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Tridsať z  nich je umiestnených 
v  Petržalke. Je to málo. Nitra, 

ktorá má rovnaký počet obyvateľov 
ako naša mestská časť, ich má 150. 
Deficit zberných miest  naznačila aj 
novoročná zbierka šatstva v Petržalke. 
Vyhlásená miestnym úradom v  pon-
delok, bola už v stredu z kapacitných 
dôvodov uzavretá. Ľudia majú doma 
jednoznačne prebytok textilu... 

„Konzum a fast fashion rýchlo rastú, 
len za posledné roky to bolo o takmer 
300 percent. Kedysi stačilo vyprázd
niť kontajner raz za dva týždne, dnes 

máme tri kontajnery vedľa seba a vy
prázdňujeme ich každý druhý deň. 
Z celého Slovenska vyzbierame denne 
10 až 15 ton,“ prezrádza zástupca spo-
ločnosti Ekocharita Juraj Kunak. „Za 
rok sú to tri milióny kilogramov! Z toho 
všetkého sa však využije v priemere iba 
25 percent, pretože ľudia do kontajne
rov hádžu hocičo. Nachádzame tam aj 
ocikané plachty, plienky, montérky od 
farby, roztrhanú detskú sedačku, ples
nivé vankúše. To je zmesový komunál
ny odpad, nie textilný odpad. 

Pokračovanie na strane 5

Topíme sa „v handrách“
„Kedysi stačilo vyprázd-
niť kontajner raz za dva 
týždne, dnes máme tri 
kontajnery vedľa seba 
a vyprázdňujeme ich 
každý druhý deň,“ hovorí 
Juraj Kunak z Ekocharity. 
Tá sídli na Kopčianskej 
v Petržalke a zváža sa sem 
textil z 1200 kontajnerov 
z celého Slovenska. 
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Čo sa deje pri 
Draždiaku?
V dlho chátrajúcom areáli Kormorán na 
brehu Veľkého Draždiaka nastal pohyb.

Elektromobilita 
v Petržalke 
Nemôžeme nabíjať autá vyhodením 
predlžovačky z dvanásteho poscho-
dia. Čo pripravuje mestská časť?

V papučiach na 
pilates
Petržalka potrebuje viac malých 
komunitných centier. Novým členom 
rodiny je LiLienka.
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UŽÍVAJTE 
SI ŽIVOT BEZ 

STAROSTÍ
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851 07 Bratislava
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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!

Magistrát nedávno zve-
rejnil zoznam komuni-

kácií a  verejných priestorov, 
ktoré budú zrekonštruované 
alebo novovytvorené vďaka 
12-miliónov eur z vyššej dane 

z  nehnuteľností a  10-milió-
nov eur navyše je z finančnej 
podpory vlády pre Bratislavu. 
Niektoré projekty sa týkajú aj 
Petržalky. Jedným z  nich je 
nový skatepark. O  podrob-
nosti sme požiadali hovorcu 
magistrátu Petra Bublu: „Re
vitalizácia sa týka spevnenej 
plochy pod Mostom SNP na 
petržalskej strane. Momen
tálne sa nachádzame ešte len 
v prípravnej fáze, kedy pripra
vujeme podklady na verejné 
obstarávanie projektovej do
kumentácie, verejné obstará
vanie bude musieť prebehnúť 

aj na výber zhotoviteľa a  od 
toho sa budú odvíjať aj finál
ne náklady na projekt. Projekt 
tiež musí prejsť schvaľova
cím procesom, o  presnejšom 

harmonograme a  detailoch 
projektu budeme včas infor
movať.“

(in)
foto: in

„V prípade, že ide o ne
žiaducu inváznu 

drevinu (ako v  prípade na 
Osuského,pozn.red), nie je 

Roky bojujú 
o osvetlenie
Dočkajú sa obyvatelia Pi-
fflovej ulice 1 – 11 osvet-
lenia?

Zaujímala sa o  to mestská 
a  petržalská poslankyňa 

Elena Pätoprstá v  rámci inter-
pelácií primátora Matúša Valla. 
Dostala nasledujúcu odpo-
veď: „Na základe interpelá-
cie 118/2017 bola Oddeleniu 
stavebných činností dňa 4. 
januára 2018 zaslaná žiadosť 
od správcu verejného osvet-
lenia na zaradenie do plánu 
výstavby verejného osvetlenia 
dobudovanie verejného osvet-
lenia na ulici Pifflova 1-11. 
Oddelenie stavebných činností 
predmetnú žiadosť zaradilo 
do zoznamu potencionálnych 
investičných akcií pre nasle-
dujúce rozpočtové obdobie. 
Dňa 29. novembra 2019 Od-
delenie stavebných činností 
opätovne zaradilo podnet na 
vybudovanie nového verejné-
ho osvetlenia v  danej lokalite 
do zoznamu potencionálnych 
investičných akcií mesta pre 
najbližšie rozpočtové obdo-
bie, na základe vyjadrenia 
opodstatnenosti správcom 
verejného osvetlenia. Zásadné 
plánované investície do verej-
ného osvetlenia v  tomto roku 
sú plánované najmä do obno-
vy skorodovaných stožiarov 
po dobe ich životnosti, moder-
nizácia osvetlenia s  využitím 
LED technológie vo vybraných 
lokalitách a  tiež rekonštrukcie 
káblových vedení v  zemi, kto-
ré sa momentálne javia ako 
veľmi problematické a  je po-
trebné v  mnohých prípadoch 
havarijné stavy týchto vedení 
urgentne sanovať. Vzhľadom 
na potrebu komplexného rieše-
nia stavu verejného osvetlenia 
v  správe hlavného mesta SR 
Bratislavy v  súčasnosti Magis-
trát hlavného mesta SR Brati-
slavy pracuje na naštartovaní 
systematických investícií do 
obnovy a  rozšírenia verejného 
osvetlenia, ktoré budú reflek-
tovať aj zoznam potencionál-
nych investičných akcií a  ich 
realizácia sa predpokladá od 
roku 2021.“ (in)

Zbavte nás 
jesenného 
lístia
Na mimoriadnom zastu-
piteľstve sa petržalská 
poslankyňa a  viceprimá-
torka Tatiana Kratochví-
lová zaujímala o  režim 
údržby komunikácií 3. 
a  4. triedy. „Registru-
jem, podobne ako mnohí 
spoluobčania, zvýšenú 
prašnosť, nakoľko na ko-
munikáciách sú ešte listy 
z jesene,“ uviedla.

Starosta Ján Hrčka reagoval, 
že od 1. marca sú vyhrade-

né 4 dopravné prostriedky vý-
lučne len na čistenie chodníkov 
a  komunikácií. „Zmena by to 
mala byť viditeľná v  priebehu 
dvoch, troch mesiacov a  v  bu-
dúcnosti by sa už podobná si-
tuácia nemala opakovať,“ uvie-
dol. Pokiaľ však ide o  čistenie 
komunikácií, úradu komplikuje 
údržbu množstvo odparko-
vaných áut. „Avšak aj v  rámci 
zavádzania parkovacej politiky 
má dochádzať k  čisteniu pri-
ľahlých komunikácií,“ dodal.

(in) 

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

ohľadom stromov
„Pri herni na Osuského pília zdravý strom. 
Je to v poriadku?“ zatelefonovala nám do 
redakcie nespokojná čitateľka.

Kto vám odpovie

povinné vydávať súhlas na 
jej výrub a  zverejňovať in
formáciu o výrube na webo
vom sídle,“ informovala nás 
Mária Halašková z  komuni-
kačného oddelenia Petržal-
ky. 

Dodala, že ak chcú oby-
vatelia nahlásiť suchý, po-
škodený, spadnutý strom 
alebo sa chcú informovať 
o výrube drevín v konkrétnej 
lokalite, majú kontaktovať 
pracovníkov z  referátu zele-
ne miestneho úradu: Soňu 
Kollárovú, vedúcu referátu 
zelene ( mejl: sona.kolla-
rova@petrzalka.sk) alebo 
Dagmar Krempaskú (mejl: 
dagmar.krempaska@petr-
zalka.sk) Telefónne číslo je 
02/68 288 849.

(in)
foto: Matúš Husár

Skatepark Nový Most 
Na petržalskej stra-
ne, pod Mostom 
SNP plánuje mesto 
skatepark, zrevitali-
zuje povrch a osvet-
lenia. V akom štádiu 
je projekt v súčas-
nosti?

Volebná účasť dosiahla 
v  Petržalke  64,99 %, na 

porovnanie v  celej Bratislave 
to bolo 72,6 %, celoslovenská 
účasť bola 65,8 %. Najvyššiu 

volebnú účasť mali v  malých 
mestských častiach ako Čuno-
vo a Rusovce.

V  Petržalke bolo zapísa-
ných 106  476 voličov, svoje 

právo voliť využilo 69  208 
z nich. Zaujímavé je, že plat-
ných hlasov bolo 68  572, čo 
znamená, že neplatných líst-
kov sme v našej mestskej časti 
evidovali až 636! 

Obálok z cudziny v Petržal-
ke zaznamenali 1 285 kusov.

V tohtoročných parlament-
ných voľbách kandidovalo aj 7 
miestnych poslancov. 

Do parlamentu sa nedo-
stali:

Elena Pätoprstá, ktorá kan-
didovala za OĽANO a získala 
4063 preferenčných hlasov, 
Vladimír Dolinay, ktorý kan-

Koho sme volili v našej 
mestskej časti
OĽANO 25,87 – 17 741 počet hlasov (celá SR – 25,02)
PS SPOLU 13,99 – 9595 hlasov (celá SR- 6,96)
SMER 12,76 – 8751 hlasov (celá SR – 18,29)
SaS 12,40 – 8505 hlasov (celá SR – 6,22)
ZA ľudí 8,81 – 6045 hlasov (celá SR – 5,77)
Sme rodina 6,93 – 4755 hlasov (celá SR - 8,24)
ĽSNS 4,85 – 3328 hlasov (celá SR - 7,97)
KDH 3,99 – 2738 hlasov (celá SR – 4,65)

 Zdroj informácií: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pri zápise detí odporúča 
mestská časť zákonným zá-

stupcom informovať sa o  škol-
skom vzdelávacom programe 
príslušnej základnej školy, o zá-
ujmovej činnosti, realizovaných 
projektoch, o  činnosti školské-
ho klubu detí, priestorových 
a  materiálno-technických pod-

mienkach školy. Veľa informácií 
o  základných školách môžu 
zákonní zástupcovia získať aj 
prostredníctvom webových 
stránok škôl a  počas organizo-
vania dní otvorených dverí pre 
deti a  rodičov budúcich prvá-
kov. Ktoré budú v nasledujúcich 
dňoch?  (pn)

Kedy budú zápisy prvákov?
„Budúcich žiakov prvých ročníkov, ktorí 
začnú plniť povinnú školskú dochádzku vo 
všetkých 11 základných školách očakávajú 
podľa školských obvodov zápisy 3. apríla 
v poobedňajších hodinách od 15.00 h do 
18:00 h a 4. apríla od 8:00 h do 12.00 h,“ in-
formovala o tom webová stránka Petržalky.

 ZŠ Budatínska 61, Bratislava dňa 24.-25.3.2020 od 8:00 do 10:00
 ZŠ Holíčska 50, Bratislava dňa 18.3.2020 od 8:00 do 11:30  

a 19.3.2020 od 9:00 do 11:30
 ZŠ Lachova 1, Bratislava dňa 25.3.2020 od 8:00 do 13:00
 ZŠ Pankúchova 6, Bratislava dňa 3.4.2020 od 8:45 do 11:00
 ZŠ Prokofievova 5, Bratislava dňa 18.3.2020 od 8:45 do 15:30
 ZŠ Tupolevova 20, Bratislava dňa 18.3.2020 od 8:30 do 11:00

fakty z volieb v Petržalke
Petržalka mala v tohtoročných parlamentných voľbách najnižšiu účasť 
spomedzi bratislavských mestských častí, do parlamentu sa však do-
stali aj dvaja petržalskí poslanci – Milan Vetrák a Peter Cmorej.

Zaujímavé

didoval Za ľudí 
a  získal 882 pre-
ferenčných hla-
sov, Ján Karman 
za stranu Za ľudí 
získal 161 prefe-
renčných hlasov, 
Pavol Škápik, kan-
didujúci za PS/
SPOLU, ktorý zís-
kal 290 preferenč-

ných hlasov, ani Ivan Uhlár, 
kandidujúci za OĽAno s 1233 
preferenčnými hlasmi.

Do parlamentu sa dostali:
Peter Cmorej, ktorý kandi-

doval za SaS. Získal 7508 pre-
ferenčných hlasov.

Milan Vetrák, ktorý kan-
didoval za OĽANO. Získal 
8946 preferenčných hlasov. 
Opýtali sme sa ho, čo môže 
petržalský poslanec „vybojo-
vať“ pre Petržalku na štátnej 
úrovni.

„Ako poslanec Národnej 
rady SR môžem byť prospeš
ný pre Petržalku, resp. pre 
Bratislavu, rôznym spôso
bom. V  prvom rade môžem 
napomôcť zmene financova
nia Bratislavy zo štátneho 
rozpočtu, čo by znamenalo 
viac peňazí nielen pre hlavné 

mesto, ale aj pre mestské časti 
vrátane Petržalky, napríklad 
na opravu terás, výstavbu 
škôlok a  sociálnych zariade
ní, opravu ciest, cyklotrasy...“ 
povedal nám. „Rovnako sa 
môžem zasadiť za zmenu 
financovania samosprávy 
(napr. systém prerozdeľova
nia daní). Okrem toho mám 
ako poslanec právo zákono
darnej iniciatívy a  rád by 
som ju využil, či už pôjde 
o  jednotlivcov, rodiny alebo 
starších ľudí (napr. príspe
vok pre rodičov, ak sa ich 
deti z  kapacitných dôvodov 
nedostanú do škôlky). Zmena 
zákonov, ktorú mienim na
vrhnúť, resp. podporiť, by sa 
mala týkať aj lepšej ochrany 
kultúrnych pamiatok, podpo
ry lokálnych a  regionálnych 
médií či nového stavebného 
zákona, ktorý by pomohol aj 
Petržalke. To, že zároveň zo
stávam komunálnym poslan
com, je výhoda, pretože bu
dem vedieť lepšie prepájať 
legislatívne aktivity a  riešiť 
ich komplexne tak, aby to po
cítila aj Petržalka a jej obyva
telia.“ (in) 

foto: TASR, archív M. V.

Milan Vetrák získal vo 
voľbách najviac preferenčných 

hlasov spomedzi kandidujú-
cich petržalských poslancov.
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mi z Ružinov pozitív ponožky, 
Fashion revolution vytrieďujú 
džínsovinu, Katarína Péterová 
z  La Florita upcykluje košele, 
do pezinskej chránenej dielne 
doručuje Ekocharita bezplatne 
záclony, bytový textil a bavlne-
né šatstvo, z ktorého tam vyro-
bia ďalšie výrobky. Aj preto má 
zmysel hádzať do kontajnerov 
kvalitný textil, ktorý ešte môže 
pomôcť iným. 

A čo dodať na záver na túto 
tému? Haldy handier v  zber-
ných kontajneroch ukazujú, 
že ak už nakupovať, tak skôr 
priplatiť za kvalitu, nehan-
biť sa zájsť do second-handu 
a  možno vyskúšať aj upcyk-
lovanie (oblečenie, čo sa už 
nevyužije, prerobiť na iné) 
a  swapovanie (vzájomná vý-
mena oblečenia, ktorá dokáže 
uspokojiť „hlad“ po nových 
veciach).  

 (nc)
foto: Fb Ekocharita, nc
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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)
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Pokračovanie zo strany 1 
Tak, ako papierová škatuľa 
od pizze nie je papier, ale ko
munál.“

Úlohu Ekocharity - vyčle-
ňovať textil z  komunálu - to 
len komplikuje. Na zvoze 
a  triedení odpadu pracuje 
tím len asi dvadsiatich ľudí... 
Aj preto prosia 
obyvateľov, aby do 
kontajnerov vkla-
dali len čistý ďalej 
použiteľný textil, 
ktorý môžu posú-
vať ďalej. 

Riešením sa javí 
adresné stanovisko 
kontajnera. V janu-
ári také pribudlo vo 
dvore Brány do ži-
vota v Ovsišti. Veci 
z  neho si rozdelia 
priamo matky v nú-
dzi a „domováci“, čo 
tu žijú. 

Ďalším problémom, na 
ktorý poukázal zber textilu, 
je, že rastie spotreba absolút-
ne nekvalitného textilu. Juraj 
Kunak hovorí o  lacných trič-
kách, ktoré sa do dvoch me-
siacov rozpadnú. Už na vešia-
ku je to odpad a nie textil. Aj 
také, často ešte s  visačkami, 
nájdete v kontajneroch. 

„Ľudia sa pýtajú, odkiaľ 
je mäso, šunka, ale nepýtajú 
sa, odkiaľ je oblečenie, ktoré 
si kupujú,“ hovorí a  dodáva, 
že dnes, keď si viete kúpiť aj 
kvalitnú vec v second-hande 
za dve eurá by možno po-
mohla rozšírená zodpoved-
nosť výrobcov textilu podob-
ne, ako je to pri elektronike.

Kvalitný textil pomáha 
iným

Ekocharita začínala pred 
štyrmi rokmi s dvesto kontaj-
nermi, dnes ich má na celom 
Slovensku 1200. A ďalšie pri-
búdajú. Niektorým mestským 
častiam Ekocharita za prená-
jom priestoru pre kontajnery 

ani nemusí platiť. Poskytnú 
svoj pozemok bezplatne, pre-
tože si uvedomujú, že tým 
vlastne znižujú množstvo 
svojho komunálneho odpadu. 

„Veľmi sa tešíme, keď nás 
oslovia súkromné spoločnosti 

a  dopytujú kontajnery,“ ho-
vorí Juraj Kunak a  dodáva, 
že komunikujú s  každým, 

kto prejaví záujem. 
Stačí vraj zatelefo-
novať, poslať mejl 
alebo vyplniť kon-
taktný formulár. 

Ekocharita  spo-
luprácou s  organi-
záciami a  rôzny-
mi komunitnými 
centrami po celom 
Slovensku ukazuje, 
aký zmysel má se-
parovať a  tiež ako 
môže fungovať cir-
kulárna ekonomika. 
„Triedime do každej 

organizácie, s  ktorou spolu
pracujeme, podľa jej potrieb. 
Jedni chcú bavlnu, iní džínso
vinu,“ vysvetľuje Juraj Kunak. 
Napríklad do Slobody zvierat 
smerujú periny a deky, do De-
paulu v spolupráci s aktivista-

Nedávno pribudli kontajnery aj v areáli OZ Brána do ži-
vota v Ovsišti. Veci, ktoré tam vhodíte, si priamo rozdeľujú 
mamy v núdzi, čo tu žijú. 

Tovar by sa mal vkladať do kontaj-
nera v  pevne uzatvorených igelito-
vých taškách alebo iných vhodných 
pevných obaloch. Topánky zviazané 
tak, aby darované veci boli komplet-
né. „Ak to nie je v  balíkoch vo vre-
ciach, vodič má viac práce, pretože 
na mieste to musí sám umiestňovať 
do vriec,“ vysvetľuje Juraj Kunak.

Ako dávať tovar do kontajnera

Aj Krízové centrum pre deti a rodinu Repuls na Streč-
nianskej ulici má dva zberné kontajnery. „Oblečenie, ktoré 
nebudú vedieť využiť klienti centra, použijeme na naše 
aktivity,“ informuje Ekocharita na svojej facebookovej 
stránke. 

S tyrkysovými značkami aj do 
vyhradených pruhov

„Má Petržalka vo veci 
elektromobility neja-
ké plány a vízie, ako 
pomôcť obyvateľom 
Petržalky? Je predsa 
nemysliteľné, aby sme 
si nabíjali autá vyho-
dením predlžovačky 
z dvanásteho poscho-
dia,“ napísal nám do 
redakcie čitateľ Kamil 
Peterka.

„V niektorých mestách to 
tak skutočne je, inde na 

to idú rozumnejšie a postupne 
budujú nabíjačky z  pouličné
ho osvetlenia... MČ Petržalka 
sa prezentuje ako priaznivec 
elektromobility sloganom „Ze
lená Petržalka“ a  aj si jedno 
elektrické auto zakúpili. Písal 
som im mail s  podobne for
mulovanou otázkou, avšak 
jediná odpoveď bola, že občan 
si môže vybudovať na svoje 
náklady nabíjaciu stanicu na 
parkovisku, avšak vzhľadom 
na novú parkovaciu politiku 
si takýto parkovací box nemô
že prenajať, alebo inak vyhra
diť. Iné plány do budúcna mi 
neboli prezentované,“ pokra-
čuje a  žiada viac informácií 
k téme elektromobility. 

Čo pripravuje štát
Od marca minulého roka 

máme na Slovensku schvále-
ný Akčný plán rozvoja elek-
tromobility. Dotácie na nákup 
elektrických vozidiel už boli 
rozdané, v pláne je motivovať 
k  nákupu elektromobilov aj 
ďalšími krokmi.

Možno ste si už všimli autá, 
ktoré majú ŠPZ-ky tyrkysové. 
Ide o elektromobily a plug-in 
hybridy, ktoré by podľa akč-
ného plánu mali mať už one-
dlho možnosť využívať vyhra-
dené jazdné pruhy. 

Štát tento rok plánuje aj 
zjednodušiť administratívny 
proces pri výstavbe nabíjacej 
stanice. „Namiesto územného 
konania, budú obce vydávať 
k stavebným zámerom územné 
stanoviská z  hľadiska súladu 

s  územným plánom prísluš
nej obce, na základe ktorých 
bude vydaný stavebný súhlas,“ 
píše sa v  pláne. Predchádzať 
zjednodušeniu však musí no-
velizácia stavebného zákona. 
Rovnako, ako pri snahe legis-
latívne zaviesť povinnosť budo-
vať nabíjaciu infraštruktúru pri 
výstavbe nových parkovacích 
miest. „V nových nebytových 
a bytových budovách za pred

pokladu, že budova má viac 
ako desať parkovacích miest 
a  budova a  parkovisko sú vo 
vlastníctve jedného subjektu, 
sa zavedie povinnosť zabezpe
čiť inštaláciu najmenej jednej 
nabíjacej stanice a trubkových 
rozvodov pre elektrické káble 
a pre nové bytové budovy po
vinnosť zabezpečiť infraštruk
túru vedenia pre každé parko
vacie miesto.“

Bratislava plánuje v  súvis-
losti s novou parkovacou po-
litikou vyhlásiť nízkoemisné 
zóny a  v  rámci medzinárod-
ného projektu URBAN-E vy-
budovať 55 nabíjacích staníc, 
z toho 50 nabíjačiek na strie-
davý prúd (AC) a 5 rýchlona-
bíjacích staníc na jednosmer-
ný prúd (DC). Celá sieť by 
mala byť hotová do roku 
2020.  (in)

foto: MČ Petržalka

Podľa medializovaných 
informácií sa má v  rámci 
projektu URBAN-E v  hlav-
nom meste vybudovať 55 
staníc. Koľko z nich pripadá 
na Petržalku?

 Spoločnosť Západoslo-
venská energetika (ZSE) po 
pracovných stretnutiach 
navrhla v Petržalke umiestniť 
8-9 staníc na 4 parkoviskách:
1. Mamateyova ulica (parkovis-
ko H3-10 parc. č. 672) 4-6 p.m.
2. Romanova ulica (parkovis-
ko H1-26 parc. č. 1266) 4 p.m.
3. Petržalská tržnica (parkovis-
ko L1-2 parc. č. 1740/18) 4 p.m.
4. Prokofievova (parkovisko 
D1-2 parc. č. 3317) 4 p.m.
Budú verejne dostupné 
spôsobom, kto prvý príde, 
ten nabíja? Ako sa bude 
regulovať státie v priestore 
nabíjacej stanice?

 Stanice sú navrhované 
ako verejne prístupné. „Do-

Elektromobilita v Petržalke
Oslovili sme Máriu 
Halaškovú z komuni-
kačného oddelenia 
Petržalky:

sah“ nabíjačky je obmedzený, 
nabíjať je možné iba na kon-
krétnom parkovacom mieste, 
a teda pochopiteľne, kto naň 
príde, ten nabíja. „Parkovanie“ 
vozidla je regulované cenou, 
aby vozidlo nestálo neúmer-
ne dlho na parkovacom mies-
te. Po nabití je užívateľ upo-
zornený SMS notifikáciou a je 
mu účtovaná zvýšená tarifa, 
ktorá zohľadňuje toto „bloko-
vanie“ parkovacieho miesta. 
Celá sieť má byť vybudova-
ná do roku 2020. Je tento 
termín reálny? 

 Teoreticky áno. Závisí od 
dohody medzi ZSE a MČ Bra-
tislava-Petržalka. Navrhnuté 
lokality sú umiestnené blízko 
bodov elektrických prípojok, 
ktoré si nevyžadujú žiadne 
náročné stavebné úpravy.
Do redakcie sme dostali žia-
dosť čitateľa, ktorého zaují-
ma, aké ma Petržalka plány 
týkajúce sa elektromobi-
lity v  našej mestskej časti, 
okrem spomínaných nabíja-
cích staníc. 

 Na pracovných roko-
vaniach so ZSE a  Hlavným 

mesto SR Bratislava bolo pre-
zentované, že ucelenú kon-
cepciu rozvoja elektromobili-
ty pripravuje Hlavné mesto SR 
Bratislava. Mestská časť Brati-
slava-Petržalka nemá spraco-
vaný žiadny koncept rozvoja 
elektromobility. Samozrejme, 
vítame iniciatívu hlavného 
mesta zapojiť sa do rozhodo-
vacích procesov budovania 
siete nabíjacích staníc pre 
elektromobily na svojom úze-
mí a do riešenia otázky udrža-
teľnej mobility. 
Nezvažuje Petržalka zvý-
hodňovať elektrické autá 
pri parkovaní na verejných 
priestranstvách? 

 Plochy parkoviska sú verej-
ne prístupné a majú aj naďa-
lej slúžiť čo najširšej skupine 
užívateľov. V  rámci mestskej 
parkovacej politiky vo VZN 
hlavného mesta SR Bratislava 
č. 8/2019 o  dočasnom par-
kovaní motorových vozidiel 
je v  §4 ods. 6 definovaná 
úľava pre elektrické vozidlá, 
VZN parkovacieho systému 
v  Petržalke elektrické vozidlá 
nezohľadňuje.

Nebuďte ignoranti
Pokiaľ ide o  kvalitu vyzbieraného oblečenia, Bra-

tislava je na tom podľa Juraja Kunaka dobre. Kvalita 
klesá vzdialenosťou od hlavného mesta. Realitou však 
je, že aj v  Petržalke máme adeptov, ktorí sa snažia 
z  kontajnerov čo-to vytiahnuť a  občas za sebou za-
nechajú neporiadok. Svoje o tom vedia napríklad na 
Vígľašskej, ktorú Ekocharita čistí aj trikrát do týždňa. 
Nedávno sa na svojej facebookovej stránke posťažo-
vali aj na „darcu“ z Vilovej ulice, ktorý do kontajnera 
pravidelne sype použité piliny po svojom škrečkovi. 
„Znehodnocuje dobré oblečenie, ktoré je už v kontaj-
neri vhodené. A nášmu vodičovi absolútne znepríjem-
ňuje jeho náplň práce, ktorou je zber pekného obleče-
nia, nie komunálneho odpadu....“

Zákaz sa 
týka aj kasín
Iniciatíve ZastavmeHa-
zard sa podarilo vyzbie-
rať 104 600 podpisov 
pod petíciu za zákaz ha-
zardu v meste. 

Je to viac, ako pred štyrmi 
rokmi, keď v  deň volieb 

vyzbierali 90 000 podpisov. Po 
legislatívnej zmene bolo po-
trebné pod petíciu vyzbierať 
podpisy od najmenej 15 %, teda 
približne 57-tisíc oprávnených 
voličov v meste. Potrebný počet 
podpisov tak aktuálna petícia 
prekonala takmer dvojnásobne.

Hlavné mesto deklarova-
lo, že je pripravené predlo-
žiť petíciu na prerokovanie 
mestskému zastupiteľstvu 
spolu s návrhom VZN o zákaze 
umiestnenia herní v zákonom 
stanovených budovách vrá-
tane kasín. Prijatie zákazu ha-
zardných hier bude pre hlavné 
mesto znamenať výpadok pri-
bližne 2,5-milióna eur v mest-
skej kase. Tento výpadok ne-
bude okamžitý, ale postupný, 
tak, ako bude končiť platnosť 
udeleným licenciám. (pn)

Nová  
riaditeľka KZP
Kultúrne zariadenia Petr-
žalky majú novú riaditeľ-
ku - Moniku Korenčiovú.

Monika Korenčiová pra-
cuje od roku 1990 ako 

výkonná producentka a  ma-
nažérka v  kultúre. Založila so 
svojimi kolegami občianske 
združenie Divadlo a.ha a  popri 
práci v  Divadle a.ha pracovala 
od 2003 do 2005 ako vedúca 
výroby dabingu v  Slovenskej 
televízii. Štyri roky pracovala 
ako samostatná referentka pre 
kultúru a kurzy v bratislavskom 
Starom Meste. Spoluzakladala 
občianske združenie Divadlo 
Malá scéna STU (ide o  jediné 
divadlo na Slovensku, ktoré pre-
vádzkuje repertoárové divadlo 
bez pravidelnej podpory štátu, 
samosprávy a  obce). Ako pro-
ducentka a manažérka vyrobila 
a zorganizovala vyše 3 000 kul-
túrnych a  umeleckých aktivít, 
podujatí a  divadelných repríz. 
Za svoju činnosť bola v  roku 
2013 nominovaná na cenu 
Krištáľové krídlo za filantropiu.

 (mh)
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ďalší, hoci aj malý, komunitný 
priestor. A to je dôvod, prečo 
sme sa rozhodli predstaviť 
vám nového člena - LiLienku.

Necestovať za krúžka-
mi, krúžky pritiahnuť 
k sebe 

Malé centrum, ukryté v ne-
bytovom priestore paneláku 
na Haanovej 35, otvorili Lívia 
Pochabová a  Lenka Cisko-
vá len v  decembri minulého 
roka. Keďže ho vyhľadávajú 
najmä rodičia, informácie 
o ňom sa šíria prevažne spô-
sobom „jedna mama povie 
druhej“. 

Tvoria ho štyri miestnosti. 
V jednej veľkej so zrkadlom sa 
cvičí alebo tancuje, v menších 
je šatňa a kreatívna miestnosť 
pre pondelkové dielničky pre 
rodičov s  deťmi, v  poslednej 
detský kútik, kde sa deti hra-
jú, zatiaľčo ich mamy cvičia. 

Otvoreniu predchádzali 
mesiace vybavovania „papie-
rov“, zariaďovania priestorov, 
skladania nábytku, šitia, upra-
tovania, kreslenia, tvorenia... 
To všetko svojpomocne, zato 
s  výdatnou asistenciou rodi-
ny a  blízkych. „Najskôr sme 
sa vždy pozreli, koľko stojí 
povedzme fólia na presklené 

dvere a potom si radšej vyro
bili vlastnú náhradu,“ hovorí 
Lenka s úsmevom o tom, ako 
šetrili každé euro.

A potom vyrozpráva priam 
osudový príbeh jeho vzniku. 
„O  našom spoločnom fungo
vaní rozhodli náhody,“ hovo-
rí Lenka o stretnutí s Líviou. 
„Stretli sme sa len dvakrát na 
tehotenskom cvičení a potom 
sme úplne náhodou zistili, že 
sa obe sťahujeme do tej istej 
časti mesta, dokonca, že nás 
bude od seba deliť iba cesta 

a  pár desiatok 
metrov.“

Obe cho-
dievali cvičiť 
a  tancovať do 
blízkeho malého 
centra. „Mamy 
jednoducho po
trebujú občas 
uniknúť od do
mácich povin
ností,“ pokraču-
je. Lenže „ich“ 

centrum zatvorili a  odrazu 
nebolo kam chodiť. Najskôr 
ho chceli prevziať. Nevyšlo to, 
ale myšlienky, že je schodnej-
šie necestovať za krúžkami, 
ale krúžky pritiahnuť k  sebe, 
sa nevzdali a  začali hľadať 
voľné priestory...

Šli do toho bez akýchkoľ-
vek skúseností. „Telefonovali 
sme, pýtali sa, nevedeli sme 
nič,“ spomína Lívia, jedným 
dychom však dodáva, že bolo 
krásne sledovať kamarátov, 
ktorí neváhali pomôcť. 

Trvalo to rok. A  skúška 
pokračuje, keďže obe mamy 
pracujú na plný úväzok a cen-
trum je najmä ich voľnočaso-
vé hobby. Aktivity, ktoré majú 
odžité a  nadchli ich, chcú 

teraz sprostredkovať ďalším 
ľuďom a tešiť sa, keď ich obo-
hatia. 

A  tak tu nájdete hodiny 
salsy, pretože Lenka je býva-
lá tanečnica, pripravuje sa 
workshop znakovania pre 
bábätká, ktorý má tiež odskú-
šaný na vlastnej koži. „Deti 
sú oveľa spokojnejšie, pretože 
dokážu znakmi vyjadriť to, čo 
ešte nevedia vysloviť,“ hovorí 
a  usmieva sa pri spomienke, 
ako pre to dokázala nadchnúť 
celú rodinu. 

Spolu s  Líviou postupne 
zisťujú, čo preferuje okolie 
a  za tých pár mesiacov exis-
tencie prišli aj na pár zaujíma-
vých paradoxov. Napríklad, 
že na niektoré hodiny salsy 
a prednášky typické skôr pre 
ženy, príde viac mužov. ...že 
mužom sa uľavilo, keď im vy-
tvorili vlastnú hodinu strečin-
gu a  rovnako sú spokojné aj 
zrelé dámy, ktoré majú „svoj“ 
pilates v piatok doobeda. 

Niektoré cvičenia prebie-
hajú formou kurzov, iné sú 
voľnými hodinami, na ktoré 
sa stačí zaregistrovať na strán-
ke. Centrum pre vás otvorí aj 
kurz salsy, ak sa dáte dokopy 
aspoň tri páry a ak máte tip na 
zaujímavú prednášku, pred-
nášateľa či workshop, tiež sa 
máte smelo ohlásiť. „Je veľa 
tém, ktoré si s Lenkou chceme 
vypočuť, tak si teraz aj my pl
níme priania,“ hovorí Lívia. 
...pretože LiLienka nechce byť 
len miestom, kde prídete, po-
cvičíte a odídete, ale postup-
ne možno aj akýmsi komu-
nitným centrom, ktoré má tú 
výhodu, že doň môžete prísť 
doslova v papučiach.  (in)

foto: archív LiLienka

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

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

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

Zimná údržba ciest, komunikácií 
a zelene v BA 

0948/374149, dispecing2@aii.sk

„V areáli Kormorán ke
dysi fungovali bufety, 

toalety, prezliekárne, na ma
lom pódiu sa uskutočňovali 
rôzne kultúrne podujatia, 
večerné zábavy, niektoré 
chatky boli určené aj na uby
tovanie, sídlila tu záchran
ná služba, fungovalo detské 
ihrisko. Dnes je situácia úpl
ne iná a  veľmi smutná,“ po-
vzdychol si ešte minulé leto 
admin facebookovej stránky 
Konduktor Petržalka. „Je to 
obrovská škoda, že súkromná 
spoločnosť, ktorá celý are
ál vlastní, ani miestny úrad 
nevedia s  týmto žalostným 
stavom už mnohé roky nič 
spraviť...“

Podľa našich informácií 
aktuálny majiteľ stále rokuje 
s  mestom o  budúcej podo-
be areálu. Bývalý majiteľ má 
však podľa zmluvy predtým 
„upratať“ priestor. V  súčas-

nosti čaká na búracie povole-
nie z mestskej časti. Niektoré 
rozpadávajúce sa budovy už 
z  areálu zmizli, môžete ich 
vidieť už len na  fotografiách, 
ďalšie čaká podobný osud. 
Potom by už mohla prísť na 
rad okrem iného aj revitalizá-
cia brehu a promenády.

(in)
foto: Matúš Husár,  

Fb Konduktor Petržalka

Najvyššie objekty Petržalky
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1. Najvyšším objektom na území Petržalky je komín v areáli bývalej 
 továrne Matador, ktorý má výšku 110 metrov.
2. Na druhom mieste je s 96-metrovou výškou Aupark Tower a len 
 o meter menej má vyhliadková terasa nad reštauráciou UFO, ktorá 
 je súčasťou Mosta SNP.
3. Na treťom mieste je Technopol. V roku 1983, keď začali stavať dve 
 výškové budovy, ktoré sa neskôr nazývali Technopol alebo petržalské
 dvojičky, tak stavbyvedúci školákom počas exkurzie pre lepšiu predstavu
 vysvetľoval, že pôjde o objekt dvakrát vyšší ako 12-poschodový panelový
 dom. V skutočnosti je však súčasné sídlo Miestneho úradu v Petržalke 

 ešte o jeden osemposchodový panelák vyššie.
4. Štvrtou najvyššou stavbou je výšková budova Incheby, 
 ktorá má 85,6 metra.
5. Dominant - 80 m (20 poschodí)
6. Vienna Gate - 78 m (22 poschodí)
7. Fuxova - 75 m (23 poschodí)
8. Tatra City - 72 m (19 poschodí)
9. Polyfunkčný objekt Vodotika – 64,3 m (20 poschodí)
10. Polyfunkčný dom - Humenské námestie - 49,5 m (17 poschodí)

Dvanásťposchodové paneláky s veľkými terasami 
sú vysoké okolo 40 metrov, klasické 12-poschodové 

domy majú výšku 35,1 metra, osemposchodový pa-
nelák má 24,5m, šesťposchodový panelák 18,9m a 

štvorposchodový panelák je vysoký 13,5m.
 (ars)

Čo sa deje pri  
Draždiaku?

V dlho chátrajúcom areáli Kormorán na 
brehu Veľkého Draždiaka nastal pohyb. 

Zmizli rozpadávajúce sa búdy, prišiel koneč-
ne čas na revitalizáciu?

Veľa sa dnes hovorí o tom, 
že v Petržalke chýba ob-

čianska vybavenosť a tiež malé 
centrá, v ktorých by sa obyva-
telia blízkych domov zozná-
mili, zrelaxovali, vzdelávali, 
aby ich život nebol zreduko-
vaný len na prácu a byt. 

Pozitívne je, že vznikajú. 
Nie je ich však stále dosť v po-
mere k množstvu obyvateľov 
sídliska. Centrum, v  ktorom 
sa cvičí, občas si doň zájde-
te na prednášku napríklad 

o  bezobalovej domácnosti, 
montessori pedagogike, na 
kurz líčenia či dámsky večer 
a cez víkend absolvujete wor-
kshop alebo spravíte deťom 
narodeninovú oslavu, totiž 
nie je ziskový biznis. Ľudia ho 
robia z  nadšenia. Hoci v  po-
dobe centra prinášajú benefit 
pre blízku komunitu, nájom-
né platia rovnaké, ako keby tu 
bol len sklad alebo kancelárie. 
Aj preto nás vždy poteší, keď 
na našom sídlisku pribudne 

V petržalskom Centre LiLienka majú 
svoju špeciálnu hodinu strečingu 
osobitne len muži. „Zistili sme, že 
viacerým pánom nevyhovuje cvičiť 
s dámami, tak sme pre nich vyhradili 
vlastnú hodinu,“ hovoria zakladateľky 
Lívia Pochabová a Lenka Cisková. 

V papučiach na pilates

Z areálu Kormorán miz-
nú chátrajúce stavby. Kedy 
sa začne premena priesto-
ru, závisí od rozhodnutia 
mesta.

Detský kútik, v ktorom sa hrajú deti, zatiaľčo ich mamy cvičia.

Na hodine strečingu

Lívia Pochabová  
a Lenka Cisková

➤
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Na chodníku pri Vy-
šehradskej, medzi 

zastávkami MHD, autobu-
sových spojov č.93 a č.95, sa 
nachádza zbytok prístrešku, 
v o ľ a k e d y 
m o d e r n é h o 
verejného te-
lefónneho au-
tomatu, ktorý 
bol funkčný 
do roku 2010. 
Odvtedy tu 
chátra, van-
dali ho ničia, 
a  iné asoci-
álne osoby 
ho rozkrádajú. V  súčasnosti 

slúži ako 
v e r e j n é 
wc, najmä 
pre mužov. 
Pravdepo-

dobne toto torzo už nemá 

žiadneho správcu, majiteľa, 
alebo vlastníka. Tento haneb-
ný a verejný hnus v podstate 
nikto nerieši, ani to nikoho 
z  kompetentných nezaují-
ma... 

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
Nikomu nepatrí?

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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Menej zločinov, viac vrážd
Krimipríbehy, fakty, štatistiky

Viete, že...
... od 1. januára do 1. marca 2020 sme v našom kraji zaznamenali 243 dopravných nehôd, čo je 
o 33 menej ako v rovnakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišli o život štyri osoby, čo 
je proti rovnakému obdobiu vlaňajška nárast o 400 percent! 

 Odpovedá právnik 
JUDr. Jaroslav 
Gründler 

Stúpačkové problémy

Zrušený trvalý pobyt

Dobrý deň, v  našom dome sú pôvodné 
40-ročné stúpačkové rozvody. Mnohí 
noví vlastníci to nevedia, mnohí nevedia 
koľko rokov je životnosť rozvodov. Správ-
ca, BDP v  tejto veci nekoná, hoci stav 
domu pozná. Nemal by správca inicia-
tívne otvoriť tento problém na schôdzi, 
navrhnúť výmenu, dať o  tom hlasovať, 
prípadne zaradiť otázku do písomného 
hlasovania? Ďakujem za odpoveď.

 P.B., Petržalka

Strýko, s  ktorým neudržiavam kontak-
ty, je už dlhšie v  zariadení sociálnych 
služieb. Od jeho susedy v obci na Záhorí 
som sa dozvedela, že keď pred voľbami 
požadoval od miestneho úradu z obce, 
v ktorej vlastní dom a má trvalý pobyt 
hlasovací preukaz, dostalo sa mu odpo-
vede, že tento mu bol zrušený. Vraj je 
prihlásený v  zariadení sociálnych slu-
žieb. Strýko trpel duševnými porucha-
mi ešte pred dôchodkom, neviem však 
či to súvisí s  prípadom. Je možné od-
hlásiť človeka z miesta trvalého pobytu 
bez jeho vedomia a súhlasu?

 Zdenka (gmail.com)

Zmluva o  výkone správy upravuje práva 
a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa týkajú 
aj zabezpečovania prevádzky, údržby a  prí-
padných opráv domu. Medzi základné povin-
nosti správcu pri správe bytového domu patrí 
spravovanie majetku vlastníkov s  odbornou 
starostlivosťou. V  zmysle ustanovenia § 8b 
ods.1 písm. g) zákona č.182/1993 Z. z. o vlast-
níctve bytov a nebytových priestorov v plat-
nom znení (ďalej len „Zákon“), má správca po-
vinnosť každoročne predložiť vlastníkom plán 
opráv na nasledujúci rok, ktorý je zameraný 
najmä na stav spoločných častí a spoločných 

V prvom rade dávam do pozornosti zákon 
č. 253/1998 Z.z. o  hlásení pobytu občanov 
SR a registri obyvateľov SR v platnom znení 
(ďalej len „Zákon o  pobyte“), ktorý uvádza 
trvalý pobyt občana ako pobyt spravidla 
v  mieste jeho stáleho bydliska, pričom ob-
čan má na území SR tom istom čase iba 

jeden trvalý pobyt. Na základe dostupnej 
informácie vychádzam z  domnienky, že za-
riadenie sociálnych služieb, v ktorom je strý-
ko umiestnený, postupovalo podľa §4 ods.3 
Zákona o  pobyte. Za občana, ktorý je po-
zbavený spôsobilosti na právne úkony ale-
bo ktorého spôsobilosť na právne úkony je 
obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná 
starostlivosť formou celoročného pobytu 
pre občanov v zariadení sociálnych služieb, 
sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci tých-
to zariadení, ak si povinnosť podľa Zákona 
o pobyte nesplnil zákonný zástupca, prípad-
ne opatrovník. Vychádzajúc z  povedaného, 
príslušná ohlasovňa pobytu (miestny úrad) 
bola pri hlásení pobytu občana povinná 
zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni 
doterajšieho trvalého pobytu občana, teda 
obci, kde strýko býval pred umiestnením, 
o skončení tohto trvalého pobytu. O bližšie 
vysvetlenie odporúčam požiadať konkrétne 
zariadenie sociálnych služieb. 

zariadení domu. Predpokladám, že správca 
je dobre oboznámený s  technickým stavom 
bytového domu, ktorý spravuje a  v  prípade 
potreby výmeny rozvodov by vo veci konal. 

Pokiaľ sa tak nestalo, vlastníkom bytov a ne-
bytových priestorov v dome (ďalej len „vlastník/
ci“) nič nebráni, aby záležitosť vzali do svojich 
rúk. Byť vo vlastnom záujme iniciatívny, vyplý-
va aj priamo zo Zákona ktorý ustanovuje, že 
je nielen právom, ale aj povinnosťou vlastníka 
zúčastňovať sa na správe domu, a na schôdzi 
alebo písomným hlasovaním, rozhodovať 
ako spoluvlastník o  spoločných zariadeniach 
domu, príslušenstve a pozemku, najmä o spô-
sobe ich prevádzky, údržby a  opráv. Schôdzu 
vlastníkov zvoláva správca alebo, keď o  to 
požiada aspoň štvrtina vlastníkov. Písomné 
hlasovanie vyhlasuje správca alebo, keď o  to 
požiada aspoň štvrtina vlastníkov, pričom o pí-
somnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci 
aj hlasovaním na schôdzi. Schôdza vlastníkov 
alebo začiatok písomného hlasovania sa musí 
uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti as-
poň štvrtiny vlastníkov. Ak správca v tomto ter-
míne nekoná, právo zvolať schôdzu vlastníkov 
alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň 
štvrtina vlastníkov v bytovom dome. Eminent-
ný záujem chrániť si svoj majetok by mal mať 
v prvom rade majiteľ. Nielen na schôdzi, ale aj 
mimo nej je zákonný priestor priamo osloviť 
správcu s daným problémom a požadovať vy-
svetlenie ku každej veci dotýkajúcej sa správy 
domu. Vo vašom prípade sa tak zrejme nestalo. 

grundler@chello.sk 

Rok 2019 bol ďalším v rade, 
ktorý priniesol pokles počtu 
evidovaných trestných činov. 

Z celkového počtu 58 829 
vlani zistených trestných 
činov tvorí násilná krimi-
nalita 5540 prípadov, čo 
predstavuje niečo cez desať 
percent, hodnotovo však 
patrí medzi najsledovanej-
šie, keďže ohrozuje najvyššie 
ľudské hodnoty, ako sú život 
a  zdravie. Porovnanie vrážd 
posledných troch rokov vy-
kazuje kolísavý trend. V roku 
2017 štatistiky zaznamenali 
80 vrážd so 49 percentnou 
úspešnosťou, o  rok neskôr 
prišlo v našej krajine násilne 
o život 67 osôb, pričom ob-
jasnených bolo 69 percent, 
vlani bolo 76 vrážd so 76 per-
centnou úspešnosťou, čím 
slovenská polícia dosiahla 
historicky najvyššiu objas-
nenosť vrážd. Z  celkového 
počtu bolo až sedem vrážd 
spáchaných v okrese Dunaj-
ská Streda. V roku 2019 pri-
budlo do štatistík 24 vrážd 
motivovaných osobnými 
vzťahmi za ktorými, v počte 
16 nasledovali vraždy úklad-
né, vraždy v  afekte, vraždy 
motivované podnikateľský-
mi vzťahmi a  iné. Aj v  roku 
2019 otriasli Slovenskom 
brutálne vraždy, v  niekto-
rých prípadoch vrah zostáva 
nateraz neznámy. Je za tým 
aj čoraz sofistikovanejší po-

stup páchateľov sprevádza-
ný narastajúcou brutalitou, 
ktorá sa stáva fenoménom 
doby. Medzi najčastejšie pá-
chané násilné trestné činy 
patrili v  sledovanom obdo-
bí nebezpečné vyhrážanie 
s  1897 zistenými prípadmi 
a  úmyselné ublíženie na 
zdraví. V druhom prípade sa 
do  celkového počtu násilnej 
kriminality podpísalo 1526 
prípadov, pričom polícia so 
73 percentnou úspešnosťou 
objasnila 1109 prípadov. Stí-
haných, resp. vyšetrovaných, 
bolo 1399 osôb, z  toho 25 
maloletých. Akákoľvek úsilie 
polície dostať páchateľa za 
mreže však často končí bez 
adekvátneho postihu. Potvr-
dzuje to aj prípad popredné-
ho slovenského kickboxera, 
ktorý za asistencie otca vlani 
na jarmoku v Starej Ľubovni 
surovo dobil a  dokopal 31 
ročného muža, čo si vyžia-
dalo jeho hospitalizáciu a dl-
hotrvajúcu práceneschop-
nosť. Na návrh prokurátora, 
ktorý Okresný súd v  Starej 
Ľubovni považoval za dosta-
čujúci trest, skončili násilníci 
s podmienečným verdiktom. 
Aj takto sa môže prezento-
vať vzorová prevencia s  pe-
čiatkou kvality nezávislého 
súdu! K štatistike kriminality 
na Slovensku za rok 2019 sa 
vrátime v  nasledujúcom vy-
daní. (jgr)

POPIS osoby: nezistený POPIS osoby: nezistený

OĽGA ŽEMBEROVÁ, rod.  
GUDERNOVÁ (60) z Bratislavy 

Na menovanú vydal v  spojení 
Krajský súd v Bratislave a Najvyš-
ší súd SR Európske zatýkacie roz-
kazy pre trestný čin podvodu. 

Na menovaného vydal Okres-
ný súd v Bratislave IV príkaz na 
dodanie do výkonu trestu pre 
drogovú trestnú činnosť. 

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

PETER BARTEK (38) 
z Bratislavy 

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

Rada by som upozornila na 
chodník Jantárová – Lie-

tavská. Z oboch strán cesty, je 
v dezolátnom stave, v podsta-
te to ani nie je oficiálny chod-
ník. Problém majú imobilní 
občania aj rodiny s deťmi v ko-
číkoch. Nehrozí tadiaľ prejsť 
s  kolobežkou či opätkami. 
Nie raz mi tam dcéra škaredo 
padla a  zranila sa. Výhovor-
ky typu, že tieto chodníky sa 
budú opravovať s električkou, 
ktorá pôjde okolo nie sú nič 
platné, lebo v plánoch tu ten-
to chodník nie je zakreslený 
na rekonštrukciu. Riešila som 
to už podnetmi na primátora, 
kde sa zatiaľ nič neposunulo 

a v zozname opráv na najbliž-
šie tri roky nie je.  Chodník by 
sa mohol opraviť aspoň ako 
„dočasná oprava chodníka“ 
napríklad... Dokedy budeme 
tadiaľto kráčať radšej po tráve 
ako po tomto tankodrome?

  Chlebanová

(pozn.red. Tu je odpo-
veď mesta na interpeláciu 
poslankyne Eleny Päto-
prstej, ktorú sme zverejnili 
v  čísle 3: „Problém, ktorý 
opisujete, nám je známy, 
a ako správne uvádzate, po 
západnej strane Jantárovej 
cesty je chodník v  projekte 
2. časti Nosného systému 
MHD v  Bratislave električ-
ková trať do MČ Bratislava 
~ Petržalka navrhovaný len 
sčasti. Chodník po východ-
nej strane Jantárovej cesty 
bol v celej dĺžke už súčasťou 
dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ako aj chod-
ník, ktorý smeruje k OC Lidl. 
Po západnej strane Jantá-
rovej cesty bola však navr-
hovaná rekonštrukcia len 
určitej časti chodníka, preto 
zabezpečíme, aby sa rekon-
štrukcia jeho zvyšnej časti 
realizovala v  rokoch 2020-
2021.“)

Radšej po tráve ako  
po tankodrome. Dokedy?

V rokoch 1990-1999 sa 
budovalo v  blízkosti 

Chorvátskeho ramena-To-
poľčianska-Jantárová-Betli-
arska vzdušné trakčné elek-
trické vedenie, ktoré bolo 
pripevnené na stožiaroch, 
v približnej výške 10 m. Toto 
4-kilometrové vedenie malo 
slúžiť pre bratislavské metro, 
ale celá stavba bola pozasta-
vená. Odvtedy chátra, časť 
vedenia už aj odpadla, kera-
mické izolátory sú na tom 
horšie, visia len na poistných 

lankách. Tento úkaz začal 
v roku 2016. Vo februári toh-
to roka som narátal na celom 
úseku vedenia 9 uvoľnených 
keramických izolátorov. Ča-
káme, kým niekoho zabijú?

 Rastislav Gemerský

Ťažké izolátory visia len 
na poistných lankách!
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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.

V  minulom príspevku ste 
si mohli prečítať o  spo-

mienkach na niektoré uda-
losti, ktoré sa stali v Petržalke 
po druhej svetovej vojne. Za-
ujímavé sú však aj záznamy 
z dávnejších storočí. 

Rajský Kiechen-Au
Napríklad spomienky 

Eliasa Wanyécziusa. Zazna-
menal ich polyhistor Matej 
Bel (1648 – 1749) v  Notíci-
ách. Z  ich prekladu od Jána 
Paveleka sa dozvedáme, že 
Elias Wanyéczius bol radca 
a  sekretár Uhorskej kance-
lárie. A  zároveň to bol „muž 
oddaný Múzam ako sotvakto 
iný“. V  tých časoch vlastnil 
pozemky na polostrove Krie-
chen-Au aj Pavol Jesenák. Ta-
kéto meno spomína v  básni 
Wanyéczius a  vysvetľuje, že 
jeden z nich mu Pavol Jesenák 
daroval. Anton Špiezs opisuje 
v knihe Bratislava v 18. storo-
čí, že kráľovský radca Pavol, 
najvýznamnejší zo šľachtickej 

r o d i n y 
Je szená-
kovcov, sa 
v  roku 1730 
usadil v  Brati-
slave a  nadobudol 
majetky v  jej okolí. Z  básne 
Wanyécziusa cítiť, že úrodný 
polostrov vnímal, ako do-
konalý raj patriaci Bratisla-
ve, plný ovocných stromov 
a rastlín s liečivými plodmi. 

Slivkový či Grécky?
Mimochodom, v poznám-

kach prekladateľa nájde-
me aj vysvetlenie pôvodu 
jeho pomenovania. Názov 
Kriechen-Au prekladá ako 
Slivkový háj. V  básni však 
radca Elias Wanyéczius ozna-
čuje toto miesto ako Grécky 
ostrov. Prekladateľ túto zá-
menu vysvetľuje tým, že bra-
tislavskí Nemci dokázali vy-
sloviť znelú spoluhlásku g len 
ako neznelú spoluhlásku k, 
čiže zrejme písané Griechen 
vyslovovali ako Kriechen 

[krichen]. V  publikácii Petr-
žalka do roku 1918 uverejnili 
autori Ľuboš Kačírek a Pavol 
Tišliar aj vojenskú topogra-
fickú mapu z roku 1884. Toto 
miesto je na nej označené ako 
Griechen a  na mape z  roku 
1753 ako Insula Griechen Au. 

Miesto činu
Pod výrazom Griechenau 

možno nájsť aj množstvo 
reportáží v  novinách Press-
burger Zeitung. V  digitalizo-
vanej podobe ich uverejňuje 
Univerzitná knižnica v  Bra-
tislave. Prvá pozoruhodná je 
zo 4. januára 1884. Spomí-
na sa v  nej výzva k  podaniu 
svedectva o  pravdepodobne 
spáchanej vražde neznámej 
ženy. V  Griechenau totiž 
ktosi našiel krvavé stopy na 

Vražda na rajskom polostrove Griechenau
Z Griechenau je v súčasnosti chránený 

areál (CHA). Nájdeme ho medzi hranicou 
s Rakúskom a mostom Lafranconi na cyk-

lotrase „Petržalské bunkre“. Toto 
územie, obklopené riekou Dunaj, 

poskytovalo kedysi bohaté 
zásoby ovocia. Vytváralo tiež 

idylu pre umeleckú tvorbu 
a umožnilo skryť najhorší 

zločin. Aspoň tak sa zdalo.

skalách pri Dunaji a tiež dám-
ske gombíky a koralové perly. 
Stopy naznačovali, že s  telom 
sa hýbalo, akoby ho vrah ťahal 
do Dunaja. Kľúčovú výpo-
veď polícii poskytla hostinská 
Maria Hänselin z  neďaleké-
ho Wolffsthalu. Popísala, ako 
v deň vraždy prišli z Viedne do 
hostinca dvaja muži s mladou 
ženou, ktorú  tam asi hodinu 
nechali čakať. Žena bola zdr-
žanlivá, avšak, po vyzvedaní 
sa hostinskej zdôverila, že je 
nevestou jedného z nich. Ná-
sledne potom mužov polícia 
našla. Obaja, Hugo Schenk 
a Carl Schlossarek boli usved-
čení z  vraždy aj ďalších mla-
dých žien. Ich metódou bolo 
uverejniť inzerát v  novinách 
s ponukou na sobáš. Z prihlá-
sených si zrejme vytipovali na-
ivné a  osamelé ženy. Napísali 
im niekoľko ľúbostných listov 
a  pod rôznymi zámienkami 
ich prehovorili  k  falšovaniu 
vkladných knižiek. Násled-
ne zmizli z  ich života, alebo, 
v  prípade nutnosti, podozrie-
vavé slečny zavraždili. K tomu 
sa uchýlili osemkrát. Vždy 
našli iné miesto. Naposledy 
si, v  decembri 1883, vybrali 
hlboké vody Dunaja pri Grie-
chenau neďaleko Prešporku. 
Ich obeťou bola vtedy 19-roč-
ná Rosa Ferenczy, ktorá o sebe 
tvrdila, že je nevlastnou dcé-
rou istého šľachtica. Zrejme 
ich podvody odhalila, pretože 

z  plánovaného sobáša chcela 
odstúpiť. Obaja dostali strach, 
že ich prezradí, a  tak ju ľsťou 
zlákali na výlet do Prešporku. 
Cestou sa zastavili v hostinci... 

Šokujúce pripomenutie
O súdnom procese redakto-

ri novín podrobne informovali. 
Vrahovia bez námietok prijali 
trest smrti obesením. Repor-
táže o  týchto sériových vra-
hoch sporadicky čítali v Preš-
porku ešte tri roky, avšak, telo 
obete zavraždenej v Grieche-
nau sa nenašlo. Po štyroch ro-
koch, 14. mája 1887 sa ľuďom 
z Griechenau naskytol hrôzo-
strašný pohľad. Parník akosi 
rozvíril vody Dunaja a ten vy-
plavil na breh dolnú polovicu 
ženskej mŕtvoly. Stalo sa to 
na mieste, ktoré len pred sto 
rokmi ďalší radca, Franz Bal-
thasar von Semillern po náv-
števe velebil slovami: „Keby 
Dunaj uprostred tečúci nede-
lil zeme, najbližšou raju táto 
blažená bola by zem.“. Aj také 
sú spomienky na malý zanik-
nutý polostrov. 

Katarína Králiková, sprie-
vodkyňa dejinami a blogerka

Zdroje: TIBENSKÝ, J. 
Bratislava Mateja Bela, 

vydavateľstvo OBZOR 1984; 
Noviny Pressburger Zeitung, 

14.-16.3.1884, digitálna kniž-
nica Univerzity Komenského 

v Bratislave.
Foto: wikipedia

Čo ste podnikli preto, aby 
ste sa presťahovali do inej 
gymnastickej haly?

 Na miestnom zastupiteľ-
stve v  Petržalke som pred-
niesol žiadosť o  pomoc pri 
riešení situácie Gymnastic-
kého centra. Uvažovali sme, 
že zostaneme na Wolkrovej 
a zoberieme si vedľajšiu malú 
telocvičňu. S  jej majiteľom 
Borisom Mlsnom sme sa 
však zatiaľ nedohodli. Preto 
som navrhol možnosť pre-
nájmu športovej haly na Pro-
kofievovej č.2, ktorú by sme 
mali záujem zrekonštruovať 
a  prispôsobiť požiadavkám 
gymnastického športu. V sú-
časnosti k  nám chodí 450 
detí, na čakačke máme však 
ďalších záujemcov, na tré-
ningoch by sme mohli mať až 
750 detí. Okolo päťdesiat per-
cent je ich z Petržalky, ďalšie 
sú z  Bratislavy a  z jej okolia. 
A ešte máme 150 trojročných 
detí, ktoré cvičia s mamička-
mi. Gymnastické centrum na 
Wolkrovej nám neposkytuje 
komfortné priestory, je tam 
malá šatňa, iba telocvičňa 
a  žiadna kancelária. Potre-

bujeme sa teda umiestniť do 
lepších podmienok.  
Ako teda z  vášho pohľadu 
vyzerá prenájom haly na 
Prokofievovej ulici?

 V  utorok 21. januára ma 
komisia športu z  MZ pozva-
la na stretnutie, na ktorom sa 
rozhodovalo aj o  dotáciách 
pre veľké športové kluby. Mal 
som z neho dojem, že tomuto 
nášmu projektu je naklonená. 
Pravda, je tam nejaké uznese-
nie, že Prokofievova sa bude 
búrať a postaví sa nová hala. 
Alebo sa vypíše verejná súťaž, 
kto sa do nej zapojí a  kto ju 
vyhrá, ten ju dostane. Podľa 
miestneho zastupiteľstva by 
mala rekonštrukcia haly stáť 
600-tisíc eur. Podľa toho, čo 
som videl v  športovej hale 
na Prokofievovej, sa tam za 
posledných 30 rokov takmer 
nič nezmenilo. Napriek tomu 
by po rekonštrukcii spĺňala 
podmienky pre gymnastický 
šport. Mestskej časti sme sľú-
bili, že do novej haly by sme 
investovali vlastné peniaze 
v hodnote 200-tisíc eur. Teraz 
je otázka, ako ju prevádzko-
vať. Máme za to, že MČ Petr-

žalka by nám mohla pomôcť 
s  investíciou 100-tisíc eur do 
haly. Takže 300-tisíc eur aj 
s  kompletným zariadením 
na gymnastiku by malo sta-
čiť. Túto našu predstavu na-
vrhnem rade komisii športu 
a  vedúcej kultúry a  športu 
Ľudmile Pastorovej. Teraz 
potrebujeme starý projekt, 
aby sa stavebná firma vede-
la vyjadriť, čo by kompletná 
prerábka vnútra stála. Zatiaľ 
nie je nič definitívne potvr-
dené, zastupiteľstvo najprv 
musí vyhlásiť súťaž. Toto je 
naša predstava, takto chceme 
investovať a  halu plánujeme 
mať aspoň na 25 rokov s tým, 
že škôlky a  školy z  Petržalky 
v nej môžu cvičiť. A verejnosť 
má tiež dvere otvorené. Na 
Wolkrovej máme nájom do 
leta 2021. Takže pokiaľ by šlo 
všetko podľa našich predstáv, 
v  tej dobe by sme sa mohli 
presťahovať na Prokofievo-
vu ulicu. Pravda, musíme 
presvedčiť 35 poslancov, aby 
nám odsúhlasili tento projekt.   
Kto všetko v súčasnosti tré-
nuje v  Gymnastickom cen-
tre? 

 V  Gymnastickom centre 
trénujú všetky vekové ka-
tegórie od malých detí až po 
juniorov, dospelých a  repre-
zentantov. Máme toľko detí, 
že nedokážem pochopiť, ako 
s  nimi naša olympionička 
Barbora Mokošová dokáže 
trénovať. 
 Milan Valko

Foto: archív (tl)

Podľa opraveného prepo-
čtu a  upraveného VZN, 

ktorý predložili poslancom na 
mimoriadnom zastupiteľstve, 
získava 5 klubov viac peňazí 
oproti pôvodnému návrhu, 
štyrom klubom sa navrhovaná 
dotácia znížila.

Kluby napríklad započíta-
vali aj deti do 5 rokov, jedné-
ho člena v  dvoch oddieloch 
počítal jeden klub raz, druhý 
dvakrát alebo kluby započí-
tali medzi Petržalčanov aj nie 
petržalské deti. Chyba bola aj 
vo vzorci. 

Výrazne si po prepočte 
polepšil športový klub Juven-
ta Bratislava, dotácia sa mu 
zvýšila o  2 375,98 eur na  
3 996,55 eur. Naopak, Gym-
nastické centrum dostane o   
2 429,53 menej (po prepočte 
17 122,48 eur), ŠKP Brati-

slava (hádzaná) o 774,08 eur 
menej (po prepočte 9 374,50 
eur), FC Petržalka o  669,64 
eur (po prepočte 23 306,73 
eur) a  B.S.C. Bratislava 
o  52,34 eur menej (aktuálne 
13 340,78 ). 

Petržalka vyčleňuje dotá-
cie zo svojho rozpočtu každý 
rok. V roku 2018 šlo o sumu 
165-tisíc eur, minulý rok 
117-tisíc eur, pre tento rok 
ide o sumu 100-tisíc eur. Je to 
aktivita nad rámec zákonných 
povinností mestskej časti. Na 
zastupiteľstve vicestarostka 
Lýdia Ovečková skonštatova-
la, že dôjde k zmene VZN. Je 
vytvorená poslanecká pracov-
ná skupina a príprava nového 
VZN bude aj formou partici-
pácie so športovými klubmi 
a verejnosťou. 

(in)

Veľkú zásluhu na tom, že gymnastika je 
piatym najväčším športom na Slovensku, má 
aj Gymnastické centrum na Wolkrovej ulici 
v Petržalke. Dnes už je však vyťažené na ma-
ximum a nutne hľadá objekt na vytvorenie 
ďalšej gymnastickej haly. Porozprával nám 
o tom Tibor Letko, predseda predstavenstva 
Gymnastického centra. 

Ďurica skončil v Petržalke
Bývalý slovenský 
futbalový repre-
zentant Ján Ďurica, 
účastník MS 2010 
a ME 2016, skončil 
na lavičke druho-
ligového klubu FC 
Petržalka, kde pô-
sobil ako asistent 
trénera. 

Svoje rozhodnutie ozná-
mil najskôr vedeniu 

klubu, neskôr trénerom 
a  hráčom. V  stredu 4. mar-
ca absolvoval s  mužstvom 
svoj posledný tréning. Za-
tiaľ nie je známe, kam po-
vedú jeho najbližšie kroky. 
,,To v  tejto chvíli neviem. 
Potrebujem sa v  najbližšom 
období stretnúť s  ľuďmi, 

prediskutovať možnosti, 
uložiť si myšlienky a  potom 
sa rozhodnúť. Počúval som 
svoj vnútorný hlas a  ten mi 
hovoril, aby som sa posu-
nul ďalej, aby som sa vydal 
vlastnou cestou, vybudoval 
niečo svoje,“ dodal bývalý 
reprezentant.

(mv)
Foto: Milina Strihovská

Juventa dostane 
podstatne viac
Starosta Ján Hrčka nepodpísal uznesenie 
o pridelení športových dotácí pre veľké 
športové kluby kvôli chybám v ich  
výpočte. 

potrebuje novú halu
 Gymnastické centrum

Hugo Schenk bol usvedčený z vraždy niekoľkých mladých žien.  
Pri Griechenau našla smrť aj 19-ročná Rosa.

Gymnastické centrum funguje v Petržalke 
na Wolkrovej od septembra 2011.
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Jean  
Cocteau

živá  
bytosť

1. časť 
tajničky

okusovalo  
(zried.)

kričalo  
(expr.)

územie  
na Sloven-   

sku
telefonuje Ivan  

(dom.) tu máš 3. časť 
tajničky

Pomôcky: 
alit, kona,  
naté, inuk,  
posesor  

zobralo druh  
tkaniny

Štefan  
(dom.)

EČV  
Komárna

nehľadalo,  
nestopo-    

valo

Emil  
(dom.)

drobil,  
mrvil

páchnuca  
tekutina,  

ktorú vylu-   
čuje tchor

preniknem

vykaroval, 
vytočil  

(hovor.)

4. časť 
tajničky
Aurélia  
(dom.)

naťahoval
o  na
nohy 
obuv

múza  
ľúbostnej  

poézie  
soptia

požíval  
tekutinu  
plápolala  

(bás.)

hrdzavá

chvejúce  
sa  

(zastar.)  
dôverovať

ničí  
ohňom  

kos  
obilniny

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

dravý vtík

Alena  
(dom.)  

2. časť 
tajničky

rytím  
vyhĺbilo  

derrickový  
žeriav

stával sa  
žltým  

premočiť  
potom

sklenené  
výrobky

grécke  
písmeno  
posedá-     

vajú

kniha  
s výkladmi  

snov  
oslavoval

5. časť 
tajničky

husársky  
kabát

mužské  
meno

časti púš-    
te Sahary  
mandeľ,  
po česky

opila sa  
platidlo  
v Izraeli  

skratka  
krvného  
obrazu

často  
meralo  

eskimácky  
lovec

druh  
horniny  
značka  
hliníka

obriadiť  
(hovor.)

ženské  
meno  

sviečka

omám  
alkoholom  

okolitá  
oblasť

vazal

hovorilo  
(kniž.)  

džugáte  
(expr.)

otravné  
látky  

tropický  
plod

Pomôcky: 
nard, ago-   
rot, atila,  
acetát  

dlhá  
chvíľa  

spočívalo

uchádzať  
sa o pria-    
zeň ženy  

mŕtvi

hlúpa žena 
(pejor.)  

druh  
poloopice

dajaké  
(hovor.)

prilipol  
(expr.)  

keď

činená  
useň  

námaha  
(expr.)

octan  
(chem.)

EČV Lip-    
tovského  
Mikuláša

jednotka  
zn. La  
tajne  

pripravil

podobralo  
sa  

druh bie-    
lej repy

skr. pre  
Elektráreň  
Bohunice

pohanskí  
kňazi  

vyhŕňal

kôpka ze-   
me vyrytá  

krtom  
okrútila

ligot

postupne  
skr. Čes-    
kej národ-   
nej banky

zn. pre  
oersted  
majúca  
kolesá

vyznačte

ženské  
meno  

hlinená  
flauta

Klub slov.  
turistov  
prchký  
človek

Pomôcky: 
anon, se-    
rir, katta,  

kvaka

prestane  
snívať  

papaín,  
po česky

listnatý  
strom  

utopil sa  
(kniž.)

kŕmi  
šikmé

čaro

ukovala  
zaujme  
sedaciu  
polohu

krúženie  
(bás.)  
poisti

záruka  
(práv.)

zataja  
juho-       

ázijská  
rastlina

popolievaj  
obyvateľ  
Pruska 

začiatky  
dní

polovica
zorú isté  
množstvo  
zarezanie

držiteľ  
(práv.)  
oxid  

titánatý

skratka  
pre a dato

radniční  
(zastar.)  
skratka  
televízie

týkajúca  
sa triéru  
Cartoon  
Network

vyslanec  
pápežskej  

stolice

mužské  
meno

nedosta-    
tok základ-   
ných vedo-  

mostí

Katarína  
(dom.)

K R Í Ž O V K A

SBS RAVI s.r.o. 
prijme do TPP pracovníka na pozíciu člen  

zásahovej motorizovanej hliadky v Bratislave.
Nástup: ihneď

Hodinová mzda : od 4,00 € netto/ hodina
Podmienka: Preukaz odbornej spôsobilosti,  

Zbrojný preukaz

Tel. kontakt : 0905 838 209

SBS RAVI s.r.o. 
prijme do TPP pracovníka na pozíciu operátor 
strediska registrácie poplachov v Bratislave.

Nástup: ihneď
Hodinová mzda : od 4,20 € netto/ hodina

Podmienka: Preukaz odbornej spôsobilosti,  
Zbrojný preukaz

Tel. kontakt : 0905 838 209


