
Dvojtýždenník • Zadarmo

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk

R

14. 8. 2020 • vychádzajú 26 rokov • číslo 16

PETRŽALSKÉ NOVINY
nájdete aj vo vybraných predajniach Kraj a Terno.

podval Petrzalske noviny 206x20.indd   1 17/05/2019   09:51

V  areáli jazera Veľký Draždiak 
platí na základe nariadenia mest-

skej časti zákaz voľného pohybu psov 
a zákaz vstupu psov do vodnej plochy. 
Mestská časť na svojej facebooko-
vej stránke informovala obyvateľov, 
že majú plné právo privolať hliadku 
mestskej polície, ak zbadajú kúpajú-
ceho sa psa a majiteľ ignoruje ich vý-
zvy na odchod. „Mestská polícia má 
oprávnenie vyzvať majiteľa psa, aby 
sa legitimoval a v prípade spáchania 
priestupku ho môže pokutovať,“ na-
písali. „Týmto apelujeme na všetkých 
psičkárov, aby zákazy nebrali na ľah-
kú váhu a využívali iné vodné plochy, 
na ktoré sa tieto zákazy nevzťahujú, 

napríklad Chorvátske rameno alebo 
Malý Draždiak. Je to jediné jazero 
v  rámci Petržalky, kde sa môžeme 
v  letných horúčavách osviežiť, preto 
buďme k sebe tolerantní, najmä počas 
rušnej letnej sezóny.“

Toto nariadenie proti sebe posta-
vilo psičkárov a ne-psičkárov. Medzi 
vyhrotenými argumentmi sa však na-
šli aj pádne zdôvodnenia či návrhy na 
riešenie. 

Na jednej strane je fakt, že nie je 
dvakrát príjemné, ak vám po deke 
prebehne z  vody cudzí pes, otrasie 
sa rovno na vás a potom vám začne 
pchať hlavu do tašky. „Mám rada 
psov, ale už sme zažili, ako sa psík 

tešil, plával a skončilo to škrabanca-
mi na tele, našťastie, dospelého, ale 
nebolo to nič príjemné. Menej zdat-
ný plavec, akým sú práve deti, s tým 
môžu mať problém,“ argumentovala 
jedna z diskutérok.

Na strane druhej... „Z akého dôvo-
du v prírodnom jazere, ktoré vlastne 
kvôli elektrickému vedeniu ani ne-
môže byť riadnou rekreačnou ob-
lasťou, nevyhradia malú psiu pláž? 
Zozadu, ako je bývalý hotel alebo 
Antolská. Chodí tam fakt minimum 
ľudí. Osadia sa koše na exkrementy, 
informačné tabule, aký by bol prob-
lém?“ pýtala sa ďalšia.

My sme sa zašli pozrieť priamo na 
miesto. Ďalej od ľudí, pred pustnúcim 
areálom za Medissimom sme stretli 
pani Vieru, ktorej čivava na vôdzke cu-
pitala pri brehu vo vode. 

Pokračovanie na strane 4

Upozornenie, že podľa nariadenia mestskej časti je 
zákaz vstupu psov do vodnej plochy, vyvolalo na fa-
cebookovej stránke Petržalky búrku. Je zaujímavé, že 
podľa spoločnosti Lesy Slovenskej republiky, ktoré sú 
vlastníkom Veľkého Draždiaka a priľahlého pobrežia, 
má každý právo na využívanie jazera.

Vlastníkovi kúpajúce
sa psy na Draždiaku 
neprekážajú

➤

Muž, ktorý  
vymyslel Petržalský 
langoš
Stánok Tomáša Hortenského na 
Námestí hraničiarov sa stal jednou 
z „atrakcií“, pre ktorú zavíta nielen 
Bratislavčan do Petržalky.

Ako to dnes vyzerá 
v zóne Lido?
Hoci priestor poskytuje zaují-
mavé, neopozerané pohľady na 
mesto, sami v hustom lese nemáte 
veľký pocit pohody. Štúdia špor-
tovo-rekreačnej zóny Lido sľubuje 
zmenu.

V recyklačnom  
kútiku nájdete  
aj barle
Malý Zberný dvor v Petržalke nepo-
zná hluché obdobie. Mohol by byť 
otvorený 24 hodín denne a ľudia by 
chodili stále. 

Šanca pre hájovňu
Lesy majú s pustnúcou starohájskou 
horárňou nové plány.
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SchloSS
halbturn
20 23 Aug

MENU
OD 4,50€

MINÚTKY 1 H 
ZADARMO

RAŇAJKY KÁVA
& DEZERTY

K ANTÍNA V

PONDELOK – P IATOK: 08.00 – 15.30

→ PRIVÁTNE OSLAVY, SVADBY A STUŽKOVÉ
→ POCTIVÉ ZÁKUSKY Z CUKRÁRNE LAURENT
→ SLOVENSKÁ PRÉMIOVÁ KÁVA EBENICA

KUTL ÍKOVA 17, BR AT ISL AVA – PETR Ž ALK A

Aktuálne menu nájdete na        Technopol - Kantina, viac na www.technopolevents.eu

Prenájom kancelárií
v Technopole

len 170 € /mesiac 

od 17 m2

kancelarie.tech_inzerat 103x85.indd   1kancelarie.tech_inzerat 103x85.indd   1 29/07/2020   15:0329/07/2020   15:03

„V Petržalke sa nachá-
dza niekoľko funkč-

ných fontán. S  rozrastajúcou 
sa výstavbou pribudlo aj pár 
nových, ktoré sú hotovými 
umeleckými dielami,“ napí-
sal úrad na svojej stránke. 
Realita je však taká, že päť zo 
siedmich na stránke prezen-
tovaných fontán vybudovala 
a platí spoločnosť Vodotika na 
úkor vlastných ziskov, šiesta 
pred Technopolom už dávno 
nespieva, siedma v  Sade Jan-
ka Kráľa nefunguje. „Fontána 
je vo vlastníctve aj v  správe 
hlavného mesta. Preto sme 
ich kontaktovali s  otázkou, či 
bude fontána túto sezónu fun-
govať. Mesto odpovedalo, že 
fontána je zaradená do plánu 
opráv budúci rok,“ informoval 
úrad.

Stalo sa akýmsi trendom, 
že pomenovanie developer 
je takmer nadávka. Pritom 
za fontány v  našej mestskej 
časti, ktoré sa v podstate na-
chádzajú len na dvoch petr-
žalských uliciach, vďačíme 
jednému z  nich. Projektant 
Bosákovej a  Lužnej Miloš 
Kedrovič žije v  dome v  štvr-
ti, ktorú sám projektoval,  ich 
spoločnosť Vodotika objekty 
ďalej spravuje. Záleží mu na 
verejných priestranstvách 
v okolí domov. „Chceme to tu 
mať pekné, veď tu žijeme aj 
my,“ vysvetlil nám Miloš Ked-
rovič. A  tak sa Petržalčania 
vďaka jeho prístupu môžu te-
šiť z fontán aj jazierka, v kto-
rom plávajú ryby. Rovnakým 
spôsobom šperkuje aj okolitú 
zeleň a zelené strechy. Podob-
ný prístup zvolili aj v  Slneč-
niciach, kde sa obyvatelia ta-
kisto môžu schladiť pri svojej 
fontáne uprostred zelene.

V sobotu (25. júla) zahynul 
pri tragickej autonehode 
petržalský miestny posla-

nec Vladimír Dolinay, kto-
rý zastupoval Petržalku aj 
v mestskom a župnom za-
stupiteľstve. Od 1. júla bol 
vymenovaný do pozície 
štátneho tajomníka minis-
terstva kultúry. Lúčime sa 
s  ním nielen ako poslan-
com či štátnym tajomní-
kom, ale predovšetkým 
ako aktívnym Petržalča-
nom, vždy nápomocným 
kolegom a priateľom.

„Vladimír Dolinay bol veľ-
kým prínosom pre našu mest-
skú časť. Ku svojej práci pristu-
poval zodpovedne a  vďaka 
svojmu nasadeniu bol inšpi-
ráciou pre veľa z  nás,“ vyjad-
rila na svojom webe úprimnú 
sústrasť rodine a  pozostalým 
mestská časť a  tiež starosta 
Ján Hrčka: „Drahý Vlado, bolo 
mi cťou spoznať Ťa, pracovať 
s Tebou a byť Tvojím kamará-
tom. Tvoj prístup k  riešeniam 

problémov a  k podnetom 
na rozvoj viacerých oblastí 
Petržalky bol pre mňa v mno-
hom inšpiratívny. Cenil som si 
okrem iného Tvoju rozvahu, 
s  akou si pristupoval k  váž-
nym témam, neraz vyvolá-
vajúcim aj prudkejšie emócie. 
Bytostne si v  tomto prípade 
uvedomujem, že nie každý je 
nahraditeľný… Vlado, budeš 
mi veľmi chýbať.“  (pn)

foto: MČ Petržalka

Petržalka sa lúči s Vladimírom Dolinayom

Festival Gartenlust sa bude konať na rakúskom zámku Halbturn 20.-23. augusta.

Petržalku skrášľujú najmä  
súkromné fontány
Mestská časť sa na svojej facebookovej 
stránke „pochválila“ petržalskými fontána-
mi. Drvivú väčšinu však prevádzkuje a fi-
nancuje súkromník investujúci do výstavby. 
Je dobré si to uvedomiť najmä v kontexte 
faktu, že s pomenovaním „developer“ sme si 
zvykli spájať len to negatívne.  

Fontány Vodotika zreali-
zovala a prevádzkuje napriek 
tomu, že ani počas výstavby 
nedostali úľavy a  platili za 
prenájom priestoru mestu 
a  aktuálne neprispieva na 
vodu ani prevádzku ani mesto 
a ani mestská časť. (in) 

foto: Fb Petržalka

V Petržalke sa potenciálna 
výstavba nájomných by-

tov týka piatich lokalít – Sos-
nová, Bratská, Šustekova, Mu-
chovo námestie a  Viedenská 
cesta. O  Muchovom námestí 
už mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo. Schválilo zmluvu 
o  spolupráci so spoločnosťou 
METRO. Týka sa realizácie 
projektu výstavby dvoch byto-
vých domov. 

O  objasnenie sme požia-
dali petržalského a  mestské-
ho poslanca Milana Vetráka, 
ktorý sa témou zaoberá. V ja-
nuári tohto roka sa doho-
dol  s  primátorom Bratislavy, 
že všetky realizačné štúdie 
k výstavbe náhradných bytov 
v  dotknutých lokalitách, kde 
mesto eviduje výhrady verej-
nosti, sa s  obyvateľmi týchto 

lokalít prerokujú skôr, než sa 
bude pokračovať v plánoch na 
prípadnú výstavbu. Participá-
ciu s  verejnosťou pri týchto 
projektoch zastrešuje Met-
ropolitný inštitút Bratislavy 
(MIB).  Po stretnutí s  jeho 
riaditeľom Jánom Mazúrom 
nám poslanec opísal aktuálny 
stav jednotlivých projektov.

Projekt na Muchovom 
námestí

„Ide o stavebný pozemok, na 
ktorom sa projekt bude reali-
zovať v  takom  rozsahu, ktorý 
môžu  ovplyvniť aj obyvatelia 
dotknutej lokality,“ konštatuje 
Milan Vetrák. „Súčasťou pro-
jektu bude výstavba garážového 
parkovacieho domu pri koľajo-
vej trati železnice. V súčasnosti 
tu „nadivoko“ parkujú motoro-

vé vozidlá. V rámci iného pro-
jektu sa tu uvažuje o zastávke 
vlaku s prepojením na električ-
ku. Realizačne bude  projekt 
zastrešovať  mestsko-štátna 
spoločnosť Metro, stretnutie 
s občanmi bude v blízkej dobe 
organizovať MIB.“

Na júnovom mestskom 
zastupiteľstve sa aj vďaka 
poslankyni Elene Pätoprstej 
podarilo presadiť doplne-
nie zmluvy o  spolupráci so 
spoločnosťou Metro, aby  pri 
príprave  architektonickej 
štúdie projektu bola  povin-
ná spolupracovať s mestskou 
časťou Petržalka, miestnou 
komisiou územného plánu, 
výstavby a rozvoja a komisiou 
životného prostredia a  verej-
ného poriadku a participovať 
s obyvateľmi štvrte.

Projekt na Šustekovej 
„Je v  štádiu prípravy rea-

lizačnej štúdie, ktorá bude 
v ďalšom kroku prerokovaná 
s  obyvateľmi dotknutej lo-
kality. Prípadná výstavba je 
otvorenou záležitosťou, bude 
závisieť aj od postoja dotknu-
tých obyvateľov. Podobne ako 
starosta Petržalky,  ani ja 
nie som naklonený výstavbe 
v tejto lokalite,“ uviedol Milan 
Vetrák.

Projekt na Sosnovej 
Ide v  podstate o  dva pro-

jekty. Jedným je projekt vý-
stavby štandardných bytov 
a  administratívnych priesto-
rov na mieste, kde sa v  sú-
časnosti nachádzajú rodinné 
domy, ktoré sú až na jednu 
výnimku predané miestne-

Výstavba nájomných bytov: Týka sa aj vás?
Magistrát vytypoval v Petržalke 

5 lokalít, kde by mohli vyrásť ná-
jomné byty. Deklaroval, že Štúdia 

umiestnenia nájomného bývania na 
území Bratislavy (v hlavnom meste 
zahŕňa 17 lokalít) slúži na to, aby sa 
zistilo, či stavba v danom území vy-
hovuje. Avšak na poslednom mest-
skom zastupiteľstve sme sa odrazu 
dozvedeli, že výstavba na Mucho-

vom námestí je už hotová vec. Ne-
hrozí to aj ostatným lokalitám?

mu developerovi. „Ten má 
podľa mojich informácií 
aj povolenie na výstavbu. 
Myslím si však, že vhodnej-
šie by bolo dotknuté územie 
riešiť po dohode s  hlavným 
mestom,“ povedal nám Mi-
lan Vetrák. Naproti tomu 
projekt  výstavby nájomných 
bytov sa tak skoro realizovať 
nebude, pretože dotknutá lo-
kalita na Sosnovej je v územ-
nom pláne mesta vymedzená 
spôsobom, ktorý neumožňu-
je v  požadovanom rozsahu 
realizovať zamýšľanú výstav-
bu. „Keby sa vedenie mesta 
pokúsilo v  ňom  pokračovať, 
bude musieť najskôr zmeniť 
územný plán, čo sa odhaduje 
na 5 rokov. Aj v tomto prípa-
de však platí, že po vyhoto-
vení realizačnej štúdie bude 
nasledovať jej prerokovanie 
s obyvateľmi dotknutej loka-
lity.“

Projekty na Bratskej 
ulici a Viedenskej ceste

„K   vybraným lokalitám 
na Bratskej ulici a Viedenskej 
ceste neevidujem početnejšie 
výhrady obyvateľov, aj keď pri 
projekte na Viedenskej ceste 
bude treba najskôr doriešiť 
výhrady z  pohľadu právnych 
predpisov týkajúcich sa ob-
lasti životného prostredia, 
keďže ide o chránené územie,“ 
dodal poslanec.

(in)
foto: Matúš Husár

S A M O S P R ÁVA S A M O S P R ÁVA

Sporná je najmä výstavba na Šustekovej.
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Pokračovanie zo strany 1
„Viete, že je tu zákaz kú-

pania psov?“ pýtame sa jej. 
„Komu na tomto mieste pre-
kážame?! Veď, toto nie je ani 
oficiálne kúpalisko!“ reagovala. 
„Pozrite na tie dráty, ani nikdy 
nebude! A  napriek tomu som 
už za psa vo vode zaplatila po-
kutu 30 eur. Policajti so mnou 
dokonca šli k bankomatu, lebo 
som toľko peňazí nemala pri 
sebe. Ale už sa nenechám! 
Zavolám štátnych, aby mi po-
tvrdili, či za psa vo vode sku-
točne musím zaplatiť pokutu.“ 
Rozhorčovala sa a  za pravdu 
jej dal aj ďalší okoloidúci psič-
kár. „Venčím tu psa každý deň 
a púšťam ho aj do vody. Nech 
odo mňa mestskí ani neskúsia 
pýtať pokutu...“ 

Naša redakcia sa preto 
vlastníka vodnej plochy, Le-
sov SR, opýtala, či s ním MČ 
Petržalka konzultovala tento 
zákaz alebo oň úrad priamo 
požiadali. Tu je odpoveď: „LS 
Bratislava sa nevyjadrovala 
k zákazu vstupu psov do vody 
v  lokalite Veľký Draždiak. 

Dôvody tohto zákazu nepo-
známe. Náš názor je taký, že 
každý má právo využívania 
vodnej plochy Veľkého Draž-
diaka (zatiaľ). V každom prí-
pade nemáme námietky, ak 
sa určitá časť brehu vyčlení 
pre vstup psov do vody a  na 
zbytku vodnej plochy bude 
platiť zákaz. Je to bežné aj 
inde na svete, že pre majiteľov 
psov sú špeciálne vyhradené 
pláže. Myslíme, že je to vec 
samosprávy, keďže vydala 
zákaz, aby ho upravila,“ in-
formoval nás Martin Matys, 
poverený vedením výrob-
no-technického úseku (OZ) 
spoločnosti Lesy Slovenskej 
republiky. Jeho slová potvrdil 
aj hovorca spoločnosti Pavel 
Machava.

Zostáva veriť, že mestská 
časť vypočuje apely ľudí aj 
vlastníka a  v  ďalšej sezóne 
nájde kompromisné riešenie 
a eliminuje tak už dosť znač-
nú nevraživosť medzi psič-
kármi a nepsičkármi. 

    (in)
foto: Marian Dekan

Pozemky pred bývalým  
hotelom môžu prenajať
Pri Veľkom Draždiaku fungoval kedysi hotel 
Bonbón, neskôr Grand Hotel Pressburg. Ak-
tuálne je prestavaný na štúdia, ktoré sú na 
predaj. Budú mať ich noví majitelia záujem 
„obsadiť“ aj breh jazera? Mnohí obyvatelia sa 
toho obávajú. 

Štúdia s  balkónmi aj bez 
s  rozmermi od 22 do 30 

metrov štvorcových ponú-
kajú na stránke za 68-tisíc až 
87-tisíc eur. Väčšina je ešte voľ-
ná. Areál je pekný, udržiavaný, 

od chodníka pri jazere oddele-
ný plotom. Noví majitelia budú 
mať podiel na ohradených po-
zemkoch, nie je však vylúčené, 
že po čase budú mať záujem 
plot odstrániť, aby získali pria-

my prístup k  vode. Petržalča-
nia by zrejme neboli nadšení, 
keby sa im potom znemožnilo 
prechádzať sa okolo Draždiaka 
bez obmedzení. Pýtali sme sa 
preto spoločnosti Lesy SR, kto-
rá vlastní vodnú plochu aj bre-
hy, či už im takúto požiadavku 
investor predniesol a či vôbec 
takáto možnosť prichádza do 
úvahy. „LS Bratislava nemá 
informáciu o  akejkoľvek žia-
dosti majiteľov Draždiak. Hou-
se týkajúcej sa pobrežných 
pozemkov,“ reagoval Martin 
Matys, poverený vedením 
výrobno-technického úseku 
(OZ) spoločnosti Lesy Sloven-
skej republiky. „V  prípade, že 
taká žiadosť dôjde, vyjadríme 
sa k nej. Jednou z možností je 
aj prenájom resp. predaj po-
zemku s využitím všetkých uží-
vacích respektíve vlastníckych 
práv.“

Petržalčanov možno načas 
uspokojí odpoveď z linky de-
velopera Draždiak.Haus: „Ne-
uvažujeme o tom.“ 

(in)
foto: Marian Dekan

Zmena je však na spadnutie

Priestor pre Medissime kedysi vy-
hľadávalo množstvo Petržalčanov. 

Bola to istý čas platená časť Veľkého 
Draždiaka. Kto bol ochotný investovať, 
mal tu k  dispozícii sprchy, upravenú 
trávu, detské ihrisko, bufety, veľkorysé 
sociálne zariadenia aj dozor plavčíka. To 
už roky neplatí. 

Sprchy aj detské ihrisko sú roz-
padnuté, z  toaliet zostali len základy, 
niektoré torzá bufetov sú obhorené, 
ďalšie na spadnutie. V  Espresse sa 
usídlili ľudia bez domova. Všade okolo 
neporiadok, porozhadzované fľaše, vo 
vnútri mriežka na tehlách, vedľa dre-

vo, niekto si tu griloval... Zbytky jedál, 
dôkazy, že tu ktosi aj prespáva... „Ne-
choďte tam, žijú tam bezdomovci, nie 
sú moc príjemní,“ kričí na nás dvojica 
žien, ktoré prechádza okolo. Vo vnútri 
však niet poobede nikoho. Panie si len 
vzdychnú, aká škoda takého miesta, aj 
ony sem kedysi chodievali, a  odchá-
dzajú. 

Dierou v plote sa do areálu dostalo 
aj pár rekreantov. Tunajšia tráva, hoci 
neudržiavaná, im evidentne vyhovu-
je viac ako štrkový breh jazera. Aj oni 
by privítali, keby sa tu konečne začalo 
niečo meniť.  

Už vyše roka komunikuje naša re-
dakcia s  Tomášom Matulíkom, pred-
sedom predstavenstva spoločnosti 
V.D. Lake, ktorá pozemok vlastní. Dlho 
to vyzeralo, akoby sa situácia neposú-
vala. „Rokujeme s  mestom o  budúcej 
podobe areálu,“ znela stále rovnaká 
odpoveď. Oslovili sme preto magistrát 
s otázkou, v čom je problém? Nevedia 
sa obe strany zhodnúť? V akej fáze sú 
rokovania? Odpoveď sme dostali len 
stručnú: „Môžeme potvrdiť, že s  maji-
teľom pozemku sme v kontakte. Budú-
ca podoba lokality je predmetom vzá-
jomnej komunikácie. Výsledok týchto 
rokovaní bude následne zverejnený 

príslušnou formou,“ informovala nás 
hovorkyňa magistrátu Katarína Rajča-
nová. Tomáš Matulík zo spoločnosti 
vlastniacej pozemok k  tomu aktuálne 
dodal, že už majú pripravenú webo-
vú stránku, prostredníctvom ktorej 
hodlajú informovať verejnosť o  tom, 
aké zmeny pripravujú v areáli. Chystajú 
okrem iného odstrániť plot a  revitali-
zovať breh. Na ňom by malo pribud-
núť mólo, šatne, sprchy a  aj záchran-
ná služba. Máme od neho sľub, že sa 
s  našou redakciu v  septembri stretne 
a  poskytne nám bližšie informácie 
o premene celého priestoru. (in)

foto: Marian Dekan

Kedysi krásny areál užívajú zatiaľ len ľudia bez domova.

Psy vo Veľkom Draždiaku pôsobia ako mizivý problém 
oproti tomu, že pri jazere už roky chátra obrovský areál, 
ktorý by počas sezóny mohol slúžiť Petržalčanom.

Bratislava v súčasnosti rastie a mení 
sa viac než kedykoľvek predtým a pre-
tvára priestor niekdajšej industriálnej 
zóny v okolí Pribinovej a Mlynských nív 
na modernú štvrť, ktorá preberá rolu 
spoločenského a kultúrneho centra mes-
ta. Dominovať jej bude prvý slovenský 
mrakodrap Eurovea Tower, ktorý spolu 
s ďalšími unikátnymi architektonickými 
dielami v spojení s humánnym urbaniz-
mom španielskej architektky Beth Galí 
definitívne zmení pohľad na Bratislavu. 
Už v blízkej budúcnosti bude dokonče-
ná prvá časť komplexu Sky Park z pera 

Zahy Hadid a očakáva sa aj budovanie 
ďalších etáp Klingerky. Územie dopĺ-
ňajú kancelárske budovy pozdĺž Mlyn-
ských nív spolu s odloženou Stanicou 
Nivy. V blízkej budúcnosti pribudne aj 
ďalšie predĺženie najnavštevovanejšej 
časti dunajského nábrežia v hlavnom 
meste.

Spýtali sme sa výkonného riaditeľa JTRE 
Pavla Pelikána, prečo sa rozhodli opäť pod-
poriť projekt Pláž Staré Mesto. „Dunaj a jeho 
nábrežia sú veľkou devízou Bratislavy. Tento 
potenciál je stále málo využívaný. Chceme 
vytvárať podmienky, aby mohli Bratislavča-
nia žiť viac v spojení so svojou riekou. Pláž 
Staré Mesto je výbornou príležitosťou, ako 
znovu nájsť toto spojenie a preto sme sa 
rozhodli podporovať tento výborný projekt 
pri Dunaji,“ hovorí Pavel Pelikán.

Pláž Staré Mesto tvorí reštaurácia, oddy-
chová časť s ležadlami, ihrisko pre deti a in-

formačný point Eurovea City pre verejnosť, 
kde sa záujemcovia dozvedia viac o štvrti, 
ktorá vzniká v bezprostrednom spojení s rie-
kou Dunaj. V súvislosti s koncepciou rozvoja 
nábrežia Pavel Pelikán dodáva: „Pevne ve-
rím, že rozšírenie Eurovea už v roku 2022 
prinesie predĺženie nábrežia v štýle, ako si 
ho Bratislavčania a všetci návštevníci mimo-
riadne obľúbili.“

Pláž Staré Mesto, ktorá ponúka svieže let-
né drinky, ľahkú letnú kuchyňu a príjemné 
posedenie pod slnečníkom doplnené o ve-
černý tanečný a hudobný program, oboha-
cuje a dotvára najnavštevovanejšiu mestskú 
promenádu už tretie leto. Zrelaxujte sa, po-
seďte si s priateľmi či rodinou a vychutnajte 
si jedinečnú atmosféru zapadajúceho slnka 
pri Dunaji.

Mestská pláž je otvorená denne od pon-
delka do nedele od 10:00 do 21:00 hod.

 Zdroj foto: Eurovea, JTRE

Ochutnali ste už leto? Na Pláži  
Staré Mesto si ho užijete aj tento rok!

Dlhodobo nevyužívané 
pozemky medzi Starým 
mostom a parkoviskom 

Osobného prístavu, ktoré 
sa aj vďaka podpore deve-

lopera JTRE premenili na 
štýlovú mestskú pláž, lá-

kajú aj tento rok množstvo 
návštevníkov. Príjemný 

výhľad na Dunaj a lesy na 
petržalskej strane, plaviace 

sa výletné lode a prepoje-
nie s nábrežnou promená-

dou v zóne Eurovea City 
vytvárajú aj tento rok po-

hodovú atmosféru v centre 
hlavného mesta.

I N Z E R C I A

➤

Zopár skalných návštevníkov...

Bývalé Espresso 
dnes „využívajú“ 

len ľudia  
bez domova.
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Sivý zákal čas nemá
Hovorí sa, že čas lieči. V prípade katarakty, ako sa sivý zákal nazýva, to neplatí.  
Podceňovanie ochorenia môže spôsobiť vážne komplikácie, ba až slepotu.

Vekom podmienenému ochoreniu sa nevyhne nikto z nás. Šošovka sa vplyvom metabolických procesov zakalí každému. 
Odstrániť sivý zákal je dôležité čím skôr. Možné to je len prostredníctvom bezpečného a  bezbolestného operačného 
zákroku, ktorý je hradený zdravotnou poisťovňou. „Operácia sivého zákalu je v súčasnosti najčastejšie sa realizovanou 
operáciou. Trvá niekoľko minút, je bezbolestná, bezpečná a počas nej je možné dokonca odstrániť okuliare na číta-
nie, do diaľky i oboje,“ hovorí MUDr. Radovan Piovarči, primár očnej kliniky NeoVízia. 

Návrat radostných dní
Pacient pred zákrokom bojuje s viacerými dôsledkami sivého zákalu. Trápi ho citlivosť na svetlo, neostré videnie, zahmlený 
obraz, farby so sivožltým nádychom. „Okolie pripisuje letargiu svojho príbuzného v mnohých prípadoch inej príčine. 
Pacient však často stráca energiu a chuť komunikovať, lebo jednoducho nevidí. Po operácii zrazu mentálne ožije. 
Opäť vie čítať, sledovať obľúbené televízne programy. Všetko sa zlepšuje,“ dodáva MUDr. Piovarči. 
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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)

ZUBNÁ AMBULANCIA 
A AMBULANCIA 

IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej 

doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

Koľko stupňov máte teraz 
v lete v stánku? 

 Kedysi, keď sme mali kla-
sickú vaňu na langoše, mi 
teplomer v stánku ukázal  55 
stupňov a  potom zomrel.   
Teraz sme prešli na klasickú 
panvicu a je to o niečo menej.  
Ale teplo je normálne tam, 
kde sa varí. Ja som si zvykol. 
Keď boli horúčavy, tak som 
večer o deviatej zavrel, vyšiel 
von, kde bolo 28 stupňov, 
obliekol si mikinu a  nasadil 
čiapku, aby som neprechladol 
a šiel domov.
Petržalské langoše v stánku 
na Námestí hraničiarov sa 
stali jednou z „atrakcií“, pre 
ktorú zavíta Bratislavčan 
do Petržalky. V stánku však 
máte nástenku aj s názvami 
krajín, z  ktorých prišli vaši 
zákazníci. Ako vás cudzinci 
nájdu?  

 Podľa Tripadvisor, Face-
booku? Netuším. Často ich 
niekto privedie. Teraz chodia 
každý deň Poliaci. Ale mal 
som tu dvoch Egypťanov, 
ktorí sa doviezli taxíkom. Pý-
tam sa ich, čo tu robíte? Vo 
Viedni vystúpili z  lietadla, že 
idú do Prahy, tak si dali deň 
na Bratislavu a  taxikár, keď 
sa ho pýtali, kde by sa mohli 
najesť, ich priviezol k  nám. 

Aký langoš vyhráva medzi 
zákazníkmi? 

 S  cesnakom,   smotanou 
a  syrom. Nasleduje kečup 
a tatárska. 
A špeciality?

 Náš vlastný langoš je s ces-
nakom, syrom, smotanou 
a barbeque. Keby som nebol že-
natý, na to balím baby. Späť do 
ponuky sme však museli vrátiť 
aj zrolovaný so šunkou a  sy-
rom, hoci je dosť mastný a ľudia 
si chvália aj pulledpork langoš 
s  trhaným mäsom 
a cheddarom. Ten si 
dokonca začali pýtať 
aj namiesto eidamu. 
Občas robím bryn-
dzový so slaninou 
a  jarnou cibuľkou 
alebo špaldový. Je-
den extrémista si 
ho dal s  chedda-
rom,   slaninovou 
majonézou a  cibu-
ľou a  skoro sa roz-
plakal od šťastia. 
Novinky vymýšľam, lebo ja no-
vinky rád skúšam. 
U vás si langoš môže každý 
nakombinovať. Ja chcem 
skôr chrumkavý, to si tiež 
môžem vypýtať? 

 Jasné! Niekto povie, nech sa 
mi poláme v taške, ďalší nech-
ce prepečený, iný chce svetlý. 

Mám stáleho klienta, ktorý 
chce taký spečený, že keď 
som mu ho robil, pani stoja-
ca za ním sa zhrozila a hovorí 
mužovi, ´pozri, aké tu robia 
langoše, tu ja jesť nebudem´. 
Ešteže to môj zákazník dal 
na správnu mieru a  vysvetlil 
jej, že to on si taký vyslovene 
želal. Vymyslieť sa dá, len si 
treba vedieť objednať. 
A to je problém?

 Denno-denne sa ľudí mu-
sím pýtať: Aký? Ten so smo-

tanou. Aj so syrom? Áno. Aj 
s  cesnakom? Áno. To je tor-
túra. A keď už ho mám doro-
bený, klient povie: Aj kečup. 
A to zdržuje, najmä, keď je tu 
dlhý rad.
Nasledujúci príde a povie: Dva 
langoše. A celé to začne odzno-
va. Zabaliť? Ja bývam tu. A? 

Chcem ho zjesť po ceste. Zlo-
žím vám ho? Ja s tým idem do 
auta. A? Keby hneď na začiatku 
jasne povedal, chcem ho s ces-
nakom, syrom a smotanou,  za-
baliť, zložiť, môžem vynechať 
množstvo otázok a venovať sa 
tomu, či ho chce prepečený 
viac alebo menej. Lebo ja už 
medzitým robím langoš a  to 
trvá len niečo vyše minúty. 
A  napokon tretia verzia: 
Chcem klasický. Ale s cesna-
kom či bez cesnaku?   Lebo 

ani to nie je auto-
matické. Napríklad 
40 percent ľudí vô-
bec nechce cesnak. 
M i m o c h o d o m , 
strašne veľa neces-
nakových langošov 
sa predáva v stredu. 
Teraz si robíte 
srandu!

 Naozaj! Ešte 
v utorok by sme ich 
presviedčali, že lan-
goš bez cesnaku je 

gastronomický trestný čin na 
úrovni vyprážaného syra s ry-
žou alebo bryndzových halu-
šiek s práškovým cukrom, ale 
v stredu... už sme si zvykli.
Ktorý deň je najsilnejší?

 Štvrtok. To už dlhé roky, 
ale prečo? Neviem. 
Máte limitovaný počet, keď 

vypredáte, končíte? To je 
dnes trend viacerých street 
foodov...

 Nie, to si nemôžeme dovo-
liť. Orientujem sa podľa poča-
sia, nálady... Január, február, to 
je katastrofa, potom to začne. 
Máme sezónu, keď je pekný 
apríl, máj a  jún. Hovorím, že 
to sú mesiace, kedy v  gastre 
nezarába nikto, iba petržal-
ský langošár. A  raz v  takom 
apríli... Robím povedzme  
50 langošov denne a  zhruba 
to vychádza. A zrazu v polo-
vici apríla príde jediný deň, 
keď ich potrebujem 150. Vte-
dy je vypredané. 
Čo sa stane?

 Nič, to je bratislavská 
gastronómia. O tom by vede-
li rozprávať aj iné prevádzky. 
Z  ničoho nič, pred výplatou, 
a  máte trojnásobnú tržbu. 
A vy neviete prečo a už nikdy 
sa to v ten deň nezopakuje. 
Dnes máme veľmi veľa so-
fistiskovanej gastronómie, 
dokonca aj v  street foode. 
Popri eko, bio, raw trende 
to vyzerá, že nezdravé kla-
siky sú na ústupe. Prežije 
langoš?

 Kde je eko, bio, raw konku-
rencia McDonaldu? Neexis-
tuje. Tuk nesie chuť, nemôže-
te ho nahradiť vodou. Poznáte 

vetu zo Shreka – „Doneste mi 
niečo fritovaného s  tučnou 
vrstvou čokolády.“? Tak rov-
nako chodia baby, ktoré po-
vedia: Dnes je deň na langoš. 
Prídu smutné, dajú si langoš 
so všetkým a deň je krajší.
Máte závislých na lango-
šoch? 

 Áno, raz za týždeň, keď 
ich nevidím, tak sa pýtam, či 
sa im niečo nestalo. Takí sú 
ešte v pohode, pod kontrolou. 
Lebo ja si ich strážim. Veľa ráz 
sa totiž stalo, že každý deň 
v lete prišla dvojica na langoš. 
Vydržali 30 dní! Hovorím im, 
nejedzte to každý deň. Nedali 
si povedať a potom to začalo. 
Pýtali už iba  cesnakové, dva-
krát za týždeň, potom týždeň 
prestávka. A začali reči: Ale to 
ste sa veľmi pokazili od prvej 
návštevy.... Hovorím im, mám 
štyri roky jeden recept, robím 
to stále rovnako, nie, to vy ste 
sa prežrali. Ja som vás varoval, 
a  už vás tu neuvidím. A  tak 
aj bolo. Takto preto varujem 
všetkých, nechcem prísť  o zá-
kazníkov.   Pre mňa je lepšie, 
keď konzumujú v malých dáv-
kach častejšie, ako keď sa pre-
žerú, zmiznú a rok ich niet.

Vy sám langoše ešte jete?
 Jasné. Som ich chcel pô-

vodne prestať jesť, aby som 
schudol, ale potom som si 
povedal, že chudý langošár, to 
je ako trafikant-nefajčiar, to sa 
nemôže. Takže som 
na seba zobral toto 
bremeno. 
A čo vaše deti? Ti-
pujem, že langoše 
nechcú ani vidieť.

 Ale kdeže. Malý 
mal tri roky, sedel 
smutný pri langoši, 
sa ho pýtam, čo je. 
Hovorí: Mám málo 
cesnaku!   A  potom 
mi prídu zákazníci 
a povedia, že chcú  jeden bez 
cesnaku, lebo to je pre deti. 
To sa vždy smejem, a  hovo-
rím si, keby ste videli langošá-
rove deti ...
Fungujete od roku 2013. Po 
tých rokoch som si hovorila, 
že tu už budete mať hádam 
budovu alebo viac prevá-
dzok po meste. 

 Od roku 2016 sa už dá po-
vedať, že to ide. Dovtedy to 
bolo silou vôle a vierou v  to, 
že to bude fajn. Tento stánok 
bol akoby začarovaný. Bolo tu 

šesť prevádzok, všetky kra-
chovali. Každý rok som chcel  
zavrieť aj ja. V  2016 k  nám 
však prišiel foodbloger „Čoje“ 
a  napísal o  nás. To bolo oži-
venie, hoci stále nebolo jasné, 

či to ekonomicky zvládnem. 
Robil som sám, každý deň, 
sedem dní v  týždni, fyzicky 
som skolaboval. Vtedy som 
poupravoval hodiny, našiel 
svoju aktuálnu kolegyňu, čo 
považujem za zázrak a  dvaja 
sme to dali. 
Ceny a  náklady rastú z  roka 
na rok a  niekedy nestíhame 
držať krok, ak chceme za-
chovať kvalitné suroviny na 
prípravu. V  tomto nie som 
dobrý podnikateľ. Keď príde 
91-ročná babka a  povie, že 
toto sú langoše, aké si pamätá  
z detstva a keď vidím, ako ráta 
svoje centy...je to jasná voľba.  
A  chceli by ste sa rozpí-
nať??  

 Volajú ma na vianočné 
trhy, ale ja nie. Tam sú ľu-
dia, ktorí vedia robiť tým-
to kočovným systémom, ja 
to neviem. Som iba tu. Raz 
prišli dvaja chalani, Slovák 
a  Američan. Ten mal na ru-

kách vytetované baklažány, 
mrkvy, myslím si, to je ne-
jaký bláznivý kuchár. Jedol 
langoš a hovorí mi, žeby tiež 
chcel len jednu reštauráciu, 
15 stolov maximálne. Spomí-

nal pizzériu v New 
Yorku, ktorá exis-
tuje už 120 rokov, 
čo je v  tom meste 
neuveriteľné a stále 
majú len 5 stolov 
a  ľudia sa bijú, aby 
sa tam dostali. Nie 
je všetko o tom, aby 
Petržalské langoše 
boli predané cez 
franchízu do celé-
ho sveta. 

Ale  najlepšia je pointa tohto 
príbehu. Ten Slovák sa sem 
po dvoch týždňoch vrátil 
a  hovoril mi, že Cale mi od-
kazuje, že mám lepšie langoše 
ako v  Budapešti. Ja hovorím, 
langošov sa dá urobiť na 
x  spôsobov a  niekedy sa tra-
f ím a človeku sadne. A on že, 
ale Cale je kuchár, ktorý robil 
v  dvojhviezdičkovej miche-
linskej reštaurácii vo Švédsku 
a dostal kontrakt v New Yor-
ku v trojhviezdičkovej. Tak na 
roh Petržalky prišiel a  jedol 
langoš michelinovský kuchár.  
Budete  v Petržalke na tom-
to istom mieste aj o  desať 
rokov?

 Ja by som tu zostal strašne 
rád, veď som vymyslel Petr-
žalský langoš, ale neviem. 
Nezáleží to totiž od nás. Te-
raz len viem, že tu budeme do 
decembra. 

(in)
foto: Marian Dekan

Muž, ktorý vymyslel Petržalský langoš

Tomáš Hortenský 
vysmažil počas 
života stotisíc lan-
gošov a o ceste na 
ne rozpráva ako 
o živom organiz-
me. Vtipný chlapík 
s rozprávačským 
talentom tvrdí, 
že keby mal viac 
času, langoš by 
ste uňho niekedy 
dostali aj so stand-
up comedy. Po 
rozhovore s ním 
tomu verím.  

„Langoš je fastfood naj-
fastfoodovejší. Je to jedlo, 
ktoré treba začať jesť do 
minúty a po polhodine už 
nejesť.“

Keď Tomáš Hortenský hovorí 
o langošoch, máte pocit, žeby o nich 
mohol napísať knihu. Konzultoval 
výrobu langoša dokonca aj s fran-
cúzskym kuchárom, čo pečie bagety. 
Po rokoch mu vraj stačí pozrieť na 
cesto, aby videl, či z toho bude lan-
goš, s ktorým bude spokojný. „A stále 
viem, čo ešte môžem zlepšiť,“ tvrdí.

Tomášove heslo je: Vždy čerstvé. 
Takže prídete, objednáte si langoše a 
on ich začne robiť. „Raz prišiel chla-
pík  10 minút pred záverečnou a pýta 
sa ma či stíha, že on by chcel 10 
cesnakových langošov. Ja že to bude 
akurát. Desať langošov so zabalením 
aj so zaplatením mi trvalo 11 minút.“

S P O L O Č N O S Ť

➤
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Ako to dnes vyzerá na 
miestach budúcej športovo-

rekreačnej zóny Lido?

Z hrádze máte pocit, že sa cez hustý les 
k Dunaju ani nedostanete. Ľudia si však 
cestu nájdu, je tu množstvo širších či užších 
chodníčkov, ktoré medzi Starým mostom 
a Apollom vedú až k rieke. Vyhľadávaná 
však táto oblasť nie je, hoci pohľad na Euro-
veu je z petržalskej strany zaujímavý.

Ak sa chcete komfort-
ne dostať na miesta 

budúcej športovo-rekreač-
nej zóny Lido, vyberte sa od 
piliera Starého mosta úzkou 
lesnou cestou doprava. Cesta 
sa postupne rozšíri, nájdete 
tu niekoľko divokých ohnísk, 
dôkaz, že ľudia toto územie 
vyhľadávajú, hoci je zane-
dbané. Najmä večer musí byť 
odtiaľto pohľad na mesto zá-
žitkom. 

Priamo oproti Eurovei, na 
mieste, kde bude ústiť pešia 
lávka, sú lodenice, dnes od-
delené plotom. Podľa štúdie 
zóny Lido, ktorá aktuálne 
čaká na zmeny a  doplnky 
územného plánu, v  budúc-
nosti nebudú vytvárať uza-
tvorený areál oplotený po ce-
lom obvode. „Budú otvorené 
v smere k rieke a ich umiest-
nenie bude v  maximálnej 
možnej miere umožňovať 
prístup verejnosti k Dunaju,“ 
píše sa v štúdii.

Peší most, ktorý by mal 
viesť z Námestia M. R. Štefá-

nika pred Euroveou na petr-
žalskú stranu, kde by mal ústiť 
na centrálne námestie Nové-
ho Lida, je podľa štúdie hlav-
nou urbanistickou osou. Roz-
deľuje územie na nábrežný 
park s promenádou a prístav 
pre malé motorové plavidlá, 
lodenice a pláž.

Previezli sme sa týmto 
územím na bicykli. Hoci po-
skytuje nové, neopozerané 
pohľady na mesto, stretli sme 
len zopár osamelých ľudí. 
V  hustom lese tak nemáte 
príliš veľký pocit pohody. 
Dunaj je neprístupný, nie sú 
tu miesta, kde by ste si radi 
posedeli. Navyše, v  týchto 
dňoch je aj pomerne vyso-
ký, so silným prúdom, až sa 
nechce veriť, že tu môže byť 

niekedy pláž s  pokojnou vo-
dou. Štúdia však vysvetľuje, 
že „podstatou technického 
riešenia je mierne rozšírenie 
koryta Dunaja, oddelené od 
hlavného koryta úzkou smer-
nou stavbou v  línii súčasného 
brehu. Tak vznikne chránená 
vodná plocha s  dĺžkou vyše 
400 m a šírkou 30 – 45 metrov, 
vhodná na oddych rekreáciu, 
kúpanie a vodné športy. Odde-
lenie od hlavného toku zabez-

pečí dostatočnú bezpečnosť, 
slabší prúd, tlmenie vĺn.“  (in)

Foto: JTRE, Nové Lido, 
štúdia zóny

Nábrežný 
park
Štúdia športovo-rekreačnej 
zóny Lido neklame, ak tvrdí, 
že územie je v dnes prevaž-
ne neprístupným zanedba-
ným zeleným priestorom. 
Navrhuje preto premeniť 
zanedbanú zeleň nábrež-
ného parku na neformálny 
organický mestský park. 
To znamená priestor vyčis-
tiť, sprístupniť a  presvetliť. 
Ponechať kvalitné dreviny, 
eliminovať invazívne a  na-
padnuté imelom a  vysadiť 
pôvodné stromy lužného 
lesa. Pozdĺž nábrežnej pro-
menády a  promenády na 
hrádzi vysadiť líniovú zeleň..

Prístav
„Sezónny prístav je navrhovaný pre kotvenie malých rekreač-
ných plavidiel – člny do 8 m. Návrh jeho umiestnenia v centrál-
nej polohe mesta sleduje zámer podpory cestovného ruchu. 
Uvažuje sa s  prístavom primárne určeným pre návštevníkov 
centra mesta a  Lida, nie na dlhodobé kotvenie a  servis lodí. 
Preto sa v území neuvažuje s technologióu na spúšťanie lodí, 
s čerpacou stanicou pohonných hmôt, resp. podobnými zaria-
deniami, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na okolie z hľa-
diska znečistenia alebo hluku. Predbežná maximálna kapacita 
prístavu je 30 plavidiel,“ uvádza štúdia.

Pláž
„Medzi prístavom a Sovím 

lesom je navrhnutá mestská 
pláž s  upraveným brehom. 
K  základnej vybavenosti 
pláže budú patriť vo vyme-
dzenom priestore verejne 
prístupné základné služby 
pre návštevníkov (sociálne 
zariadenia, sprchy, prezlie-
karne, odpadové hospo-
dárstvo). V  rámci návrhu je 
táto vybavenosť uvažovaná 
ako sezónna (1.mája do 31. 
augusta - min. štyri mesiace 
v  roku) v  mobilných objek-
toch pod mostom Apollo. 
Tieto zariadenia budú po-
skytovať návštevníkom areá-
lu LIDO základné služby. 

Ráta sa s tým, že pláž bude 
pravidelne zaplavovaná. 

Pláž lemuje nábrežná pro-
menáda v šírke 4 metre, kto-
rá je výškovo oddelená od 
samotnej pláže. Promenáda 
bude prechádzať popod 
most Apollo a  pozdĺž Du-
naja prejde cez CHA Soví les 
k Ovsišťskému ramenu.“

I N Z E R C I AV Ý S TAV B A

Budúci peší most, ktorý prepojí dve 
námestia na dvoch brehoch, je hlavnou 

urbanistickou osou. Napravo od neho 
vznikne prístav aj pláž. 
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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

Spoločnosť, ktorá za týmto 
novým prvkom modernej 

architektúry stojí, na svoje 
facebookovej stránke pre-
zentuje, že sa tu môžu konať 
firemné večierky, pracovné 
konferencie, módne prehliad-
ky, ale aj koncerty či svadby. 
Za dizajnom stoja architekti zo 
spoločnosti FVA. Tí na svojej 
facebookovej stránke infor-
mujú, že nekonvenčný pláva-
júci objekt ponúkne otvorený 
výhľad na panorámu brati-
slavského staromestského 

nábrežia. „Doplnkovú funk-
ciu pontónu plní ubytovacia 
časť, umiestená na zvýšenej 
dolnej palube so 7 samostat-
nými dvojlôžkovými izbami. 
Horná paluba ponúka druhý 
spoločenský priestor s  barom 
a  priestrannou exteriérovou 
terasou.“

V rámci diskusie na Fb Pon-
toon padla aj otázka, či sa na 
pontóne ráta aj s pristávaním 
malých plavidiel pre verej-
nosť. Odpoveď „je to v pláne“, 
poteší najmä fanúšikov ma-
lých člnov. 

Ako informuje stránka yim-
ba.sk Pontoon sa momentál-
ne finalizuje v  lodenici v  Pá-
lenisku. 

(in)
foto:Fb FVA architekti

Nový pontón  
na pravom brehu Dunaja
Pred reštauráciou 
AuCafé pribudne plá-
vajúci objekt. Pôjde 
o eventový priestor 
s názvom Pontoon.

Malý Zberný dvor 
v Petržalke nepozná 
hluché obdobie. 
Denne ho navštívi 
aj 100 Petržalčanov, 
a to aj na jar, keď sú 
po mestskej časti 
rozmiestňované veľ-
kokapacitné kontaj-
nery. Po Vianociach 
je tu plný dvor tele-
vízorov a nepotreb-
nej elektroniky a keď 
sa tu začnú hroma-
diť matrace, je to 
signál, že v nejakom 
nábytkárskom centre 
je na ne akcia.

Čo signalizuje hromadenie matracov 
na našom Zbernom dvore?

Už polroka má Zberný 
dvor dvoch nových 

pracovníkov a  je to cítiť. Keď 
som sem nedávno priniesla 
dve nefunkčné váhy, pri bráne 
ma privítal veselý pán. Požar-
toval so  mnou, odchádzala 
som s príjemným pocitom, že 
sem sa vrátim. On bol dôvo-
dom na reportáž v  Zbernom 
dvore. Keď som sa dozvedela, 
že ide o  doktora prírodných 
vied rok pred dôchodkom, 
ani ma to neprekvapilo. Pra-
coval v  akadémii vied, roky 
robil riaditeľa vo viacerých 
obchodných firmách, vie ko-

munikovať s  ľuďmi, hoci sám 
priznáva, že to tu občas nie je 
jednoduché. 

„Niektorí ľudia sem rovno 
prídu s tým, že sa idú hádať,“ 
hovorí a  snaží sa nebrať to 
osobne. Rovnako s  pokojom 
dokáže povedať mladíkovi 
v  drahom aute, ktorý v  ňom 
spokojne sedí a čaká, že odpad 
zaňho nikto do kontajnerov 
nenaloží. „Pomáhame, najmä 
ženám, ktorých prichádza čo-
raz viac, ale je to naša dobrá 
vôľa, nie povinnosť,“ zhodujú 
sa obaja pracovníci Zberného 
dvora. Občas si kritiku znesú 

neprávom. To vtedy, keď sa 
naplní kontajner a oni musia 
človeku povedať, aby prišiel 
neskôr, pretože jeho gauč už 
skutočne nie je kam dať. „Na-
pĺňanie kontajnerov je totiž 
nevypočítateľné,“ bezmocne 
konštatujú. 

Sledujem ich počas práce 
a nezastavia sa. Jeden zabez-
pečuje vstup pri bráne, vypl-
nenie formulárov, odváženie 
auta a  zistenie hmotnosti, 
druhý stojí na rampe pri kon-
tajneroch a dozerá, aby ľudia 
odpad nepomiešali a pomáha 
upratovať. 

„Mohli by sme byť otvore-
ní 24 hodín denne a  ľudia by 
chodili stále. V nedeľu a v pon-
delok máme zatvorené, ale 
v  utorok tu už pred desiatou 
ráno stojí osem áut a  večer 
po  17.45h, keď zatvárame, 
sa tu objavia ešte traja one-
skorenci,“ hovorí. Náročné sú 
piatky a  najmä soboty. Vtedy 
majú ľudia po celom týždni 

čas. Chodili aj počas obdobia 
korony a  prichádzajú aj teraz 
v lete, keďže viacerí neriskovali 
dovolenky v zahraničí. „Nenu-
díme sa,“ dodáva pán doktor 
s úsmevom a už uteká riešiť zá-
pchu, ktorá sa pred Zberným 
dvorom vytvorila. Evidentne 
by dosť pomohlo, keby v úzkej 
uličke pred dvorom nemohli 
autá parkovať popri ceste. 

V recyklačnom kútiku 
nájdete aj barle

Zberným dvorom, ktorý 
prevádzkuje Miestny podnik 
verejno-prospešných služieb, 
nás sprevádza jeho vedúca. 
Vysvetlí, že vážia drevo, ob-
jemný odpad a  drobný sta-
vebný odpad Petržalčan ho 
sem môže priniesť najviac 
350 kilogramov ročne. Ak má 
viac, nasmerujú ho do Zber-
ného dvora OLO. Pani vedú-
ca tiež  upozorní, že drobný 
stavebný odpad je už spo-
platnený sumou 0,087 eura 
za kilogram. Hoci je to tak 
už rok, mnohých to prekvapí. 
Aj preto sú tu občas svedka-
mi pokusov ušetriť, a  to keď 
prídu dvaja ľudia, jeden pred 
vážením z auta vystúpi, ale pri 
odchode v  ňom už sedí. Ta-
kých v Zbernom dvore hneď 
stopnú. Avšak na tých, ktorí 
prídu s  petržalskou senior-
kou, ktorá „vraj“ prerábala 
byt a  prináša do Zberného 
dvora tri práčky, sú krátki. 
„Je smutné, že niektoré firmy, 
čo vypratávajú pivnice, si od 
klienta vypýtajú peniaze za 
odvoz odpadu a potom to rie-
šia takto,“ konštatuje. 

Odkedy sa drobný staveb-
ný odpad spoplatňuje, ľudia 
ho sem vozia menej, stále je 
to však asi 250 ton ročne. Až 
300-400 ton tvorí objemný 
odpad. To je čalúnený ná-
bytok, stoličky, skrine, staré 
sedačky... Tieto veľké modré 
kontajnery sa vyvážajú trikrát 
do týždňa, - a ani to niekedy 
nestačí -, a smerujú na  sklád-
ku do Zohoru. 

„Dreva, čo je najmä ro-
zobratý nábytok, odvážame 
každý deň dva kontajnery 

do spoločnosti EKO Bučina 
na recykláciu,“ hovorí vedú-
ca Zberného dvora a dodáva, 
že hoci by sem mal obyvateľ 
priniesť nábytok už rozláma-
ný na kusy, keď to tak nie je, 
požičajú mu kladivo. „Ale nie-
že nám tu bude niekto chcieť 
demolovať na dvore celú ku-
chynskú linku, to nemôžeme 
dovoliť.“ Dvere s  kovaním 
však vyhodiť môžete a niekto-
rí ľudia to aj využívajú. „Prídu 
hľadať zámky na petržalské 
dvere, pretože v  zámočníctve 
im povedali, že taký zámok 
už neexistuje. Alebo rúčky 
na chladničku. Rovnako keď 
niekto potrebuje kúsok žele-
za, dovolíme mu nazrieť do 
kontajnera.“ 

Občas sem ľudia zavolajú, 
nechajú telefónne číslo a po-
žiadajú, či by im pracovníci 
nezavolali späť, keď tu ná-
hodou niekto nechá detský 
bicykel alebo odrážadlo. Istý 
pán zas čaká na kovový sud 
do záhrady. Tento prvok – 
recyklácia použiteľných vecí, 
ktoré už iný nepotrebuje – sa 
na Zberný dvor priam pýta. 
A  petržalský dvor taký kútik 
tiež má. Rovno pod nápisom 
„Odpad vhodný na opätovné 
použitie“ sa  len počas našej 
návštevy nazbieral plný ná-
kupný košík vecí – od starých 
stereo veží, vysávača až po 
príklepový vŕtačku. V  rohu 
vidím dokonca chodítko pre 
seniorov a barle. 

„Posunúť ďalej však môže-
me len to, na to máme súhlas, 
a  teda chovateľské potreby 
ako sú teráriá, akvárií alebo 
drevený nábytok bez čalúne-
nia,“ pokračuje vedúca. A tak 
sa stane, že tu dokonca čaká 

na majiteľa úplne nová kuchy-
ňa, ktorá je nerozložená, ešte 
zabalená v igelite. Niekomu sa 
do novostavby skrátka neho-
dila...

Bohužiaľ, miesto na expan-
ziu tohto recyklačného kútika 
na malom dvore nie je. Ak si 
nikto veci do týždňa nevez-
me, skončia ako odpad.

Prechádzame okolo kontaj-
nerov na papier a plasty. Sem 
uvedomelí Petržalčania nosia 
veľké škatule od spotrebičov 
či nábytku, aby neplnili svo-
je kontajnery pred domom. 
V  Eko sklade má zas svoje 
miesto elektroodpad. Vidím, 
že odpadom sú už aj štíh-
le LED televízory. Niektoré 
sú možno ešte funkčné, ale 
posunúť ich ďalej nemožno. 
Elektroodpad obsahuje ne-
bezpečné časti. 

Dobrou správou, naopak, 
je, že Zberný dvor vás už od 
polovice augusta odmení za 
odovzdanie použitých jedlých 
olejov. „Za liter prineseného 
oleja dáme Petržalčanovi li-
ter octu a za 6 litrov oleja od 
nás dostane liter oleja,“ hovo-
rí vedúca dvora a vysvetlí, že 
olej poputuje do firmy v  Le-
opoldove, kde sa spracuje na 
biopalivo. 

Zberný dvor v Petržalke je 
malý, vyťažený, a preto je dob-
ré vedieť aj to, že Petržalčania 
môžu využívať aj veľký Zber-
ný dvor, ktorý v  Bratislave 
spravuje OLO a nájdete ho na 
Starej Ivanskej ceste 2.

(in) 
foto: Marian Dekan

Na Zbernom dvore nás na prvý pohľad upútali opus-
tené rotopédy uprostred dvora a jediný strom v areáli – 
hruška obsypaná plodmi.

Pred bránou zberného dvora chcú byť všetci obyvateľmi 
Petržalky.

Len počas našej návštevy sa v recyklačnom kútiku na-
zbieral plný nákupný košík vecí.

➤

➤
➤
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Ak prechádzate zo Sta-
rého hája do Ov-

sišťa cez lesík pri dostihovej 
dráhe, nemôžete prehliadnuť 
udržovanú kaplnku a  hneď 
oproti nej spustnutý rodinný 
domček. Veľa návštevníkov sa 
pri ňom pristaví a pozerá cez 
plot a  zrejme si aj povzdych-
ne, prečo takéto krásne miesto 
takto chátra. 

„Bola to bývalá Kokešo-
va horáreň, neskôr hostinec 

U Hubera,“ informuje stránka 
Mestského ústavu ochrany 
pamiatok. Áno, táto chátra-
júca budova, ktorá sa v  kro-
nikách spomína už od roku 
1776, je mestskou pamäti-
hodnosťou. Viaceré horárne 
a  hájovne v  minulosti slúžili 
nielen pre lesníkov, ale aj ako 
miesta, kde sa dalo občerstviť, 
dobre sa najesť a  posedieť 
s priateľmi pri káve. 

„Hostinec bol známy vyni-

kajúcou kuchyňou a  príjem-
ným prostredím priamo pod 
stromami vtedajšieho lesa. 
Napriek svojej popularite ma-
jitelia udržiavali ceny na takej 
úrovni, aby sem mohli aspoň 
v  nedeľu zájsť aj bežné petr-
žalské rodiny, hoci len na klo-
básku s  horčicou a  chlebom 
alebo na srnčí guláš a  pohár 
piva,“ píše Ján Čomaj v knihe 
Petržalka – Engerau – Liget-
falu.

Martin Kleibl na svojej 
stránke konduktor.sk k  tomu 
dodáva, že horáreň v Starom 
háji bola v histórii známa svo-
jimi lužnými lesmi, ktoré pre-
tvárali na lesoparky, slúžiace 
na rekreačné účely. „Z obdo-

bia, keď sa tieto lesoparky na-
zývali „háje“, dodnes stoja tri 
hájovne (Bukchsova hájovňa 
v Ovsišti, hájovňa Malý Draž-
diak na dnešnej Starhradskej 
ulici a hájovňa Starý háj v le-
síku za dostihovou dráhou). 
Lesoparky boli popretká-
vané mnohými cestičkami, 
prítomnými dodnes, a  boli 
miestom nedeľných výletov 
Bratislavčanov.“

Hoci boli snahy pretvoriť 
hájovňu v lesíku podľa vzoru 
tej v  Horskom parku na ko-
munitný priestor, nepodarilo 
sa ich zrealizovať. Hájovňa je 
majetkom Lesov Slovenskej 
republiky. Byt v hájovni mala 
dlhé roky prenajatý vdova po 
lesníkovi, čo tu pôsobil. Žila 
tam minimálne dve desaťro-
čia. Pred dvoma rokmi bola 
ešte hájovňa prebytočným 
majetkom a  stará pani mala 
prednostné právo pri od-
predaji. V  tej dobe však boli 
všetky predaje v  spoločnosti 
zastavené. 

Aká je situácia dnes? „Bu-
dovu niekdajšej hájovne plá-
nujeme v  budúcnosti využiť, 
o  jej odpredaji sa už neuva-
žuje,“ informoval nás vedúci 
odboru komunikácie Lesov 
SR Pavel Machava. „Všetko 
bude, samozrejme, záležať na 
finančných možnostiach. Ide 
o významné miesto lesníckej 
histórie v  našom hlavnom 
meste – preto sme rozhodli 

vyhlásiť ho za tzv. Významné 
lesnícke miesto. Stať by sa tak 
malo v októbri tohto roku.“  

Štátny podnik LESY Slo-
venskej republiky zaraďuje 
prírodné, stavebné, tech-
nické a  umelecké pamiatky 
spojené s  lesníckou históriou 
Slovenska  do  kategórie „vý-
znamných lesníckych miest“. 
Týmto miestam venujú 
lesníci zvýšenú pozornosť 
a  označujú ich jednotnými 
informačnými tabuľami. Do-
posiaľ bolo na Slovensku vy-
hlásených 52 takýchto miest. 
V  Bratislave a  okolí zatiaľ 
žiadne nie je. Najbližší je pod-
ľa mapy na portáli lesy.sk Po-
ľovnícky kaštieľ Palárikovo.

(in)

Informácie sme čerpali aj 
z knihy Ján Čomaj –  

Petržalka – Engerau – 
Ligetfalu.

Kniha vyšla vo vydavateľstve 
Marenčin PT.

Starohájska horáreň 
bola na začiatku 20. 

storočia vyhľadávaným 
pohostinstvom. Dnes 

budova umiestnená na 
lukratívnom mieste, 

pustne. Vlastník, Lesy 
SR, ju chcel svojho 

času predať, aktuálne 
ju však plánuje vyhlá-
siť za tzv. Významné 

lesnícke miesto.

Kaplnka ako vzor
Oproti hájovni stojí výborne udržiavaná 
kaplnka. Je inšpiráciou, ako by mohla vyze-
rať aj niekdajšia horáreň. Aká je jej história?

„Jednu z najväčších záplav v moderných dejinách zaži-
la Petržalka v roku 1809. Na pamiatku udalostí a jej obetí 
postavili Petržalčania pri horárni vysoký kríž, ktorý však 
rokmi práchnivel, a  tak ho po nejakom čase vymenili za 
kamenný. Pod nový kríž osadili aj nápis pripomínajúci po-
vodeň a  pamätník dotvorili symbolickou zvonicou vedľa 
nového kamenného kríža,“ píše v  knihe Ján Čomaj. Ka-
menný kríž tu stojí od roku 1869, kaplnka v novogotickom 
štýle so zvonicou, do ktorej kríž premiestnili, od roku 1909. 
Mnoho ľudí si k nej dodnes prichádza posedieť a rozjímať. 

Lesy majú s pustnúcou hájovňou nové plány 

Hájovňa v Starom háji, okolo roku 1905 

Na kamennom kríži pri hájovni v Starom háji bol 
nápis: Zur Erinnerung an 1809 von den Bürgern 

Pressburgs 1869 – Na pamiatku roku 1809 od preš-
porských obyvateľov 1869.

➤

➤

Okolie hájovne

Keď vo štvrtok poobede 
prichádzame na par-

kovisko, nájdeme tu Pištu 
a  Pavla. Tak sa nám predsta-
via. Pavel je ´hovorca´ a akýsi 
nepísaný šéf miesta. Tvrdí, 
že neprispôsobivých odtiaľto 
posiela preč. Má mobilný tele-
fón, aj vraj pojazdné auto, hoci 
aktuálne bez STK a  EK, je tu 
štyri mesiace zo siedmich na 
ulici. Prečo práve na mieste, 
kde ho mnohí miestni nechcú? 
„Kedysi som neďaleko býval,“ 

Chorí ľudia vedia, aké 
uľavujúce je pozhovárať 
sa s  človekom, ktorý trpí 
rovnakým problémom. 
Pretože ten pochopí a ne-
raz aj poradí. V  Bratislave 
takto funguje komunita 
reumatikov. Radi privítajú 
nových členov.

„Aktuálne je nás asi 40, 
zväčša ženy od 40 do 

75 rokov, aj mamičky s deťmi, 
aj seniorky,“ hovorí Helena 
Vernarská, členka bratislavskej 
pobočky Ligy proti reumatiz-
mu. Má za sebou 12 operácií, 
sama vie najlepšie, ako si vedia 
ľudia s rovnakým problémom 
pomôcť. „Mnohí sú invalidi, 
nevedia, na čo majú nárok, vy-
mieňame si skúsenosti s liekmi 
či obkladmi, ktoré zaberajú. 
Stretávame sa však aj pri prí-
jemnejších činnostiach. Orga-
nizujeme odborné prednášky 
s  lekármi, stretnutia pri káve, 
v  divadle, ale najmä aktivity 
v prírode, pretože na reumu je 

dobrý pohyb,“ hovorí o komu-
nite, ktorá funguje v Bratislave 
štyri roky a kontaktovať ju mô-
žete aj prostredníctvom Face-
booku LPRe - Miestna poboč-
ka Bratislava alebo na stránke 
www.mojareuma.sk. 

Členkami sú aj Petržalčanky, 
na prechádzky sa chodieva aj 
okolo Draždiaka, dostihovej 
dráhy, do lesíka. „Od sponzora 
sme získali paličky na nordic 
walking, vieme ich našim čle-
nom bezplatne zapožičať. Ja 
som absolvovala kurz tejto 
zdravej chôdze, takže rada 
poradím, ako na to,“ pokračuje 
Helena Vernarská. „Privítame 
medzi nami nových ľudí s no-
vými nápadmi a  keď sa im 
zapáči, môžu sa stať členmi 
nášho združenia a v septembri 
s  nami ísť aj na Štrbské Pleso 
na rekondičný pobyt. Naším 
heslom je, že s reumou nemusí 
byť nikto sám a  navzájom si 
môžeme pomôcť,“ dodáva. (in)  

foto:  archív H. V.

Nebuďte s reumou sami

 Jedni na nich  
nadávajú, druhí im pomáhajú
Parkovisko na Osuského ulici obývajú ľudia 
bez domova. Ich prítomnosť vyvoláva toľ-
ko emócií, že sme sa za nimi zašli pozrieť. 
Dozvedeli sme sa, že nie sme zďaleka jediní. 
Pravidelne sa tu striedajú pracovníci úradu, 
magistrátu, mestskej polície aj dobrovoľníci. 
Nikto z nich však nemôže donútiť týchto 
ľudí opustiť toto miesto.

vysvetlí. „Poznám tu ľudí. 
K jednej kamarátke sa chodím 
sprchovať, ďalší mi perie veci. 
Viem, že mi tu nikto neublíži. 
Hoci niekedy sa nás snažia 
okradnúť iní bezdomovci. To 
je podobné ako v  ubytovni. 
Preto tam nechceme ísť. Prí-
dete, vyzujete sa a  ráno už si 
topánky nenájdete. Tam treba 
chodiť s jedným batohom, kto-
rý si dáte pod hlavu. Takže, 
radšej vonku...“

Netvrdí, že sú svätí. Na 
druhej strane, keď príde pra-
covník miestneho úradu a dá 
im do rúk vrecia, bez slova 
idú pozbierať aj cudzie od-
padky. „Pozrite sa, je tu ne-
poriadok? Periny mám čisté, 
nikomu nechceme robiť zle. 
A niektorí ľudia to aj chápu. 
Doniesli nám matrac, aj jedlo 
nosia. Minule prišiel pár, že 
im zostalo z  večere v  reštau-
rácii,“ hovorí. 

Ako dôkaz, že nie všetci sú 
proti nim negatívne nalade-
ní, prichádza staršia pani so 
psom. Len posedieť a prehodiť 
pár viet. Býva neďaleko, niko-
ho nemá a toto sú jedni z mála 
ľudí, ktorí jej venujú pozornosť. 

Pozornosti sa, naopak, 
týmto obyvateľom dostáva 
od mesta aj mestskej polície. 
„Prídu, povedia, aby sme 

nerobili neporiadok a  hluk, 
aby na nás neboli sťažnosti. 
Z  Vagusu nám priniesli de-
zinfekciu,“ opisuje priebehy 
stretnutí. Spomína len na 
jednu negatívnu skúsenosť. 
„Prišli ľudia z  úradu, ktorí 
sa starajú o poriadok a čisto-
tu na uliciach a zobrali naše 
osobné veci ako odpad. A  to 
sme tu boli prítomní! Veď 
to je krádež!“ hovorí Pavel. 
Oslovili sme miestny úrad, 
ktorý situáciu s  ľuďmi bez 
domova na Osuského rieši 
aj s  hlavným mestom. Tomu 
totiž tieto pozemky patria. 
„Týchto ľudí poznáme, pravi-
delne im poskytujeme sociál-
ne poradenstvo, odporúčame 
im sociálne zariadenia, kde 
môžu prenocovať a  ak majú 
trvalý pobyt v našej mestskej 
časti,  pomáhame im vybaviť 
osobné doklady, prípadne so-
ciálnu výpomoc. Vysvetľuje-
me im, ako sa majú správať, 
ako vykonávať hygienu a pod. 
Na tomto mieste prespávajú 
traja muži a jedna žena, títo 
našu pomoc stále odmieta-
jú,“ informovala nás Mária 
Halašková z  komunikačného 
oddelenia Petržalky. „Naša   
mestská časť ani iná štátna 
a  verejná moc  nemôže nútiť 
ľudí bez domova nezdržiavať 
sa na konkrétnom mieste. Ak 
spácha človek bez domova 
priestupok, môže ho polícia 
riešiť, ale nemôže mu zakázať 
zdržiavať sa na tomto mieste. 
Rovnako ich nemôžeme bez 
ich súhlasu umiestniť v  ne-
jakom sociálnom zariadení 
alebo ubytovni.“

(in)
foto: Marian Dekan
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Žijem tu od svojich šies-
tich  rokov. Práca ma 

nepustí skôr, a  tak domov 
prichádzam okolo 21:30h. To 
sú parkoviská v  blízkom aj 
širšom okolí na prasknutie. 
Dokonca sa stojí na cestách, 
na značení, kde by cesta mala 
zostať voľná, na chodníku. 
Priznám sa, všetky spomenuté 
možnosti parkovania mám za 
sebou. A až na to parkovanie 

na vyznačenom mieste ma 
už čo-to stálo. Ideál, ak idete 
ráno do práce, nájdete papu-
ču, (vďaka „prepracovanému“ 
systému sa môže stať, že na   
privolanú hliadku budete ča-
kať aj hodinu). Raz to je papu-
ča za parkovanie na chodníku, 
lebo tu auto niekomu kompo-
zične nesedelo, potom to bolo 
s  papučou na vodorovnom 
značení.

OK. Rozumiem. Pokuta 
bola zakaždým oprávnená. 
Chodník, značenie. Ale, ako 
som písal vyššie, som domáci. 
A  keď prídem po celom dni 
v práci domov a sledujem ŠPZ 
z  celého Slovenska (mnohé 
bez pohnutia od nedele večer 
do piatku rána) zaparkované 
na parkoviskách, tak mi to 
s dovolením prekáža.

To, že MP roznáša  papu-
če, to mi príde ako šikana. 
Pre mňa z toho vychádza len 
jedno. Si zaregistrovaný ako 
rezident? Platíš MČ čo treba? 
Stále málo, ak parkuješ kde sa 
ti ujde, si ľahká korisť. 

 Petržalčan

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

Bývam v  Petržalke už 33 
rokov, máme za domom 

parkovisko, kde sme doteraz 
bez problémov parkovali. Ale 
toto už neplatí, nakoľko po 
namaľovaní   vodorovného 
značenia na parkovisku sme 
sa stali rukojemníkmi MP, ktorá 
bezcharakterne dáva papuče 
a  vyberá pokuty. Myslím že  
99 % vodičov o nejakom záko-
ne, že môžete na parkovisku, 
ktoré má vodorovné značenie 
parkovať iba  na vyznačených 
miestach, ani nechyruje. Ani 
zvislé dopravné značenie na 
vstupe na parkovisko také nie-
čo nenariaďuje. 

Čo je podstatou rezidenč-
ného parkovania? Aby rezi-
dent po príchode domov mal 
kde zaparkovať. Všetci vieme, 
aká je skutočnosť, pravidel-
ne  krúžime, aby sme niečo 
našli. A  keď sa to podarí, tak 
príde MP a  dá vám papu-
ču. Uznajte, je to normálne? 
Upresním, že ide o  parkovis-
ko na Pifflovej - Černyšev-
ského za bývalou Minoltou. 
Tridsať   rokov tu parkujeme 
aj na miestach, ktoré nie sú 
teraz vyznačené modrým 
vodorovným značením a do-
teraz to nikomu nevadilo, ani 
štátnej polícii. 

A stačí, ak vyjdete z parko-
viska pre rezidentov a tam je 
už možné všetko. 

Dobre vieme, že rezidenč-
né parkovanie v  Petržalke 
je na začiatku a  ostáva toho 
ešte veľa  urobiť. Po celom 
dokončení by som to chápal, 

ale v súčasnej situácii, keď je 
vyznačená iba časť Petržalky 
to beriem ako vydieranie nás 
rezidentov, ktorí sme splnili 
všetky podmienky na parko-
vanie.

Rád by som ešte dodal, že 
sme boli ubezpečení, že pre 
rezidentov budú parkovacie 
miesta výhodnejšie ako pre 
nerezidentov. U nás je to na-
opak, tu sa vyznačili parko-
vacie miesta pre rezidentov 
v odľahlých rizikovejších čas-
tiach a nerezidenti parkujú na 
lukratívnych  miestach  pria-
mo pred domom.

 Róbert
(pozn. red. Po stretnutí 

s  mestskou políciou starosta 
Ján Hrčka uviedol: „Spravili 
sme všetko pre to, aby sme 
predišli podobným problé-
mom. Chceli by sme preto 
vyzvať občanov, ktorí boli ta-
kýmto spôsobom pokutova-
ní, aby nám zaslali na adresu 
starosta@petrzalka.sk svoje 
údaje a mestská časť bude po 
vyhodnotení prípadov refun-
dovať oprávneným sťažova-
teľom náklady na pokutu.“

Niektorí obyvatelia sa však 
po tomto vyjadrení pýtajú, či 
je vôbec legálne refundovať 
zo zákona (hoci v  prípade 
Petržalky šialeného) opráv-
nené pokuty z  miestneho 
rozpočtu.)

Pár viet k parkovaniu v Petržalke

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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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 
0911 / 721 409, recepcia@aiits.sk

Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY

Nebytové priestory pod 
reštauráciou na terase na 

Znievskej ulici prerobili pred 
rokmi nadšenci na malú telo-
cvičňu. Dvakrát do týždňa sa 
tu deti aj dospelí venujú kórej-
skému bojovému umeniu, kto-
ré využíva silu a  rýchlosť ľud-
ského tela a  prevažujú v  ňom 
najmä kopy z výskokov či oto-
čiek. Napokon samotný názov 
taekwondo sa skladá zo slov 

– udrieť, kop a duchovná cesta.
Malý klub vedie Petržalčan 

Ľubomír Závodný, aktuálne 
študent posledného roční-
ka štúdia ekonómie a  práva 
na Univerzite Komenského 
a  Ekonomickej univerzite. 
Taekwondu sa venuje už de-
siaty rok, je viacnásobným 
majstrom Slovenska a  maj-
strom Európy, dosiahol tretí 
dan z deviatich možných.

„A to som v  detstve nijak 
zvlášť nevynikal v športe. Mal 
som okuliare, krivý chrbát, 
ploché nohy, hyperflexiu kĺbov, 
na telesnej si ma nevyberali 
zrovna medzi prvými,“ smeje 
sa dnes, no zároveň akoby bol 
odpoveďou pre všetkých, ktorí 
si nie sú istí, či na bojové ume-
nie majú ich deti schopnosti. 

K  ázijským bojovým ume-
niam ho ako 13-ročného 
priviedol film Karate Kid. 
Nadšený z  kung-fu, šiel so 
spolužiakmi rovno na tré-
ning, statická hodina ich však 
neoslovila. Akčné taekwondo 
s hákmi, údermi, kopmi z vý-
skokov, otočiek či prískokov 
však bolo to pravé.

„Výhodou taekwonda je, 
že v  porovnaní s  inými bo-

jovými umeniami vidíte po-
krok pomerne rýchlo, často 
aj z tréningu na tréning,“ ho-
vorí tréner o  tom, čo deti na 
taekwonde baví. „Je to stále 
skôr unikátny šport, ktorým 
zaujmú, tréningy sú zábav-
né, máme hry, štafetové alebo 
prekážkové behy, medzi naj-
obľúbenejšie činnosti patria 
kopy na cieľ... Okrem toho im 
taekwondo dáva pocit seba-
dôvery, že sa vedia ubrániť, 
ovládajú svoje telo a nespani-
kária, ak dostanú ranu.“

Nemajú sa však rodičia báť, 
že ich deti začnú tĺcť spolu-
žiakov? „Hlavná myšlienka 
taekwonda je nikdy nezneužiť 
svoje schopnosti. K tomu deti 
vediem a nikdy sme podobný 
problém nemali. Predpokla-
dám, že je to aj preto, že zo 
súbojov vedia, ako bolia rany 
od druhých a nechcú ich spô-
sobovať ďalším.“ 

Dôkazom je záujem 
6-7-ročných detí. Rodičia si 
medzi sebou vymieňali re-
ferencie, výsledkom je, že 
z jedného petržalského vcho-
du chodí do klubu päť detí. 
A  minimálne polovica sú 
dievčatá, ktoré idú bez prob-

 Prečo sú deti  
nadšené z taekwonda?
„Pred troma rokmi som začínal s dvoma chlapcami, dnes trénujem 
dve skupiny a dievčat je takmer polovica,“ hovorí tréner Illyrian 
Clubu Ľubomír Závodný (23). Výhodou taekwonda totiž okrem 
iného je, že pokrok vidíte z tréningu na tréning.

Chcete sa 
pridať?

V  Petržalke pôsobia pod 
patronátom federácie ITF 
Taekwondo Slovakia dva 
kluby. Väčší v telocvični na ZŠ 
Dudova. Kto má rád komor-
nejšiu atmosféru, pre toho je 
vhodnejšie malé dódžó na 
Znievskej. Na tréning pravi-
delne chodí približne 16 detí, 
ktoré sú rozdelené na 2 sku-
piny -začiatočníkov a pokro-
čilých a skupina 6 dospelých. 
Prvý tréning je zdarma a prísť 
možno kedykoľvek v  prie-
behu roka. „Začiatočníci sa 
nemusia obávať, tréning pri-
spôsobujem ich schopnos-
tiam,“ hovorí Ľubomír Závod-
ný. Viac informácií nájdete na 
Fb Illyrian Club.

lémov do súbojov s  chlapca-
mi. Tí už vedia, ktorú majú 
šetriť a  pred ktorou mať 
rešpekt. Samozrejmosťou 
sú prilby, rukavice, ochrana 
nôh, a  to najmä päty, preto-
že v  taekwonde robíte veľa 
kopov z  otočky a  druhému 
nechce nikto ublížiť. 

Hoci sa dá taekwondo apli-
kovať v  praxi oveľa účelnejšie 
ako iné bojové umenia, Ľubo-
mír Závodný tvrdí, že, aj keď 
sa v živote dostal do krízových 
situácií, nikdy sa nepobil. „Ne-
znášam násilie, v bitkách som 
skôr rozdeľovač,“ hovorí. Ako 
tréner sa však zameriava viac na 
vzájomné súboje, hoci, ak chce 

človek napredovať, musí zvlád-
nuť v  tomto športe aj zostavy 
s presne opísanými pohybmi. 

Stretnúť sa vo vzájomnom 
súboji priťahuje aj dospelých. 
Klub má zatiaľ len mužských 
členov, všetci sa zúčastňujú 
na súťažiach, ale v  septem-
bri avizovali dve mamičky tu 
cvičiacich detí, že začnú tré-
novať aj ony. „Pri Taekwonde, 
kopoch či výskokoch si totiž 
ani neuvedomíte, ako spa-
ľujete, je to výborné kardio 
a  kondičný tréning,“ hovorí 
tréner o ich motiváciách.

Chcete sa pridať? Klub je 
otvorený pre všetkých.  (in)

Foto: Fb Illyrian Club

Ľubomír Závodný dokáže z výskoku skopnúť 
dosku vo výške 2,70 metra. Kopy sú v taekwon-
de aj súťažnou disciplínou, rovnako ako 
prerážanie dosiek, vzájomné súboje či zostavy.

Beriem to ako šikanovanie 
rezidentov

VA Š E  N Á Z O R Y Š P O R T
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Imre  
Forbáth svišťanie 5. časť 

tajničky

skratka  
rádiotele-    

fónu

násilný  
politický  
prevrat

fáza  
Mesiaca,  

spln

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

omám 365 dní
značka 

ampérho-    
diny

sadenica  
révy,  
vinič

nafúklo

Pomôcky: 
nar, enol,  
trop, loze-   
ro, unau  

znudene
citoslovce  
prekva-     
penia

citoslovce  
poháňania  

koňa

boh  
lekárstva

mordovala, 
trápila  

(hovor.)

driapu  
(expr.)

kyprilo  
pôdu  

pluhom

utečieš  
klamne

vstúpenie

2. časť 
tajničky

ťaví  
kríženec

skratka  
pre iteretur

loďka  
farebnosť

rob užším  
malá  

rybárska  
sieť

EČV  
Krupiny  

očakávalo

srknutie  
(kniž.)

predpona 
superlatívu 

daroval

mikronéz-   
sky totem  
plazivo sa 
pohybujte

nerv  
(zastar.)  
zošívajte

mužské  
meno

skratka  
leukocytu  

vlhčiť  
rosou

obvešali  
speňaže-    

nie

Pomôcky: 
rapido,  
harpya,  
Achaz  

tenzia  
syn Izáka  

(bibl.)

skr. pre  
respektíve  
odlučujú  
(zried.)

oslovoval  
zámenom  

oni  
obtrhať

organická  
zlúčenina

porfýrový  
tuf  

veľký oheň 
v prírode

štádium  
vývinu  

angl. dĺž-    
ková miera

veľmi  
sa zlosti  
(expr.)

3. časť 
tajničky

druh  
priadze

semitský  
boh  

zn. pre  
lambert

6. časť 
tajničky dravý vták

nech,  
po česky

čiesi,  
niečie  

mračno,  
chmára

odieral  
odsekni

osobné  
zámeno  
stával sa  
bledším

spôsobiť  
smrť

hrabaním  
zakry  
klesol

značka 
argónu  
judejský  

kráľ
Pomôcky: 
Ezau, lo-    
za, lučba,  
clark, kore  

papagáj  
jednotka  

zn. V

nad  
dodatočne  

urob

Lazár  
(dom.)  

stáva sa  
nemým

vtiahla  
do seba

vylučovať  
pot  

kartársky  
výraz

ponechal  
pružné  

gule  
na hranie

Ondrej  
(dom.)

drcne  
skratka  

okultného  
krvácania

háveď  
(pejor.)  
chémia  
(zastar.)

Alojzia  
(dom.)

skratka  
pre Letec-   
ké opra-     
vovne

ponárali  
prudko  
(hud.)

hrmotal  
adut

vyhynutý  
predok 

rožného  
statku

antické 
plastiky  

žien  
oproti

robil  
tupším  

vyvíja tlak

autonóm-    
na oblasť  

bojový  
plyn

Pomôcky: 
eleati, El,  
kalid, tur,  

alka

driapu

značka  
pre abvolt  
mužské  
meno

zľahka  
soťte  

odborníci  
v taktike

značka  
pre cental  

Anna  
(dom.)

šepkanie
1. časť 
tajničky
lámano

severský 
vták  

tkaním  
zhotovila

vydával  
krik

úžitkové  
zviera  

let

leňoch  
dvojprstý  
napätá  

pozornosť

štát  
v južnej  

Ázii

radikalista

skr. Čes.  
filharmónie 

prútený  
plot

starí muži  
značka  
samária

Izidor  
(dom.)

spája  
tmelom  
pobádaj

Slov. tech.  
knižnica  

oxid  
kremnatý

skratka  
štátu  

Kentucky  
zodieraj

značka 
amerícia

vypestova-  
né zo se-    

mena  
EČV Detvy

zápach  
značka  

tália

spojovacia 
dráha  

skr. pre  
a podobne

4. časť 
tajničky

grécki  
filozofi

postriekalo zlá žena  
(pejor.)

K R Í Ž O V K A


