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Najpríťažlivejšie sa javí ohnisko 
pri Malom Draždiaku, pri kto-

rom je aj prístrešok. Petržalčania toto 
miesto vyhľadávajú, takže tam budete 
mať možno problém s drevom. 

Druhé ohnisko pri Malom Draž-
diaku sa rozpadáva. Napriek tomu 
ho veľké partie rodín s deťmi vyhľa-
dávajú najmä cez víkendy. Obe tieto 
miesta majú k dispozícii koše a buď 
sa o  ne niekto stará, alebo má zod-
povedných návštevníkov. Hromady 
odpadkov tu nenájdete. 

Tretie rekreačné ohnisko, ktoré 
pred štyrmi rokmi vytypovala Petr-
žalka, aby boli prístupné a v dostatoč-
nej vzdialenosti od bytových domov, 
sa nachádza za obratiskom autobu-
sov pri Veľkom Draždiaku. Jediné má 

označenie „Povolené ohnisko“, hoci 
tak príliš nevyzerá. Nie je si tu kde 
sadnúť. Výhodou je dostatok tieňa, 
nevýhodou, že je také zašité, že ho 
vyhľadávajú aj typy ľudí, s ktorými sa 
nechcete kontaktovať.

Štvrté ohnisko, ktoré eviduje 
miestny úrad, je v lesíku na Dudovej. 
Takisto pôsobí provizórne. Sadnete si 
tu, je tu dokonca aj ručne vyrobený 
stolík. Budete sa tu cítiť bezpečne, 
hoci možno až príliš na očiach oko-
loidúcich.

Ako vlastne došlo k tomu, že Petr-
žalka eviduje 4 ohniská (tých živel-
ných je, samozrejme, v Petržalke oveľa 
viac, pozn.red), svojho času sa o ne aj 
starala, ale nestihli sa stať oficiálnymi?

Pokračovanie na strane 4

K letu patria aj opekačky. Kde si ich v Petržalke užijete 
bez pokuty za kladenie ohňa? Miestny úrad eviduje 
štyri miesta – dva pri Malom Draždiaku, jedno pri 
Veľkom, v blízkosti obratiska autobusov a na Dudovej 
ulici. Oficiálne však nie sú. Ako to na nich vyzerá?

Oficiálne ohniská
na území Petržalky neexistujú

➤

V korunách  
stromov ponad 
Dolnozemskú 
Pozri sa, ako chce pravý breh Dunaja 
zmeniť Bratislavský dunajský park 

Tri pohľady 
na terasy
Zúfalí garážnici, nadšení aktivisti 
a mesto, ktoré stále nevie, akým 
spôsobom financovať rekonštrukcie 
pochôdznych terás.

Škola v Slnečniciach? 
Najskôr v roku 
2023
Investor novej petržalskej štvrte tvrdí, 
že od miestneho úradu žiadne kon-
krétne požiadavky týkajúce sa školy 
nedostal.

 

Viete, kde sa 
rozprestierali 
„dostihové lúky“?
Tento rok uplynie 60 rokov od prvých 
dostihov na petržalskom Závodisku. 
Výročie „oslavuje“ v najťažšej situácii 
vo svojej novodobej histórii.
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Neďaleko sa nachádza ďalšie  
zo štyroch ohnísk, ktoré eviduje mestská časť.

Najfunkčnejšie rekreačné ohnisko 
 nájdete pri Malom Draždiaku.
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„Ide o  rekordne najhoršie 
čerpanie v  histórii Petr-

žalky,“ skonštatoval poslanec 
Ján Bučan a  vymenoval kon-
krétne oblasti: „Doprava a ko-
munikácie – plnenie 4 percen-
tá, vzdelávanie 44 percent, 
životné prostredie 31 percent 
(nezrealizoval sa nový výbeh 
pre psov, pozn.red), územný 
rozvoj 12 percent, majetok, 
bývanie – 34 percent, bezpeč-
nosť a  poriadok 10 percent... 
Ak by samospráva minulý rok 
neexistovala, tak by to obča-
nia z  hľadiska investičných 
činností ani nepocítili.“

Nie všetci poslanci boli 
takí kritickí. Poslanec Milan 
Vetrák je presvedčený, že via-

cero projektov je rozpracova-
ných, len to nie je z materiálu 
vidieť. Zhodli sa na tom s Ele-
nou Pätoprstou, ktorá uvied-
la, že kvalitne vypracovaný 
projekt chce čas. Napriek 
tomu požiadali starostu, aby 
ku každému materiálu, ktorý 
sa týka rozpočtu, prikladal 
úrad aj investičný plán a jeho 
plnenie.  

Čísla hovoria, že kapitálo-
vé výdavky boli v  roku 2019 
rozpočtované v celkovej výške  
1 938 414 €, čerpané boli vo 
výške 743 981 €, t.j. na 38,38 %. 
Zdôvodniť sa to pokúsil zá-
stupca prednostu Miroslav 
Štefánik. Jednak je viac-menej 
pravidlo, že v  povolebných 

rokoch sa investuje menej, 
v predvolebných viac. Navyše: 
„Už nikdy nebude kapitálový 
rozpočet, ako bol kedysi,“ uvie-
dol s tým, že úrad sa rozhodol 
realizovať veľa vecí interne. 
„Keď ich tak robíte, nie sú 
v  takej veľkej miere, ako keď 
ich niekomu zadáte na kľúč. 
Preto, keď budeme robiť roz-
počet na budúci rok, budeme 
musieť výrazne navýšiť bežné 
výdavky na úkor kapitálo-
vých, ale to neznamená, že by 
sa akcie nerealizovali.“

Starosta Ján Hrčka skon-
štatoval, že „radšej budem 
mať neminuté peniaze, tie sa 
neprejedia a  dajú sa použiť 
ďalší rok, ako keď niekomu 
zaplatím za niečo, čo má 
hodnotu 100-tisíc a dám mu 
za to 200-alebo 300-tisíc lebo 
konám v  časovej tiesni alebo 
v  inom záujme“. Dodal, že 
prednejšie ako míňanie per-
cent je preňho pomer výkon 
a cena. (in)

foto: Matúš Husár

Vo veci meškania rekon-
štrukcií škôl a  škôlok 

sa doteraz „hádzala zodpo-
vednosť“ najmä na stredisko, 
ktoré pripravuje podklady pre 
rekonštrukcie škôl. Mestská 
časť napríklad minulý rok vy-
menila jeho vedenie. Riadením 
poverili Ing. Pospíšilovú, tú však 
od januára vystriedala Katarí-
na Brťková. Situácia sa napriek 
tomu príliš nezmenila. Diskusiu 
o príčinách inicioval na zastupi-
teľstve poslanec Juraj Kríž, kto-
rý sa pýtal na dôvody meškania 
aj predraženia rekonštrukcií.

„Čo sa týka navýšenia ceny 
za výmenu okien na Tur-
nianskej, zo Strediska služieb 
boli podané podklady ešte  
4. septembra minulého roka,“ 
uviedol Tomáš Sekerec vedúci 
investičného úseku strediska. 
„Včera (22. jún, pozn. red) bolo 
ukončené výberové konanie 
s tým, že bolo zamenené dvoj-
sklo za trojsklo. Kto je za to 
zodpovedný?“ Tomáš Sekerec 
sa domnieva, že šlo o bezdô-

vodnú zmenu technického 
riešenia, ktorá stála 10-tisíc 
eur, ale výsledok bude len ten, 
že trojsklo prepustí o  10 per-
cent menej svetla, takže deti 
na západnej strane školy, ktoré 
budú sedieť pri stene, nebudú 
mať dostatok denného svetla. 

„Na ZŠ Nobelovej a  ZŠ 
Prokofievovej bolo zmenené 
technické riešenie, ktoré na-
vrhla  Slovenská technická 
univerzita“ pokračoval. 

Rekonštrukcie zá-
kladných a mater-

ských škôl meškajú. 
Tomáš Sekerec ve-
dúci investičného 

úseku Strediska slu-
žieb školám a škol-
ským zariadeniam 

vo svojom príspevku 
uviedol aj možný 

dôvod.

Meškajúce rekonštrukcie škôl: Dve zložky 
miestneho úradu sa nevedia dohodnúť

Na margo kuchyne Holíč-
ska uviedol, že prípravu re-
konštrukcie malo realizovať 
stredisko služieb ešte v marci 
2019. Napokon sa rozhodlo, 
že nie. „Akceptovali sme to 
a  výsledok je ten, že hoci sa 
plánovala rekonštrukcia cez 
prázdniny 2019, až 1.4. bola 
podpísaná zmluva na pro-
jektovú dokumentáciu. Kto 
rozhodol, že rekonštrukcia 
toaliet školského klubu, pro-
jekt sme podali koncom mája 
2019, sa zlúčila s rekonštruk-
ciou kuchyne? A teda je za-
blokovaný školský klub už 
druhý rok...“ Pýtal sa ešte, ako 
je možné, že od 24.4. sú pod-
klady na rekonštrukciu v  ZŠ 
Budatínska, ale projekt sa ďa-
lej nepohol, hoci verejné ob-
starávanie trvá dva mesiace.

„Takto sa fungovať nedá. 
Odporúčam vám, pán sta-
rosta, aby ste urobili na úra-

de poriadok s  ľuďmi, ktorí 
brzdia projekty a  rozhodujú 
svojvoľne,“ dodal.

„Všetky projekty, ktoré ku 
mne pani Brťková (povere-
ná vedením SSŠaŠZP od 1.1. 
2020) priniesla, boli v priebe-
hu týždňa, maximálne dvoch, 
podpísané a išli odo mňa ďa-
lej. Tak neviem, kde stáli,“ po-
vedal starosta Ján Hrčka.

Viacero poslancov sa pý-
talo, ako funguje interná ko-
munikácia na úrade, keď dve 
jeho zložky riešia zlyhávajúcu 
komunikáciu na miestnom 
zastupiteľstve. 

Téma sa uzavrela požiadav-
kou poslanca Juraja Kríža o 
pravidelnú informáciu o  na-
predovaní prác v  súvislosti 
s  rekonštrukciami MŠ a  ZŠ, 
na každom zastupiteľstve, 
s čím sa starosta stotožnil.

(in)
foto: Matúš Husár

v histórii Petržalky. Dôvod?
Výška prebytku v rozpočte za rok 2019 bola 
v Petržalke vyše 3 milióny eur. Na daniach 
sa oproti predpokladu vyzbieralo o 1,3 
milióna eura viac. Naproti tomu, na investí-
cie, teda kapitálové výdavky boli vyčlenené 
takmer dva milióny eur, vyčerpalo sa z nich 
sotva 40 percent.

Najhoršie investície

Pred stratami z korony 
zachránili Petržalku dane 
z nehnuteľností
Petržalskí poslanci schválili úpravy rozpočtu. 
Napriek korone, kvôli ktorej odhaduje úrad 
straty na dva milióny eur, poslanci schválili 
navýšenie rozpočtu o 250-tisíc eur na chodní-
ky, cyklotrasy či terasy.

Najväčšiu časť predsta-
vuje výpadok v  dani 

z príjmu fyzických osôb, kto-
rú štát rozdeľuje medzi sa-
mosprávy. Výpadok v  mier-
nom scenári predstavuje 
pre Petržalku 1,8 a v horšom  
2,8 mil. eur. 

Mestská časť preto kráti-
la bežné výdavky o  329 476 
eur, investičné (kapitálové)  
o  135 000 eur. Keďže úrad 
predpokladá navýšenie dane 
z  nehnuteľností po zvýšení 
ich sadzieb, krátenie bude 
len o pol milióna, z toho po-
lovica sa týka úradu.

Mestská časť na tom tak 
ani napriek korone nie je až 
tak zle. Je to najmä z dôvo-
du minuloročného zvýšenia 
daní z  nehnuteľností (o 1,2 
milióna € viac oproti roku 
2019) a  nečerpania finanč-
ných prostriedkov v  roku 
2019 (4 milióny € v  rezerv-
nom fonde). „Tieto finančné 
prostriedky netlačia mest-
skú časť do razantného 
šetrenia, no ich nevyužitím 
minulý rok sa zvýšil a nečin-
nosťou sa aj ďalej bude zvy-
šovať investičný dlh. Tento je 
vidieť rôzne po Petržalke na-
príklad na neopravovaných 
chodníkoch, rozpadajúcich 
sa terasách, budovách škôl 

či nestavaním nových cyk-
lotrás či chodníkov,“ uvie-
dol poslanec Pavol Škápik, 
ktorého poslanecký klub 
Teamu Vallo podmienil 
podporu zmien v  rozpočte 
tým, že sa zvýšia finančné 
prostriedky určené na chod-
níky, cyklotrasy či terasy. 
„K tejto priorite sa pripojili aj 
ostatní poslanci, a  preto na 
ňu boli osobitne vyčlenené 
finančné prostriedky vo výš-
ke 250 000 eur.“

Druhá etapa zmien roz-
počtu (jeho výška je 45 mi-
liónov, pozn.red) príde na rad 
v septembri.

(in)
foto: Matúš Husár,  

fb petržalské mamičky 

Ani nový výbeh pre psov 
sa nezrealizoval.

ZŠ Holíčska

Aj na Žehrianskej je plánovaný cyklochodník.➤
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Pokračovanie zo strany 1
„V dôsledku vzniku via-

cerých nepovolených ohnísk 
v  chránených územiach, ini-
ciovala v  roku 2016 Štátna 
ochrana prírody pracovné 
stretnutie za účasti dotknu-
tých subjektov, a to Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislava, 
mestských častí, Lesov SR, 
Mestských lesov, OÚ, Hasič-
ského a  záchranného zboru,“ 
vysvetlila nám Mária Ha-
lašková z  komunikačného 
oddelenia Petržalky. „Cieľom 
bolo nadviazať spoluprácu 
a  diskutovať o  potenciálnych 

problémoch pri navrhovaní, 
výbere a  vymedzení plôch 
vhodných na vytvorenie legál-
nych ohnísk, aby sa predišlo 
porušovaniu platnej legisla-
tívy a  zmiernilo poškodzova-
nie prírody, ku ktorému pri 
zakladaní rekreačných ohnísk 
verejnosťou dochádza. V  pr-
vom kroku boli zo strany mest-
skej časti Bratislava-Petržalka 
navrhnuté vhodné plochy na 
založenie rekreačných ohnísk, 
a to najmä v okolí jazera Malý, 
Veľký Draždiak a na Dudovej 
ul.“ Ohniská pravidelne kon-
troloval a  zásoboval drevnou 

hmotou určenou na opekanie 
pracovník z  Oddelenia život-
ného prostredia mestskej čas-
ti v  snahe zamedziť ničeniu 
verejnej zelene či olamovaniu 
drevín. To už sa dnes nedeje. 
„Tieto zalesnené pozemky sú 
vo vlastníctve Hl. mesta SR 
Bratislavy. Je teda na vlastní-
kovi pozemku, aby zabezpečil 
pravidelnú údržbu a  čistotu 
pri vyčlenených ohniskách 
a  obmedzil ich využívanie 
v čase zvýšeného nebezpečen-
stva požiarov,“ dodala.

Obrátili sme sa preto na 
mesto. „Oficiálne vyhlásenie 
ohnísk je dlhodobý proces, 
na ktorom spolupracuje ma-
gistrát hlavného mesta spolu 

so Štátnou ochranou prírody, 
Hasičským zborom, Lesmi SR, 
Okresným úradom, Správa-
mi Chránených krajinných 
oblastí a  inými dotknutými 
subjektami,“ reagovala hovor-
kyňa magistrátu Katarína Raj-
čanová. „Magistrát v  súčas-
nosti pripravuje aktualizáciu 
pasportu lokalít vhodných na 
zakladanie ohňa, ktorej vý-
sledkom bude aj mapový pod-
klad, ktorý bude k  dispozícii 
na webovej stránke mesta.“

Štyri lokality v Petržalke sú 
na pozemkoch mesta, ktoré je 
aj správcom pozemkov. Ma-
gistrát by na nich mal zabez-
pečovať čistotu a  poriadok, 
ako aj bežnú údržbu v  rámci 

verejnej zelene. „V každom 
prípade právnická a  fyzická 
osoba zodpovedá za konanie, 
ktorým sama spôsobí alebo 
inému umožní spôsobiť zne-
čistenie alebo iný neporiadok 
na verejných priestranstvách 
alebo na nehnuteľnostiach, 
narušujúci vzhľad alebo pro-
stredie v  zmysle   VZN, ktoré 
vyhlasujú mestské časti,“ po-
vedala Katarína Rajčanová 
pričom dodala aj zásady, ktoré 
platia na „miestach na kladenie 
ohňa“ v bratislavskom lesopar-
ku a  mali by aj v  Petržalke. 
„Zakladať oheň iba v ohnisku, 
skladovať drevo minimál-
ne 2 metre od ohniska, oheň 
pred odchodom uhasiť vodou 
a  pahrebu rozhrabať, nepúš-
ťať nahlas hudbu, nerušiť zver 
a ostatných návštevníkov a pri 
odchode zanechať piknikové 
miesto čisté a  bezpečné a  ta-
kisto sa uistiť, že po opekaní 
neostali na ohnisku a  v  jeho 
okolí prázdne fľaše, plechovky 
a iné odpadky.“ (in)

foto: Matúš Husár

➤

Umiestňovanie nových električkových 
tratí je už na mnohých miestach 
problematické
S  električkou,  ktorá  je  efektívnym  a  hlavne 

rýchlym  spôsobom  prepravy,  sa  pri  rozširo-
vaní  a  zahusťovaní  mesta  veľmi  nepočítalo. 
To  má  za  následok,  že  napojenie  niektorých 
mestských častí bude viac ako problematické. 
Východná časť Bratislavy  je o električku stále 
ochudobnená, a s prihliadnutím na doterajší vý-
voj asi aj dlho bude. Hovorí sa síce o nových 
tratiach smerom na Devínsku Novú Ves či Vaj-
nory s potencionálnym prepojím na Raču, ako 
aj  o novom okruhu po Pribinovej  cez Košickú 
s napojením na  ružinovskú  radiálu pri  trhovis-
ku Miletičova. Prínosom by mal byť aj deklaro-
vaný  rozvoj  električkových  tratí  v Novom Lide 
na petržalskej strane, s potenciálnym pokračo-
vaním  popri  Ekonomickej  univerzite  ďalej  do 
Petržalky, kde by táto trať mohla vytvoriť druhú 
a  celkom  logickú  električkovú  trať  s možnos-
ťou  vytvorenia  ďalšieho  okruhu  obsluhujúce-
ho  rozvíjajúce  sa časti  za  Janíkovým dvorom. 
Enormný dopyt zaznieva z Vrakune a Podunaj-
ských Biskupíc, kde by sa električka mohla stať 
logickým prepojením na nedávno vybudovanú 
železničnú stanicu. Rovnaký scenár prestupné-
ho uzla by mohol byť použitý  na Einsteinovej 
v  Petržalke,  pod  už  jestvujúcou  električkovou 
traťou, a výhľadovo aj pri Boroch, kde vyrastá 
ďalšia mestská  štvrť.  Železničná  zastávka  na 
Einsteinovej  je  dokonca  zahrnutá  v  platnom 
územnom pláne Bratislavy. Vybudovaním dlho 
očakávaného diaľničného obchvatu Bratislavy 
D4R7, ktorého cieľom je tiež odľahčiť Bratislavu 
od tranzitnej a automobilovej dopravy, vznikne 
na konci R7, pod Prístavným mostom,  ideálne 
miesto na napojenie sa na električkové trate cez 

systém parkovísk P+R  (park and  ride),  v pre-
klade  zaparkuj  a  cestuj  verejnou  hromadnou 
dopravou. Prepojenie električiek na prímestskú 
dopravu,  či  už  vlakovú  alebo  aj  individuálnu, 
môže výrazne pomôcť odľahčiť centrum mesta 
od áut v budúcnosti. Rozvoj električkových tratí 
musí byť práve z týchto dôvodov zaradený ve-
dením hlavného mesta medzi kľúčové priority.

Za aj proti, vyhrať 
by mal celospoločenský záujem
Tak, ako má minca dve strany, tak je pre Slo-

vákov príznačná polarita v názoroch. Prevážiť 
by mal  pri  takýchto  projektoch  celospoločen-
ský záujem, nie názor  jednotlivca alebo malej 
skupiny. Odborníkom na problematiku dopravy 
v Bratislave by sme mali preukazovať viac váž-
nosti a rešpektu k ich práci, nazerať na rozvoj 
dopravy  v  súvislostiach  a  nespochybňovať 
argumenty  špecialistov  a  štúdií  na  úkor  poli-

tických bodov a vlastného prospechu. Vývoj je 
nezastaviteľný a aj rozvoj verejnej dopravy musí 
ísť s dobou. Moderné prostriedky na prepravu 
ľudí,  rýchly  a  spoľahlivý  presun  v  rámci  celé-
ho mesta, kvalitné doplnkové služby, okamžitá 
informovanosť  o  vynechaných  spojoch  –  iba 
kvalitné služby zabezpečia, aby ľudia prestúpi-
li z auta do mestskej hromadnej dopravy. Tak, 
ako dnes vidíme vášnivú diskusiu o električke 
pred  SND,  budeme  obdobné  diskusie  vidieť 
aj  pri  umiestňovaní  akejkoľvek  inej  trasy,  pre-
tože sa vždy nájde niekto, komu  - z nejakých 
dôvodov - navrhnutá trasa vyhovovať nebude. 
Úlohou mesta  je preto prevziať  iniciatívu a do 
častokrát  vášnivých  diskusií  dostať  v  prvom 
rade odbornosť a celospoločenský záujem. Je, 
samozrejme,  dôležité  vypočuť  všetky  názory 
skupín či  jednotlivcov,  je potrebné diskutovať 
o podnetoch a argumentoch, aby tie relevantné 
a  obohacujúce požiadavky mohli  byť  zahrnu-
té do procesu rozvoja hlavného mesta. Držíme 
magistrátu  palce,  aby  sa  čo  najskôr  podarilo 
presadiť a zrealizovať zmysluplné rozširovanie 
električkových tratí v Bratislave.

OTVORILI SME NOVÚ 
dm PREDAJŇU
OC Galéria Petržalka

Otváracie hodiny:
PO – NE 09.00 – 21.00 hod.

� www.mojadm.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko
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Električka – budúcnosť verejnej 
hromadnej dopravy v Bratislave

Bratislava sa už zrejme na vybudovanie metra v budúcnosti spoliehať nemôže. Električ-
ka je to, čo Bratislava dnes má a musí ďalej rozvíjať. Električka je nepochybne nosným 
systémom verejnej hromadnej dopravy v Bratislave. Je iba na smolu všetkých obyva-
teľov a návštevníkov Bratislavy, že za posledných 30 rokov sa na jej rozvoji takmer 
vôbec nepracovalo, čo nectí žiadne z predchádzajúcich porevolučných vedení magis-
trátu. Jediné rozšírenie, ktoré táto ekonomicky výhodná a životné prostredie najmenej 
zaťažujúca doprava zaznamenala, boli 3 zastávky do Petržalky. Bratislava za tých 30 
rokov rástla predovšetkým v okrajových mestských častiach a počet obyvateľov Bra-
tislavy stúpol na viac ako 476 tisíc podľa sčítania obyvateľstva k 11. marcu 2016, čo je 
historicky najvyššie číslo. Samozrejme, do tohto čísla nie je zarátané zvýšenie počtu 
obyvateľov v satelitoch okolo Bratislavy a množstvo obyvateľov žijúcich v Bratislave 
v prenájme. Podľa Market Locator to spolu môže byť až 660-tisíc ľudí, ktorí sa v Brati-
slave dennodenne pohybujú, a to prevažne autami, nakoľko sem dochádzajú za prácou 
na dennej, týždennej alebo aj dlhšej báze. Ako môže Bratislava eliminovať počet áut 
v meste? Stačí ponúknuť bezpečnú, kvalitnú, rýchlu a presnú mestskú hromadnú do-
pravu, aby ľudia boli ochotní vystúpiť z áut a nastúpiť do MHD. Autobusy a trolejbusy 
stojace v zápchach spolu s osobnými automobilmi to zrejme nie sú. Prioritou vedenia 
mesta, a to nie len súčasného ale aj budúceho, by preto mal byť rozvoj električkových 
tratí spolu s prepojením na prímestské vlaky. 



Ohnisko pri obratisku  
pri Veľkom Draždiaku má ako 
jediné informačnú tabuľu.

Ohnisko v lesíku na Dudovej.
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Od rakúskej po maďar-
skú hranicu je to 20 

kilometrov. Celková rozloha 
plánovaného parku je 1954 
hektárov. Štúdia ho rozdeľuje 
na 16 častí. 

Od Pečnianskeho lesa po 
Danubianu by malo dôjsť 
k  obnoveniu prírodných 
brehov s plážami, pribudnúť 
odpočinkové a  vyhliadkové 
miesta, stanoviská na po-
zorovanie vtákov... Stavieb 
tam však bude len málo, na-
príklad športový areál kano-
istiky a veslovania na Zem-
níku, keďže ide o záplavové 
územie. Súčasťou územia 
je aj sústava bunkrov, zvy-
škov opevnenia Petržalky 
z  obdobia pred 2. svetovou 
vojnou.

Cieľom je správať sa k pro-
strediu ako k parku. Uprave-
nému na nábreží, s  prírod-
nými brehmi na viacerých 
miestach až po pravú dunaj-
skú džungľu v  chránenom 
území Soví les či pri Staro-
hájskom ramene. 

Devastácia ramien
Hoci má využívanie brehov 

Dunaja a  ich blízkeho okolia 
na rekreačné a oddychové ak-
tivity na území dnešnej Brati-
slavy dlhú historickú tradíciu, 
možnosti sa v  posledných 
desaťročiach výrazne zhoršili.

„Necitlivé postupy pri 
úprave Dunaja priniesli zni-
čenie Pečnianskeho ramena, 
Lida, Ovsištského ramena, 
ramená Starohájske a  Bis-
kupické stratili prepojenie 
s  Dunajom. Napríklad za-

čiatkom 1980-tych rokov 20. 
storočia nasypali na  popu-
lárnu pláž kúpaliska Lido 
strmý breh z  nahádzaných 
lomových kameňov a  zria-
dili tu vykládku a  haldova-
nie dunajského štrku, čím 
sa breh stal neprístupným. 
Rovnako zmenili aj prírod-
ný breh chráneného územia 
Soví les. Ovsišťské rameno, 
nazývané aj Lido zátoka, 
bolo počas výstavby Prístav-
ného mosta presypané, pria-
mo v  ramene bola zriadená 
betonárka a  po dokončení 
stavby rameno už neobno-
vili. Dolnú časť ramena po-
užili ako šrotovisko, zatlačili 
tam vrak zhorenej lode Ja-
vorina. Horná časť ramena 
skončila tiež barbarsky. Ko-
ryto zasypali, časť dokonca 
odpadkami....“

Prepojenie ramien s  hlav-
ným korytom je podľa štúdie 
technicky jednoduché a nija-
ko neohrozí ani plavbu.

Čo sa týka dunajských bre-
hov, oproti Viedni má Bra-
tislava výhodu, že u  nás sa 
Dunaj točí v oblúkoch. Práve 
v ich vnútornej strane je níz-
ka rýchlosť prúdenia, a  teda 
ideálne miesto na prírodné 
pláže. Tam brehy nepotre-
bujú opevnenie a  môžu mať 
znova prírodný charakter. 
„Je to najmä prípad lokali-
ty Lida, Sovieho Lesa, ale aj 
ľavého brehu pod Vlčím hrd-
lom.“

Zaostávame o 20 rokov
Podľa štúdie je v  pláne 

ponechať na  hrádzi korču-

liarov, kým cyklistov a chod-
cov je možné presunúť bliž-
šie k  vodnému toku, kde sa 
budú pohybovať po oddele-
ných trasách po chodníkoch 
a  vyznačených cyklotrasách. 
Celková dĺžka nových ciest 
a  chodníkov bude okolo 
70 km, z  toho asi 28 km ur-
čených pre cyklistov. Tieto 
trasy budú priečne priamo 
spájať Bratislavský dunajský 
park s územiami za hrádzou, 
najmä obytnými územiami 
Petržalky, Rusoviec a  Čuno-
va. Čoraz viac ľudí vyhľadáva 
relax na pravom brehu Du-
naja, pripravované úpravy 
reagujú práve na tento dopyt. 
„Bratislava v  tomto trende 
zaostáva približne o  20  ro-
kov,“ píše sa v štúdii na margo 

chce mať aj chodník v korunách 
stromov ponad Dolnozemskú
Celý slovenský úsek pravého brehu Dunaja čaká revitalizácia. 
Možnosť vstupu priamo do Dunaja bude na oveľa väčšom 
počte miest, sprístupnia sa brehy, prepoja tri „zabudnuté“ 
ramená s riekou, pribudnú cyklochodníky aj turistické trasy. 
Nedávno bola odprezentovaná úvodná štúdia Bratislavského 
dunajského parku.  

Bratislavský dunajský park 

málo využitého potenciálu 
Dunaja a jeho okolia. „Zámer 
je plne kompatibilný s  ideou 
Národného parku Podunaj-
sko. Bratislavský dunajský 
park môže byť v  budúcnosti 
do  Národného parku plne 
začlenený, ale môže fungovať 
aj bez neho.“

Autormi štúdie sú archi-
tekti, urbanisti, prírodovedci, 
ochrancovia prírody a  vodo-
hospodári - Martin Mišík, 
Vladimír Kováč, Vladimír 
Hrdý, Matúš Janota, Richard 
Kastel, Andrej Kovarik, An-
drej Somora, Andrej Škrinár, 
Martin Derner.

(in)
vizualizácia: Štúdia BDP
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16 Mokraď 
Územie prírodného cha-

rakteru. nachádza sa tu roz-
hladňa Hrušovská zdrž. 

Ciele a  návrh: Chodník 
popri brehu Dunaja s  vy-
hliadkovými odpočinkovými 
miestami, ich sprístupnenie 
priečnym prepojom na  hrá-
dzu. Chodník by mal pokra-
čovať až po Areál vodných 
športov a  Danubianu s  po-
kračovaním na Maďarsko. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 
3 285 m, návrh predĺžiť 

o 200 m.

NÁVRH RIEŠENIA
1 Jelení háj 

Hodnotné lužné lesy v  Chránenom areáli 
(CHA) „Pečniansky les“ sa tu zachovali vďaka 
obmedzenému hospodáreniu za  bývalou že-
leznou oponou. Na  brehu Dunaja je pekná 
štrková pláž. Rovnobežne s nájazdom na most 
Lanfranconi sa nachádza línia opevnení z  ob-
dobia pred druhou svetovou vojnou. Lužné 
lesy v tomto území aktuálne čelia silnému tlaku. 

Ciele a  návrh: Sprístupnenie a  rozšírenie 
štrkovej dunajskej pláže (úpravy brehu pri 
moste Lanfranconi). Obnova a  sprístupnenie 
bunkrov B-S 1-4 vybudovaním siete peších 
komunikácií. Hlavnú komunikáciu je možné 
zokruhovať a sprístupniť aj cyklistom. Dobudo-
vať pešie prepojenie na rakúsku stranu. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 1 800 m, návrh 
predĺžiť o 3 585 m. 

2 Pečňa 
Územie je rozdelené na časť pred a za hrádzou. Lužné lesy 

dnes poskytujú ochranu zdrojov pitnej vody pre Bratislavu. 
Ciele a návrh: Realizácia čiastkových úprav brehu, následne 

sprístupnenie pláží a  vyhliadkových miest peším chodníkom 
popri brehu Dunaja s občasným priečnym prepojom na hrádzu. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 2 075 m,  
návrh predĺžiť o 350 m.

3 Sad Janka Krála 
Najstarší mestský park 

v  strednej Európe, nad No-
vým mostom sa nachádza 
cenná budova Slovenského 
veslárskeho klubu, ktorý je 
dodnes funkčný, cenná bu-
dova bývalého Nemeckého 
veslárskeho klubu, rušná 
promenáda medzi mostami 
a  pri Starom moste divadlo 
Aréna. 

Ciele a  návrh: Bez vý-
raznejších zásahov, priestor 
medzi Starým mostom a Tyr-
šovým nábrežím by však bol 
vhodný pre hlavnú budovu 
návštevníckeho centra BDP. 
Tá by mohla byť aj v priesto-
roch historickej lodenice Ne-
meckého veslárskeho klubu 
po ich rekonštrukcii. 
Cyklotrasy: v súčasnosti 

1 225 m.

15 Rusovský park 
Kaštieľ v  Rusovciach 

so  svojím parkom čakajúci 
na obnovu. 

Ciele a návrh: Predpokla-
dá sa rekonštrukcia kaštieľa 
a  jeho parku, obnova vod-
ných plôch a ramien. 

Cyklotrasy: v súčasnos-
ti 0 m, návrh predĺžiť 

o 1 150 m.

14 Dunajské luhy 
Lesopark za hrádzou okolo Čunovského jazera. V území sa na-

chádza PR „Ostrovné lúčky“ zriadená na ochranu zriedkavej flóry, 
zachovalých lesostepných spoločenstiev a  lužného lesa Podu-
najskej nížiny a vodné zdroje. 

Ciele a návrh: Bez výraznejších zásahov, umožnenie prieč-
nych prepojení. Sieť chodníkov bude v princípe kopírovať súčas-
ný stav. Zlepšenie prepojenia obce Čunovo s hrádzou. 
Cyklotrasy: v súčasnosti 13 125 m, návrh predĺžiť o 7 270 m.

13 Dunajské ostrovy 
PR „Dunajské ostrovy“ vyhlásená z  dôvodu zabezpečenia 

ochrany biotopu lužného lesa a biotopu mokradí, ako aj typic-
kého rázu lužnej krajiny. Jadro biocentra nadregionálneho výz-
namu, významná genofondová plocha. 

Ciele a návrh: Vzhľadom na PR žiadne alebo minimálne zá-
sahy, avšak zachovanie a obnova chodníka pre peších a cyklis-
tov popri Dunaji s doplnením odpočinkových miest pri brehu. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 4 625 m.

4 Lido 
Lido projekt je v štádiu územného schvaľovania. 
Ciele a návrh: Vytvorenie nábrežného parku, mestskej pláže s lagúnou a nátokom do obno-

veného Ovsištského ramena. Jediné územie, ktoré by malo prejsť zásadnejšou úpravou, je územie 
medzi Starým mostom a mostom Apolo. Tu by okrem Lido lagúny a obnovy jestvujúcich lodeníc 
malo prísť aj k úprave zelene tak, aby tvorila zázemie pre Lido lagúnu, lodenice a silnejší pohyb 
návštevníkov, či už z novej plánovanej štvrte Nové Lido alebo blízkeho Sadu Janka Kráľa popri Du-
naji. Tento priestor by mal tvoriť plynulý prechod medzi formálnym charakterom Sadu Janka Kráľa 
a čisto prírodným charakterom chráneného areálu Soví les.

Nová štvrť Lido, Mestský park (Nové Lido), Lagúna a  mestská pláž (Nové Lido) budú riešené 
v spolupráci so spracovateľmi štúdie „Športovo – rekreačná zóna Lido“ a štvrte Nové Lido. (Je spra-
covaný územno-plánovací podklad na aktualizáciu platného Územného plánu hlavného mesta 
a Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, ktorého je spomínané územie sú-
časťou. V tejto časti sa črtá aj spojenie Starého Mesta a Petržalky promenádnym mostom, pozn. 
red.)

Štúdia rekreačného územia Lido je hotová a aktuálne je na magistráte, čaká na potrebné zmeny 
a doplnky územného plánu. Na obnovu prírodného kúpaliska a vznik lagúny s dĺžkou 400 metrov 
a šírkou až 40 metrov, ktorá by bola od hlavného toku rieky oddelená, by mal stačiť milión eur. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 3 805 m, návrh predĺžiť o 3 585 m.

7 Hrabiny 
CHA „Hrabiny“ s výskytom najväčšej známej populácie kriticky ohrozeného a vzácneho rastlinné-

ho druhu kozinca drsného, jediná na Slovensku. 
Ciele a návrh: Vybudovať chodník od križovatky Dolnozemská – Gettingova ako jeden z nástu-

pov do BDP, inak bez výraznejších zásahov. 
Cyklotrasy: v súčasnosti 270 m, návrh predĺžiť o 430 m.

9 Draždiak 
Lesopark s jazerami je intenzívne využívaný obyvateľmi Petr-

žalky, územie je v  priamom kontakte s  husto urbanizovanými 
zónami. 

Ciele a návrh: Prepojením priestoru Chorvátskeho ramena 
do  parku pri Draždiakoch a  ďalej pokračovaním chodníkom 
v korunách stromov ponad Dolnozemskú cestu bude vytvorený 
nekonfliktný nástup do územia Bratislavského dunajského par-
ku pre peších až zo stredu Petržalky a pre cyklistov a korčuliarov 
v úseku nad Dolnozemskou.

Chodník v  korunách stromov by nebol len komunikácia 
umožňujúca plynulý pohyb návštevníkov zo stredu Petržalky až 
ku dunajskému brehu, ale aj atrakcia umožňujúca sledovať cen-
né prírodné územie z inej perspektívy. Chodník by mal začínať 
pri Malom Draždiaku, z miesta, kde by mohlo stáť jedno z infor-
mačných centier parku. Dolnozemskú cestu chodník prekrižuje 
pri čerpacej stanici, na krížení s hrádzou by mal byť zjazd pre 
cyklistov. Na ostrov v prírodnej rezervácii Starý háj by mali mať 
cez Skywalk umožnený prístup iba peší návštevníci. Táto časť 
chodníka, počínajúc krížením so  Starohájskym ramenom, by 
mala byť prírodne najzaujímavejšia, chodník tu nemá byť pria-
močiary, ale má sa kľukatiť medzi stromami. Konštrukcia tejto 
časti chodníka má byť jednoduchšia.
Cyklotrasy: v súčasnosti 0 m, návrh predĺžiť o 1 000 m.

10 Chorvátske rameno
CHA „Chorvátske rameno“ vyhlásený pre zabezpečenie 

ochrany rôznorodosti mnohých vývojových štádií organizmov 
flóry a fauny. V strede územia sa nachádza priemyselný areál – 
skládka a triedička štrku. 

Ciele a  návrh: Bez výraznejších zásahov okrem Skywalku, 
ktorý prechádza okrajom tohto územia. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 2 620 m,  
návrh predĺžiť o 250 m.

12 Slnečnice 
Pás lesa a poľnohospodárska pôda v kontakte s novovznikajú-

cou obytnou štvrťou „Slnečnice“. 
Ciele a návrh: Sprístupnenie hrádze a BDP pre obyvateľov 

Slnečníc formou chodníka a premostenia priesakového kanála, 
inak bez výraznejších zásahov. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 1 740 m,  
návrh predĺžiť o 720 m.

11 Jarovecké rameno 
a Zemník 

Územie je intenzívne vyu-
žívané na  šport a  rekreáciu. 
Nekontrolovaná výstavba 
hausbótov je však silné ne-
gatívum a  zdroj mnohých 
problémov. 

Ciele a  návrh: Obnova 
prepojenia Starohájskeho a Ja-
roveckého ramena, brehové 
úpravy malého rozsahu. Sieť 
chodníkov pre sprístupnenie 
ramien a plánovaných športo-
vých aktivít, možnosť rozšíre-
nia cyklotrasy. Pripravuje sa tu 
výstavba areálu pre veslovanie 
a kanoistiku s rozvinutou infraš-
truktúrou, preto túto lokalitu 
takisto vnímame ako vhodnú 
pre situovanie hlavnej budovy 
návštevníckeho centra BDP. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 
5 440 m, návrh predĺžiť 

o 8 705 m.

6 Cvičisko 
Územie je charakterizo-

vané otvorenými lúčnymi 
priestormi. Breh medzi ústím 
Ovsišťského ramena a  chrá-
neným územím Starý háj má 
aj v súčasnosti pekný prírod-
ný breh, ktorý je obľúbeným 
miestom ľudí na oddych, kú-
panie či rybačku. 

Ciele a  návrh: Úpravy 
brehu sa realizujú iba v malej 
miere, sieť chodníkov, ktoré 
kopírujú jestvujúci stav, pri 
brehu vybudovanie miest 
pre voľnočasové aktivity, gri-
lovanie a  pod. Vhodná loka-
lita aj pre situovanie hlavnej 
budovy návštevníckeho cen-
tra BDP 

Cyklotrasy: v súčasnosti 
825 m, návrh predĺžiť 

o 1 785 m.

8 Starý háj 
Prírodná rezervácia „Starý 

Háj“ ktorej účelom je ochrana 
prirodzeného lužného lesa 
s  výskytom viacerých chrá-
nených druhov rastlín a živo-
číchov. 

Ciele a  návrh: Obnova 
Starohájskeho ramena a jeho 
prepojenie s  Dunajom. Sieť 
peších chodníkov, mostík 
cez rameno, Skywalk v  ko-
runách stromov, sprístupne-
nie a renovácia bunkra B-S 15 
„Ostrov“. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 
1 010 m, návrh predĺžiť 

o 2 390 m.

5 Soví les 
Plážová lagúna Lido s  prí-

rodným štrkovým brehom 
bude pod mostom Apollo 
prechádzať do  chráneného 
územia Soví les. Ide o biotop 
európskeho významu pre vý-
skyt nížinných lužných lesov. 

Ciele a  návrh: Realizácia 
úprav brehu a  ich sprístup-
nenie pešími chodníkmi, 
v prevažnej miere existujúci-
mi. Obnovenie Ovsištského 
ramena, prístup do  Sovieho 
lesa premostením ramena 
pod Prístavným mostom. 

Cyklotrasy: v súčasnosti 
1 055 m, návrh predĺžiť 

o 605 m.
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Koncom júna získala druhá 
etapa električkovej trate 

do Petržalky prvé stavebné 
povolenie, a to zo stavebného 
úradu Petržalka. „Nikto sa voči 
nemu zatiaľ neodvolal (13.7., 
pozn. red.),“ informoval nás 

hovorca Petržalky Daniel Ber-
nát. Zostáva schváliť ešte tri 
žiadosti (BSK, Okresný úrad 
Bratislava, Hlavné mesto).

Projekt predĺženia elek-
tričkovej trate do MČ Bra-
tislava - Petržalka je jedným 
z  najdôležitejších projek-
tov, ktoré má hlavné mesto 
„Aktuálny harmonogram 
sa procesne oproti posledne 
predkladanému (na MsZ 
dňa 7. júna 2019) posu-
nul, no termín dokončenia 
projektu ostal nezmenený, 
teda do konca roka 2023. 
K  posunu jednotlivých fáz 
harmonogramu došlo preto, 
lebo projekt prešiel viackrát 
pripomienkovaním a  celko-
vým technickým zlepšením 
oproti predchádzajúcemu 
stavu z  minulého roka a  s 
tým súvisiacimi procesmi 
v rámci majetkovo-právneho 

vysporiadania pozemkov,“ 
citujeme z  odpovede na in-
terpeláciu poslanca Olivera 
Kríža, ktorého súčasťou je aj 
Informácia o  stave realizá-
cie Nosného systému MHD 
v Bratislave z 25. júna 2020.

Podľa aktuálneho har-
monogramu je vyhlásenie 
verejnej súťaže na zhotovi-
teľa naplánované v  auguste 
a  vyhodnotenie ponúk by 
malo prebehnúť do apríla 
2021. Podpísanie zmluvy 
o dielo odhaduje dokument 
až na  júl 2021. Začiatok 
realizácie stavby sa teda 
z plánovanej jari presúva na 
august 2021 a  ukončená by 
mala byť do októbra 2023. 
Priebežne od mája 2021 do 
decembra sú v pláne skúšky, 
povolenia a kolaudácie častí 
trate. 

(in)

OZ Pedál sa usilova-
lo  o  prenájom do-

vtedy zanedbaného areálu od 
roku 2014. Po opakovaných ži-
adostiach bola nájomná zmlu-
va (1euro/rok na obdobie 10 
rokov) schválená mestskými 
poslancami v  novembri 2016. 
V  roku 2018 začali nadšenci 

Nájomné byty poslanci  
predať nechcú
Poslanci na poslednom miestnom zastupiteľ-
stve prijali uznesenie, v ktorom nesúhlasia s od-
predajom nájomných bytov na Medveďovej 21. 

Ešte v  januári starosta Ján 
Hrčka avizoval, že mestská 

časť bude zrejme posudzovať 
jednotlivo každú zo žiadostí 
200 nájomcov bytov z  domu 
na Medveďovej 21 (z 245 by-
tov), ktorí žiadajú ich prevod 
do osobného vlastníctva.

Kontrolór  mestskej časti 
Stanislav  Fiala mal v  rámci 
kontrol verifikovať počty žia-
dostí o odkúpenie bytu, teda 
overovať, či v období, keď sa 
menil zákon, nebola presiah-
nutá hranica počtu žiadate-
ľov, ktorá samospráve ukladá 
povinnosť odpredávať byty.

„Pri vykonanej kontrole 
neboli zistené nedostatky 
ani porušenia všeobecne zá-
väzných právnych predpisov. 
Počet oprávnených žiadostí 

o  odpredaj bytov v  žiadnom 
období neprekročil 50 per-
cent nájomcov bytov v tomto 
dome,“ uviedol.

Poslanci vzali správu na ve-
domie, v uznesení nesúhlasia 
s  odpredajom bytov a  zavia-
zali starostu, aby vypracoval 
plán obnovy bytového domu 
do septembra 2020. Začať by 
sa malo domovými stupačka-
mi. Poslanec Miroslav Dragun 
skonštatoval, že mestská časť 
si bude musieť na rekon-
štrukciu domu pripraviť tri 
milióny eur. 

Obyvatelia domu teraz ča-
kajú na oficiálne vyjadrenie 
mestskej časti, že im byty 
úrad nepredá a  zvažujú po-
danie žaloby na súd.

(in)

Petržalská radiála: Začiatok výstavby 
presunuli z jari na august 2021
„Aktuálny harmo-
nogram sa procesne 
oproti posledne 
predkladanému (na 
MsZ dňa 7. júna 
2019) posunul,“ 
informoval magis-
trát poslanca Oli-
vera Kríža, ktorého 
v interpelácii zaují-
mal stav realizácie 
druhej etapy elek-
tričkovej trate do 
Petržalky.

dokončia petržalský PumpPark
Rekonštrukcia bikrosovej cyklistickej dráhy 
na Haanovej pri lesíku a jej úprava na tzv. 
pump track finišuje. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo Občianskemu združeniu Pedál 
dotáciu 60-tisíc eur. „Koncom júla by sme 
chceli začať stavať,“ hovorí Dušan Chudík 
z OZ Pedál.

Po šiestich rokoch

prestavovať prvú časť areálu, 
t.j. detský pump track Bambi 
line, osadili lodný kontajner, 
ktorý slúži ako zázemie areálu 
a  spevnili odkopaný svah pri 
štartovacom pahorku ostat-
ných dráh pre “veľkáčov”. 

Projekt, ktorý mal za se-
bou dôslednú prípravu, bol 
rozpočtovaný na 150-tisíc 
a rozdelený do 8 etáp. Minulý 
rok naň mestská časť Petržal-
ka prispela sumou 2  453 eur 
(tento rok sumou 3 681 eur) 
a mesto sumou 54 220,00 eur. 
„Spolu s  podporou partnerov 
realizácie projektu (dodávky 
materiálu, konzultácie, zvý-
hodnené ceny prác) a využitím 
netradičných riešení sa poda-
rilo realizovať dve kompletné 
časti areálu v  rozpočtovanej 
hodnote  87 099,05 eur, ktoré 

sú po dokončení schopné pre-
vádzky,“ informujú na stránke. 
Aktuálne je potrebné dostavať 
dve etapy dráh a skill park (na 
tréning zručností, pozn. red). 
„Dolaďovanie okolia, mobiliár 
ako odkladacie priestory na 
veci, lavičky, alebo prevádz-
ka, organizovanie podujatí, 
tréningov či podobného života 
v hotovom areáli už bude na 
nás všetkých,“ dodávajú. Ak im 
počasie bude priať, PumpPark 
by mohol byť dokončený ešte 
tento rok. 

Mesto poskytovalo dotá-
cie z  grantového Podprogra-
mu 4 na  podporu investícií 
do  športovej infraštruktúry 
v  Bratislave v  celkovej sume 
850 000 eur. (pn)

foto: Fb  PumpPark  
Petržalka

Vizualizácia hotového 
PumParku. Na dokončenie 

prestavby prostriedky budú. 
S prevádzkou a údržbou 

už hotových častí trate 
sa zatiaľ nadšenci musia 

vysporiadať sami.

Nové Domino chce ukončiť traumu chátrajúcej stavby - o jeho podobe môžete 
teraz rozhodnúť aj vy 

Chátrajúci železobetónový skelet rozostavaného 
bytového domu môže po ôsmich rokoch prestať 
hyzdiť lokalitu na Jasovskej ulici v Petržalke. Deve-
loper prichádza s návrhom projektu Nové Domino, 
ktorý rešpektuje požiadavky kritikov a chce byť pri-
jateľným kompromisom pre všetkých. 

Roky opustený rozostavaný objekt osobitne iri-
tuje obyvateľov susediacej bytovky. Priťahuje aso-
ciálov, kazí dojem z príjemného bývania a znižuje 
tak cenu bytov v okolí. „Tento stav nevyhovuje ni-
komu. Naše riešenie ho môže ukončiť, zvýšiť este-
tickú i  funkčnú hodnotu lokality a kvalitu i hod-
notu bývania v  nej,“ hovorí zástupca developera, 
spoločnosti Subcentro, s.r.o. Milín Kaňuščák.

Podstata riešenia, ktoré developer predstavil 
obyvateľom dotknutej lokality i verejnosti, spočíva 
v  úpravách, ktoré vychádzajú v  ústrety požiadav-
kám a pripomienkam. 

Bytový dom Nové Domino by mal byť v  každej 
časti nižší o  jedno celé podlažie. Nebude tak tieniť 
susednej bytovke, ani brániť vo výhľade z jej okien do 
otvoreného zeleného priestranstva. „Navyše, obyva-
teľom bytovky sa naskytne z okien pohľad na zele-
né strechy Nového Domina porastené vegetáciou,“ 
avizuje Milín Kaňuščák. Hranica objektu Nové Do-
mino sa posunie o 3,5 metra ďalej od bytovky Jasov-
ská, čo zvýši odstup od existujúcej zástavby a zväčší 
priestor medzi budovami. Existujúce parkoviská ne-
budú zahusťovať ďalšie autá, pretože Nové Domino 
bude mať dostatok vlastných parkovacích miest. 

Developer pripomína, že pozemok, na ktorom 
stavba stojí, je podľa platného územného plánu ur-
čený na bývanie. Na pozemok je vydané právoplat-

né územné rozhodnutie, ktoré nie je možné zrušiť. 
Znamená to, že investor sa vždy bude snažiť zveľadiť 
túto lokalitu výstavbou vhodného bytového domu - 
či už to bude Nové Domino, alebo iná stavba. „Preto 
veríme, že náš návrh bude prijatý ako férové kom-
promisné riešenie, ktoré pomôže všetkým v lokalite 
lepšie bývať,“ dodáva Milín Kaňuščák. 

V  súčasnosti je otvorená možnosť zasielať prí-
padné námety a podnety na úpravy alebo vylepše-
nia nového projektu a jeho bezprostredného okolia, 
prostredníctvom prebiehajúcej ankety. 

Všetky potrebné informácie o projekte 
ako aj ankete sú na stránke  

www.novedomino.sk
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Aj teraz záleží na každom z nás
Pomôžme Bratislavskému kraju spolu!

www.bratislavskykraj.sk

Nakupujme lokálne produkty
Podporíme tak zamestnanosť v regióne.

Dovolenkujme v našom kraji
Naše peniaze ostanú tam, kde žijeme.

Tento rok sa po zápisoch 
prvákov v  Petržalke ob-

javil problém s  umiestnením 
detí do školy na Turnianskej. 
Hlásilo sa tam zo spádovej 
oblasti o  57 detí viac, ako je 
škola schopná prijať. Medzi 
prihlásenými boli aj deti zo 
Slnečníc. Poslanci kvôli tomu 
menili školské obvody a  vi-
cestarostka Lýdia Ovečková 
na zastupiteľstve vyzvala oby-
vateľov Slnečníc, aby „vyvinuli 

tlak na developera, aby začal 
výstavbu infraštruktúry, ktorú 
potrebuje dané územie“.

„Výzva na obyvateľov, že 
si majú riešiť s  developerom 
výstavbu škôl, mi pripadá 
trošku scestná,“ vyjadril sa 
poslanec Ivan Uhlár, pričom 
ho zaujímalo, čo urobila 
mestská časť pre to, aby boli 
škôlky a  škola v  tejto časti 
v jej pôsobnosti a či je nejaká 
konkrétna predstava aj s  in-

vestíciou, aby Petržalka školu 
získala. Starosta Ján Hrčka 
skonštatoval, že zadarmo ju 
mestská časť sotva dostane. 
Investor bol podľa jeho slov 
svojho času ochotný rokovať 
o odkúpení za cenu nákladov. 
Zaujímalo nás, aký je aktuál-
ny názor investora, ktorému 
žiaden zákon neurčuje, či má 
byť škola, ktorú plánuje, súk-
romná alebo verejná.

„Mali sme niekoľko 
stretnutí na miestnom úra-
de, z  ktorých vyplynulo, že 
mestská časť chce, aby bola 
škola verejná. Tam však táto 
predstava končila. Nikdy sme 
nedostali konkrétnejšie požia-
davky, zadefinovanie potrieb 
či nejaký návrh od mestskej 
časti, na rozdiel od súkromnej 
školy Felix. Tá nám zadala 
presný lokalitný program. 
Koľko potrebuje tried, ako by 
sa stavba mala fázovať, keďže 
ide o  združenú – materskú, 
základnú aj strednú školu... 
V  spolupráci so školou Felix 
sme dali vypracovať niekoľko 
štúdií, potrebnú dokumentá-
ciu a  samotný projekt školy,“ 
vysvetľuje Ján Krnáč, výkonný 
riaditeľ Cresco Real Estate. 
Dodáva však zároveň, že hoci 

Cresco začalo plánovať školu pred piatimi rokmi. Bude sa na-
chádzať pri električkovej trati. Cesta k nej je však ešte dlhá. Dva 
a pol roka trvalo mestu vydanie kladného záväzného stanovis-
ka na stavbu, ktorá je vo verejnom záujme, keďže v Bratislave 
sa školy nestavajú, len rekonštruujú... Nasledovať musí územné 
rozhodnutie, projekty sú podané na mestskej časti, schvále-
nie žiadosti o  stavebné povolenie, až potom začiatok stavby 
a  kolaudácia. Pri tomto tempe bude zrejme škola postavená 
zároveň s električkou v roku 2023. Medzitým investor rieši, kto 
bude prevádzkovateľom.
Pre predstavu - ide o objekt združenej školy (základná škola – 
kompletných 47 tried - 940 žiakov, stredná škola – počet tried 
12 - 240 žiakov, materská škola – počet tried 3 - 60 žiakov), 
spolu 1 240 detí. Pre porovnanie – bežná petržalská škola má 
okolo 600 žiakov a 20-22 tried a Petržalka je aktuálne zriaďova-
teľom 11 základných škôl s 251 triedami a 5 302 žiakmi.
Navyše, škola v  Slnečniciach má byť nielen veľká, ale jedna 
z najmodernejších a najinovatívnejších škôl na Slovensku. Špe-
cializované učebne ako hudobné štúdio, výtvarný ateliér, prí-
rodovedné laboratórium, technická dielňa či železničné mo-
delárstvo, ihriská na streche budovy a na dvore, tri telocvične 
a  posilňovňa, najmodernejšie technické vybavenie, nabíjacie 
stanice na mobily pre žiakov a wifi v celej budove.
Takže za túto stavbu treba nielen milióny eur zaplatiť, ak by ju 
chcela mestská časť odkúpiť, ale následne by mala byť schop-
ná ju aj prevádzkovať. 
Pokiaľ ide o súkromnú školu Felix, Ján Krnáč obavy nemá. „Je 
to koncept, ktorý je dlhodobo udržateľný, pretože nepočíta len 
so spádovosťou detí, ale je predpoklad, že do tejto školy budú 
chodiť deti aj z iných mestských častí,“ hovorí.
Protiargumentom k tomuto je názor poslanca Drahana Petro-
viča, že je proti rozumnému plánovaniu, aby deti z Dúbravky 
vozili rodičia do súkromnej školy do Slnečníc, a deti zo Slneč-
níc chodili do verejných škôl na druhú stranu cesty. 
Chceme teda školu v Slnečniciach, aby deti odtiaľ nezaťažovali 
verejné školy na druhej strane cesty? Lenže nie je táto škola pri-
veľká len pre Slnečnice? Aktuálne tam býva 3200 obyvateľov, 
z  toho 2000 tam nemá trvalý pobyt! Na druhej strane je fakt, 
že štvrť bude mať raz 17-tisíc obyvateľov. To však bude možno 
o 15 až 20 rokov. Má mestská časť dovtedy šancu živiť a napĺňať 
takú veľkú školu na konci Petržalky? Dnes rieši 57 prvákov, ktorí 
sú navyše na Turnianskej, ale má demografické analýzy a per-
spektívy na najbližšie roky? Bola by táto obria škola dlhodobo 
udržateľná ako verejná? A potrebuje mestská časť školu na kon-
ci Petržalky za štvorprúdovkou alebo na úplne inom mieste? Aj 
na tieto otázky by bolo dobré poznať odpoveď. 
Možno by bolo dobré, keby miestny úrad namiesto vyzývania 
obyvateľov k nátlaku na developera formou petície, predložil 
demografické údaje, prípadne si spravil prieskum potrieb oby-
vateľov a na ich základe argumentoval dlhodobými potreba-
mi. 
Nie je vylúčené, žeby sa dozvedel, že mnoho rodičov priamo 
zo Slnečníc, bude radšej dávať mesačne 228 eur školné v súk-
romnej škole Felix s moderným prístupom k vyučovaniu a vy-
bavením, ako sa nervovať zadarmo v tej verejnej. 
Na základe týchto faktov by mala potom mestská časť viacero 
možností. Predaj, prenájom, alebo kopírovanie prístupu Felixu, 
ktorý si dnes v bežných školách prenajíma triedy. Rovnako je 
možnosť vytvoriť kombináciu súkromno-verejnej školy a  časť 
objektu súkromnej školy, naopak, vyčleniť pre potreby mestskej 
časti. Je to o diskusii. V tomto prípade však nie formou petície, 
ale našich zvolených zástupcov, investora a súkromnej školy.

Ak by mala byť škola verejná

Od mestskej časti sme žiadne 
konkrétne požiadavky pokiaľ 
ide o školy nedostali

Investor:

Petícia časti obyvateľov Slnečníc „urgentne 
žiada“ okrem iného o vybudovanie verejnej 
školy. Na prvý pohľad legitímna požiadavka 
má však aj ďalšie uhly pohľadu. Prvým je 
fakt, že projekt školy čakal len na záväzné 
stanovisko mesta dva a pol roka! Dostal ho 
vo februári 2020. Nasledovať musí územné 
rozhodnutie, o ktoré už developer požiadal 
mestskú časť, stavebné povolenie, samotná 
výstavba a kolaudácia. Takže vzhľadom na 
realitu povoľovacích procesov, ako aj lehôt 
výstavby skôr ako v roku 2023 škola v Sl-
nečniciach stáť nebude. Ďalším aspektom 
je otázka, čo urobila a robí mestská časť pre 
to, aby bola plánovaná škola, alebo aspoň jej 
časť, verejnou.

školu dizajnovali pre potreby 
Felixu, žiadnu záväznú do-
hodu s nimi nemajú a predaj 
či prenájom školy v  Slnečni-
ciach je stále otázkou diskusie. 

Ján Krnáč tvrdí, že poslan-
ci aj úrad mali k  dispozícii 
projektovú dokumentáciu 
a mohli diskutovať o konkrét-
nych pripomienkach a  zme-
nách v  projekte, ktorý teraz 
čaká na územné rozhodnu-
tie. Žiadne však nedostali. 
„Posledné stretnutie bolo 3. 
marca 2020. Poslanci vtedy 
žiadali, aby bola škola ve-
rejná a   zaviazali starostu, 
aby v tejto veci začal rokovať 
s  primátorom a  investorom 
a  zabezpečil spracovanie 
lokalitného programu pre 
vytvorenie dostatočných ka-
pacít v ZŠ a MŠ pre lokality 
Južné mesto A,B,C. Doteraz 
sme nič nedostali,“ pokračuje 
výkonný riaditeľ.

O  tri mesiace, 9. júna, 
miestne zastupiteľstvo opäť 
žiada starostu rokovať so spo-
ločnosťou Cresco o  výstavbe 

budovy pre ZŠ a  MŠ, ktorá 
bude v zriaďovateľskej pôsob-
nosti MČ Petržalka...

Vzápätí na to sa objaví 
petícia aktivistov zo Slneč-
níc, ktorí žiadajú v  podstate 
o  to isté, ale s bonusom, aby 
poslanci vyhlásili stavebnú 
uzáveru, kým sa ich požia-
davky neuspokoja. „Keby sme 
mali nejakú spätnú väzbu od 
mestskej časti, vieme disku-
tovať o  čomkoľvek,“ reaguje 
výkonný riaditeľ investo-
ra. Dodáva, že rovnako ako 
prenajali súkromnej osobe 
priestory škôlky, vedeli by ich 

za primeraný nájom prenajať 
aj mestskej časti. Tá ich však 
neoslovila. 

Petičiari žiadajú aj verejnú 
poštu. „Oslovili sme Poštu, 
aby zvážila otvorenie pre-
vádzky v Slnečniciach. V tom 
čase sme dostali odpoveď, 
že expanziu neplánujú. Ini-
ciatívne sme teda požiadali 
o zriadenie balíkoboxu, ktorý 
stojí pred Slnečnice Marke-
tom od februára tohto roku,“ 
konštatuje Ján Krnáč.

Zrejme vám teraz napad-
ne, prečo v novovybudovanej 
štvrti nemá dostať mestská 

časť priestory pre školu au-
tomaticky grátis. Odpoveďou 
je poplatok za rozvoj. Kým 
nebol schválený, bolo nutné 
komplikovane lobovať a  vy-
jednávať zo strany samosprá-
vy za súvisiace investície do 
verejného sektora, čo nemalo 
oporu v žiadnom zákone. Ak-
tuálne má poplatok (Cresco 
bude najväčším prispievate-
ľom v  Petržalke, ide o  milió-
ny eur. pozn. red.) v  rukách 
samospráva. Tá rozhoduje, 
čo a  kde zaň zafinancuje. To 
sú peniaze, ktoré by mali ísť aj 
pre škôlky, školu, parky a inú 

verejnú infraštruktúru v tejto 
lokalite. 

Pre kompletnosť treba 
dodať, že Slnečnice stoja na 
súkromných pozemkoch, in-
vestor stavia „na zelenej lúke“, 
nenapája sa na existujúce 
cesty a  siete, ale ich nanovo 
buduje a  investuje desiatky 
miliónov eur. Rovnako ako 
ihriská, parky, križovatky 
v  tejto oblasti. To je infraš-
truktúra, na ktorej sa finanč-
ne nepodieľa ani mesto, ani 
mestská časť.  (in)

vizualizácie:  
www.slnecnice.sk

Škola v Slnečniciach má byť nielen veľká, ale jedna 
z najmodernejších a najinovatívnejších škôl na Slovensku.

➤
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Dá sa to aj inak! Terasa 
vie byť aj pekná!

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE
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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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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)

„V dávnej minulosti boli na 
tejto adrese byty a gará-

že v  majetku Bytového druž-
stva. Po zmene režimu si mnohí 
jeho členovia odkúpili byty do 
osobného vlastníctva. Garáže, 
ktoré   už vtedy mali   ich uží-
vatelia  zaplatené, boli naďalej 
majetkom Bytového družstva. 
Na základe vzniku vtedy ešte 
federálneho zákona, bolo druž-
stvo povinné tieto garáže bez-
odplatne previesť do osobného 
vlastníctva,“ opisuje situáciu 
zástupca vlastníkov garáží Ing. 
Peter Ondráš. „Bytové družstvo 
si bolo vedomé svojej povin-
nosti, avšak dalo si neférovú 
podmienku, že ich prepíše, ak 
nadobúdatelia garáží, ktorí ich 
dávno zaplatili, dajú súhlas, 
že terasa je strechou ich garáží, 
a teda budú jej vlastníci.“

Vtedy mali garážnici od-
mietnuť. Terasy už vtedy 
chátrali, peniaze z  fondu 
opráv, do ktorého prispieva-
li užívatelia bytov, garážnici, 
nájomníci predajní, kaviar-
ní, vinární, ktoré tam Bytové 
družstvo prenajímalo a  spra-
vovalo, sa na ich údržbu ne-
použili. To však neurobili. 

Majitelia bytov teraz vy-
zývajú garážnikov, teda „ma-
jiteľov terasy“, aby ju zre-

konštruovali. „Mnohí 
z garážnikov však v tom dome 
a ani v jeho blízkosti nebýva-
jú, a  teda po svojej streche 
nechodia. Jej opotrebenie 
zapríčiňujú predovšetkým 
obyvatelia bytov či návštev-
níci prevádzok v prenajatých 
nebytových priestoroch,“ po-
kračuje Peter Ondráš. 

Fakt je, že terasa je v  zlom 
technickom stave, po každom 
daždi zateká do garáží, v mno-
hých sa nedá parkovať. „Re-
konštrukcia „strechy“ bola vy-
číslená na sumu cca 250 000 
eur.  Súčasťou rekonštrukcie 
je rozpadajúce sa priečelie 
garáží, ktorého súčasťou je 
betónové zábradlie. To nepo-
trebujeme.“ Majitelia garáží 
preto nevidia dôvod, aby sa 
len sami zadĺžili na sumu štvrť 
milióna eur za účelom rekon-
štrukcie terasy, ktorú považu-
jú za mestskú pochôdzku. Ak 
sa s  mestom, Bytovým druž-
stvom a majiteľmi bytov nedo-
hodnú na spoločnej investícii, 
sú rozhodnutí jednoduchou 
technológiou pokryť plochu 
terasy hrubou gumenou tes-
niacou   fóliou, ktorú zasypú 
štrkom, alebo pieskom pre 
ochranu gumenej  vrstvy. „Bu-
deme riešiť len svoj problém, 

a  to zate-
kanie ga-
ráží, nie ich 

pochôdzku. 
Bude to prvá 

terasa v  Petržal-
ke, ktorá nebude mať po-

chôdzkový povrch, ale len cca 
15 cm vrstvu štrku a piesku,“ 
hovorí Peter Ondráš. „Ma-
jitelia garáží tým budú reš-
pektovať vecné bremeno, 
teda nebudú brániť chodcom 
pohybovať sa po jej povrchu, 
avšak chôdza po takomto po-
vrchu napríklad aj s kočíkom, 
bude veľmi náročná.“

Ich návrh riešenia je, že 
prevedú terasu do vlastníctva 
mesta, pretože sú presvedčení, 
že pôvodne bola jeho súčas-
ťou spoločne s  nebytovými 
priestormi v  dome. Následne 
by sa na rekonštrukciu terasy 
skladalo mesto, majitelia bytov 
nad terasou, ktorí sa vraj tomu 
nebránia, Bytové družstvo ako 
vlastníci prenajímaných neby-
tových priestorov a garážnici.

Je to však pre mesto 
reálny návrh?

„Hlavné mesto SR Bra-
tislava nebolo vlastníkom 

pochôdznej terasy zaevido-
vaným v  katastri nehnuteľ-
ností, nepredávalo garáže do 
vlastníctva súkromných osôb 
a  tiež sa táto stavba nena-
chádza v  majetku hlavného 
mesta, a  nie je ani vedená 
v  našej účtovnej evidencii,“ 
informovala nás hovorkyňa 
magistrátu Katarína Rajča-
nová. „Vlastníctvo stavby 
garáží a ich strechy, ktorá je 
zároveň pochôdznou tera-
sou, je súkromné vlastníc-
tvo. Rekonštrukcia stavby 
pochôdznej terasy Lachova 
35,37,39, ktorá je vybudova-
ná na streche garáží v  súk-
romnom vlastníctve, je teda 
plne v  rukách vlastníkov 
bytov a  zároveň vlastníkov 
garáží pod ňou sa nachá-
dzajúcich.“

(in)
foto: Matúš Husár

Dom na Vavilovovej má 
šťastie na nadšencov, 

ktorým záleží na priestore, kde 
žijú. Priamo pod ním sa o nád-
hernú predzáhradku stará jed-
na z obyvateliek, sídli tu poboč-

ka Miestnej knižnice Petržalka, 
inštitúcia, na ktorú môžeme 
byť v Petržalke skutočne pyšní. 
Zachytáva trendy 21. storočia, 
čoho dôkazom je aj jej najnov-
šia spolupráca s  aktivistami 
z  OZ Krásy terasy. Spoločne 
získali v  grantovej výzve ahoj-
krasneslovensko.sk sumu 4 000 
eur. Za ne počas leta premenia 
terasu pred pobočkou na útul-
ný zelený priestor, ktorý bude 
čitateľom knižnice slúžiť ako či-
táreň, miesto na čítačky, pred-
nášky či sezónne podujatia.

„Radi by sme zapojili aj 
susedov z Vavilovovej,“ hovo-
rí Viktor Kasala z  OZ Krásy 
terasy. Cieľom združenia je 

Tri pohľady na petržalské terasy. Nikdy sa o nich nehovorilo viac ako v súčasnosti 
Zúfalí garážnici: Terasu 
zasypeme štrkom a pieskom!
Terasy v Petržalke prinášajú v súvislosti s ich nevyhnutnou rekon-
štrukciou rôzne komplikované situácie. Jednu z nich opisujú garáž-
nici z Lachovej č.35, 37 a 39, ktorí sa nedobrovoľne stali majiteľmi 
terasy, ktorá je strechou ich štyridsiatich garáží.

Pre garážnikov nepotrebné 
zábradlie, ktoré odpadávaním 

obkladov poškodzuje vozidlá 
a umožňuje zatekanie vnútor-

ných priestorov garáží. 

Podľa členov Ob-
čianskeho združenia 

Krásy terasy majú 
petržalské terasy 

nevyužitý potenci-
ál. Tieto bezpečné 

priestory bez áut 
majú dobré predpo-
klady spojiť lokálnu 
komunitu susedov. 

A to už pri minimál-
nych zásahoch. V 

roku 2018 sa im to 
podarilo na terase na 
Mánesovom námes-

tí, toto leto sa chysta-
jú „oživiť“ terasu na 

Vavilovovej 20-26. 

Ďalší pekný verejný priestor v Petržalke. Predná terasa bude pre verejnosť prístupná počas otváracích hodín knižnice.

Aj vy môžete 
byť pri tom
1. stretnutie - 25. júla – terasa 

pred pobočkou knižnice - 
čistenie terasy, natieranie 
zábradlia, revitalizácia plas-
tiky „Klub mladej rodiny“, 
vodozádržné opatrenia pre 
predzáhradku, program 
pre deti, občerstvenie

2. stretnutie – 8. augusta 
– zadná terasa pred Cen-
trom Svetielko - upratova-
nie terasy, natieranie záb-
radlia, workshop výroby 
kvetináčov a  svetelného 
panelu, program

3. stretnutie – 22. augusta – 
výsadba rastlín, workshop 
výroby paletového sedenia, 
v  rámci programu aj súťaž 
o najlepší koláč či výmena 
izbových rastlín, program 
pre deti aj pre dospelých

totiž poprepájať skupiny oby-
vateľov, pomôcť vzniku lokál-
nej komunity, ktorá by aj po 
skončení projektu, prostredie 
ďalej zveľaďovala. Na terase 
na Mánesovom námestí sa 
im to už podarilo. Namaľo-
vaná, s kvetmi v kvetináčoch 
je krajšia a obyvatelia sa o ňu 
starajú doteraz. 

Vavilovova má dve terasy 
– prednú a zadnú. Tá predná, 
pred pobočkou knižnice, má 
výhodu, je uzamykateľná, tak-
že chránená pred vandalmi. 
Snaha nadšencov ukázať jed-
noduchými a  lacnými zásah-
mi, že terasy majú potenciál, 
tak nebude márna.

„Na prvom z troch stretnutí, 
25. júla, sa tu chystáme terasu 
upratať, natrieť zábradlie, zre-
vitalizovať plastiku a zrealizo-
vať jednoduché vodozádržné 
opatrenia, aby dažďovú vodu 
mohla využívať predzáhrad-
ka pod terasou,“ hovorí Viktor 
Kasala. Stretnutie však nebu-
de len o  práci. Pre zúčastne-
ných je pripravený sprievodný 

program aj občerstvenie, 
na workshope sa môžete 
učiť vyrábať kvetináče či 
paletové sedenie a knižnica 
ponúkne bezplatne každé-
mu, kto sa zúčastní na ko-
munitnom dni, registračný 
preukaz do pobočky.

Zadná terasa sa nachádza 
pri Centre Svetielko, ktoré 
sa venuje deťom s  viacná-
sobným postihnutím. Po-

lovicu sumy z grantu investujú 
aktivisti na paletové sedenie, 
kvetináče a hojdačku. „Zútul-
níme tento priestor tak, aby sa 
deti mohli hrať aj na terase.“

Bohužiaľ, táto časť ohrade-
ná nie je, takže zostáva veriť, 
že deťom nikto radosť kaziť 
nechce.

„Spestrili ste nám knižnič-
ný život,“ adresovala členom 
občianskeho združenia vďaku 
riaditeľka Miestnej knižnice 
Petržalka Katarína Bergero-
vá. Poklona za tento projekt 
však patrí všetkým, ktorí vidia 
zmysel v  tejto verejnej akti-
vite. Už zostáva len veriť, že 
nadchne aj susedov. Pretože 
najmä im má priniesť pozitív-
ny bonus do života.  (in)

foto: pm
vizualizácie: OZ Krasy 

Terasy

V  októbri 2017 schválilo 
mestské zastupiteľstvo 
uznesenie, podľa ktoré-
ho má magistrát vyčleniť 
každoročne sumu naj-
menej 200-tisíc eur na 
poskytovanie dotácií na 
rekonštrukciu verejno-
prospešných prvkov po-
chôdznych terás v  hlav-
nom meste. Prešli takmer 
tri roky a....

„Na pokyn prvej námest-
níčky primátora Ing. Tatiany 
Kratochvílovej bola v  roku 
2019 založená pracovná sku-
pina „Pochôdzne terasy“, ktorá 
sa aktívne venuje problemati-
ke pochôdznych terás na úze-
mí hlavného mesta,“ uvádza 

sa v odpovedi na interpeláciu 
poslanca Milana Vetráka, kto-
rý žiadal informáciu o  uplat-
ňovaní zásad poskytovania 
dotácií na pochôdzne terasy. 
„Momentálne bola ukončená 
evidencia všetkých terás na 
území mestskej časti Bratisla-
va - Petržalka, zároveň sa stále 
hľadá stratégia, akým spôso-
bom pristúpiť k  oprave terás 
vzhľadom na ich technický 
stav a ako by mohla byť opra-
va terás financovaná v  bu-
dúcnosti vzhľadom na ich zlo-
žitý majetkovo-právny stav. 
Základným problémom pri 
terasách sú nevysporiadané 
vlastnícke vzťahy. Mesto ne-
môže investovať do cudzieho 

majetku a  s týmto problé-
mom sa stretávame u  väčši-
ny terás na území Petržalky.... 
Aktuálne nie je určená zod-
povedná osoba za dotačnú 
schému a  konkrétny spôsob, 
akým budú rekonštrukcie 
pochôdznych terás financo-
vané. Dotačná schéma nie je 
ešte vytvorená, nakoľko mo-
mentálne prebiehajú interné 
rokovania pracovnej skupiny 
„Pochôdzne terasy“ týkajúce 
sa nájdenia vhodného spôso-
bu financovania a  investova-
nia do cudzieho majetku. Mo-
mentálne čakáme na návrh 
finálneho riešenia dotačnej 
schémy od Sekcie financií.“

(in)

Dotačná schéma stále nie je vytvorená

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

➤
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Zadná terasa  
pri Centre Svetielko
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SENIOR ART - tématické stretnutia 
23.07. a 06.,20.08. | 17:30 | DK LÚKY 

SENIORI V AKCII - keramický ateliér 
17.07.-21.07. | 17:30-19:30 | CC CENTRUM | 15 € senior / 30 € dospelý 

SENIORI V AKCII - výtvarný ateliér 
18.08.-21.08. | 17:30-19:30 | CC CENTRUM | 15 € senior / 30 € dospelý  

SENIOR ŠPORT - PETANG
30.07. a 13.,27.08. | 10:00 - 13:00 | REŠTAURÁCIA RANČÍK
 

utorky, štvrtky, nedele | ARTKINO ZA ZRKADLOM
 
  
VÝSTAVA PETRŽALKA Z NEBA I, II, III - výstava fotografií
01.07. - 31.08. | DK ZRKADLOVÝ HÁJ | CC CENTRUM | DK LÚKY

OBRAZY V POHYBE - mobilná exteriérová výstava
27.08. | 17:30 - 19:30 | NÁMESTIE REPUBLIKY, 
VEĽKÝ DRAŽDIAK, OVSIŠTSKÉ NÁMESTIE, CC CENTRUM - EXTERIÉR

FRITOVANÉ NÁMESTIE REPUBLIKY - tanečné vystúpenia
24.07. a 07.,14.08. | 17:00 | NÁMESTIE REPUBLIKY

JAZZOVÝ ŠTVRTOK
23.,30.07. a 13.,20.,27.08. | 19:00 | MONSTERS CAFE
23.07. LUCIA LUŽINSKÁ
30.07. DUO MILO SUCHOMEL (saxofon) / PALO BEREZA (gitara)
13.08. GIPSY JAZZ (Ján Berky MRENICA)  
20.08. JAM-SESSION (Gabo JONÁŠ, Juraj KALASZ a spev) 
27.08. TRADITIONAL CLUB REVIVAL

HARMONIKÁRSKY UTOROK
21.07. a 04.,18.08. | 18:00 | VNÚTROBLOK BZOVÍCKA

KLASICKÉ STREDY 
19.08. | 18:30 | CC CENTRUM - OBRADNÁ SIEŇ
ŠANSÓNOVÝ PIATOK 
24.,31.07. a 14.08. | 18:30 | CAFÉ DK LÚKY 

PROMENÁDNY KONCERT 
26.07. a  09.,23.08. | 18:30 | SAD JANKA KRÁĽA PRI FONTÁNE

SOIRÉE PRI FONTÁNE z cyklu MOMENTUM MUSICUM
19.07. a 30.08. | 18:30 | TECHNOPOL
Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia

FATSJAZZBAND JANA DEKÁNKOVÁ
01.08. | 18:30 | NÁMESTIE REPUBLIKY

KONCERT V EVANJELICKOM KOSTOLE 
02.08. | 19:00 | STREČNIANSKA ULICA

KONCERT V DOME TRETIEHO VEKU z cyklu MOMENTUM MUSICUM
03.08. a 26.08. | 14:00 | POLORECKÉHO UL.
Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia

MODUS MEMORY 
07.08. | 19:00 | VEĽKÝ DRAŽDIAK

detské programy, prednášky, letné čitárne, oddychové zóny a ponuka kníh

VÝSTAVY

FILM

HUDBA

TANEC

LETO S PETRŽALSKOU KNIŽNICOU

PRE SENIOROV

viac info a prihlášky na www.kzp.skviviacac iinfnfoo aa prprihihláláškškyy nana www kkkkkkzp kkkkksk

PRIHLÁS SA do tábora 
a VYHRAJ ELEKTRICKÚ KOLOBEŽKU a ďalšie skvelé ceny!!!

DENNÉ TÁBORY

LET´S DNES - tanečná škola pre verejnosť
23.,30.07. a 06.,13.,20.,27.08. | 16:00 | KAVIAREŇ BUBBLES
25.07. a 08.,15.08. | 19:00 | MONSTERS CAFE

ZACHRÁŇ SA, KTO VIEŠ - zdravotná osveta 
24.,31.07. | 17:00 - 18:30 | CC CENTRUM
28.08. | 17:00 | PRI VEĽKOM DRAŽDIAKU - ZÁPADNÝ BREH

SUSEDSKÝ DEŇ PRED ZRKADLÁČOM - stretnutie Petržalčanov
08.08. | 10:00 - 18:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

VÝLET DO ZÁHRADKY - rodinné záhradničenie 
08.08. | 9:30 - 11:00 | CC CENTRUM - EXTERIÉR

POHYBOVÉ CVIČENIE POD DUBOM - zdravé cvičenie
11.08. | 16:00 | PETRŽALSKÁ KLUBOVŇA

VÝLET DO MINULOSTI - prechádzka starou Petržalkou 
12.08. | 16:00 | AUŠPIC (SLOV. VESLÁRSKY KLUB) - MIESTO STRETNUTIA

TANEČNÝ KURZ POD DUBOM 
22.,29.07. a 05.,19.,26.08. | 17:30 | PETRŽALSKÁ KLUBOVŇA 

VÝLET DO TATIER - deň horolezectva s lektormi
08.08. | 10:00 - 14:00 | PRI VEĽKOM DRAŽDIAKU - VÝCHODNÝ BREH

VÝLET DO CHORVÁTSKA - kreatívne plavidla na mori Draždiak 
15.08. | 10:00 - 21:00 | NA VEĽKOM DRAŽDIAKU

ZUMBA GOLD PRE VŠETKÝCH
UTORKY  | 07.07. - 31.08. | 17:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ 

DIVADIELKO POD STROMOM o desiatej
19.,26.07. a 02.,09.,16.,23.,30.08. | 10:00 | BEACH VOLLEY CLUB DRAŽDIAK
JAŠOVANIE POD STROMOM o druhej - tvorivé dielničky
19.,26.07. A 02.,09.,16.,23.,30.08. | 14:00 | BEACH VOLLEY CLUB DRAŽDIAK

DIVADIELKO POD STROMOM o piatej
19.,26.07. a 02.,09.,16.,23.,30.08. | 17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY

MARHUĽOVÝ KOMPÓTIK - DO ČÍTANIA, DETI!
21.07. | 15:00 | CC CENTRUM

SKATE ACADEMY
23.07. a 06.08. | 17:00 | SKATEPARK GERCENOVA

HUBOVÁ POLIEVKA - Silné reči comedy workshop
18.07. a 22.08. | 18:30 | DK LÚKY 
18.07. - GABO ŽIFČÁK | 22.08. - MARTIN HATALA

VIDEO ART ACADEMY - workshop 
22.07. a 05.,11.08. | 13:00 - 17:00 | DK LÚKY

STREET DANCE ACADEMY - workshop s SDA Crew
21.,28.07. a 04.,11.,18.08.  | 17:00 | NÁMESTIE REPUBLIKY

CIRKUS ACADEMY 
28.07. a 11.,21.08. | 18:00 | DK LÚKY
CAPOEIRA ACADEMY 
31.07. | 17:00 - 18:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
21.08. | 17:00 - 18:00 | DK LÚKY

PRE RODINY

PRE TÍNEDŽEROV

PRE DETI

už od 80 €

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

Žilinská univerzita vypra-
covala pre Verejné prísta-

vy Stratégiu rozvoja verejné-
ho prístavu v  Bratislave. Ide 
o dlhodobú koncepciu rozvoja 
verejného prístavu. Doku-
ment je aktuálne vo fáze po-
sudzovania vplyvov na životné 
prostredie.

„V osobnej doprave je do-
pyt po kapacitnom riešení 
osobného prístavu v  lokali-
te Staré Mesto, ktoré sa javí 
ako limitujúci faktor pre ďalší 
rozvoj lodnej osobnej dopra-
vy. Napriek enormnému ná-
rastu počtu vydaných licencií 
a registrácií malých plavidiel, 
vo vymedzenom území Brati-
slavského prístavu v  súčas-
nosti chýba infraštruktúra 
na pristávanie a krátkodobé, 
resp. dlhodobé kotvenie ma-
lých rekreačných plavidiel,“ 
píše sa v  Správe o  hodnote-
ní strategického dokumentu 
z apríla 2020.

V návrhu sú rôzne varianty 
možného usporiadania prí-
stavu. Pokiaľ ide o  nákladný 
prístav, tak dokument odpo-
rúča realizáciu variantu 3. 
Tento variant predstavuje rie-
šenie priestorového usporia-
dania prístavu, ktoré koncen-
truje nákladnú časť výkonov 
do lokality Pálenisko. 

Pokiaľ ide o osobný prístav, 
strategický dokument od-
porúča realizáciu variantu 2. 

Ten navrhuje rekonštrukciu 
Osobného prístavu v  Starom 
Meste, vybudovanie prísta-
vísk športovej a  rekreačnej 
plavby a  osadenie plávajúcich 
zariadení v  lokalite Tyršovo 
nábrežie. Osobný terminál 
a marína budú v lokalite uvoľ-
neného Zimného prístavu. 
„Tento variant predstavuje 
riešenie priestorového uspo-
riadania osobného prístavu, 
ktoré využíva potenciál lokali-
ty Zimný prístav, ktorá by bola 
uvoľnená presunom výkonov 
prekládky hromadného ma-
teriálu do lokality Pálenisko. 
Zároveň zabezpečuje rozvoj aj 
športovej a  rekreačnej plavby 
vytvorením mestskej maríny 
v  rovnakej lokalite. Na pra-
vom brehu rieky variant uva-
žuje o zriadení AUSPIC marí-
ny a lagúny Lido.“

Dokument pripomienko-
val okrem iných aj Petržalský 
okrášľovací spolok. „Veľmi sme 
privítali, že stratégia má záu-
jem o riešenie už existujúcich 
prístavných zariadení najmä 
vo väzbe na tzv. Starý prístav 
a jeho dva bazény, kde okrem 
obchodnej aj turisticko-re-
kreačnej je reálny potenciál 
hl. mesta na skutočný dotyk 
mesta s  riekou, ktorý okrem 
malej časti pred Euroveou 
v celej Bratislave v skutočnos-
ti nemáme. Aj z  toho dôvodu 
však nevidíme dôvod pre vznik 

V budúcnosti by na petržalskej strane  
Dunaja mohla pribudnúť Marína Auspic 
a Marína Lido.

Kde bude prístav pre malé plavidlá?
a  rozširovanie prístavných 
kapacít na pravej čiže petr-
žalskej strane Dunaja, okrem 
športovej plavby,“ znela ich vý-
hrada. „Nesúhlasíme s  poten-
ciálnym vytvorením nového 
miesta pre kotvenie osobných 
a športových lodí v časti v do-

tyku s  Tyršovým nábrežím, 
pred Starým mostom.“ V  sta-
novisku predkladateľa sa uvá-
dza, že v uvedenom území sa 
v  navrhovaných variantoch 
uvažuje s umiestnením pláva-
júcich zariadení tak, ako je to 
aj v súčasnosti. 

Žiadajú tiež, aby boli plány 
v  súlade s  plánovanou mest-
skou plážou LIDO. V  stano-
visku sa uvádza, že „Strategic-
ký dokument v priestore medzi 
Starým mostom a  Mostom 
Apollo navrhuje umiestnenie 
infraštruktúry pre športovú 
a  rekreačnú plavbu, vrátane 
Maríny Lido, čo nie je v  roz-
pore vytvorením a obnovením 
mestskej pláže, ale práve na-
opak, podporuje obnovu tohto 
územia a  jeho sprístupnenie 
širšej verejnosti.“ Dokument 
taktiež zohľadňuje plánovanú 
zónu celomestského centra 
CMC Petržalka, a rozvíjajúcej 
sa zóny EUROVEA (EURO-
VEAII) a  rešpektuje priestor 
pre uvažovanú pešiu prepo-
jovaciu lávku oboch brehov 
Dunaja.  (in)

foto: Matúš Husár
vizualizácia: Stratégia 

rozvoja verejného prístavu 
v Bratislave 

I N Z E R C I A

Varianty usporiadania, ktoré navrhuje dokument Stratégia rozvoja verejného prístavu 
v Bratislave. Na petržalskej strane Dunaja ráta s dvoma marínami.

➤
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Od „vyhnania“ podnikateľa 
pána Végha z  Dunajskej 

Stredy, ktorý sa staral o  časť 
kúpaliska Draždiak – ohrade-
ná plocha oproti Medissimu 
- ProCare, kde prevádzko-
val niekoľko bufetov, krásnu
reštauráciu a  mimoriadne 
pekný hotel Bonbón, nemáme
v posledných asi 5 – 6 rokoch
možnosť užívať si na úrovni
lúku na trávenie voľného času,
opaľovanie, prípadne osvieže-
nie sa nápojmi a  jedlom. Pán
Végh, aj keď mu daný starosta
počas svojho pôsobenia nedo-
volil vyberať vstupné, staral sa
o celú lúku veľmi dobre: každý
deň jeho pracovníci čistili celú
plochu, odvážali smeti, kosi-

li trávnik a  polievali ho každé 
ráno, nehovoriac o  bufetoch, 
v ktorých sme sa mohli osvie-
žiť nápojmi a jedlom, fungovala 
budova s asi 20 WC pre mužov 
a ženy, pri vode dozerali na kú-
pajúcich sa plavčíci. Toto všet-
ko sa stratilo s jeho odchodom. 
Odvtedy si – podľa informá-
cií – pohadzujú danú plochu 
každý rok nejakí „iní podni-
katelia“. Daný priestor je pre 
nás, obyvateľov Petržalky, stále 
neupravenejší, nekosí sa tráva, 
keď sú suché týždne, tráva vy-
schne a nedá sa po nej chodiť 
ani ležať, pretože je veľmi ostrá 
– súca na poranenie. V minu-
lých dvoch rokoch sa objavil je-
den bufet „po sezóne“, koncom

júla, keď tam už prakticky ľudia 
prestali hromadne chodiť.

Na terase budovy posled-
ného dreveného   „bufetu“ si 
už asi 3 mesiace nažíva asi 6 
– 7 bezdomovcov, ktorí tam
spia, varia a pečú si, odbavujú
v  okolí potrebu. Žiadam vás
o  odpoveď, komu miestny
úrad pridelil na tento rok ohra-
denú časť lúky oproti zdravot-
nému stredisku Medissimo, na 
aký účel a dôvod, prečo nechal
danú časť spustnúť.

Oliva Vadňalová
(Podľa našich informácií 

aktuálny majiteľ stále rokuje 
s mestom o budúcej podobe are-
álu. Mestská časť na tieto roko-
vania dosah nemá. pozn. red.)

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

Tvorte s nami Petržalské noviny

Z REDAKČNEJ POŠTY
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A.I.I. Technické služby s.r.o.
prijme ihneď

●	RUČNÝ PRACOVNÍK, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. 

brutto + osob. ohodnotenie

●	VODIČ „B“, „T“ - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

●	VODIČ „C“ - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY

Obyvatelia Šintavskej ulice 
/vchody 20,22/ si dote-

raz nevedia vysvetliť, čo viedlo 
kompetentných k  rozhodnutiu, 
vykonať len neúplnú rekon-
štrukciu zničených schodísk ve-
dúcich na parkovisko. 

O  čo ide? Mimoúrovňové 
parkovisko cca na130-140 áut 
má jeden výjazd, jeden prí-
jazd a 3 schodiská. Donedáv-
na/2017/boli všetky v  dezo-
látnom stave. K oprave došlo, 
ale opravili len dve schodiská! 
Schodisko, ktoré je najfrek-
ventovanejšie, používajú ho 2 
vchody z  troch, využívajú ho 
rodičia privádzajúci ráno deti 
do blízkej MŠ a  ktoré bolo 
najviac zdevastované, zostalo 
neopravené. Prečo to tak je?

D.V.
Reakcia mestskej časti: 

„Na spomínané parkovis-
ko je prístup z bytového 
domu prostredníctvom 

dvoch schodísk a rampy 

pre ŤZP osoby. Schodisko 
pri bytovom dome č. 18 je 

kompletne zrekonštruované 
s pridaným oceľovým mad-
lom. Takisto bola opravená 

prístupová rampa spolu 
s parkoviskom. Vzhľadom 

na to, že v uvedenej lokalite 
sa realizovalo veľa opráv 

v porovnaní s inými lokali-
tami v Petržalke (kompletná 

oprava chodníka pozdĺž 
celého bytového domu až 
po zástavku MHD, oprava 

chodníka a komunikácie 
Strečnianska  č.1 - 11 v r. 

2019), predmetné schodisko 
sa do plánu opráv na rok 
2019 nedostalo, avšak je 

zaradené do plánu opráv 
na tento rok a momentálne 
prebieha výberové konanie 

na zmluvného dodávate-
ľa,“ informovala nás Mária 

Halašková z komunikačného 
oddelenia úradu.

Zabudli alebo nevedeli o tretích 
schodoch?

VA Š E  N Á Z O R Y

Najväčší rezidenčný developer na Slo-
vensku CRESCO REAL ESTATE v petr-
žalských Slnečniciach doteraz vybu-
doval viac ako pätinu z plánovaných 
10-tisíc bytov. Projekt moderného bý-
vania však už teraz ponúka rozmanité
služby aj vybavenosť pre voľný čas.
Využívajú ich nielen obyvatelia Slneč-
níc, ale aj ľudia z bratislavskej Petržal-
ky a okolia. V štvrti minulý rok pribudli
prvé fázy cyklotrasy i rozľahlého parku.
V Slnečniciach bolo doteraz vysade-
ných spolu až 800 stromov, ďalšie stro-
my budú pribúdať postupne s výstav-
bou celej štvrte.
Slnečnice sa postupne stávajú nielen ori-

ginálnym  miestom  na  bývanie  s  kvalitnou 
architektúrou  a  urbanizmom,  ale  komplex-
nou  štvrťou  s  bohatou  občianskou  vybave-
nosťou  a  veľkorysými  verejnými  priestormi, 
ktorá  spríjemní  a  skvalitní  život  obyvateľom 
i návštevníkom. Obyvatelia Slnečníc už teraz 
môžu  v  blízkosti  svojich  domovov  využívať 
nákupné centrum Slnečnice Market, najväč-
šie  rodinné  športovo-zábavné  centrum  na 

Slovensku LEON, škôlku, jasle a rôzne služ-
by  v  nebytových  priestoroch,  ihriská,  blíz-
kosť hrádze aj jazera Draždiak na rekreáciu. 
Nový  pestrý  park  vo  Viladomoch,  ktorého 
prvá  časť  bude  otvorená  už  koncom  júla, 
ešte  viac  dotvorí  príjemnú  atmosféru  býva-
nia a zároveň poskytne obyvateľom priestor 
na  aktívny  aj  pasívny  oddych.  Prvá  časť 
cyklotrasy s peším chodníkom, ktorá má dĺž-
ku  takmer  400  metrov  a  prepája  obe  zóny 
- Viladomy a Mesto,  sa v budúcnosti napo-
jí  na mestskú cyklotrasu a  vytvorí pohodlný
spôsob  prepravy  zo  Slnečníc  až  do  centra
mesta.
Ponuka  vybavenosti  sa  rozširuje  s  kaž-

dou  dokončenou  etapou  projektu.  Cel-
kovo  sú  v  projekte  v  horizonte  približne 
10  rokov  plánované  komerčné  priesto-
ry  na  ploche  viac  ako  55-tisíc  m2,  škol-
ské  zariadenia,  parky  na  ploche  vyše 
42-tisíc  m2  a  športoviská  na  ďalších
viac  ako  7-tisíc  m2.  V  projektovej  prípra-
ve  je  tiež  v  ďalších  rozvojových  zónach  
A1-A2  zmiešané  územie  bývania  a  ob-
čianskej vybavenosti vrátane office park-u 

na  samom  začiatku  Slnečníc  s  rozlohou  
65  000 m2  a  postupne  sa  rozširujú  aj  ob-
chodné  priestory,  ktoré  môžu  slúžiť  pre 
ďalšie  ambulancie  praktických  či  odbor-
ných lekárov. 

V Slnečniciach pribudli 
nové služby, cyklotrasa 

aj stovky stromov
Nová štvrť  
Slnečnice  

v Bratislave by  
nemohla fungovať 
ako dobré miesto 

pre život bez  
dostatočnej ponuky 
obchodov, služieb, 

školských  
a voľnočasových 

zariadení, parkov, 
ihrísk a športovísk. Aké služby nájdete v Slnečniciach:

• Nákupné centrum Slnečnice Market s pre-
dajňami  ako  Billa,  101  Drogerie,  Planeo
Elektro, JYSK, Pepco, Super ZOO, lekárňou
či trafikou. Súčasťou sú aj nabíjacie stanice
pre elektromobily. V jeho susedstve ponúka
gastrozóna  Trch.  pestrý  výber  od  ázijskej
po  taliansku kuchyňu aj cukráreň s kaviar-
ňou.

• Rodinné  centrum  zábavy  LEON  s  kaviar-
ňou,  tanečnýmmi  kurzami  či  bazénom
s morskou vodou pre detičky

• Služby v zóne Viladomy – materská škola,
detské  jasle,  dentálna  klinika,  lekáreň, po-
traviny,  posilňovňa,  kaderníctvo,  reštaurá-
cia aj kaviareň

• Mestský  bulvár  s  prevádzkami  -  hračkár-
stvo, interiérové štúdio, kaderníctvo, barber
shop  realitná  kancelária,  kaviareň,  vináreň
či reštaurácia.
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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.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás.  
Email: mudr.demian@ambulapraktika.com

Viete, kde sa v Petržalke rozprestierali
Tento rok uplynie 60 rokov od prvých do-
stihov na petržalskom Závodisku. Je para-
doxné, že toto okrúhle výročie „oslavuje“ 
v najťažšej situácii vo svojej novodobej 
histórii. Jazdecký a dostihový šport pri-
tom patrí v Bratislave k najstarším vôbec 
a jeho rozvoj je zviazaný s Petržalkou.

„dostihové lúky“?

História dostihového 
športu v  našom meste 

sa začala písať už v roku 1826, 
kedy sa v  Bratislave konali 
prvé konské dostihy vďaka 
mecenášstvu grófa Széche-
nyiho, ktorý aj sám pretekal. 

„Prvý bratislavský dostiho-
vý klub vznikol v  roku 1839 
– dostihy sa však konali aj
predtým, najprv na Kuchaj-
de, medzi dnešným jazerom
a stanicou Bratislava – Nové
Mesto, až potom sa preniesli
na vojenské terénne cvičisko
do Petržalky,“ píše Ján Čomaj
v knihe Petržalka – Engerau – 
Ligetfalu. Od roku 1871 malo
mesto dokonca aj prvú krytú

jazdiareň na dnešnej Štefáni-
kovej ulici. 

Začiatkom 20. storočia sa 
v  Prešporku ujal klusácky 
šport a popularitou na istý čas 
predstihol aj klasické dostihy. 
„Keď v roku 1902 vznikla Bra-
tislavská klusácka spoločnosť, 
rozhodla sa vybudovať kva-
litnú dostihovú dráhu. Z nie-
koľkých možností si vybrali 
pálffyovský pozemok v  Petr-
žalke - západne od dnešného 
dostihového areálu.“

Martin Kleib, na svojej 
stránke www.konduktor.sk 
v  turistickom sprievodco-
vi Petržalkou píše, že dráha, 
na mapách označovaná ako 

„dostihové lúky“, sa rozpre-
stierala v  miestach medzi 
nadjazdom na Starý most, 
Einsteinovou a  Černyševské-
ho ulicou, tam, kde sa dnes 
nachádza obchodný dom 
TPD a Mánesovo námestie. 

„Prvé jazdecké preteky na 
novom závodisku sa konali 
6. septembra 1903. Táto do-
stihová dráha sa používala
do roku 1933, keď ju rozpar-
celovali na záhrady,“ píše Ján
Čomaj.

Čo sa vtedy stalo? Štát vy-
vlastnil šľachtickú pôdu, teda 
aj pozemky Pálffyovcov...

Na tradíciu sa znova nadvia-
zalo až po roku 1945, keď bolo 

Štátne závodisko  v  Bratislave 
spolu so Státním závodištěm 
v  Prahe poverené Minister-
stvom zemědělství organizá-
ciou dostihových podujatí. 
V päťdesiatych rokoch dokon-
ca existovala predstava, že sa 
z jazdectva stane ľudový šport 
pre pracujúcich. 

„Centrom turfového dia-
nia bolo v tej dobe závodisko 
v Prahe, na Slovensku sa za-
čalo v roku 1951 s výstavbou 
dostihovej dráhy vo Svätom 
Juri pri Bratislave,“ informu-
je stránka www.horses.sk. 
„Po legislatívnom uzákonení 
Šúrskej prírodnej rezervácie, 
ktorej časť sa nachádzala 
v  blízkosti dostihovej dráhy, 
sa musel hľadať nový ná-
hradný priestor a  vybraná 
bola lokalita - petržalský 
Starý háj.“

Prvý míting sa tu konal  
18. septembra 1960. Koncom
60. rokov ale Závodisko nemalo 
dostatočnú úroveň a  chátralo.
Popri výstavbe sídliska ho však
v polovici 70. rokov 20. storočia 
zmodernizovali a od roku 1979
sa na ňom beháva pravidelne.

Tento rok však hrozilo, že 
sa dostihová sezóna vôbec 
nezačne. Ministerstvo pôdo-
hospodárstva totiž odmietlo 
poskytnúť Závodisku ďalšie 
financie okrem každoročnej 
dotácie. Napokon Závodisko 
zrealizovalo v júni aspoň dva 

dostihové dni a v júli jeden.
Dostihy sú výkonnostnou 

skúškou koní plemena anglic-
kého plnokrvníka na Sloven-
sku. Nie sú však len pre úzky 
kruh milovníkov jazdectva. 
Areál dnes radi navštevujú 
aj rodiny s  deťmi. Varovania 
tufovej komunity o  možnom 
zániku dostihov však ne-
dávno na svojej facebooko-
vej stránke vyvrátil starosta 
Petržalky Ján Hrčka, ktorý po 
stretnutí na ministerstve na-
písal: „Žiadny z  dotknutých 
subjektov - Petržalka, mesto, 
ministerstvo - nechce, aby sa 
zmenil súčasný účel Závodis-
ka.“ (in) 

foto: Kniha Ján Čomaj – 
Petržalka – Engerau – Liget-

falu, facebook

Informácie sme čerpali aj 
z knihy Ján Čomaj –  

Petržalka – Engerau – 
Ligetfalu.

Dostihová dráha 
s tribúnou v oblasti 
dnešného Mánesov-

ho námestia.

Spája nás vzťah ku klubu, 
ktorý je v FC Petržalka silný

Ženský futbal je 
emotívnejší, aj so 
slzami šťastia alebo 
smútku. Padá v ňom 
viac gólov a na 
ihrisku sa fauluje 
menej ako u mužov. 
To však nie sú jediné 
dôvody, prečo prísť 
do Ovsišta povzbu-
diť štyri ženské 
futbalové tímy FC 
Petržalka. 

Ženskú základňu v Petržal-
ke pomohla vybudovať 

Ivana Balážiková. Klubová 
šéftrénerka, ktorá má za se-
bou 15-ročnú športovú kari-
éru, okrem iného v Slovane či 
rakú skej lige a dnes pôsobí aj 
ako asistentka trénera v repre-
zentácii do 15 rokov. 

„Mojou ambíciou bolo, aby 
sme vytvorili pevnú ženskú 

základňu,“ hovorí Ivana. Za-
čínali v  ročníku 2013/2014 
s družstvom žiačok (12-15r.), 
Po troch rokoch pribudlo 
družstvo žien a minulý rok aj 
družstvo dorasteniek (15-19r) 
a prípravka (7-11r.).

V prvej lige dorasteniek a žia-
čok skončili obe družstvá na  
5. mieste z desiatich, a zanecha-
li za sebou aj kluby s väčšou fut-
balovou históriou. Napredujú
aj ženy. V aktuálne skončenom
ročníku sa im darilo najviac. Po
jesennej časti boli v druhej lige
na prvom mieste, bohužiaľ, pri-
šla korona, ročník sa nedohral.
Administratívne skončili futba-
listky FC Petržalka ako víťazky,
avšak bez možnosti hrať baráž
o postup do prvej ligy. Túto se-
zónu sa však o to pokúsia opäť. 
Pred pár dňami začali s prípra-
vou na novú sezónu. 

Vzťahy hrajú veľkú rolu
Špecifikom FC Petržalka 

je, že ženy trénujú ženy. Bež-

nejšia prax je totiž taká, že aj 
v  ženskom futbale prevažujú 
ako tréneri muži. „Chcem to 
robiť inak,“ hovorí Ivana Bala-
žíková, ktorá aktuálne trénuje 
ženy a  dorastenky. „Chcem, 
aby medzi nami panovala 
vzájomná otvorenosť. Aj vďa-
ka nej sme vybudovali dobrú 
komunitu, v  ktorej máme 
čisté vzťahy, a to je aj dôvod, 
prečo tu dievčatá zostávajú, 
hoci mnohé mali iné ponuky.“

V  ženskom futbale hrajú 
totiž vzťahy oveľa väčšiu úlo-
hu ako v  mužskom. Väčšine 
hráčov nemusí vyhovovať ko-
lektív, ale oni ten futbal hrať 
budú, tak sú nastavení odma-
lička. „Pre ženy a  dievčatá je 
naopak, dôležité, aká je at-
mosféra v šatni, aký je tréner, 
jeho prístup, partia,“ hovorí 
Ivana a vzápätí odľahčí: „Viete 
si predstaviť, ako sa dohaduje-
me na farbe dresov na zápas?“  

Polovicu zo ženského  tímu 
tvoria Petržalčanky, väčšinou 
študentky, ale aj policajtka či 
pracovníčky z IT sféry. Futbal 
si zamilovali a  prípravu berú 
zodpovedne. V  druhej lige 
však citeľnejšie vnímajú rezer-
vy ženského futbalu. „Sú tam 
tímy, ktoré to chcú robiť na 
vyššej úrovni, ale aj také, kto-
ré hrajú len pre zábavu a táto 

hranica nie je oddelená. Tak 
sa nám už podarilo vyhrať 
12:0 alebo 16:0, a  to potom 
stráca význam aj pre nás, pre-
tože sa nikam neposúvame.“ Aj 
z  tohto dôvodu sa snažia do-
stať do prvej ligy. „Plánujeme 
sa posilniť, skvalitniť káder,“ 
pokračuje trénerka, pričom 
za najväčších rivalov považuje 
v Bratislave Dúbravku a z oko-
lia Nové Zámky či Komárno. 

Podmienky im na to klub 
vytvoril výborné. Na tréningy 
využívajú ihrisko na plážový 
futbal či volejbal alebo malé 
multifunkčné ihrisko a  veľmi 
oceňujú, že všetky svoje zápa-
sy hrajú na hlavnom ihrisku. 
V iných kluboch je totiž stále 
celkom bežné presúvať ženy 
na tie vedľajšie.

Sú vďačné aj fanúšikom, 
ktorí ich chodia povzbudzo-
vať. Dievčatá to nabíja. Zá-

kladňu tvoria najmä rodinní 
príslušníci a kamaráti, ale ob-
čas ich prídu podporiť aj ultras 
s  bubnami a  vlajkami, keď sa 
v Ovsišti zdržia po doobedňaj-
šom zápase mužov. „Spája nás 
vzťah ku klubu, ktorý je v FC 
Petržalka silný,“ hovorí Ivana. 

Ak ste ešte neboli na žen-
skom futbale, ste vítaní. Liga 
začína zhruba o  poldruha 
mesiaca a  ženské zápasy sú 
bez vstupného.  (in)

foto: archív I. B.

Prípravka od 7 do 11 rokov 
otvorená aj pre vaše dcéry
Kedykoľvek sa nejaká nádejná hráčka ozve, môže prísť na tré-
ning. Tie začali 15. júla a  radi na nich uvidia dievčatá, ktoré 
majú vzťah k  futbalovej lopte. Prípravka hrá aj súťaž v  rámci 
Bratislavy, v  tejto vekovej kategórii majú dievčatá možnosť 
hrať zápasy aj s chlapcami, ide o tzv. striedavé štarty. Súčasné 
členky prípravky sú najmä z Petržalky. Tréningy sú dva-, trikrát 
do týždňa po hodine a pol. Dvakrát do mesiaca je zápas, turnaj 
alebo nejaká spoločná akcia. 

H I S T Ó R I A

Ivana Balážiková

centrum
T E C HNOP O L
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Marcus  
Tullius  
Cecero

štepením  
vložilo

ohúrilo,  
omámilo  
(hovor.)

tenká  
doštička

záhradná  
rastlina

zrazu,  
naraz

vzorec  
jodidu  

draselného

japonské  
platidlo,  

jen

Pomôcky: 
rohatka,  

yen, hoko,  
sonore

malý uzlík
tavením  
nanovo  
spracuj

jemne  
chytali  
(expr.)

3. časť 
tajničky sekal

vodné  
vtáky zapchať

1. časť 
tajničky

rozrýpala  
znížený  

tón A

tam  
tavením  
neuzavri

pri lete  
narazil  

elektróda 
tranzistora

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

symetrála 5. časť 
tajničky

nebúchaj-   
me (expr.)  
staré dĺž-    

kové miery

sitko,  
po česky  

tromf  
(kart.)

príživník  
(hovor.)

urobila  
slepým

EČV  
Malaciek  
2. časť 
tajničky

kába  
(zastar.)  

citoslovce  
ľútosti

pokazila

Sidón  
(dom.)  
navyše  
(kniž.)

vlysok  
(stav.)  
druh  

farbiva
Pomôcky: 
kaaba, ve-   
to, a dato,  

varvit

spriadalo  
ohmatával  

(hovor.)

dotuha  
naháňaj

Štefan  
(dom.)  
zopäl  

(zried.)

krátky  
citát,  
heslo

šamotový  
výrobok  
prudko  
šľahal

EČV Rim.  
Soboty  
Letecké  

opravovne

značka  
aktínia  

kniha máp

plošná  
výmera  

pozemku

vytvor  
mužské  
meno

huncúti  
nabledo

aký  
(hovor.)

pásko-      
vaný íl  
potopia

akostná  
od udané-   

ho dňa  
(z lat.)

skratka  
Akadémie  
múzických  

umení

ušetril  
(hovor.)  
Emanuel  
(dom.)

žialil  
(kniž.)  

rozotrime

písmeno

ihličnatý  
strom  

menšia  
služba

zn. pre  
lambert  
odlamo-     

vala

4. časť 
tajničky

vedome  
hovoriť  

nepravdu

Pomôcky: 
streb, si-    
ma, area,  

céder

zababuší  
(expr.)

trením  
obrúsia  
6. časť 
tajničky

smerom  
dolu  

prejav  
nesúhlasu

rival  
rapina  
(zried.)

priviedol  
do spánku

mužské  
meno  
štíhla  
palma

EČV Star.  
Ľubovne  

nitrid  
vanádu

biblická  
osoba

priraďova-   
cia spojka  
krtkovia

temnela  
drvič,  

po česky

skr. Spo-    
jených štá-   
tov ame-    
rických

nemilo-     
srdný  
plietlo  

(hovor.)

schmat-     
nem  

stal sa  
slabším

skratka  
tympanu

povedala  
niečo  

mužské  
meno

zn. pre  
pascal  

prestane  
kopať

druh ozu-    
beného  
kolieska

záduch  
poodtínaj  

fúkať  
tenisový  

úder

Elena  
(dom.)

týkajúce  
sa osla  
obrnený  

transportér

živočíšny  
tuk  

hrabavý  
vták

Jaroslav  
(dom.)

Pomôcky: 
lamela,  
emitor,  
motto,  

línie  
citoslovce 
zasyčania

oblaky  
(bás.)  

existujeme

šport. hra  
na ľade  
ronenie  
(bás.)

vrstva  
zemského  

plášťa

pitie  
(expr.)  
kypri  

pluhom

telesná  
práca  

značka  
niklu

lyžiarske  
preteky

časť  
popínavej  
rastliny,  
úponka

poľná  
burina  

zvučne  
(hud.)

Vojtech  
(dom.)

ohlas,  
ozvena

K R Í Ž O V K A


