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Petržalská radiála
Stavebný úrad v Petržalke finalizuje sta
vebné povolenie, ako sú na tom ďalšie tri?

Škola pri Slnečni
ciach má problém
Kvôli ZŠ Turnianska menili poslanci 
školské obvody. Všetky prihlásené 
deti totiž nebola schopná prijať.

Z outsidera 
lukratívna lokalita
„Akú sme mali odvahu, keď sme 
sa sťahovali do takýchto polotova
rov?“ pýta sa čitateľka z Mánesovho 
námestia, ktorá nám poslala sériu 
fotografií z výstavby.
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strana 16

strana 4

Obyvatelia majú často zjednodu
šenú predstavu o  právomoci

ach policajtov, a to nielen mestských. 
Hliad ka, s  ktorou sme sa vybrali na 
terasu Beňadická, kde sa obyvatelia už 
roky sťažujú na hlúčiky popíjajúcich, 
má v  rukách malý kompaktný foto
aparát na zaznamenanie priestupku, 
hoci by sa im hodil skôr teleobjektív. 

Pokračovanie na strane 6

„Dobrý deň, viete, o tom, že konzumácia alkoholu na 
tomto verejnom priestranstve je zakázaná?“ pýta sa 
dvojčlenná hliadka mestskej polície pána stojaceho na 
terase Beňadická. Vedľa neho na múriku stojí fľaša. 
Odpoveď znie „nie“. Toto bol štandardný dialóg počas 
našej reportáže, ktorej cieľom bolo zistiť, ako sa v praxi 
dodržiava nové VZN, ktorým Petržalka rozšírila lokali
ty, kde je zakázané popíjanie na verejnosti.

Verejné popíjanie
na terasách zakázali! Je 
nové VZN funkčné?

➤

Prístroj AlcoQuant ukáže  
prítomnosť alkoholu vo fľaši.
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Stavte na skúsených odborníkov
Klimatizácia je zariadenie, ktoré by doma malo slúžiť 
roky.  Preto je pri jej výbere dôležité spoľahnúť sa hlavne 
na dodávateľa, ktorý má dostatok skúseností a vie vám 
okrem kvalitnej klimatizácie a poradenstva pri výbere 
ponúknuť aj odbornú montáž a ďalšie benefity. Môže to 
byť napríklad predĺžená záruka, možnosť rozložiť si platbu 
na dlhšie časové obdobie alebo mimoriadne cenové akcie. 
Pri rozhodovaní by vám mohli pomôcť aj reálne referencie 
spokojných zákazníkov, ktoré bude mať každý dobrý predaj-
ca klimatizácií zverejnené na svojej webstránke. Dobrým 
znakom seriózneho predajcu je aj kvalitný zákaznícky servis 
v podobe profesionálnej zákazníckej linky či online služieb. 
Nechcete predsa pri riešení prvého servisu klimatizácie 
naraziť na dodávateľa, ktorý má nedostupné mobilné číslo 
alebo neexistujúcu webstránku. 

Úsporná klimatizácia šetrí vaše peniaze
Nebudeme si klamať, klimatizácia do určitej miery zvýši 
nielen váš komfort, ale aj spotrebu elektriny v domácnosti. 
Okrem chladenia v letných horúčavách dokáže v prípade 
potreby aj vykurovať, odvlhčovať, ventilovať alebo čistiť 
vzduch. Môžete ju tak využívať prakticky počas celého roka. 
„Zákazníkom sa rozhodne oplatí vybrať si zariadenie, ktoré má 
energetickú triedu A+ až A+++. Tieto úspornejšie klimatizácie 

fungujú perfektne a nespotrebujú počas prevádzky toľko 
elektriny. Navyše, našim zákazníkom ako bonus ponúkame 
ku každej klimatizácii 20 % zľavu na elektrinu,“ hovorí Lenka 
Gergeľová, produktová manažérka pre klimatizácie od ZSE. 

Zvážte možnosť klimatizácie na splátky
Ak na klimatizáciu nechcete minúť vaše úspory, môžete 
si ju zaobstarať na výhodné splátky. V ZSE majú v ponu-
ke úsporné klimatizácie už od 35 ◊ mesačne s dopravou 
a montážou v cene, s výhodnejšou elektrinou až o 20 %, 
s pravidelnou ročnou prehliadkou v cene a zárukou počas 
platnosti zmluvy. 

Tichá klimatizácia, o ktorej ani neviete
Vedeli ste, že najmodernejšie klimatizácie pracujú tak 
potichu, že sa to dá prirovnať k šumu padajúceho lístia 
(20 – 30 dB)? Nemusíte mať tým pádom obavy, že vás cez 
deň alebo v noci bude rušiť nejaký hluk, pretože o klimatizácii 
prakticky ani nebudete vedieť. Stačí si len vybrať tú správnu.  

Klimatizácia ako vkusný doplnok do domácnosti
Prečo by práve klimatizácia nemohla byť tým najzaujímavej-
ším doplnkom vo vašom byte? Áno, klimatizácia by mala byť 
tichá, ale vôbec nemusí byť nenápadná, čo sa týka vzhľadu. 
„Našim zákazníkom ponúkame možnosť vybrať si z 21 fa-
rebných dizajnov klimatizácií. V ponuke sú napríklad dizajny 
v štýle dreva, kameňa, umelecké či detské motívy,“ dopĺňa 
Lenka Gergeľová zo ZSE. 

Viac o ponuke výhodných klimatizácií sa dozviete 
na www.zse.sk/klima. 

5 užitočných rád, ako si vybrať správnu klimatizáciu 
Aj vy zvažujete kúpu klimatizácie, aby 
ste počas horúcich dní v pohode zvládli 
pobyt doma, ale neviete, na čo si dať 
pozor? Pripravili sme pre vás zopár 
tipov. 

www.zse.sk/klima

Doma vás ochladí
nielen moja zmrzlina,
ale aj klíma od ZSE

Až 21 farebných dizajnov

Barbara Szalaiová
moderná zmrzlinárka

Doma vás ochladí
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Podniku zostala od febru
ára tohto roka len pre

vádzka Zberného dvora a sta
rostlivosť o  trhovisko Mlyna
rovičova. Ostatné činnosti ako 
letná a  zimná údržba ciest, 
odpadkových košov, detských 
ihrísk a verejnej zelene prešla 
pod referát.

Mestská časť tým chce zní

žiť náklady a zvýšiť efektivitu. 
Plánuje navýšiť počet strojov 
aj zamestnancov. „Vzhľadom 
k množstvu chodníkov a níz-
kemu počtu strojov schopných 
vykonávať zametacie práce, 
boli tieto činnosti v minulosti 

Ambície referátu sú chvályhodné. Obyvatelia vidia zmenu. Stále je však čo zlepšovať. 
„Nedalo mi a musel som po koscoch svojím starým fotoaparátom odfotiť ich výtvor pred 
naším vchodom na Hrobákovej č.2,“ poslal nám fotografie z 9. júna čitateľ Ján Macko.

Aký výpadok financií v rozpočte odhaduje 
Petržalka kvôli korone?

Nové byty prenajmú učiteľom

Vychádzajú pritom z  aprí-
lových prognóz Inštitútu 

finančnej politiky Ministerstva 
financií SR a  z podkladov od-
delení a organizácií k dopadom 
na ich rozpočty. Výpadok však 
môže byť ešte vyšší kvôli tomu, 
že v  niektorých oblastiach si 
MČ nemôže dovoliť výraznejšie 
úspory. „Ide zatiaľ len o odhady 

z pozície momentálneho stavu, 
pričom situácia je v  nepretrži-
tom vývoji.“ 

Ktoré projekty bude mu-
sieť Petržalka obmedziť či 
úplne zrušiť, bude jasnej-
šie po júnovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. 
„Určite budeme pokračovať 
so zavádzaním pilotného 

projektu petržalského par-
kovacieho systému. Kontroly 
parkovania už boli obnovené 
a  mestská časť pokračuje aj 
so značením parkovísk,“ do-
dala Mária Halašková.

(ac)
foto: Matúš Husár

Kedysi fungovala v Petržal-
ke ubytovňa pedagógov 

a zdravotných sestier, tzv. Ko-
ménium, ktorá sa nachádzala 
oproti Technopolu. Nepatrila 
však mestskej časti. V  mi-
nulosti patrila Ministerstvu 
školstva SR, v súčasnosti je vo 
vlastníctve Ministerstva vnút-
ra SR. Časť budovy slúži ako 
Ústav pre ochranu ústavných 
činiteľov a  diplomatických 
misií MV SR, ďalšie priestory 
zaberá Športový klub polície 
a  ubytovňa pre zamestnan-
cov Ústavu. Úrad preto hľadá 
iné cesty, kde ubytovať učite-
ľov. Má k  dispozícii 15 bytov 
v  stredoškolskom internáte 

na Vranovskej ulici, ktoré slú-
žia ako prechodné ubytova-
nie pre začínajúcich učiteľov.

A prenajme im aj byty, ktoré 
vlastní v novostavbe. „Byty na 
Ul. Ondreja Štefanka 3 boli in-
vestorom odovzdané mestskej 
časti Bratislava-Petržalka ako 
čiastočné holobyty, so zaria-
denými kúpeľňami a  WC, bez 
osvetlenia, kuchynských liniek 
a  spotrebičov,“ informovala 
nás Mária Halašková z  komu-
nikačného oddelenia Petržal-
ky. „Keďže ide o  novostavbu 
bytového domu, byty doteraz 
neboli využívané. Prebehla v 
nich okrem iného montáž ku-
chynských liniek. Už sú skolau-

dované. Žiadateľmi sú pred-
nostne učitelia základných 
a  materských škôl v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej 
časti. Nasťahovať by sa mohli 
do konca júna.“

Nájomná zmluva sa s nimi sa 
uzatvára na dobu určitú (1 rok), 
maximálna doba trvania zmlu-
vy sú 3 roky. Nájomné je v prí-
pade týchto bytov stanovené 
na 7 €/m2 podlahovej plochy.

Okrem toho má mestská 
časť aktuálne voľných 11 
obecných bytov - na Farské-
ho (3-izbový), Mánesovom 
námestí (2-arsónka), Rov-

niankovej (garzónka) a 8 gar-
zóniek na Medveďovej 21. 
Informuje o tom materiál z 5. 
mája predložený na miestne 
zastupiteľstvo.

O tom, ako ich prenajímať, 
budú rozhodovať poslanci. 
Od nástupu Jána Hrčku do 
funkcie starostu sa neprena-
jímajú žiadateľom z poradov-
níka. Takéto byty slúžili aj pre 
nájomcov, ktorí bývajú v  by-
toch v objektoch materských 
škôl. Tých bolo treba presťa-
hovať, aby sa mohli navyšo-
vať kapacity škôlok.  (in) 

 foto: Marián Dekan

„Optimistický variant ráta so sumou na úrovni cca 
1,5 milióna eur, opatrnejšia prognóza hovorí o 
sume cca 2,5 milióna eur,“ informovala nás Mária 
Halašková z komunikačného oddelenia Petržalky. 
Rozpočet mestskej časti je zhruba 44 miliónov eur.

Petržalka, rovnako ako iné mestské časti, trpí 
nedostatkom pedagógov. Miestny úrad sa 
vyjadril, že 10 bytov na Ulici Ondreja Štefanka 
3, ktoré Petržalka vlastní, do konca júna pred-
nostne prenajme pedagogickým zamestnan-
com zakladných a materských škôl. Aj to je 
spôsob, ako si ich udržať.

Rýchla rota by mala vyriešiť váš podnetÚlohy Miestneho 
podniku verejno

prospešných služieb 
prevzal petržalský 

miestny úrad. Vytvo
ril na to nový Referát 

správy verejných 
priestranstiev. Jeho 
ambíciou je okrem 

iného znížiť dobu na 
odstránenie nahlá

sených podnetov 
na 2 až 3 dni. A to 

už v druhej polovici 
tohto roka.

vykonávané iba prostredníc-
tvom jedného stroja (Bucher 
CityCat 2020), ktorý je jed-
noúčelový, tzn. nedá sa použiť 
aj na zimnú údržbu. Aj tento 
stroj nebol používaný každý 
deň, keďže na MP VPS bol 
iba jeden zamestnanec, ktorý 
tento stroj vedel obsluhovať 
a  aj ten bol často zaradený 
na výkon iných prác, pre ne-
dostatok vodičov v MP VPS,“ 
píše sa v  Koncepcii rozvoja 
Referátu správy verejných 
priestranstiev. Cieľom je, aby 
každý pracovný deň zametali 
chodníky tri stroje (jeden pre 
každú z  oblastí Dvory, Lúky, 

Háje). Na ručné čistenie ko
munikácií je momentálne vy
členených 5 ľudí + šofér a na 
strojové čistenie komunikácií 
sú vyčlenené 4 autá nonstop. 
Ďalšou plánovanom činnos
ťou je pravidelné strojové 
čistenie parkovísk zapojených 
do parkovacej politiky. 

Petržalka eviduje viacero 
požiadaviek na orezy stromov 
a  kríkov, ktoré v  minulosti 
nestíhali byť vybavené, keď
že na MP VPS bola iba jedna 
osoba s  pilčíckym oprávne
ním. Koncepcia informuje, že 
okrem stálej skupiny dvoch 
pilčíkov, ktorých hlavnou 

náplňou bude vykonávanie 
potrebných orezov, budú vy
konávať orezy aj ďalší zamest
nanci. Aktuálne má na RSVP 
pilčícke oprávnenie viac ako 
10 zamestnancov.

Pokiaľ ide o  kosenie, do 
roku 2018 bolo zabezpečova
né externou firmou a v roku 
2019 bolo čiastočne zabezpe
čované prostredníctvom MP 
VPS a  z väčšej časti dodáva
teľskými firmami. Tento rok 
už ho zabezpečuje referát. 
„Za týmto účelom budú zria-
dené tri pracovné skupiny 
po desať zamestnancov,“ píše 
sa v  koncepcii. „V minulom 
roku boli veľmi negatívne 
skúsenosti s  kosením trávy, 
keď dodávateľské firmy trávu 
pokosili a  nechali ju aj nie-
koľko dní alebo aj týždňov 
na kopách. Z tohto dôvodu je 
pre tento rok stanovená pod-
mienka, že všetka pokosená 
tráva sa musí rovno vysýpať 
do kontajnerov a  kontajnery 
musia byť v daný deň (najne-
skôr doobeda nasledujúceho 
dňa) odvezené, aby nespôso-
bovali ďalšie znečistenie.“

Tento rok chce mestská 
časť posilniť aj čistenie verej
ných priestranstiev. Jej cieľom 
je aj znížiť počet nevybave
ných podnetov na odkazpre
starostu.sk.  

do troch dní
➤

„V prvých mesiacoch sa 
z  dôvodu aktuálneho stavu 
tzn. veľkého množstvo pod-
netov predpokladá doba na 
odstránenie nahlásených 
podnetov na 5 až 8 dní. 
V  prípade fungujúcej spolu-
práce by sa mohla postupne 
v  druhej polovici roka táto 
doba znížiť na 2 až 3 dni. 
Na odstraňovanie podnetov 
bude určená jedna posád-
ka „Rýchla rota“, ktorá bude 
mať od troch do piatich za-
mestnancov. Činnosť bude 
posilňovaná ďalšími zamest-
nancami v  čase, kedy nebu-
dú vykonávať svoje cyklické 
pracovné činnosti (napr. ko-
senie),“ deklaruje koncepcia.

Na území Petržalky sa na
chádza 866 smetných nádob 
a  231 košov na psie exkre
menty. Plánuje sa nasadenie 
čipového označenia na koše 
ako aj elektronická evidencia 
vysýpania malých smetných 
košov.

(pn)
foto:Ján Macko

Bezobalový obchod - 
už aj v našej Petržalke! 

Snažíte sa žiť a nakupovať ekologic-
kejšie? Za eko potravinami a drogé-
riou už nemusíte chodiť do mesta. 
Majiteľ Milan Tomka pozýva všet-
kých, ktorí chcú tvoriť menej odpadu, 
do novootvorenej rodinnej prevádz-
ky s názvom PERMA MARKET.  

	Predajňu nájdete na Bosákovej 7 a  je otvorená od 9:00 do 
19:00 cez týždeň a v sobotu od 10:00 do 14:00 hod. 

	V ponuke je viac ako 400 produktov 
- strukoviny, múky, cestoviny, obilniny, ryžu, orechy, semien-

ka, cukríky, sirupy a  šťavy, med a  včelie produkty, orechové 
maslá, džemy, korenie, sušené ovocie... Čoskoro aj pečivo, ole-
je, čaj, káva, vajíčka, mliečne výrobky či vegánske produkty.

- slovenská a česká prírodná ekodrogéria a kozmetika
- pomôcky do zero waste domácnosti - kefy, plátenky, sieťovky, 

voskové obaly

	Zákazník príde s vlastným obalom, alebo si v predajni 
môže nabrať do papierových sáčkov alebo sklenených 
pohárov. 

„Každé načapovanie gélu na riad 
do vlastnej fľaše či nasypanie 
orechov do skleneného pohári-
ka je vlastne udržateľný životný 
štýl v praxi. Zaradením zvyku 
nakupovať do vlastných obalov 
vieme každý z nás ušetriť stovky 
jednorazových obalov ročne.” 

 PERMA MARKET 
 sa teší na Vašu návštevu.
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Koncom mája, ešte počas vládnych opatrení a s uzav-
retým interiérom, otvorila pod svojimi zlatými oblúkmi 
svoje okienka nová a v poradí tretia reštaurácia Mc-
Donald´s na petržalskej strane Dunaja oproti Inchebe. 
V celkovom poradí tak pribudla 34. prevádzka na Slo-
vensku, ktorá sa pýši nielen svojim netypickým umiest-
nením v priestoroch nového administratívneho centra 
EINPARK Offices, ale tiež svojim unikátnym interiérovým 
dizajnom. 

„Tak ako sme už avizovali minulý rok, aj tento rok pokračuje-
me v otváraní nových reštaurácií na Slovensku. Jednou z nich je 
reštaurácia v Einparku, do ktorej pozývame našich zákazníkov 
vychutnať si nielen jedlo, ale aj atraktívny a moderný interiér 
novej prevádzky. Veríme, že si ju v tejto časti mesta obľúbia 
nielen Petržalčania,“ hovorí Richard Boháč, Developer Mana-
ger pre McDonald‘s Slovensko. EINPARK Offices je novou ad-
ministratívnou budovou v Petržalke s prívlastkom najzelenšej 
kancelárskej budovy na Slovensku. „Výber a umiestnenie tejto 
reštaurácie sú jedinečné v tom, že sa nielenže sama nachádza 
v priestoroch tejto najzelenšej administratívnej budovy na Slo-
vensku, ale tiež tu najnovšie sídli aj naša slovenská centrála. 
Aj týmto deklarujeme hodnoty, na ktorých si naša spoločnosť 
dlhodobo zakladá. Pokračujeme v našej ceste budovania no-
vých reštaurácií, zlepšovania pracovného prostredia, inovácií, 
udržateľnosti v prospech zákazníkov, i životného prostredia,“ 
dopĺňa R. Boháč. 

Dizajnový interiér v štýle dreva a kameňa 
Samotná reštaurácia sa nachádza na prízemí budovy na plo-

che viac ako 460 štvorcových metrov s kapacitou 141 miest 
na sedenie. Prevádzka zamestnáva v plnom stave takmer 70 
ľudí. V atraktívnom interiéry sa nielen pre detských návštevní-
kov nachádza digitálna hra „Magic Table“ a celkové dizajnové 
stvárnenie v štýle dreva a kameňa určite poteší oči zákazní-
kov. V interiéri nechýba ani obľúbená kaviarenská časť McCafé 
a motoristi ocenia rýchlu obsluhu prostredníctvom McDrive. 

Pre návštevu reštaurácie môžu návštevníci využiť aj 45 minút 
parkovania zdarma vo vnútri bloku alebo v podzemnej garáži 
objektu. 

Reštaurácie novej generácie pribúdajú 
McDonald‘s reštaurácia v Einparku je reštauráciou novej 

generácie. Čo to znamená? Ten, kto to už ako zákazník po-
zná, vie, že v interiéri takejto reštaurácie sú viditeľne umiest-
nené samoobslužné kiosky, cez ktoré si môže vždy upravovať 
konkrétne produkty na základe svojich chuťových preferencií, 
a po objednaní si môže v kľude sadnúť a počkať na svoje 
jedlo prinesené priamo k stolu. Táto reštaurácia poskytuje 
aj asistenciu Manažéra starostlivosti o hosťa, ktorého rola 
priniesla kvôli striktnejším hygienickým opatreniam aj nové 
povinnosti. „Všetky naše reštaurácie McDonald‘s sa stávajú 
reštauráciami novej generácie nielen kvôli zavádzaniu inová-
cií v prospech zákazníka, ale aj kvôli ekologickému aspektu. 
Týmto spôsobom nielen zlepšujeme zákaznícku skúsenosť, 
ale prevádzkujeme reštaurácie šetrnejšie voči životnému pro-
strediu,“ dopĺňa Lucia Poláčeková, PR Supervízor pre McDo-
nald‘s na Slovensku.

Ekologický prístup a dôraz na triedenie odpadu 
Táto reštaurácia je v mnohých aspektoch ekologickejšia, a to 

nielen z dôvodu prevádzky umiestnenej v nízko-emisnej budo-
ve, ale tiež v rámci vlastnej kuchyne, kde sa využívajú iba fritézy 
typu LOV (low oil volume) s nižšou energetickou náročnosťou 
a s ušetrením až 40 % oleja. Triedenie a separáciu odpadu 
o zákazníkoch zabezpečuje spoločnosť McDonald‘s na Slo-
vensku už od roku 2003.

McDonald’s v Einparku si zamilujete na prvý pohľad.
Čo takto dať si Mekáč!

Sprísnené hygienické opatrenia 
v každej reštaurácii: 

Spoločnosť McDonald‘s už od začiatku šírenia vírusu CO-
VID-19 zaviedla vo svojich reštauráciách celý rad sprís-
nených hygienických opatrení, ktoré sú teraz vo všetkých 
reštauráciách McDonald‘s normou pre prípravu jedál a jeho 
výdaj:

 • Všetci zamestnanci nosia rúška.
 • Pri práci v kuchyni používajú jednorazové rukavice.
 • Zvýšená frekvencia pravidelného umývania a dezinfekcie
  rúk sú samozrejmosťou.
 • Displeje, pokladne, či tlačidlá sa čistia a dezinfikujú 
  pravidelne vo zvýšenej miere vrátane všetkého, čoho 
  sa dotýkajú.
 • Kuriérom McDelivery sa odovzdáva jedlo bezkontaktne.
 • Preferujú sa bezkontaktné platby. Pre zvýšenie osobnej
  ochrany môže pokladník preberať hotovosť v rukaviciach.
 • Pri pokladniciach pribudli ochranné plexisklá. 

PRIJMEME 
KOLEGU

PREDAVAČA –  
POKLADNÍKA DO 

PREDAJNE KINEKUS 

V PETRŽALKE, ODD.  
ZÁHRADA, NÁRADIE

800 € FIX  
+ VARIABILNÁ ZLOŽKA

KONTAKT:  
+421 918 378 463, 

VEDUCI.BA@KINEKUS.SK

Charita ponúka  
ošetrovateľky a opatrovateľky

„Ošetrovateľská služba je 
hradená zo zdravotné-

ho poistenia, klienti nič nedo-
plácajú,“ hovorí Margita Oriche-
lová, manažérka ošetrovateľskej 
starostlivosti a  terénnej opat-
rovateľskej služby Bratislavskej 
arcidiecéznej charity. Väčšinou 

ich odporučí obvodný lekár 
alebo si na nás nájdu kontakt. 
Ošetrujú vredy predkolenia, 
diabetické nohy, preležaniny, 
rany, ktoré treba ošetriť... Aktu-
álne majú 60 klientov na tri ses-
tričky a sú v procese prijímania 
nových.

Bratislavská arcidiecézna charita vyzýva petržalských 
seniorov, ktorí potrebujú pomoc v domácnosti 
s ošetrením alebo opatrovaním, aby ju kontaktovali. 

Na Hlavné mesto SR 
Bratislava, špeciál

ny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie bola žiadosť po
daná 20. 12. 2019. „Stavebné 
konanie bolo aktuálne pre-
rušené, nakoľko je potrebné 
doplniť projektovú dokumen-
táciu na preložky dočasných 
komunikácií. V  tejto chvíli 
odhadujeme, že zdržanie by 
nemalo trvať viac ako jeden 
mesiac,“ informovala nás ho
vorkyňa magistrátu Katarína 
Rajčanová. 

Na Okresný úrad Bra
tislava, odbor životného 
prostredia, ktorý je špeciál
nym stavebným úradom pre 
vodné stavby podali žiadosť  
15. 1. 2020. Žiadosť nebola 
úplná a  METRO Bratislava,  
a. s., v zastúpení za stavebníka 
– Hlavné mesto SR Bratislava 
svoje podanie doplnil dňa  
10. 03. 2020,“ informovali nás 
z okresného úradu. „Oznáme-
nie o začatí správneho kona-
nia s ohľadom na veľký počet 
účastníkov konania bolo do-
ručované formou verejnej vy-
hlášky, v čase od 30. 4. 2020 
do 15. 5. 2020.“ V  súčasnosti 
sa konajúci správny orgán 
zaoberá doručenými stano

viskami, proces je v  štádiu 
prípravy rozhodnutia o  po
volení uskutočnenia objektov 
vodných stavieb.

Špeciálny stavebný úrad 
Bratislavského samospráv
neho kraja, ktorý schvaľuje 
stavby električkových a trole
jových dráh a  stavby na drá
he, dostal žiadosť o SP takisto  
15. 1. 2020. Veronika Beňa
diková z  tlačového oddelenia 
potvrdila, že žiadosť bola po
daná. Po zverejnení vyhlášky 
však prišli dve pripomienky, 
ktoré sa aktuálne prešetrujú.

A  napokon, žiadosť na 
Mestskú časť Bratislava – 
Petržalka, stavebný úrad, 
ktorý má vydať povolenie roz
vodov elektriny, plynu a verej
ného osvetlenia vrátane ich 
preložiek, bola síce podaná už 
31. 7. 2019, bola však neúplná. 
Preto stavebný úrad nemohol 
oznámiť začatie stavebného 
konania. Všetky potrebné 
podklady. boli skompletizo
vané až po ôsmich mesia
coch, 30. 3. 2020! Stavebný 
úrad v Petržalke ešte v ten deň 
oznámil začatie stavebného 
konania. Ako nás aktuálne 
informoval hovorca Petržalky 
Daniel Bernát, v súčasnosti už 

prebieha schvaľovací proces 
stavebného povolenia. „Elek-
tričková trať je prioritou, tak-
že predpokladám, že prebeh-
ne rýchlo,“ dodal.

Vydanie stavebných povo
lení je však len jedným z kro
kov k samotnej realizácii. Čo 
jej musí ešte predchádzať? 

Pred dvoma mesiacmi spo
ločnosť REMING CONSULT 
a. s. odovzdala hlavnému mes
tu Dokumentáciu na realizá
ciu stavby projektu. Vyzeralo 
to, že by mesto mohlo vyhlásiť 
verejné obstarávanie na Zho
toviteľa stavby. Ako nás však 
koncom mája informovala ho
vorkyňa magistrátu „z dôvodu 
jej nekompletnosti sme doku-
mentáciu u projektanta rekla-
movali a čakáme na dodanie 
kompletnej dokumentácie“. 

Dodala, že zároveň prebie
ha kontrola dokumentácie 

(na realizáciu stavby pozn.
red) jednotlivými odbornými 
útvarmi. „Mesto Bratislava 
súbežne s  prípravou doku-
mentácie pripravuje aj súťaž-
né podklady na výber zhoto-
viteľa.“ 

Stavba električkovej tra
te má byť financovaná pro
stredníctvom Operačného 
programu Integrovaná infraš
truktúra. Pred vyhlásením 
verejného obstarávania na 
zhotoviteľa stavby preto musí 
prebehnúť kontrola na Mi
nisterstve dopravy a  výstav
by SR. „Vyhlásenie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa 
stavby očakávame v auguste,“ 
dodala hovorkyňa. 

Problémom tejto stavby je 
čas. Musí byť ukončená do 
konca roku 2023, inak prí
deme o  finančný príspevok 
z európskych fondov. 

Skomplikovať správoplat
nenie stavebných povolení 
môžu dve spoločnosti a  jed
na súkromná osoba, ktoré 
sú účastníkmi konania a voči 
výstavbe sa chronicky odvo
lávajú. Len zamietnutie ich 
odvolania voči územnému 
rozhodnutiu k  2. etape elek
tričky trvalo pol roka! Dve 
pripomienky momentálne 
prešetrujú aj na stavebnom 
úrade BSK...

Plán je taký, že od jari 2021 
do leta 2023 by sa malo stavať. 
Ak predpokladáme, že finanč
né prostriedky budú schvále
né v  lete a  súťaž na zhotovi
teľa stavby sa podarí vyhlásiť 
v  auguste a  treba jej vyčleniť 
aspoň pol roka, bude to pekne 
natesno. A to ešte samotná re
alizácia stavby, nemusí byť bez 
problémov....  (in)

foto: Matúš Husár

                                        Stavebný úrad v Petržalke 
finalizuje stavebné povolenie, ako sú na tom ďalšie tri?

Pre stavbu pokračovania električkovej trate 
v Petržalke boli podané štyri žiadosti o vy
danie stavebného povolenia. Petržalka ho 

vydá zrejme ako prvá.

Opatrovateľská služba je 
služba sociálna, nie je hra-
dená zo zdravotného poiste-
nia. Klienti si musí doplácať, 
poplatok je 4,50 eura na ho-
dinu a  človek potrebuje po-
sudok o odkázanosti na soci-
álnu službu z  mestskej časti. 
V  Petržalke charita opatruje 
aktuálne len jedného klienta. 
Sestrička mu môže nachystať 
raňajky, poupratovať domác-
nosť, nakúpiť, doniesť lieky, 
podať obed aj umyje riad. 
 (in)

Petržalská radiála:
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Zákon totiž hovorí, že 
priestupok musí byť spoľahli
vo zadokumentovaný a ziste
ný. Až potom ho možno začať 
riešiť. 

„Pili ste?“ pokračuje jeden 
z  členov hliadky v  dialógu. 
„Nie, v tej fľaši nie je alkohol...“ 
(Varianty tejto odpovede sú 
aj: ´Ja nepijem!´, ´Veď to je 
len minerálka...´ alebo ´Ako 
viete, čo mám vo vnútri?´)

Kedysi policajtom nepo
mohol ani dôkaz konzumá
cie. Vzorku z fľaše bolo treba 
poslať na expertízu. 

To sa nedávno zmenilo. 
„Policajti majú k  dispozícii 
prístroj AlcoQuant, pomo-
cou ktorého je možné vykonať 
meranie v  tzv. aktívnom re-
žime – teda priamo z dychu 
kontrolovanej osoby – prístroj 
ukáže hodnotu alkoholu v dy-
chu, ale aj v  pasívnom reži-
me – teda je možné pomocou 
neho zistiť pôvod tekutiny, 
napríklad vo fľaši, prístroj 
ukáže prítomnosť alkoholu,“ 
vysvetľuje nám hovorca mest
skej polície Peter Pleva, ktorý 
nás sprevádza.

Pokiaľ teda vznikne podo
zrenie z protiprávneho kona
nia, majú už policajt možnosť 
presvedčiť sa priamo na mies
te, či vo fľaši, ktorú máte pri 
sebe, je alebo nie je alkohol. 
Môžu vám teda skontrolovať 

nádobu, ktorú máte pri sebe.
Prístroj za 1600 eur sa te

kutiny ani nedotkne, sníma 
výpary. Ak sa alkohol potvrdí, 
policajt môže na mieste uložiť 
blokovú pokutu do výšky 33 
eur. Argument „ten prístroj 
zle meria“ nezaberie. AlcoQu
ant má certifikát kvality a kaž
dý polrok potrebuje kalibrá
ciu, aby mohol byť záznam 
z neho použitý ako dôkaz.

Počas našej reportáže to 
bolo zo strany polície najmä 
o  dohovoroch. „Informujte 
sa medzi sebou o  tom, že na 
petržalských terasách už je 
zakázané požívanie alkoho-
lu...,“ oznamovali popíjajúcim. 

VZN by malo dosiahnuť, 
aby sa presunuli inam. Uvidí
me, či sa to podarí na terase 
Beňadická. Kedysi sem poli
cajti chodievali denne a efekt 
bol napriek tomu žalostný. 
Možno, keby tu stáli celý deň. 
Lenže oni nie sú SBSka. 

Paradoxné však je, že na 
tejto začarovanej terase ne
popíjajú bezdomovci, ale 
často priamo obyvatelia pri
ľahlého domu. A  sťažujú sa 
na nich vlastne susedia. Mno
hí sú však majiteľmi bytov, 
a  majú teda právomoc roz
hodnúť o tom, akej prevádzke 
(a s akým sortimentom) pre
najmú spoločné priestory. 

Ďalšou otázkou je obme
dzenie predaj, určitého sorti
mentu obcou. Niektorí oby
vatelia sú totiž presvedčení, že 
keby vo večierkach na terase 
nebolo možné kúpiť poldecá
ky v plaste, ich konzumenti by 
sa presunuli inam. „Obce môžu 
vo svojich územných obvodoch 
alebo v určitých častiach svoj-
ho územného obvodu obme-
dziť alebo zakázať v  určitých 
hodinách alebo dňoch predaj, 
podávanie alebo požívanie al-
koholických nápojov v  zaria-
deniach spoločného stravova-

nia a v predajniach potravín,“ 
hovorí zákon o  ochrane pred 
zneužívaním alkoholických 
nápojov. Lenže, je správne 
znevýhodniť týmto spôsobom 
malých živnostníkov oproti 
veľkým reťazcom?

A  napokon je tu nádej, že 
výstavbou električky sa stane 
táto lokalita lukratívnejšou 
a zmení sa skladba obyvateľov. 
Ľudia tu nebudú byty prena
jímať, ale priamo v  nich žiť, 
a všetci vieme, že k prostrediu, 
v  ktorom dlhodobo žijeme, 
máme zodpovednejší vzťah. 

Tých pohľadov a  riešení 
odstránenia verejného popí
jania je teda viac. Obvykle sa 
však tento problém uzavrie 
konštatovaním o  „neschop
nosti mestskej polície, kto
rá vie rozdávať len papuče“. 
Lenže jednak je mestská 
polícia limitovaná zákonmi, 
ktoré netvorí, ale musí ich 
dodržiavať, jednak je značne 

„Mestská časť intenzívne komunikuje 
v tejto veci s prevádzkarmi okolitých 

podnikov aj s  mestskou políciou. V  týchto 
dňoch spúšťa v  spolupráci s  Mestskou polí-
ciou kampaň s  cieľom informovať občanov 
v  dotknutých lokalitách, ako môžu postu-
povať v prípade, keď budú svedkami konzu-
mácie alkoholu na verejnosti,“ povedala nám 
Mária Halašková z  komunikačného oddele-
nia Petržalky. 

Preventívnu a  dohľadávaciu činnosť 
majú vykonávať aj inšpektori verejné-
ho poriadku, ktorí spadajú pod úrad. 
Existujú aj názory, že by mohli, keďže 

chodia v  civile, robiť mestským policaj-
tom predvoj a  spolupracovať s  nimi pri 
získavaní dôkazu o konzumácii alkoholu 
na verejnosti. „Prioritnou náplňou prá-
ce inšpektorov verejného poriadku je 
kontrolovať stav čistoty a  poriadku na 
území mestskej časti, najmä pokiaľ ide 
o  komunálny odpad či verejnú zeleň. 
V  súvislosti s  VZN o  zákaze konzumácie 
alkoholu sa momentálne rokuje o tom, či 
budú mať inšpektori verejného poriadku 
v kompetencii aj inú, ako len informačnú 
či preventívnu činnosť, napríklad či budú 
ukladať pokuty za porušenie pravidiel 
VZN,“ dodala s  tým, že sa takisto snažia 
vyriešiť otázku personálneho pokrytia 
vzhľadom na množstvo lokalít, na ktoré 
sa zákaz konzumácie alkoholu vzťahuje.

Tých lokalít je totiž skutočne veľa. Len 
v  mestskom VZN sa Petržalky týka 17 
miest, petržalskí poslanci pridali ďalšie tri 

desiatky. (Platiť budú obe VZN súbežne.) 
Ani bežný obyvateľ nemá šancu sa zo-
rientovať, kde VZN platí a kde nie a tí, čo 
pijú vonku si ho určite študovať nebudú. 
Len na ilustráciu – zákaz platí na Streč-
nianskej1, 3, 5, 7, 9, 11, ale na párnych 
číslach už nie. 

Úrad dal dokonca prísľub, že po 
lete, keď odhalia nové ´ohniská´, môžu 
poslanci VZN aktualizovať a pridať ďalšie 
ulice.

Nebolo by oveľa jednoduchšie rovno 
zakázať verejné popíjanie na celom úze-
mí Petržalky? pýtajú sa mnohí logicky. 
Veď ktorý obyvateľ túži po opitých pod 
svojimi oknami? Takúto právomoc však 
zákon obciam neumožňuje.

Preto sa návrh poslanca Jána Buča-
na, žeby boli aspoň najkritickejšie zóny 
označené tabuľkou s informáciou a výš-
kou pokuty, javí ako hodný zváženia. 

´Zakázaných´ lokalít je toľko, že ich nevie naspamäť nikto
Petržalské VZN, ktoré rozšírilo 
lokality, v ktorých je zákaz 
konzumácie alkoholu na ve-
rejných priestranstvách platí 
od 22. mája 2020.

poddimenzovaná. „Hliadky 
tvorí 24 policajtov, z  toho je 
9 okrskárov,“ hovorí veliteľ ex
pozitúry  Mestskej polície 
Bratislava V  Tibor  Lehocký. 
Expozitúra 5 pritom zahŕňa 
okrem Petržalky aj Jarovce, 
Rusovce a Čunovo. 

Okrskári, čo mala byť 
pôvodná a  hlavná funkcia 
mestského policajta, teda 
chodiť po uliciach vo svojom 
obvode, dohliadať na poria
dok,  komunikovať s  ľuďmi, 
poradiť, pomôcť, na túto prá
cu vlastne nemajú čas. Nemal 
by kto obsadiť hliadky. Tie 
vyrážajú za oznámeniami ob
čanov a, paradoxne, je najviac 
oznámení z  oblasti dopravy. 
„Ide o 90 percent zo všetkých,“ 
pokračuje veliteľ. Takže oby
vatelia sa na jednej strane 

1. Mánesovo námestie v ohraničení ulicami Černyševského, Farská 
 a bytového domu Mánesovo námestie č. 2 až 8
2. Humenské námestie v ohraničení ulicami Jasovská a Ľubovnianska
3. Koridor električkovej trate v centrálnej osi mestskej časti 
 Bratislava-Petržalka vo vzdialenosti 50 metrov od koľajiska
4. Vymedzený priestor verejného priestranstva pred budovou 
 Technopol, Kutlíkova 17, ohraničené ul. Romanova, Kutlíkova 
 a Chorvátsky kanál a administratívna budova Technopol
5. Priľahlé chodníky a verejná zeleň do vzdialenosti 50 metrov od 
 predajní potravín, a iných predajní s ponukou alkoholických 
 nápojov umiestnených v bytových domoch, polyfunkčných domoch, 
 samostatných nákupných centrách a iných stavbách technickej 
 vybavenosti (napr. kotolne apod.), tržníc a trhovísk
6. Verejná zeleň a priľahlé chodníky v priestore vymedzenom bytovým
 domom na Smolenickej ul. č. 2 až 14, Šintavskou ul., Budatínskou 
 ul. a chodníkom pre peších zul. Smolenickej na ul. Budatínsku k vjazdu
 na parkovisko Nákupnej galérie TESCO a Petržalská tržnica
7. Vnútroblok vymedzený bytovými domami a budovami Budatínska 63 
 až 81, Lietavská 6 až 16 a Znievska 26 až 38
8. Vymedzené verejné priestranstvo ohraničené ulicami Ševčenkova, 
 Fedinova, Prokofievova a Jiráskova (Cik-Cak centrum a okolie)
9. Priestranstvá oplotených výbehov s cvičiskami pre psov na 
 ul.a.Wolkrova b.Holíčska c.Vyšehradská 
10. Pochôdzne terasy bytových domov vrátane schodíšť a nájazdových
 rámp na pochôdznu terasu:
a. Beňadická ul. č. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
b. Blagoevova ul. č.2, 4, 6, 8, 10, 12
c. Blagoeova ul. č. 14, 16, 18, 20, 22, 24
d. Bohrova ul. č. 3, 5
e. Fedinova ul. č. 2, 4
f. Gessayova ul. 12, 14, 16, 18, 20 
g. Gessayova ul. č. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
h. Holíčska ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
i. Jasovská ul. č. 1, 3, 3A
j. Jasovská ul. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12
k. Krásnohorská ul. č. 1, 3

l. Lachova ul. č. 35, 37, 39
m. Mánesovo nám. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
n. Mlynarovičova ul.č. 14, 16, 18, 20, 22, 24
o. Námestie hraničiarov 1A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
p. Námestie hraničiarov 2, 4, 6, 8
q. Nobelovo nám. 2, 4, 6, 8
r. Osuského ul. č. 1, 1a, 3, 3a
s. Pečnianska ul. č. 1A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
t. Rovniankova ul. č. 2, 4, 6
u. Rovniankova ul. č. 5, 7, 9, 11, 13, 15
v. Rovniankova ul. č. 12, 14, 16
w. Strečnianska ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11
x. Šustekova ul. č. 1, 3, 5, 7
y. Šustekova ul. č. 9, 11, 13, 15
z. Šustekova ul. č. 17, 19, 21, 23
aa. Šustekova ul. č. 25, 27, 29, 31
bb. Topoľčianska ul.č.8, 12, 14, 16, 18, 20, 22
cc. Tupolevova ul. č. 1, 3, 5, 7
dd. Vígľašská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ee. Znievska ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11
ff. Znievska ul.č. 13, 15, 17, 19.

Pozn. v rámci pozmieňujúcich návrhov pribudli k lokalitám aj
 Furdekova 2,4,6,8 a Lachova 9-23 (vnútrobloky) – navrhol poslanec 
 Ján Bučan
 Verejné priestranstvá vymedzené štadiónom FC Petržalka 
 na Sklodowskej 1, Ovsištským námestím, bytovými domami 
 Medveďovej 1-21, Medveďovej 20, 6-34, ohraničené Dolnozemskou, 
 Mamateyovou a Gettingovou ulicou – navrhol poslanec Miroslav 
 Dragun
 Osuského, Jungmannova-celá terasa, Vavilovova 20-26, 
 Wolkrova 17-33, - navrhol poslanec Ivan Uhlár
 Petržalské korzo – od Železničnej stanice Petržalka 
 po Nobelovo námestie – navrhol poslanec Branislav Sepši
 Švabinského, Andrusovova, Ševčenkova – navrhla poslankyňa 
 Elena Pätoprstá

Mestské VZN už 
6 rokov zakazuje
 požívanie alkoholických 
 nápojov v blízkosti škôl, 
 cintorínov a zdravotníckych 
 zariadení, kostolov, na 
 detských ihriskách, na 
 zastávkach MHD.
 Okrem toho menuje 
 konkrétne lokality, kde 
 je v Petržalke verejné 
 popíjanie zakázané: 
1. Kežmarské námestie
2. Muchovo námestie
3. Námestie hraničiarov
4. Námestie Jána Pavla II.
5. Námestie Republiky 
 ( ohraničené ulicami Jiráskova,
 Markova, Tupolevova, 
 Chorvátske rameno)
6. Nobelovo námestie
7. Ovsištské námestie
8. Vlastenecké námestie
9. Fedinova ulica
10. Kopčianska ul. vo vymedzení 

medzi Rusovskou ul. a Úder-
nickou ul.

11. Prokofievova ulica
12. Rovniankova vymedzená 

ulicam. Romanova, Kutlíkova 
a Chorvátske rameno

13. Mlynarovičova ulica priestor 
miestneho trhoviska s  pri-
ľahlými parkovacími plocha-
mi

Parkoviská a verejná zeleň
14. Vymedzený priestor me-

dzi Beňadickou ulicou, Šá-
šovskou ulicou, Vígľašskou 
ulicou a  Jantárovou cestou 
(parkoviská a verejná zeleň)

15. Parkoviská a  priestranstvá 
pred nákupnými centrami 
AUPARK a DANUBIA

16. Parkoviská a  priestranstvá 
pred obchodnými centrami 
a  predajňami spoločností 
BILLA, COOP Jednota, LIDL, 
KAUFLAND, TERNO vrátane 
Moja Samoška a TESCO

17. Sad Janka Kráľa.

Nové lokality v Petržalke, kde je podľa VZN zakázané verejné popíjanie sťažujú, že mestská polícia 
nerobí iné, len rieši dopravu, 
na druhej od nej vyžadujú 
najmä to. „Ak nám človek 
jedným telefonátom nahlá-
si, že na Vavilovovej stojí  
20 áut na chodníku a policajt 
zistí, že je to pravda, musí zo 
zákona konať. A nemôže ani 
diferencovať, či ide o Petržal-
čana alebo nie. Pointa je, že 
nárast priestupkov v doprave 
je potom abnormálne vysoký 
oproti ostatným činnostiam, 
ktoré by mali policajti vyko-
návať.“ Na kontrolu VZN, 
občianskeho spolunažíva
nia, znečisťovania verejného 
priestranstva alebo popíjania 
na verejnosti zostáva o to me
nej času. A stratí sa napríklad 
aj fakt, že počas korony našli 
mestskí policajti v našej mest
skej časti až 65 vrakov, pri
čom v celom meste ich za tú 
dobu objavili 194. Petržalka 
je odkladisko nepotrebných 
áut..., ale to už je iná téma.

(in)
foto: Marián Dekan

➤

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

inzercia 206 x 132 petrzalka.indd   1 11/06/2020   07:04
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Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
02/ 68 299 200, kzp@kzp.sk

Partneri

SLEDUJTE NÁS AJ NA:
Kulturne-zariadenia-Petrzalky
kulturne-zariadenia-petrzalky

 

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky je 
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 02/ 68 299 217, dkzh@kzp.sk
Artkino Za zrkadlom, Rovniankova 3, artkinozazrkadlom@gmail.com
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 02/ 63 835 404/400, dkl@kzp.sk
CC Centrum, Jiráskova 3, 02/ 63 824 390, ccc@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky 
02/ 63 835 404
vstupenkydkl@kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj
02/ 68 299 225
vstupenkydkzh@kzp.sk

06/2020

viac info a prihlášky na www.kzp.sk | www.petrzalka.sk

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

DENNÉ TÁBORY
júl - august

 PRIPRAVUJEME:

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
20.06. | 20:00 | 5 €                                   ticketportal

TO MUSÍ BYŤ NEBO (O)
r. E. Suleiman, F/ Kanada /Turecko,
2019, MN-15, 97 min.

21.06. | 10:00 | 5 €                            ticketportal

MOSLEY (KD)

r. K. Atkins, Nový Zéland /Čína, 
2019, MP, 97 min.

21.06. | 20:00 | 5 €               ticketportal

TAKMER DOKONALÉ 
TAJOMSTVÁ (Z)
r. B. Dagtekin, D, 2019, MN-15, 111 min.

23.06. | 20:00 | 5 €                                          ticketportal

V SIETI (DÚ)
r. V. Klusák / B. Chalupová, ČR / SR, 2019, 
MN-15, 90 min.
25.06. | 20:30 | 5 €                            ticketportal

LOV (Z) 
r. C. Zobel, USA, 2020, MN-15, 90 min.

27.06. | 20:00 | 5 €                            ticketportal

3BOBULE (Z)
r. M. Kopp, ČR, 2019, MP-12, 100 min.

28.06. | 20:00 | 5 €                           ticketportal

EMMA (Z)
r. A. de Wilde, Veľká Británia, 2020,
MP-12, 132 min.

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
22.06. | 19:00 | 17 €                                       ticketportal

MM KABARET UVÁDZA: 
ŤAŽKÁ KONKURENCIA:
DALIBOR KARVAY

Milan MARKOVIČ a PÁNI BRATIA 
(Peter Niňaj a Róbert Puškár) a ich hosť: 
Dalibor KARVAY

O – Ozveny svetových festivalov | KD – Kino pre deti | Z – Klenoty žánrového filmu 

júl - august

Aspoň tak ho opísala vý
stava Petržalka v  rokoch 

19731989, ktorej panely si 
stále môžete pozrieť na webo
vej stránke Miestnej knižnice 
Petržalka. Obchodný a  kul
túrny dom Centrum v  Ovsišti 
postavili v rokoch 1978 – 1982 
a  slávnostne otvorili v  polovi
ci decembra 1985. Malo to tu 
žiť, dnes je budova skôr han
bou Ovsišťa. Fasáda roky bez 
zmeny, plátajú sa len akútne 
poškodenia, v  podjazde sa na 
autobusovej zastávke až bojíte 
stáť. Vlastníkom Domu kultúry 
Ovsište je spoločnosť Slovzdroj 

Plus, a.s. Objekt stojí na pozem
koch hlavného mesta, ktorému 
budova kedysi patrila. Majitelia 
sa však už roky nevedia dohod
núť s mestom a posunúť tento 
objekt kvalitatívne do 21. storo
čia. Takže to vyzerá, akoby sme 
čakali, kým sa rozpadne.  

Obyvatelia Ovsišťa tak 
môžu byť radi, že aspoň stro
my za tie roky existencie dnes 
už nekultúrneho domu vy
rástli a  čiastočne zakrývajú 
pohľad naň.

Len pre zaujímavosť, vla
ni vysadila naša mestská časť 
30 stromov v  lokalitách: areál 

ZŠ Holíčska, Šustekova 11, 
Holíčska 19, Holíčska 48, 
Ševčenkova 2, Kapicova. Na 
svojej stránke miestny úrad 
informuje, že tento rok pri
budlo 37 kusov japonských 
sakúr na Námestí Republiky 
a Nobelovom námestí. Na je
seň tohto roka má oddelenie 
životného prostredia v pláne 
vysadiť 155 kusov odraste
ných stromov.  (in)

Foto: Petržalka v rokoch 
1973-1989 II., projekt Miest-
nej knižnice Petržalka a Ka-
tedry etnológie a muzeológie 

FIF UK v Bratislave, pm

Verili by ste, že ide o rovnaké pohľady na Dom kultúry Ovsište, len 
s odstupom 35 rokov? Mnohí si len vzdychneme, že vďakabohu 

za stromy, ktoré za tú dobu vyrástli. Zakrývajú to, čo už roky bez 
zmeny chátra. A to bol kedysi ovsištský Obchodný dom Centrum 

pýchou, ktorej sa hovorilo aj „malý Prior“.

Dnes sme radi, že ho zakrývajú stromy. 

V osemdesiatych rokoch bol Dom kultúry moderným 
centrom.

➤
➤

 www.masomiran.sk

TRADIČNE KVALITNÉ MÄSOVÉ VÝROBKY OD MIRAN-A
PREDÁVAME LEN MÄSO ZO SLOVENSKÉHO CHOVU, ČERSTVÉ, CHLADENÉ A HOVÄDZIE MÄSO Z MLADÝCH BÝČKOV

Bravčové stehno  .............................................4,99 €
Bravčové karé  .................................................4,99 €
Bravčové plece  ................................................4,29 €
Hovädzie zadné k.ú.  ........................................9,99 €
Hovädzie predné b.k. krk  ................................7,49 €
Kuracie prsia  ...................................................3,99 €
Kuracie zadná štvrť  .........................................1,99 €
Údené rebro  ...................................................4,99 €
Údené stehno  .................................................6,99 €

Domáca klobása  ............................................ 3,99 € 
Oravská slanina  .............................................. 4,99 €
Jaternice, krvavnice  ........................................3,99 €
Pečeňový syr  .................................................. 4,49 €
Bravčová tlačenka  .......................................... 4,49 €
Zabíjačková kaša  ............................................ 2,99 €
Primátor gril klobása  ..................................... 4,99 €
Fitness šunka  ................................................. 8,99 €

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9,  62 31 19 04 • Mánesovo námestie č. 7,  62 24 50 51 • Pribišova č. 4,  65 31 69 16 

• Eisnerova č. 46 (Devínska Nová Ves)

NAJLEPŠIA CENA V MESTE

Vďakabohu za stromy! Zakrývajú  
aj to, na čo sa zle pozerá
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ZŠ je povinná prijať deti 
zo spádovej oblasti, 

ktoré sa do nej prihlásia. Ako 
však skonštatovala na zastu
piteľstve riaditeľka školy na 
Turnianskej Zlata Halahijová, 
na budúci rok bude do ich 
školy chodiť 730 detí, vytvoria 
31 tried, ale to už je ich maxi
málny strop. Bežné školy majú 
kapacitu 2022 tried...  

Po zmene školských obvo
dov sa však skomplikuje život 
obyvateľom v spádovej oblasti 
Lúky 4, 5. Na školu sa neraz 
pozerajú z okna, ich deti však 
budú musieť dochádzať do 
inej, vzdialenejšej. 

Upraviť školské obvody 
však nie je rozmarom mest
skej časti. Ide o nutnosť. Lep
šie riešenie totiž aktuálne ne
existuje. Škola kedysi nemala 
taký enormný nárast žiakov, 
aj preto sa prístavba, ktorou 
disponuje, vyčlenila pre 4 
nové triedy materských škôl, 
ktorých je v  Petržalke zúfa
lý nedostatok. Zmluva je už 
podpísaná, financie odobre

né, miestna časť síce lobuje, 
aby ich mohla teraz použiť 
inde, ale starosta tomu veľké 
šance nedáva.

Ako však došlo k  takému 
náhlemu nárastu počtu pri
hlásených detí? Základná 
škola na Turnianskej taký 
kedysi nemala. Lenže jed
nak stúpla kvalita tejto školy, 
a najmä nachádza sa v lokali
te aktuálne vysoko rozvinutej 
developerskej činnosti. V  jej 
školskom obvode sú Slneč
nice. „V rámci predmetnej 
lokality Slnečnice Viladomy 
(tzv. zóna C), Slnečnice Zóna 
mesto (tzv. zóna B) a v zatiaľ 
v  plánovanej zóne A  sa vo 
finále predpokladá 8 650 by-
tových a apartmánových jed-
notiek, teoreticky cca 17 000 
obyvateľov. V  súčasnosti je 
cca 1 400 bytových a  apart-
mánových jednotiek už po ko-
laudácii čo teoreticky pred-
stavuje cca 2 700 obyvateľov,“ 
píše sa v návrhu VZN.

Otázka je, či mohla mestská 
časť na základe demografic

Petržalka je v školskom roku 2019/2020 zriaďovateľom 11 základných 
škôl s počtom 251 tried s aktuálnym počtom 5 302 žiakov. Pre tento 
školský rok bolo do základných škôl podaných 1137 žiadostí zákon-
ných zástupcov o prijatie dieťaťa na primárne vzdelávanie. Na budúci 
rok bolo zapísaných už 1201 detí. Z toho sa len do ZŠ Turnianska hlá-
silo 209 detí!

Po tohtoročných zápisoch do prvých ročníkov nastal problém v ZŠ 
na Turnianskej ulici 10. Každý rok sa tam hlásilo 80 prváčikov, tento 
rok až 209 detí! Z nich sa už 57 ani pri najlepšej vôli do školy ne
zmestí. Petržalskí poslanci preto museli na zastupiteľstve schváliť 
úpravu VZN o školských obvodoch a deti presunú do inej školy. 
Prečo vznikol tento problém?

         v Slnečniciach  
je, zdá sa, nevyhnutnosť

kých ukazovateľov predpo
kladať, že k takejto situácii na 
Turnianskej dôjde. Bohužiaľ sa 
zdá, že v súčasnej dobe len ťaž
ko. Ako skonštatoval starosta 
Ján Hrčka, rodičom s trva
lým pobytom v Petržalke sa 
rodí menej detí. „Ľudia si 
však trvalý pobyt do Petr-
žalky prehlasujú neraz tes-
ne predtým, ako podávajú 
prihlášku na MŠ alebo ZŠ,“ 

uviedol. Poslanec Pavol Šká
pik k  tomu dodal dáta. Podľa 
nich v Slnečniciach na uliciach 
Béžová, Zuzany Chalupovej 
a Žltá trvalo býva 1200 obyva
teľov, reálne tam však žije 3200 
ľudí! Z tých prihlásených 1200 
je 200 vo veku od 0 do 6 rokov. 
Koľko je tam reálne detí, keď 
tam býva trojnásobné množ
stvo ľudí, ako tam má trvalý 
pobyt? A  kto odhadne počet 
tých, ktorí sa prehlásia do na
šej mestskej časti tesne pred
tým, ako podajú prihlášku do 
MŠ a ZŠ?

Nemenej podstatným 
problémom je však aj to, že 
byty v  Slnečniciach sú už 
dávno obývané, ale verejná 
škôlka, teda v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti, 
tam nie je žiadna a  či bude 
verejná škola, čo sa tam chys
tajú postaviť, je tiež otázne. 
Developerovi totiž žiaden zá
kon neurčuje, či má byť škola, 
ktorú stavia, súkromná alebo 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti. Ako skonšta
toval starosta, zadarmo ju 
mestská časť od developera 
sotva dostane. Investor bol 
svojho času ochotný rokovať 
o odkúpení za cenu nákladov, 
aj tie však predstavujú dva 
a  viac miliónov eur. A  to je 
len starostov odhad. Poslanec 
Drahan Petrovič považuje za 

nevyhnutnosť,  a treba k jeho 
dosiahnutiu použiť aj popla
tok za rozvoj,  aby bola škola 
v  Slnečniciach verejná. Inak 
to v  praxi môže vyzerať tak, 
že deti z Dúbravky budú rodi
čia voziť do súkromnej školy 
do Slnečníc, a  deti zo Slneč
níc budú chodiť do verejných 
škôl na druhú stranu diaľnice. 
„To je proti rozumnému plá-
novaniu,“ skonštatoval.

Záver je aktuálne taký, že 
miestne zastupiteľstvo žiada 
starostu rokovať so spoloč
nosťou Cresco o  výstavbe 
budovy pre ZŠ a  MŠ, kto
rá bude v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Petržalka 
v  rámci projektu Slnečnice 
Južné mesto. Malo by sa tak 
stať v termíne do 31. augusta 
a starosta by mal o výsledku 
informovať v  septembri na 
rokovaní. 

A  aby sa na nasledujúci 
školský rok zmestili do petr
žalských škôl aj deti zo Slneč
níc, poslanci upravili školské 
obvody. 

„Do úvahy boli vzaté ka-
pacitné možnosti dvoch naj-
bližších základných škôl a  to 
ZŠ Budatínska 61, Bratislava 
a ZŠ Holíčska 50, Bratislava, 
pričom ZŠ Budatínska 61, 
Bratislava už dlhodobo napĺ-
ňa zo svojho školského obvodu 
svoje kapacitné možnosti a v 

súčasnosti nie je preto schop-
ná navyšovať počet prijatých 
detí,“ uvádza sa v zdôvodnení 
VZN. „Z uvedeného dôvodu 
a po konzultácii s riaditeľkou 
ZŠ Holíčska 50, Bratislava 
navrhujeme upraviť školský 
obvod tejto základnej školy, 
ktorá kapacitne a  kvalita-
tívne je schopná zabezpečiť 
povinnú školskú dochádzku 
detí aj z ulíc, ktoré v súčasnej 
dobe sú zahrnuté do školské-
ho obvodu ZŠ Turnianska 10, 
Bratislava.“

Výsledkom je, že do škol
ského obvodu ZŠ Holíčska 
50 patria po novom ulice Be
ňadická (nepárne čísla 921), 
Béžová, Fialová, Šášovská, 
Vígľašská, Zuzany Chalupo
vej, Žltá, ktoré doteraz patrili 
do obvodu ZŠ Turnianska 10.

Vicestarostka Lýdia Oveč
ková dúfa, že toto je len do
časný stav. Kým sa nedorieši 
nová škola v  Slnečniciach. 
Kiežby mala pravdu...  (in)

foto: MČ Petržalka, FB ZŠ 
Turnianska, www.slnecnice.sk

Investor Slnečníc má od febru-
ára kladné záväzné stanovisko 

od hlavného mesta na výstavbu 
školy v  zóne Mesto, v  ktorej budove 
by mala byť materská, základná aj stredná 
škola, dokopy pre 1240 žiakov, čo je aj na 
Petržalku vysoké číslo. Investor na stránke 
www.slnecnice.sk informuje, že  „pôjde 
o jednu z najmodernejších a najinovatív-
nejších škôl nielen v Bratislave, ale aj na ce-
lom Slovensku. Okrem špecializovaných 
učební ako hudobné štúdio, výtvarný ate-
liér, prírodovedné laboratórium, technická 
dielňa či železničné modelárstvo, vzniknú 

v  škole aj 
široké možnosti pre športové vyžitie. 
Okrem ihriska na streche budovy a  na 
dvore, sa v  škole budú nachádzať aj tri 
telocvične a  posilňovňa. Nebude chýbať 
ani najmodernejšie technické vybavenie, 
nabíjacie stanice na mobily pre žiakov 
a wifi v celej budove.... Samotná budova 
bola navrhnutá s prihliadnutím na okolitú 
plánovanú výstavbu. Ide o členitú štruktú-

ru, rozbiehajúcu sa od troch centrálnych 
schodísk.“ Otázka je, či je v silách mestskej 
časti takúto stavbu odkúpiť. Hoci len za 
náklady. 

Okrem toho sa v marci začala výstav-
ba ďalšej etapy Slnečníc už aj v  západ-
nej časti, v zóne A. Prvé prídu na rad tri 
deväťposchodové domy. Developer ich 
nazval Slnečnice POP. Prví obyvatelia by 
sa po získaní kolaudačného rozhodnutia 
mohli sťahovať v druhom štvrťroku 2023. 
V budúcnosti sa aj tu ráta aj so strednou, 
základnou a materskou školou...

Verejná škola

O ktorú školu má mestská časť záujem?

S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť
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Nové Tesco v  
na Farského 26 v Bratislave

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)

Budova Technopolu má 
všetky predpoklady byť 

jedným z  centier Petržalky 
so službami, ktoré spríjemnia 
a  uľahčia obyvateľom život. 
Nachádza sa uprostred mest
skej časti, je k nemu dobré au
tobusové spojenie, bez problé
mov zaparkujete na veľkom 
parkovisku. Dobre vedieť, že 
prvú hodinu máte zdarma. 
V budove sídli sociálna poisťo
vňa, úrad práce, miestny úrad, 
prenajať si tu môžete kance

Petržalka má konečne prvotriednu kantínu 
Petržalčania sa opäť môžu prísť 

naobedovať do jedálne v bu
dove Technopolu. Pod patro

nát si ju zobrala spoločnosť 
SHARKAM B&B CATERING, 
ktorá okrem iného v roku 2019 

zabezpečovala stravovanie 
pre 25 000 návštevníkov VIP 

zóny počas majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji. Napriek 

prísnym štandardom hygieny, 
kvality a servisu však ceny nešli 
hore, obedové menu dostanete 

už za 4,50 eura.

lárske aj obchodné priestory 
za rozumnú cenu, nájdete tu 
notára a  množstvo malých 
prevádzok ako kvetinárstvo, 
trafika... Kedysi bolo námes
tie s  fontánou vyhľadávaným 
miestom na stretávanie sa Pe
tržalčanov. 

Keď jedna z  najlepších ca
teringových agentúr na Slo
vensku prevádzkuje kantínu, 
predpokladali by ste zvyšova
nie cien. Avšak profesionalita, 
špeciálne technológie a  kva
lita potravín sa dajú pretaviť 
aj do ekonómie množstva. 
„Snažíme sa prevádzkovať 
kantínu na vyššej úrovni, 
ako je bežné,“ hovorí Andrej 
Bruna, majiteľ spoločnosti 
Sharkam. „Nakupujeme kva
litné potraviny, predovšet
kým zo Slovenska. 

Na prípravu jedál preferu
jeme koreniny, ktoré neob
sahujú žiadne prídavné ani 
konzervačné látky.

Jedáleň je otvorená od pon
delka do piatku, od 11.00 h do 
14.00 h. Ponúka štyri až päť 

obedových menu, plus ďalšie 
štyri sezónne jedlá à la carte. 
To znamená, že si zákazník 
môže objednať čerstvý wok 
alebo jedlo z pasta baru, ktoré 
mu za pár minút pripraví ku
chár priamo pred očami. 

Pred pandémiou obedova
lo v reštaurácii denne 400 až 
550 ľudí. Spektrum zákazní
kov bolo pritom veľmi široké 
– od zamestnancov z okolia, 
cez seniorov, až po mamič
ky s  deťmi, ktoré trávia čas 
v  okolitej prírode a  chcú sa 
dobre najesť. Vďaka cenám od 
4,50 eura za obedové menu 
a od 6 eur za à la carte je kan
tína prevádzkovaná Sharka
mom dostupná aj pre nich.

Obľúbeným priestorom na 
stretnutia je aj kaviareň Break 
Café. Od 8.00 h  ráno sú tu 
k  dispozícii čerstvo upečené 
croissanty, bagety, chlebíčky, 
na Slovensku pražená káva 
Ebenica a  poctivé zákusky 
z dvornej cukrárne Laurent. Ide 
o cukráreň, ktorá má 3 prevádz
ky s  vlastnou výrobu v  centre 

Bratislavy a  používa výhradne 
skutočné maslo a šľahačku. 

Technopol bol známy aj 
svojím kongresovým centrom 
a reštauráciou Liviano.

V týchto priestoroch denná 
reštaurácia už nefunguje, ale 
aktuálne sú tu všetky tri sály 
k  dispozícii na prenájom či 
už pre spomínané kongresy, 
firemné eventy, či privátne 
oslavy. Akcie na kľúč pre vás 
pripraví tím skúsených event 
managerov. Servis služieb za
hŕňa prenájom priestorov, au
diovideo techniky, mobiliáru, 
zabezpečenia dekorácie až po 

špičkový catering. Prevádzko
vatelia veria, že sa do Techno
polu vráti aj viac kultúrnych 
akcií či koncertov.  

„Prispôsobili sme našu ce-
novú politiku lokalite, sme 
otvorení aj pre súkromné 
akcie ako sú napr. svadby. 
Naše ceny sú podstatne vý-
hodnejšie ako ceny hotelov 
v  centre mesta. Chceme po-
núknuť kvalitu, ktorú si môže 
obyvateľ Petržalky dovoliť,“ 
hovorí Pavol Bankovich, vý
konný riaditeľ spoločnosti, 
pričom dodáva, že konkrétne 
ceny prenájmu eventových 
priestorov či viac informácií 
o  gastroslužbách nájdete na 
www.technopolevents.eu.

Budova Technopolu má 
aj naďalej veľký význam pre 
Petržalku, poskytuje veľkory
sé priestory, dobré a dostup
né jedlo a skvelú dostupnosť. 
Veríme, spolu s  novým pre
vádzkovateľom naplní svoj 
potenciál.  (in) 

foto: Marián Dekan

Interiér jedálne, ktorá je schopná ponúknuť obed vyše 
500 zákazníkom.

V Break Café si môžete dať raňajky 
- čerstvo upečené croissanty, bagety, 
chlebíčky, slovenskú praženú kávu... V 
Petržalke takýchto možností nie je veľa.  

➤

I N Z E R C I A
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Miestni poslanci ho 
schválili. Uznesením 

žiadajú starostu, aby v  spolu
práci s magistrátom pokračo
val v príprave a realizácii cyk
lotrasy č. 8,  Prístavný most, 
Májová ulica, Námestie hra
ničiarov, Rusovská cesta, začal 
s prípravou a realizáciou cyk
lotrás č. 13  Černyševského 
a Wolkrova ulica a č. 21B  Ja
sovská, Turnianska, Humen
ské nám., Žehrianska a  Dol
nozemská v  zmysle Štúdie 
rozvoja cyklistickej dopravy. 

Opýtali sme sa ich na de
taily. „Vo všetkých troch prí-
padoch by spracovateľom 
dokumentácie aj zhotovite-
ľom mala byť MČ Petržal-

ka. K  cyklotrase č.8, jednej 
z hlavných celomestských trás, 
už existuje projektová doku-
mentácia, ktorú v  minulosti 
vypracovala MČ Petržalka,“ 
vysvetľuje poslanec Tomáš 
Palkovič. „K realizácii chýba 
schopné projektové riadenie, 
ktoré by celý proces viedlo. Na 
tejto trase je napríklad potreb-
né vo veci pozemkov jednať 
s developerom Petržalka City. 
Ja som situáciu zisťoval ešte 
ako aktivista a stretol som sa 
s mimoriadne ústretovým prí-
stupom a  prísľubom ochotnej 
spolupráce. Najprv však s de-
veloperom musí komunikovať 
niekto z mestskej časti.“ 

Poslanec Matúš Repka ho 

Hlavná okružná trasa
Prístavný most – Májová ul. – 
Nám. hraničiarov – Rusovská 
cesta - 8 (O4)

Trasa z Prístavného mosta pretína 
dunajskú hrádzu a  vedie po vozov-
ke miestnej komunikácie na Májo-
vej ul., za Ekonomickou univerzitou. 
Ďalšia pripájacia vetva z  hrádze je 
navrhovaná z  južného smeru. Trasa 
úrovňovo križuje Dolnozemskú ces-
tu a pokračuje rovno po chodníku na 
Gettingovej ul. Ďalej križuje Mama-
teyovu ul. a  taktiež vedie rovno po 
chodníku cez obytný súbor. Odtiaľ-
to až po Furdekovu ul. má podobu 
36. cestičky pre chodcov a cyklistov 
s  oddelenou prevádzkou. V  tomto 
úseku sa križuje s cyklotrasami č. 12 
a 18. Alternatívne je možné vedenie 
trasy cez Jankolovu ul. a po asfaltovej 
ceste cez lužný les s  vyústením na 
Starohájskej ul. Trasa potom vedie po 
chodníku na Furdekovej ul. Na Nám. 
hraničiarov odbočuje vpravo a vedie 
paralelne so zbernou komunikáciou 
ako samostatná cyklistická cestička, 
vrátane premostenia Chorvátskeho 
ramena. Využíva koridor Chorvát-
skeho ramena a po 336 m odbočuje 
vpravo na chodník a následne vedie 
po vozovke na Hálovej ul. Ďalej ve-
die po ľavostrannom chodníku na 
nadjazde nad Panónskou cestou 
a  železnicou, ktorý bude vyhradený 
výlučne pre cyklistov ako samostatná 
obojsmerná cestička (pre chodcov 
sa odporúča vyhradiť pravostranný 
chodník).

 Dĺžka trasy: 4430 m 
(Finančné nároky trasy vyčíslila štú-

dia pred štyrmi rokmi na 270 000 eur.)

Vedľajšia okružná trasa 
Trasa cez Lúky východ – západ - 21B (S681)

Trasa nadväzuje na trasu 21A od križovania s Jantárovou cestou. Je vedená takmer 
výlučne po existujúcich chodníkoch v podobe cestičky pre chodcov a cyklistov s odde-
lenou prevádzkou. Po upokojenej miestnej komunikácii je cyklotrasa vedená len v krát-
kom úseku na Jasovskej ul.

 Dĺžka trasy: 1029 m

Neprepojené cyklotrasy

V Petržalke sú vybudované 
cyklistické trasy prevažne 

v  radiálnom smere. Chýbajú 
priečne prepojenia a  problé-
mom je tiež, že existujúce tra-
sy majú charakter izolovaných 

a  prerušovaných úsekov. Z  veľ-
kej časti sú vedené pozdĺž vod-
ných tokov, preto nedostatočne 
pokrývajú hlavné dopravné 
ciele. Na trasách sa vyskytujú 
početné bodové a  líniové ne-
dostatky – nevhodné úpravy 
obrubníkov, problematické rie-
šenie križovatiek s  automobilo-
vými komunikáciami. Časť cyk-
lotrás má nevyhovujúcu kvalitu 
povrchového krytu alebo nedo-
statočné šírkové parametre.

... ktoré preferuje 
poslanecký návrh 
cykloinfraštruktúry 
pre tento rok?

Kadiaľ vedú cyklotrasy...

Vedľajšia radiálna trasa 
Černyševského ul. – Wolkrova ul. - 13 (S386)

Trasa začína mimoúrovňovou lávkou pre chodcov a  cyklistov ponad Einsteinovu ul. 
Lávka vyúsťuje na Černyševského ul., odkiaľ cyklotrasa pokračuje po existujúcej upokoje-
nej komunikácii (Zóna 30). Na konci Černyševského ul. odbočuje vľavo a ďalej pokračuje 
po chodníkoch až po križovanie Rusovskej cesty ako cestička pre chodcov a  cyklistov 
s oddelenou prevádzkou. Za križovaním Rusovskej cesty sa krátkou navrhovanou samo-
statnou cyklistickou cestičkou pri Chorvátskom ramene napojí na trasu č. 8.

 Dĺžka trasy: 1182 m

Pýtali sme sa
Čo sa podarilo zrealizovať 
v Petržalke z I. etapy reali-
zácie cyklotrás podľa Štú-
die rozvoja cyklotrás z roku 
2014?

 Tomáš Palkovič: Pán sta
rosta Hrčka má v  miestnom 
zastupiteľstve podporou jeho 
dvoch poslaneckých klubov. 
Miestny úrad vedie nový 
prednosta, ktorého si pán 
starosta priviedol. Bohužiaľ,   
Petržalka nespravila pre rozvoj 
cyklistickej dopravy v  tomto 
volebnom období takmer vô
bec nič. Takéto konštatovanie 
ma osobne mimoriadne mrzí, 
no je objektívne. Petržalka pod 
týmto vedením naprojektova
la, opravila alebo postavila 0 
metrov cyklotrás.

 Matúš Repka: Bohužiaľ, 
nepohli sme s  cyklotrasami 
vôbec, sme poslancami prvé 
volebné obdobie, a  hľadáme 
cesty, ako to vylepšiť. Odhod
lanie budovať cyklotrasy zo 
štúdie rozvoja sme začali ak
tívne riešiť minulý rok, verím, 
že postupne budeme môcť 
občanom priniesť aj výsledky.

Váš návrh uznesenia, ktorý 
petržalskí poslanci schvá-
lili, hovorí o  troch trasách. 
V  prvom prípade je správ-
com mesto, v druhých dvoch 
mestská časť. V  dôvodovej 
správe píšete, že „Navrho-
vané opatrenia sú už zahr-
nuté v rozpočte MČ Petržal-
ka na rok 2020....“ Na trasu 
13 treba podľa štúdie zhru-
ba 50-tisíc eur, na trasa 
21B - 35-tisíc eur. Budú na 
to stačiť peniaze vyčlenené 
v petržalskom rozpočte? 

 T.P.: Podľa investičného 
plánu schváleného zastupiteľ
stvom 4.2.2020 je na výstavbu 
cyklotrás v  rozpočte alokova
ných 145 000 € v kapitálových 
výdavkoch. Sú to teda pro
striedky aj na výstavbu. Pres
ná suma však bude známa až 
spolu s  realizačnými projekt
mi. Som presvedčený, že rea
lizovať spomenuté dve menšie 
trasy sa dá s  prehľadom ešte 
tento rok. Pri tej celomestskej 
by to malo byť možné tiež, zá
visí to na projektovom riadení. 

 M.R.: V tomto roku bude
me pracovať aj s  financiami 
ktoré nám zostali z  rozpočtu 
v  rámci minulého roku. Tu 
sa budem snažiť s  kolegom 
pretlačiť aj viac zdrojov pre 
cyklotrasy. Bohužiaľ, bojujeme 
s deficitom pripravených pro
jektov, a  to je problém. Legis
latívny proces je prvoradý, to 
občania príliš nechápu, nedá sa 
budovať len tak z jedného dňa 
na druhý. Postupne je potrebné 
pripraviť projekt, schvaľovací 
proces, tender na zhotoviteľa, 
až následne budeme vedieť 
budovať konkrétne cyklotrasy. 
Fakt je ten, že pri nástupe do 
funkcie poslancov sme nena
šli v  Petržalke pripravený ani 
jeden projekt pre cyklotrasu, 
ktorý by sa dal realizovať.

V  uznesení sa spomínajú 
cyklotrasy c.8, c13 a  21B. 
V  dôvodovej správe píšete, 
že ide o najrýchlejšie reali-
zovateľné trasy, čo najmenej 
náročné na výstavbu a  in-
vestície.  Je to jediný dôvod? 
V akom štádiu príprav sú? 

 T.P.: Pri dvoch menších 
trasách 13 a  21B sa počíta 
s  realizáciou v  rozsahu zopár 
bezbariérových úprav, prípad
ne vodorovného a  zvislého 
značenia na už existujúcich 
komunikáciách či chodní

koch. Je to to najjednoduch
šie, čo sme našli. Pevne verím, 
že toto Petržalka bude schop
ná zrealizovať tento rok.

 M.R.: Ide o  cyklotrasy, 
ktoré sme vybrali, pretože sú 
v  blízkosti základných škôl. 
Boli by sme radi, keby sa deti 
mohli bezpečne presúvať z  a 
do školy na bicykli. Ide čiastoč
ne aj o „vizionársku“ prípravu. 
Ak sa nám podarí pripraviť 
niekoľko takýchto priečnych 
cyklotrás cez Petržalku, časom 
sa budú dať napojiť na hlavnú 
cyklotrasu, ktorá je plánovaná 
popri budúcej trati električky. 
Takto vieme vytvoriť slušnú 
sieť cyklotrás. Veríme a dúfa
me, že sa to podarí zrealizovať 
aj s električkou čoskoro /cca 3 
 4 roky/. 

Na príklade výstavby cyk-
lotrasy Starohájska vidíme, 
že vybudovať čo len jedinú 
cyklotrasu môže byť u  nás 
problém. Pripravuje sa od 
jari 2011, zažila trocha 
primátorov, ďalší z  termí-
nov ukončenia výstavby bol 
október minulého roka, na-
priek tomu cyklotrasa stále 
nie je hotová. Viete niečo 
viac o  tom, v  čom je prob-
lém?

 T.P.: Bohužiaľ, o  Staro
hájskej nemám podrobnej
šie informácie. Celý proces 
sa skomplikoval tým, že 
stavba bola financovaná aj 
z  prostriedkov IROP. Slabo 
pripravený projekt predpo
kladal nižšie náklady, ako sú 
v  skutočnosti. Teraz je podľa 
mojich informácií problém 
s financovaním projektu kvôli 
nadprácam.

 M.R. U  mňa je to veľké 
sklamanie, už je to 1,5 roka, čo 
tento projekt zhasol. Myslím, 
že kolega Palkovič bude mu
sieť interpelovať primátora.

„Pri nástupe do funkcie poslancov sme v Petr
žalke nenašli pripravený ani jeden projekt 
cyklotrasy, ktorý by sa dal realizovať,“ hovorí 
poslanec Matúš Repka, ktorý spolu s poslan
com Tomášom Palkovičom spracovali Návrh 
rozvoja cyklistickej infraštruktúry na území 
mestskej časti BratislavaPetržalka pre rok 2020.

nezostávali zabudnuté 
v „šuflíkoch“

Aby projekty cyklotrás

dopĺňa: „ Na mestskej časti 
Petržalka sme našli v šuflíku 
štúdiu projektu, ktorý tam 
ležal asi tri roky. Jednoducho 
dostali zamietavé stanovisko 
z  magistrátu, a  odložili ho. 
Tento projekt sme s  kolegom 
oprášili, a  požiadali o  opä-
tovnú komunikáciu petržal-
ského úradu s  magistrátom, 

aby sa opäť rozbehol proces 
záväzného stanoviska. Ná-
sledne pôjdeme do územného 
rozhodnutia. Čaká nás dlhá 
cesta, ale budeme tlačiť, aby 
to opäť neostalo v „šuflíku“.“

Cyklotrasy k školám
V Štúdii rozvoja cyklistickej 

dopravy v MČ Petržalka, kto

rá bola vypracovaná už v roku 
2014, sa konštatuje, že územie 
Petržalky je svojou konfigurá
ciou pre cyklistickú dopravu 
takmer ideálne. Navyše, nákla
dy na prevádzku cyklistickej 
dopravy ako aj ich údržbu sú 
nízke. Súhlasia s  tým aj obaja 
poslanci. „Paradoxne s  tým, 
ako sa aktuálnemu vedeniu 
mestskej časti nedarí s  roz-
vojom cyklistickej dopravy, je 
na tom Petržalka v  porovna-
ní s  ostatnými MČ relatívne 
dobre. Je u nás vidno, aký ob-
rovský rozdiel spraví už zopár 
bezpečných segregovaných 
trás. Chorvátske rameno, hrá-
dza alebo Petržalské korzo 
sú toho dobrými príkladmi,“ 
hovorí Tomáš Palkovič. „Všet-
ky tieto trasy sú radiálami. 
Petržalke chýbajú prepojenia 
medzi nimi - tzv. okruhy. Do 
mesta sa dá z Petržalky na bi-
cykli dostať bez problémov cez 
všetky mosty.“

Matúš Repka takisto kon
štatuje, že Petržalka má, čo sa 
týka rozvoja cyklotrás veľký 
potenciál. „Chodníky sú dosť 
široké, aby na nich mohol byť 
chodník aj cyklotrasa. Bohu-
žiaľ, problém je s autami, kto-
ré na nich často stoja,“ hovorí 
a  dodáva, ak sa mládež naučí 
využívať bicykel, pôjde ľahšie. 
„Pokúsili sme sa to minulý 
rok na Dudovej pri základnej 
škole, bohužiaľ, nie všetci to 
pochopili. Cesta, ktorou sme sa 
vydali my ako poslanci vo veci 
je ťažká. Avšak vidíme, že robiť 
cyklotrasy smerom k  školám 
a škôlkam je dobrá cesta.“  (in)

foto: Matúš Husár

Černyševského ul. 
Wolkrova ul.

Prístavný most  
Májová ul.  
Nám. hraničiarov  
Rusovská cesta

Lúky východ – západ

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
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Aj vďaka vám sme príkladom pre celý svet
V boji proti koronavírusu by sme to bez vás nezvládli

www.bratislavskykraj.sk

Polícia upozorňuje
S  používaním internetu a  komunikáciou na sociálnych sieťach sa 
často spájajú nepredvídané rizika. Je potrebné si uvedomiť, že všet-
ky informácie uvedené v profiloch, sú prístupné aj pre potenciálnych 
páchateľov, ktorých cieľom je využiť ich vo svoj prospech. Nemusí ísť 
hneď o násilníka, ktorý ohrozí život a zdravie osoby, ale môže prísť 
k vykradnutiu domu, alebo bytu. Pri výmene akýchkoľvek súkrom-
ných informácií s neznámou osobou, s ktorou sa zoznamujete cez čet 
buďte veľmi opatrní, pretože i zdanlivo nevinné informácie môžu byť 
použité proti vám. Nedávajte na internet alebo cez mobil žiadne ero-
tické fotografie či videá, ani svoje osobné údaje. Pred stretnutím s ne-
známou osobou si uvedomte všetky riziká, páchatelia často vystupujú 
pod falošnou identitou, môže sa stať, že sa stretnete s niekým iným, 
ako ste očakávali. Nestretajte sa na odľahlých miestach, neodchádzaj-
te s neznámou osobou na ním určené miesto. Potrebná je aj zvýšená 
opatrnosť pri četovaní s človekom, ktorý má nový profil. Novou iden-
titou sa môže snažiť zakryť svoje predchádzajúce pôsobenie v čete, 
pri ktorom mu bol zrušený, zablokovaný účet alebo sa snaží vytvore-
ním viacerých identít znásobiť šance pre získanie nových obetí.  (jgr)

Milí čitatelia, právnym otázkam, ktoré ste nám zaslali do porad-
ne, sa budeme venovať v ďalších číslach Petržalských novín.

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

Severnú časť Máne-
sovho námestia tvoria 
dva domy s terasami. 
„Tieto domy boli obýva-
né skôr ako ten náš, hoci 
vstupné priestory boli 
veľmi diskutabilné, ale 
zjavne skolaudované,“ 
hovorí a čuduje sa odva-
he ľudí nasťahovať sa do 
týchto poloskeletov. 

Akú sme mali odvahu, keď sme sa sťahovali do

„Našu časť, okolie Mánesovho námes
tia a Farského ulice, stavali ako poslednú 
z celej Petržalky, v osemdesiatych rokoch. 
Bolo to vtedy také neperspektívne zosku
penie domov bez prepojenia k už takmer 
dokončenej Petržalke. Veľa ľudí sa odtiaľto 
aj preto odsťahovalo,“ spomína naša čita
teľka Hana. „Nikto by vtedy neveril, že raz 
pôjde o  jednu z najlukratívnejších lokalít 
Petržalky.“

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

grundler@chello.sk 

Mánesovo námestie, Far
ského či Černyševské

ho ulica sa stali vďaka blízkosti 
k centru a ľahkou dostupnos
ťou električkou vyhľadávanou 
lokalitou pre potenciálnych 
kupcov. „Keď som počas ko
rony robila poriadok a  našla 

tieto fotografie z  roku 1987, 
uvedomila som si, že vždy to 
tak nebolo,“ hovorí Petržal
čanka Hana a  spomína, ako 
sa sťahovali do domov, ktoré 
by dnes nikto neskolaudoval, 
ako v okolí chýbala akákoľvek 
infraštruktúra a  ako sa teši

Križovatka ulíc Farského s Černyševského
Výstavba vytúženej predajne potravín. „Neostalo len 

pri obchode na prízemí. Na prvom poschodí bola kulti-
vovaná príjemná kaviareň s reštauráciou so sedením na 
terase. Dokonca s možnosťou víkendovej tančiarne. Mala 
nadčasové meno Apolo. Dnes je tu výdajňa internetového 
obchodu a sklady...“

„Doskové vstupy do náš-
ho domu už boli vymenené 
za betónové a mimo bla-
tistých chodníkov sa začali 
črtať prvé náznaky cestných 
úsekov.“

Na fotografii vidno 
dobudovávanie terás ako 
nezávislých konštrukcií. 
Aj na základe tohto faktu 
sa objavujú názory, že 
v budúcnosti by sa niektoré 
staticky nevyhovujúce tera-
sy mohli odstrániť a na-
hradiť parterom. Zmizol 
by asociálny priestor pod 
terasami a nahradilo by 
ho prepojenie domu, ľudí 
a ulice prostredníctvom 
prevádzok, ktoré by na 
prízemí mohli vzniknúť. 

„Pohľad z okna domu 
priamo k vchodovej bráne 
bol odpudivý aj pre „namo-
tivovaného“ samovraha,“ 
smeje sa Hana.

Západná časť výstavby  
Mánesovho námestia

V strednej časti záberu výstavba 
vysnívanej ZDŠ – Černyševského 8. 
Otvorená bola v septembri 1988, v po-
zadí výšková budovy Incheby. V popredí 
križovatka ulíc Farského a Černyšev-
ského. 

takýchto polotovarov?
Pohľad na východnú časť Mánesovho námestia s Far-

ského ulicou. Táto časť sa označovala ako Dvory – Malé 
centrum. Farského ulica patrí spolu s okolitými ulicami 
k najmladším vybudovaným uliciam v Petržalke, vznik-
la približne v rokoch 1985 až 1986. „Niečo sa nezmenilo. 
Parkovisko pred domom na Farského 18-22 bolo už 
vtedy plne obsadené, a to v tých časoch bol počet áut na 
jeden dom smiešne malý,“ spomína obyvateľka. 

Pohľady z okna
li, keď začali stavať predajňu 
potravín a  školu. „Jazdil sem 
jediný autobus zo Šafárikovho 
námestia, 52ka dvakrát za 
hodinu. Keď sme chceli ísť na 
iný spoj, bolo treba ísť až pri 
poliklinike. Pamätám sa, že 
keď som chcela zavolať mame, 
naj bližšia telefónna búdka 
bola až za Chorvátskym ra
menom. Tam bolo nutné po
staviť sa do radu spolu s ostat
nými, ktorí si potrebovali vy
baviť telefonáty...“

Hana bola vtedy na mater
skej, samozrejme, bez šance 

na škôlku v okolí. „Syna som 
vodila ráno na Štrkovec, ale 
na obed som už musela prísť 
preňho. Tým, že som bola 
s mladšou dcérou doma, ne
mala som nárok na celoden
nú starostlivosť. Vziať kočík 
do MHD, to som vtedy ne
riskla, pretože na zastávke 
stávali aj tri a  hrozilo, žeby 
som sa do autobusu vôbec 
nedostala. A tak, keď mi obe 
deti zaspali v  autobuse, ne
zostávalo mi nič iné, len ich 
vziať na ruky a niesť od Mly
narovičovej až domov,“ hovo
rí a sama sebe sa čuduje, ako 
to vtedy zvládala. 

Tvrdí, že ani po Nežnej 
revolúcii to nebolo v  tejto 
oblasti o  moc lepšie. „Pod
nikateľom sa na terasách 
nedarilo. Prevádzky strie
dali majiteľov. A vidíte, dnes 
som rada, že tu žijem. Je to 
tá krajšia časť Petržalky, pre 
mňa ideálna lokalita,“ dodá
va. 

(in)
Foto: Archív H. O.

➤
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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

●	HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto

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

Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY

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!

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

„Vzhľadom na  to, že súťaž 
na verejné osvetlenie bola 
niekoľkokrát napadnutá, tr-
vala dlhšie ako sa predpokla-
dalo. Bohužiaľ, tieto stožiare 
bolo potrebné už neodkladne 
zrezať nakoľko boli v  hava-
rijnom stave a  predstavovali 
riziko. Pracujme na tom, aby 
bolo nové osvetlenie osadené 
čo najskôr. Avšak aj vzhľa-
dom na spomínaný kom-
plikovaný priebeh súťaže to 

bude ešte nejaký čas trvať,“ 
reagoval hovorca magistrátu 
Peter Bubla.

Vicestarostka Petržalky 
Lýdia Ovečková zas infor
movala na Facebooku: „Viete 
o nefungujúcej, či zničenej po-
uličnej lampe vo vašom okolí? 
Dajte mi prosím o nej vedieť 
čím skôr - priamo v komentá-
ri, či na lydia.oveckova@ho-
tmail.com, prípadne tel. 0948 
081006 - ideálne aj s  číslom 
lampy, prípadne popisom 
podľa ktorého ju budú vedieť 
na magistráte identifikovať 
(adresa najbližšieho vchodu, 
atď.). Magistrát sa chystá 
dať 1000 lámp v  celej Brati-
slave opraviť, tak nech je tých 
opravených práve v Petržalke 
čo najviac.“

Štyri roky sme mali pred 
naším vchodom na Med-

veďovej č. 24 nestrihané 
a prehustené kríky, v nich fľa-
še  a  ďalší odpad. Pracovníci 
VPS po sebe poupratovali, po-
hrabali lístie, zamietli chodník. 
Neskutočné! 

Tak všetci  parkujúci pri 
chodníku, hrajúce sa deti 
a vlastníci nášho domu majú 
celkom príjemný  zážitok. 
Práce, vrátane upratania, vy-
konal kolektív pod vedením 
p. Beleša, firma MP VPS Petr-
žalka. 

Ďakujeme!
Ing. Emil Hnidka,

zástupca vlastníkov 
 Medveďovej 22 – 28

Ďakujeme! DNES

Podobne je na tom časť ulice na Vavilovovej. 
Už celé týždne je bez osvetlenia.

V MINULOSTI

Som zástupca vlastníkov 
bytov na Znievskej 3234, 

zrezali nám lampu priamo 
pred vchodom na Znievskej 
34, nie som odborník, ale lam
pa by tam určite ešte chvíľu 
vydržala, už keď tam bola 
zhrdzavená niekoľko rokov... 
Na nešťastie pre nás, máme 
pri vchode vysoké borovice, 
ktoré nemôžeme dať orezať, 
takže vchod do domu je teraz 
osvetlený minimálne.

Jedna vec, na čo chcem po

ukázať je, že v 21. storočí nie 
je možné sa stále vyhovárať 
na nedostatok finančných 
prostriedkov....podľa webu je 
len v Petržalke vyše 8000 stĺ
pov a z toho viac ako polovica 
zrelá na výmenu.... To nemôže 
mesto zaviazať Siemens, aby 
odrezanú lampu nahradila do 
určitého počtu dní? Komfort, 
bezpečnosť ľudí je niekde 
doslova na minime. Vedľa na 
Znievskej 3028 chýbali lam
py vyše jedného roka...autá, 
ľudia, okolie...všetko po tme 
vyše roka....

Na otázku, kedy sa predpo
kladá inštalácia novej lampy 
na našej ulici, bola odpoveď 
spoločnosti Siemens, že „de
montované lampy sa vymie
ňajú podľa poradia ako boli 
demontované“. Žiadne sprie
vodné informácie, žiadny 
pokus o  vysvetlenie situácie, 
žiadny počet plánovaných 

lámp na výmenu v roku 2020. 
To znamená, že ak pred na
šou lampou bolo odrezaných 
200, tak sa dostaneme na 
rad niekedy o dva roky? Akú 
máme záruku, že  mesto za
platí za 300 lámp ročne? Ku 
cti im slúži to, že odpovedali 
„z večera do rána“, ale odpo
veď nestála za nič.

Ako obyvateľ sa snažím ak
tívne nahlasovať aj nefunkčné 
lampy, čo by si Siemens  po 
celý rok nevšimol. Dnes 
je, žiaľ, doba taká, že ak sa ob
čan neozve, tak sa nič neude
je. Pamätám si, že pred rokom 
1989 chodili  oranžové ávie 
a kontrolovali lampy po veče
roch. Teraz, keď sa neozvete, 
nikto nepríde. A často neprí
du ani vtedy, keď  nahlásite 
lampu cez portál Siemens.... 
možno po pár týždňoch.

Peter Ivánek
zástupca vlastníkov  

Znievska 32-34

Kedy prídeme na rad?

Čo na to úrady?

Príďte na hokejbalové ihrisko na 
Haanovu, je otvorené aj pre vás

Pred rokom a pol začali nadšenci z Brati
slavského hokejbalového zväzu s preme
nou dlho nevyužívaného priestoru na Ha
anovej ulici na multifunkčné ihrisko. Dnes 
sa na play off zápasy hokejbalovej Extra 
ligy chodí v Petržalke pozrieť aj tisícka 
divákov. „Hokejbalové ihriská postavili aj 
v Devínskej Novej Vsi, Ružinove či No
vom Meste, ale nikdy tam nepríde toľko 
divákov, ako do Petržalky. Tá hokejbalom 
žije už od osemdesiatych rokov,“ hovorí 
Dominik Vároš, zástupca klubu LG Brati
slava. Ich cieľom je, aby to tak zostalo. Aj 
preto deklarujú, že nikdy nebudú vyberať 
vstupné. Chcú, aby čo najviac ľudí spo
znalo šport, ktorý milujú.

Z  Petržalky je niekoľko 
hokejbalových majstrov 

sveta. Naša mestská časť má 
zhruba tisíc aktívnych hokej
balistov v každej vekovej kate
górii. Aj vďaka mnohým z nich 
ihrisko na Haanovej pomohlo 
oživiť túto časť Petržalky. Veď 
na zápasy Západoslovenskej 
ligy, ktorá sa tu takisto hráva, 
zavítajú neraz aj náhodní oko
loidúci z pešej zóny.

Každý deň do 16.00 – 17.00 h 

je areál zdarma dostupný pre 
okolité školy, škôlky aj širokú 
verejnosť. Deti sa sem chodia 
bicyklovať aj učiť korčuľovať 
na kolieskových korčuliach, 
otvára sa tu hokejbalová aka
démia. Večery sú vyhradené 
pre tréningy. „Deti a  mládež 
hokejového Slovana Brati-
slava majú u  nás suchú prí-
pravu. Trénuje tu aj hokej-
balový Slovan. Päť mužstiev 
má tento stánok ako domáci, 

hrajú tu svoje domáce ligové  
zápasy,“ vymenúva prevádz
kovateľ. 

Cesta do  levelu, v  ktorom 
je ihrisko dnes, však nebola 
ľahká. „V roku 2018 sme prišli 
o ihrisko na Tematínskej, jedi-
né, čo nám vtedy zostalo, boli 
mantinely,“ spomína Domi
nik Vároš. „Hľadali sme nové 
miesto. Raz večer, keď sme sa 
prechádzali po Petržalke, sme 
na Haanovej zbadali voľný 
nevyužitý pľac. Ešte v  noci 
sme šli do hypermarketu kúpiť 
pásmo a  zmerali, či by nám 
sem vošlo ihrisko. Rozmery se-
deli, a tak sme hneď na druhý 
deň začali pátrať, kto je vlast-
níkom. Majiteľom pozemkov 
je mesto a  tenisový športový 
klub, s ktorými sa dohodli na 
dlhodobom prenájme. Nie je 
najnižší, ale hokejbalsiti sú 
spokojní. Mestská časť bola 
ústretová z  hľadiska admi-
nistratívy, nadšenci vložili 
svoj čas, peniaze a  energiu. 
Dominik Vároš spomína, ako 
boli pri každom jednom kroku 
premeny priestoru – od orezu 
stromov až po asfaltovanie. 
„Našli sme sponzora, firmu, 
ktorá v tej dobe ešte asfaltova-
la cesty. Alfalt, ktorý je na ih-

risku, je z bývalej Pionierskej. 
Zrevitalizovaný a ekologický.“

Hokejbalistov neodradilo 
ani to, že ich v priebehu roka 
už štyrikrát vykradli. „Aj ob-
dobie korony bolo zlé. Dnes 
sme sa skladali, aby sme 
dokázali zaplatiť elektrinu,“ 
konštatuje. Napriek tomu sa 
snažili pomáhať druhým. Me
dzi prvými sa vyzbierali odká
zaným seniorom na potraviny 
a  drogériu, ktorú odovzdali 
mestskej časti. „Asi 10 našich 
členov pracovalo v repatriač-
nom centre na Družbe, chodi-
li sme na nákupy pre dôchod-
cov..., ale ihrisko bolo mŕtve.“ 
Museli ho strážiť, a  tak po
núkli ubytovanie človeku bez 
domova, výmenou za to, že 
dohliadne na areál.

Je obdivuhodné, že takýto 
projekt zrealizovali hokejba

loví nadšenci bez akýchkoľ
vek príspevkov od samosprá
vy alebo mesta. Financujú 
ho dodnes najmä z vlastných 
zdrojov, klubových peňazí, na 
osvetlenie či šatne sa skladali 
všetci, ktorí podľahli čaru ho
kejbalu.   

Je po korone. Na podporu 
a  rozvoj ihriska na Haanovej 
sa zrejme dotácie nenájdu, 
hoci by im veľmi pomohli. 
Prevádzkovatelia však chápu, 
že mestská časť dnes zachra
ňuje tých, ktorí to potrebujú 
viac, a  preto v  tejto situácii 
nič nežiadajú. Mesto by však 
týmto ľuďom mohlo uľahčiť 
fungovanie aspoň odpuste
ním časti nájmu. Robia totiž 
peknú vec. Spestrujú život 
v našej mestskej časti. 

(in) 
foto:  archív LG Bratislava

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa chodia na ihrisko hrať,“ 
hovoria Dominik Vároš, ktorý s partiou hokejbalových 
nadšencov premenil pustý priestor na ihrisko pre všetkých.

➤

Plány na rozvoj ihriska by boli, 
všetko je však otázkou financií. 
Raz v tomto priestore možno 
bude aj malý športový obchod 
a malú telocvičňu do 90 metrov 
štvorcových pre deti. 
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