ďalšej olympiády 
v  Paríži 2024. Vydržíte tak 
dlho spolu?

V  súčasnosti nad tým ne-
rozmýšľam, mojou najväčšou 
prioritou v  najbližšom pol 
roku je čo najlepšie sa pri-
praviť na olympiádu, kde ma 
čaká obrovská konkurencia. 
V tréningu urobím maximum 
pre dobrý výsledok, mojou 
ambíciou je skončiť lepšie ako 
v Riu, teda vybojovať si účasť 
vo finále 24. Po olympiáde 
uvidíme, čo nastane, pokiaľ 
budem zdravotne v poriadku, 
chcem naďalej cvičiť a spolu-
pracovať s trénerom. 

Milan Valko
Foto: Fb Barbory Mokošo-

vej, Milina Strihovská 

➤

➤Vo vode vidno tabuľu upo-
zorňujúcu na štátnu hranicu.

Hraničné pásmo 
pri Morave.
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Francis  
Bacon

majetky  
bez dlhov vyroní

hmotnosť  
obalu  
tovaru

žrde  
na vozoch

trestaj  
bitkou

obťažoval  
(hovor.)

pohlavná  
nákazlivá  
choroba

Pomôcky: 
Rea, tora,  
tana, du-    
ran, lovár

nezdravá
blano-      
krídly  
hmyz

ruský  
súhlas

4. časť 
tajničky

lalotanie  
(expr.)

vozidlo na  
hromadnú  
dopravu  

osôb

kráčal

2. časť 
tajničky

menšia  
obec  
Etela  

(dom.)
japonský  

tiger  
Richard  
(dom.)

milodar  
(cirk.)  

3. časť 
tajničky

semitský  
boh  

omámi, 
omráči

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

ozdobný  
grécky 
mramor

1. časť 
tajničky

odkvapová 
rúra  

rigorózum 
(slang.)

brieždi sa  
pozorova-   

teľ istej  
udalosti

mužské  
meno  
grglo

ohne
kameň  
puška  

(zastar.)

smútok  
(bás.)  

červenelo  
(kniž.)

staroveká  
grécka  
krajina

po vôli  
rezaním  
odstráni

súprava  
nádob  

austrálsky  
medvedík

vrtkí, 
obratní  
(expr.)

obchodná  
značka

prever  
pred

lakomec  
(pejor.)  

priekupník  
koní

Igor  
(dom.)

dal  
za peniaze 

pinčlíky

rozlíši  
prázdna  
strana  
v knihe

značka  
neónu

predisku-    
tovalo  
ženské  
meno

skr. kontra-  
basu  

pokrčený  
záhyb

urob svie-   
žejším

kulo  
v mokrom  

stave

guľovitá  
baktéria  

ťažký kov

Pomôcky: 
semis, sa-   
lino, vakat, 
markizet

dvojica  
cyklistov  
jenské  

sklo  

súčiastka  
stroja  
druh  

zliatiny

týkajúci  
sa orla  
hovorí

väčší  
chlpatý  

pes  
(expr.)

zvernica,  
po česky  
rímska  
minca

psovité  
šelmy  
krivda,  
príkorie

týkajúca  
sa tiav

utečie skrze, cez  
prevaľovať

namáhať  
motor  

(hovor.)  
papagáj

matka  
Romula  
a Rema

Veronika  
(dom.)  
mátožiť

tropická  
step  

jednotka  
zn. sb

skratka  
pre a dato

chamtivosť 
(pejor.)  
trhať  

(kniž.)

rímske  
číslo 4  

chytal sa

ľudia  
s veľkými  

nosmi  
(expr.)

rozjatrí  
(kniž.)  

korkový  
výrobok

rumunské  
platidlo  

íver

Pomôcky: 
Ur, ofera,  
logo, kok,  
tandem

nátlak  
(zastar.)  
tutohľa  

dole

mužské  
meno  
boriac

ázijský  
cicavec  
mrzák  

(hovor.)

ozdobne  
kovať

obopol  
rukami  
morský  
živočích

hlinená  
nádoba  
osobné  
zámeno

medzi  
(kniž.)

ubrať  
(zastar.)

dobový  
odev  

poskytla

borivý  
plazivo  

sa pohy-    
bujú

darovať

dokončil  
oranie  
mím,  

po česky

nie iba  
tlkot  

(bás.)

skratka  
okultného  
krvácania

riedka  
tkanina  
grécke  

písmeno

výzva  
na ticho  

dvojhláska

spájala  
lepom zobliekate

odnímal  
(zastar.) okukávala

staroba-    
bylonské  

mesto

K R Í Ž O V K A

Hlavné mesto SR Bratislava 
v súvislosti s organizovaním akcie Trhy 2020 vyhlasuje výbero-
vé konanie s formou víťaza elektronickou aukciou na prenájom 
stánkov s rôznymi druhmi sortimentu na Františkánskom námestí 
na obdobie od 17.4.2020 do 31.08.2020, podmienky výberové-
ho konania a tlačivo prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk a na pracovisku 
Front office. 

Prihlášky je potrebné doručiť do 20.3.2020 do 14:00 h.  
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.


