
Boli sme sa pozrieť, ako sa zmeni-
la doprava na zrekonštruovaných 

uliciach Jiráskova a Mamateyova. Mo-
toristov bolí srdce, keď vidia to množ-
stvo vyšrafovanej vozovky – pred Kau-
flandom aj na križovatke Mamateyova 
– Gettingova. Na tejto križovatke sa 
autobusy pri odbočovaní do pruhu ani 
nezmestia. Vodiči tvrdia, a majú pravdu, 
že sa im zmenou dvoch pruhov na jeden 
skomplikovali výjazdy z  bočných ulíc. 
Citeľnejšie je to pri odbočovaní z Kau-
flandu doľava, a  tiež od polikliniky na 
Jiráskovu. Pri výjazde od zdravotného 
strediska je na vozovke toľko čiar, že je 
s podivom, ako sa s tým vodiči popaso-
vali, jednoznačne tam chýba ostrovček 
pre lepšiu orientáciu. Bohužiaľ, nevojde 
sa tam. Na Mamateyovej sú zas miestni 
frustrovaní z toho, že kým doteraz par-
kovali na oboch stranách cesty, aktuál-

ne je to možné len na jednej – medzi 
jazdným pruhom a cyklotrasou. 

Znížiť počet jazdných pruhov a od-
strániť možnosť parkovania v Petržal-
ke je zo strany mesta skutočne odváž-
ny krok, na druhej strane magistrátu 
slúži ku cti, že drží líniu, ktorou sa jeho 
vedenie nikdy netajilo. Nové cyklotra-
sy chceme a  potrebujeme. „Zníženie 
komfortu obyvateľov pri parkovaní 
200 či 400 metrov od bydliska nepo-
važujeme za také podstatné ako zvý-
šenie bezpečnosti ohrozenejších účast-
níkov cestnej premávky,“ informujú na 
oficiálnej facebookovej podstránke 
magistrátu Bicykluj Bratislava. Hoci je 
otázne, či má takáto oficiálna stránka 
ponúkať ako riešenie pre nespokoj-
ných ´nezaparkovaných´ parkovisko 
pred blízkym supermarketom.

Podľa mnohých obyvateľov je však 

súčasný stav na Mamateyovej lepší, 
a  to aj pre chodcov, ktorí by už pri 
prejazde cez Saleziánov nemali uhý-
bať cyklistom.

Treba si začať zvykať na nové situ-
ácie. Na Jiráskovej sa cyklistka obzerá 
dozadu, či sa neblíži nejaké auto, kto-
ré bude odbočovať doprava. 

Pokračovanie na strane 4

Mesačník • Zadarmo

   PETRŽALSKÉ NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk

R

11. 9. 2020 • vychádzajú 26 rokov • číslo 18

PETRŽALSKÉ NOVINY
nájdete aj vo vybraných predajniach Kraj a Terno.

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

➤
➤

viac myslieť na cyklistov
Motoristi budú musieť

Dve nové cyklotrasy – na zrekonštruovanej Jiráskovej 
a Mamateyovej ulici - učia vodičov rešpektovať v pre-
mávke aj cyklistov, najmä pri odbočovaní doprava, keď 
križujú cyklotrasu. Cyklisti by zas mali pochopiť, že ak 
majú na ceste vyznačenú cyklotrasu, nemajú sa popri 
nej premávať po chodníku a obmedzovať chodcov.

Vodiči by mali spozornieť, 
pretože cyklisti už môžu vojsť aj do 
jednosmernej Blagoevovej, ktorú 
pre cyklistov zobojsmernili. O to 
viac, že v priestore možnej cyk-
lotrasy parkujú autá, ktoré treba 
obchádzať.

Bude úrad vracať 
peniaze za zákonné 
pokuty?
Mestská časť zatiaľ nijakú pokutu 
Petržalčana z rezidenčného parkovis-
ka nerefundovala.

V petržalskej 
„hand-made“  
čistiarni
K Zuzke Vrškovej chodia ľudia so 
svojím obľúbeným oblečením často 
ako na miesto poslednej záchrany.

Problém s asociálmi 
vyriešili likvidáciou 
lavičiek
Majú byť bežní ľudia obmedzovaní 
len preto, že si polícia nevie rady 
s neprispôsobivými? 

Vrátiť hokejbal  
do ulíc
„Vytvoril som Pouličnú hokejbalovú 
ligu, pretože som chcel k pohybu 
prilákať deti a tínedžerov,“ hovorí jej 
zakladateľ Roman Mareček.
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Čaká na vás skvelá ponuka 
s výhodnými cenami len u nás         

SM Farského 26 v 

–48%
Kofola
viac druhov, 2 l
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V  na Farského 26  
okrem potravín   
a oblečenia  nájdete: 
• Banku
• Drogériu
• Lekáreň
•  Počítače a mobilné  

telefóny
•  Domáce potreby  

a záhradnú techniku
• Nábytok Akcia platí od 2. 9. do 6. 10. 2020  

alebo do vypredania zásob  
v SM Farskeho 26, Bratislava.

Hlavným cieľom pilot-
ného podujatia Mest-

ský bazár, ktoré sa uskutoční 
10.- 11. októbra  od 10.00 do 
18.00 h  v areáli Komunálne-

Darujte veci na prvý Mestský 
bazár. Ak sú objemné, OLO 
ich prevezie bezplatne 
Mesto plánuje na druhý októbrový ví-
kend prvý Mestský bazár. Veci doň môžu 
všetci Bratislavčania nosiť do centrály OLO 
na Ivánskej ceste 2 už v týchto dňoch. 

ho podniku na Bazovej 8, je 
podpora vzniku stabilného 
novovznikajúceho Bratislav-
ské, centra opätovného pou-
žitia (reuse centra).   „Chceme 
začať robiť veci inak – nevy-
hadzovať nepotrebné veci, ale 
dať im druhú šancu. To, čo 
nepotrebujeme my, sa môže 
zísť niekomu inému a naopak. 
Okrem toho bude Mestský 
bazár miestom, kde sa bude 
dať kúpiť jedinečný kúsok 
za symbolickú cenu. Príďte 
a  dajte veci kolovať!“  vyzýva 
primátor Bratislavy Matúš 
Vallo.  Vyzbierané financie 
budú použité na budovanie 
Bratislavského centra opätov-
ného použitia. 

Zber vecí bude prebiehať 
do 30. septembra v  centrá-
le OLO na Ivanskej ceste 22 
(oproti IKEA), vo vyhrade-
ných časoch: sobota 8:00 - 
18:00 h,  streda 12:00 - 18:00 
h, piatok 8:00 - 18:00 h. (Veci 
na opätovné použitie je však 
možné priniesť aj na zberný 
dvor, Stará Ivanská cesta 2). 

Darovať by ste mali čisté, 
zachovalé, funkčné a  kom-
pletné predmety. Môže to byť 
nečalúnený nábytok (naprí-
klad rámy postelí, ale nie mat-
race), knihy, spoločenské hry, 
hračky, kuchynské potreby, 
avšak nie elektronické, pred-
mety na šport, pre kutilov, 
detský sortiment ako kočíky 
či sedačky,  bicykle, kolobež-
ky, odrážadlá, trojkolky,  kan-
celárske a  školské potreby, 
chovateľské potreby a tiež hu-
dobné nástroje, ale takisto nie 
elektronické.

V  prípade, že chcete na 
Mestský bazár darovať ob-
jemný predmet alebo viacero 
vecí, ktoré sa nezmestia do 
osobného auta, môžete využiť 
počas posledných dvoch sep-
tembrových sobôt bezplatný 
odvoz týchto vecí. Po posúde-
ní ich vlastností vám OLO za-
bezpečí ich bezplatný odvoz. 
Formulát na odvoz nájdete na 
stránke https://www.olo.sk/
kolo/. (kr)

foto: ac

Začiatkom augusta rozčúlilo 
Petržalčanov-rezidentov, 

keď si na rezidenčnom parko-
visku našli na svojich autách 
´papuče´ od mestskej polície. 
Málokto z  nich totiž vedel, že 
podľa Zákona o cestnej premáv-
ke, „ak sú na parkovisku vyzna-
čené parkovacie miesta, vodič 
smie stáť len na nich“. A oni stá-
li mimo modrých boxov. Zákon 
síce v  Petržalke absurdný, ale 
platný. Vzápätí na to reagoval 
starosta Ján Hrčka a  vyhlásil, 
že „mestská časť bude po vy-
hodnotení prípadov refundovať 
oprávneným sťažovateľom ná-
klady na pokutu“. 

Mnohí sa potešili, ďalší sa 
však začali pýtať, kto je v tomto 
prípade oprávnený a ako vie le-
gálne mestská časť vrátiť penia-
ze, ktoré v súlade so zákonom 
vybrala na pokutách mestská 

Snáď bude 
pekná jeseň...
Na konci prázdnin pribudlo 
na Námestí Republiky 
drevené plató – terasa so 
zabudovaným hmlovým 
systémom. Súčasťou je aj 
verejné voľné sedenie. Je to 
prvý nástrel, ako by si ne-
docenené námestie mohli 
užívať až bežní obyvatelia, 
keďže dnes slúži najmä ľu-
ďom bez domova.

Podľa pôvodných plá-
nov mal byť v  priestore 

dnešného námestia umiest-
nený veľký obchodný dom 
Prior s parkoviskom. S jeho vy-
budovaním sa počítalo po do-
stavaní centrálnej osi s  rých-
lodráhou, čo sa nepodarilo.

Dnes chce mestská časť 
námestie revitalizovať. V apríli 
tohto roka zisťovala v  spolu-
práci s o.z. Punkt v participa-
tívnom procese u obyvateľov 
potreby tohto centrálneho 
verejného priestoru. Medzi 
prvkami infraštruktúry, ktoré 
ľuďom na námestí chýbajú, 
boli miesta na sedenie (60%), 
tienenie (60%), zdroj pitnej 
vody (55%), smetné koše 
(48%), verejné osvetlenie 
(41%). Väčšina ľudí dnes ná-
mestím len prechádza.

Po vyhodnotení podnetov 
bude na budúci rok nasle-
dovať architektonická súťaž, 
z  ktorej vzíde nová podoba 
námestia. „Aj preto je objekt 
drevenej terasy nastavený 
ako mobilný a  dočasný, aby 
sa po skončení teplých me-
siacov dala terasa demonto-
vať. Podľa toho, aký bude mať 
úspech, sa v  novej sezóne 
vráti na to isté miesto, prípad-
ne na iné miesto v  meste,“ 
informovala Marcela Glevic-
ká, manažérka komunikácie 
Metropolitného inštitútu Bra-
tislava. Ten pripravil projekt 
drevenej terasy v rámci snahy 
hlavného mesta o  lepšie ve-
rejné priestory.  (MiB)

foto: MiB

Ako chce mestská časť vracať  
peniaze za zákonné pokuty?

Mestská časť ešte 
nijakú pokutu žiada-
teľa-rezidenta nere-

fundovala. O tom, 
či tak vôbec urobí, 
rozhodnú poslanci 
na septembrovom 

miestnom zastupi-
teľstve. 

polícia. Ozvali sa dokonca 
hlasy, že ak sa budú vracať 
priestupcom za pokuty peniaze 
z miestneho rozpočtu, je to ne-
hospodárne nakladanie s verej-
nými financiami. Mestská časť 
hodlá tieto pochyby umlčať 
Všeobecne záväzným nariade-
ním o poskytovaní nenávratné-
ho príspevku na parkovanie. 

„Mestská časť zatiaľ nevy-
hovela žiadnej žiadosti, vzhľa-
dom na to, že návrh refun-
dácie pokút za neoprávnené 
parkovanie bude predmetom 
rokovania poslancov na sep-
tembrovom zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva,“ infor-
movala nás Mária Halašková 
z  komunikačného oddelenia 
Petržalky. „V  prípade schvále-
nia návrhu bude mestská časť 
skúmať skutkovú podstatu, 
teda dôvod, pre ktorý bol žia-

dateľ o  refundáciu pokutova-
ný. Žiadosť o refundáciu musí 
byť podložená pokutovými 
blokmi.“ 

Petržalka trpí zúfalým nedo-
statkom parkovacích miest a zá-
kon o  cestnej premávke, ktorý 
zakazuje parkovať mimo mod-
rých boxov na rezidenčných 
parkoviskách, jej obyvateľom 
ešte viac komplikuje situáciu. Je 
však riešením opakovane pre-
plácať legálne pokuty z  miest-
neho rozpočtu? Predstavte si, 
že si dá ktosi tú námahu, aby 
každý večer zavolal podnet na 
nezákonne zaparkované autá na 
mestskú políciu. Tá musí konať. 
A úrad bude tieto pokuty pre-
plácať. Dokedy? Nebolo by ro-
zumnejšie skôr vyvinúť tlak, aby 
sa znenie tohto zákona upravi-
lo?  (in)

foto: archív

Slovo  
šéfredaktorky

Vidieť to lepšie
Keď sledujem diskusie na 
sociál nych sieťach, väčšinou 
sa aj tá najúprimnejšia snaha 
stretáva u  mnohých s  krutou 
kritikou. Niekedy mám pocit, 
že keby magistrát alebo mest-
skú časť viedol aj samotný 
Ježiš, ani na ňom by dnes ne-
zostala nitka suchá. Nedostat-
ky zvýznamňujeme, pozitíva 
a snaha sa nám mália. Petržal-
ské noviny sa odmietajú viezť 
na podobnej vlne. Chceme dá-
vať veci do kontextu a  nie vy-
ťahovať chyby, aby sme zväč-
šovali vašu či našu frustráciu. 
Chceme klásť otázky, možno aj 
nepríjemné, ich cieľom je však 
hľadanie riešenia či kompro-
misu, nie prvoplánová kritika. 
Tak je to aj v prípade odstrá-
nených lavičiek na Gessayo-
vej (str.10), ktoré zmizli, pre-
tože kompetentní nenašli iný 
spôsob, ako sa zbaviť asociá-
lov, ktorí ľuďom hulákali pod 
oknami. 
A tak je to aj v prípade cyklotrás 
na zrekonštruovanej Mama-
teyovej a  Jiráskovej (str1 a  6). 
Hoci na prvý pohľad vyzerajú 
akoby znížili komfort motoris-
tov a vedú odnikiaľ nikam, nie 
je to tak. Ak sa mesto nevzdá 
svojich plánov, raz budú tvoriť 
súčasť petržalskej cyklistickej 
siete. A  obyvatelia ich ocenia. 
Chcem veriť, že to tak bude, 
pretože odmietam žiť v  pred-
stave, že každý komunálny 
politik kope len vo vlastný 
prospech. Napríklad poslanec 
Milan Vetrák už roky tlačí na 
mesto, aby riešilo petržalské 
terasy (str. 10) a nerobí to preto, 
že potrebuje zrekonštruovať tú 
pod vlastným bytom.
Vidieť to lepšie. K  tomu chcú 
prispieť aj príbehy nadšených 
a  zanietených ľudí, ktorých 
môžete denne stretnúť v Petr-
žalke. Tak ako Zuzku v  jej 
„hand-made“ čistiarni (str.8). 
Fascinujúca osoba, choďte 
sa s ňou zoznámiť. A napíšte 
nám, ak viete o  niekom po-
dobnom, koho by mali spo-
znať aj ostatní Petržalčania.
 Ingrid Jarunková



4 • 11. 9. 2020 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 11. 9. 2020 • 5S Í D L I S K OS Í D L I S K O

Koľko stromov vysadilo mesto na 
jeseň 2019 a na jar 2020? 

 Magistrát hlavného mesta SR vysadil 
na jeseň 2019 a na jar 2020 spolu 1697 
drevín (stromov a  krov). Konkrétne 
v Petržalke bolo na jeseň 2019 vysade-
ných 193 ks stromov a 169 krov a 52 ks 
stromov a 176 krov počas jari 2020.

V Petržalke boli výsadby realizované 
v nasledovných lokalitách: Starohájska 
ul., Rusovská cesta, Šintavská, Šusteko-
va-Bosákova, Farského pri Bille/Jantá-
rova, Mlynarovičova, Nám. Hraničiarov/
Osuského, Starohájska, Mamateyova. 

V  extrémnych mestských pod-
mienkach nemožno očakávať, že sa 
ujmú všetky. Mate prehľad o  tom, 
koľko z nich sa neujalo? Rátate s ich 
opätovným vysadením na jeseň?

 So starostlivosťou o zeleň súvisí aj 
potreba monitorovania jej životnosti 
s  cieľom zabezpečiť zeleni čím dlh-
ší život. Odborné oddelenie tvorby 
mestskej zelene kontroluje stav no-
vovysadených drevín priebežne pri 
terénnych ohliadkach. V  súčasnosti 
prebieha systematické mapovanie vý-
sadieb, ktoré uhynuli a bude potrebné 
realizovať ich náhradu. Dreviny budú 
nahradené v rámci jesennej výsadby.

Upravil magistrát starostlivosť 
o mladé stromy?

 V  rámci starostlivosti sa okrem 
iného uplatňuje inštalácia zavlažova-
cích vakov pri výsadbe, nové výsadby 
budú mať výsadbové misy vo voľných 

plochách pre zabránenie rastu burín 
a  na udržanie pôdnej vlhkosti, ako aj 
povýsadbové rezy.

Arboristi tvrdia, že popri nových 
rekonštrukciách chodníkov by 
malo byť bežné zavádzať závlaho-
vý systém pre stromy. Už ste niečo 
podobné v Bratislave skúsili?

 Zatiaľ sme tento typ závlahového 
systému pri rekonštrukciách chodní-
kov nepoužili.

Bratislava celé roky nemá paspor-
tizáciu zelene, nemáme prehľad 
o počte stromov, ani ich umiestne-
ní. Existuje už aktuálny generel ze-
lene? Vie sa bežný Bratislavčan do-
pátrať na internete, k  tomu, komu 
ten-ktorý strom na jeho ulici patrí?

 V minulosti boli spracované inven-
tarizácie drevín a  pasporty zelene na 
rôznych plochách na území mesta 
s  použitím rôznorodých metodík. 
Ucelenú inventarizáciu drevín voľne 
dostupnú pre verejnosť mesto v  sú-
časnosti spracovanú nemá.

Hlavné mesto v spolupráci s niekto-
rými mestskými časťami v  súčasnosti 
intenzívne pracuje na vytvorení zák-
ladov pre obstaranie jednotného evi-
denčného systému zelene, ktorý bude 
umožňovať efektívnu správu a údržbu 
mestskej zelene. Prvým krokom, ktorý 
bude predchádzať obstaraniu paspor-
tu zelene a inventarizácie drevín je ob-
staranie základného mapovania stro-
mov a  plôch zelene so zakreslením 

do digitálneho mapového podkladu. 
Príprava verejného obstarávania tohto 
podkladu v súčasnosti prebieha.

Cieľom mesta je systematickosť, kon-
tinuálnosť a  odbornosť údržby zelene 
v Bratislave, či už ide o mestskú alebo 
cestnú zeleň. Mesto aktuálne pripravuje 
aj pasportizáciu zelene, ktorá napomô-
že k  celkovému prehľadu o  drevinách 
v  meste. V  rámci skvalitnenia starostli-
vosti o zeleň je snahou mesta výsadba 
drevín, a  to aj na miestach, kde to 
predtým nebolo možné kvôli inžinier-
skym sieťam a  vytváranie nových pre 
vodu priepustných povrchov, najmä 
v  súvislosti s  novou výsadbou zelene. 
Príkladom úspechu, keď inžinierska sieť 
ustúpila pásu zelene, je prípad z Petržal-
ky, kedy stromová alej na Starohájskej 
vznikla vďaka tomu, že sa kvôli výsadbe 
stromov preložili inžinierske siete. Stalo 
sa tak úplne prvýkrát v histórii mesta.

Nezvažuje mesto verejnú elektro-
nickú evidenciu všetkej náhradnej 
výsadby zrealizovanej na území 
mesta? Povýsadbová starostlivosť 
by totiž mala trvať tri roky a  ak sa 
strom neujme, investor by ho mal 
nahradiť. Často sa to však nedeje.

 Evidenciu výrubov a náhradných vý-
sadieb majú na základe štatútu na sta-

rosti prioritne mestské časti. Elektronická 
evidencia náhradných výsadieb zavede-
ná nie je, o  takejto evidencii je možné 
uvažovať pri obstaraní inventarizácie 
drevín. Platí ale, že investori majú po-
vinnosť náhradnej výsadby za povolený 
výrub. Aktuálne je na webovej stránke 
hlavného mesta k  dispozícii mapa tý-
kajúca sa orezov, výrubov a  výsadby 
drevín v správe mesta pre lepší prehľad: 
https://bratislava.sk/sk/orezy-vyruby-a-
vysadba-drevin-v-sprave-mesta 

Ako to aktuálne vyzerá s pripravo-
vanou alejou na Panónskej, ktorú 
magistrát avizoval v  rámci cieľov 
v oblasti životného prostredia?

 V  prípade novej mestskej aleje na 
Panónskej došlo ku komplikáciám 
s  výsadbou drevín, ktorá momentál-
ne nie je technicky možná - jedným 
z  dôvodov je kanalizácia, ktorá vedie 
stredovým pásom a  tiež oplotenie 
v  stredovom páse, cestné aleje bý-
vajú v tomto problémové. Ak sa nám 
podarí nájsť úsek, kde bude možná 
výsadba, tak ju, samozrejme, zreali-
zujeme, hoci na základe aktuálne do-
stupných faktov musíme od plánova-
nej výsadby v tejto lokalite upustiť. 
Viac o tom, čo robí mesto pre stromy 
čítajte na www.10000stromov.sk. 
 (in)

foto: Marian Dekan

Od stromovej aleje na Panónskej muselo mesto upustiť
Starostlivosť o mladé stromy bola v predchádzajúcom 
volebnom období biedna. Nové vedenie magistrátu avizo-
valo výrazné zmeny. Na otázky odpovedá hovorkyňa ma-
gistrátu Katarína Rajčanová.

pomohli prežiť aj letné dažde

Boli sme sa pozrieť 
na stromy, ktoré 
mestská časť sadila 
v posledných dvoch 
rokoch a odchádzali 
sme spokojní. Väčši-
na prosperuje. 

Mladým stromom

Najčastejšou a  najpravde-
podobnejšou príčinou 

vysýchania stromov je, že sú 
po výsadbe málo alebo zle 
polievané. Zálievku „petržal-
ských stromov“ zabezpečuje 
od 1. 4. 2020 Referát správy 
verejných priestranstiev podľa 
požiadavky oddelenia životné-
ho prostredia. „Mestská časť 
stromy aj záhony vo vnútrob-
lokoch pravidelne polievala 
a bude tak robiť do konca sep-
tembra až polovice októbra, 
podľa aktuálnych denných 
teplôt. Na jeseň sa počet zá-
lievok zníži,“ informovala nás 
Mária Halašková z  komuni-
kačného oddelenia Petržalky. 

Tento rok pracovníkom 
referátu pomohlo aj poča-
sie,  oproti minuloročnému 
horúcemu letu bolo aj dosta-
tok vlahy. A  tiež to, že hoci 
Petržalka plánovala dosádzať 
na jeseň 2019 približne 100 

stromov, napokon vysadila 
len 30. Arboristi totiž tvrdia, 
že v  neprirodzených, až ex-
trémne mestských podmien-
kach je bežné, že sa neujme 
sedem kusov na sto novovy-
sadených. Pri 30 stromoch 
vysadených petržalským úra-
dom by teda prirodzené mi-
nuloročné straty mali byť len 
v počte dva kusy.

Prešli sme niekoľko miest, 
kde úrad v posledných dvoch 
rokoch sadil stromy, videli aj 
krásne vnútrobloky, ako na-
príklad ten na Budatínskej, 
kde sa zasadeným stromom 
darí. V  Petržalke je však stá-
le dosť prázdnych miest, kde 
by obyvatelia stromy privítali. 
Čo bolo príčinou nízkeho mi-
nuloročného počtu vysade-

ných stromov? „Bolo to z  in-
terných dôvodov,“ reagovala 
Mária Halašková.

Pre porovnanie - v  roku 
2018 vysadila mestská časť 
111 stromov - 45 na jar, 66 
na jeseň. V roku 2019 to bolo 
len 30 stromov - ZŠ Holíčska 
– areál - 10ks, Šustekova 11 - 
1ks, Holíčska 19 - 2ks, Holíč-
ska 48 - 3 ks, Ševčenkova 2 - 2 
ks, Kapicova - 12 ks v  rámci 
akcie „Skrášlime si okolie“. Na 
jar 2020 sa nesadilo.

Dodala však, že na jeseň 
2020 to chce úrad dobehnúť, 
plánuje vysadiť 155 kusov 
stromov. „Jesenné obdobie 
je veľmi vhodné na výsadbu 
stromov vzhľadom k  lepšej 
ujateľnosti a  menších náro-
kov na závlahu. Budúcu jar 

stromy rýchlo zakorenia a pri 
dostatočnej zálievke začnú 
ihneď rásť.“

Mestská časť zatiaľ ne-
disponuje zoznamom kon-
krétnych lokalít, ktorých sa 
bude týkať jesenná výsadba 
stromov. Ak máte tip, po-

deľte sa oň s úradom. Aj Eva 
Čevelová z  Oddelenia život-
ného prostredia pripomína, 
že pracovníci OŽP zväčša 
realizujú výsadbu na základe 
podnetov od občanov. „Danú 
lokalitu preskúmajú pomo-
cou technických máp. Ak ju 
vyhodnotia ako bezpečnú, 
zaradia ju do plánu výsad-
by,“ hovorí. Ak na váš podnet 
úrad nereagoval, môže to byť 
spôsobené aj tým, že stromy 
môžu byť vysádzané iba na 
miestach, na ktorých nepre-
chádzajú v podzemí inžinier-
ske siete. Niekedy sa hĺbenie 
jám pri samotnej výsadbe dá 
realizovať manuálne, teda bez 
strojovej techniky, aby nedoš-
lo k  nevedomému porušeniu 
podzemných vedení týchto 
sietí, niekedy však nepomôže 
ani to. Príkladom je pláno-
vaná alej na Panóskej, ktorú 
avizoval magistrát v  rámci 
programových cieľov v oblas-
ti životného prostredia. (Viac 
v  rozhovore Od stromovej 
aleje na Panónskej muselo 
mesto upustiť.) (in)

foto: Marian Dekan

Stromy v  mestskom pro-
stredí majú neprirodzené, 
až extrémne podmienky 
a  nemožno očakávať, že sa 
dokážu ujať všetky novo-
vysadené. Ak taký zbadáte 
vo svojom okolí, informujte 
o  tom oddelenie životného 
prostredia miestneho úradu.

Sadené na jeseň 2019 - Holíčska 48

Sadené na jeseň 2018 – Markova 15

Sadené na jar 2018 – Budatínska 3

Sivý zákal čas nemá, neodkladajte návštevu lekára ani počas koronakrízy
Hovorí sa, že čas lieči. V prípade sivého zákalu to neplatí. Podceňovanie ochorenia a odkladanie 
operácie môže spôsobiť vážne komplikácie. Aj slepotu.

Tomuto ochoreniu sa nevyhne takmer nikto z nás. Šošovka sa môže vplyvom metabolických procesov zakaliť každému. Odstrániť 
by sa mal čo najskôr. Možné je to prostredníctvom bezpečného a bezbolestného operačného zákroku. Ten je hradený zdravotnou 
poisťovňou. „Operácia sivého zákalu je v súčasnosti najčastejšie sa realizovanou operáciou vôbec. Trvá niekoľko minút a počas 
nej je možné odstrániť aj okuliare na čítanie, do diaľky i oboje,“ hovorí MUDr. Radovan Piovarči, primár očnej kliniky NeoVízia. 

Operácia sivého zákalu by sa odkladať nemala. Ani v dobe súčasnej pandémie. Zodpovedné správanie je síce v boji s koronavíru-
som dôležité, no to ešte neznamená, že by sme nemali venovať pozornosť aj ďalším akútnym stavom a prevencii. Neskôr môže byť 
neskoro. Strach z nakazenia sa v zdravotníckom zariadení nie je opodstatnený. „Spĺňame tie najprísnejšie opatrenia. Pacienti sa 
návštevou u nás nevystavujú žiadnemu riziku. Zájsť si k lekárovi je skrátka potrebné. Cieľom je poskytnúť pacientom čo naj-
vyššiu ochranu. Obavy nie sú na mieste,“ pokračuje MUDr. Piovarči. Pacienti sú na klinike neustále chránení aj vďaka germicídnym 
žiaričom. Tie ničia vírusy a baktérie vo vzduchu. Priestory kliniky sú dôkladne dezinfikované aj ozónom. 

Kvôli stromovej aleji na Starohájskej 
preložili inžinierske siete. 

➤
➤
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Pokračovanie zo strany 1
Neverí, že ona, pokraču-

júca rovno, má prednosť. Na 
to by vodiči nemali zabúdať. 
A  tiež na to, že ak je niekde 
zaznačená cyklotrasa, parko-
vať na nej tak, ako sme vide-

li na Blagoevovej, sa nemá. 
Cyklisti by si zas mohli zvyk-
núť, že ak majú k  dispozícii 
cyklotrasu, mali by ju vyu-
žívať. Na Jiráskovej nás na-
príklad po chodníku obiehali 
niekoľkí.   

Cyklotrasy sa prepoja

Na Jiráskovej možno vidieť 
aj zúfalú nesystematickosť 
predchádzajúcich vedení 
mesta pri plánovaní chodní-
kov a cyklotrás - „dvojprúdo-
vý“ chodník pre plavárňou. 
Aj dve cyklotrasy na Mama-
teyovej a  Jiráskovej vyzerajú, 
že začínajú a končia náhle, sú 
osamotené a bez zmyslu, av-
šak nie je to tak. 

„Cyklotrasa S382 na Ma-
mateyovej bude na jednej stra-
ne prepojená cez trasu S383 
po Bosákovej (mesto aktuálne 
pripravuje jej obnovu) s hlav-
nou petržalskou radiálou R18,“ 
informuje stránke Cyklokoa-
lície, ktorá pre magistrát bez-

Jiráskova, križovatka s Prokofievovou 
od zdravotného strediska

Dve cyklotrasy na 
Mamateyovej a Jirásko-
vej vyzerajú, že začí-
najú a končia náhle, 
sú osamotené a bez 
zmyslu, avšak nie je to 
tak. Cyklotrasa na Ma-
mateyovej sa prepojí s 
trasou pri Chorvátskom 
ramene, Jiráskova bude 
po dostavbe električko-
vej trate priamo napoje-
ná na hlavnú petržal-
skú radiálu R18.

Zhluk čiar je trocha chaos, orientačný ostrovček sa sem už, 
bohužiaľ, nevošiel. Nájdete tu aj tzv. žraločie zuby, vyznačova-
nie prednosti v  jazde. „Toto dopravné značenie bolo do našej 
legislatívy prebrané tento rok na základe dobrej praxe zo za-
hraničia a ide zrejme o prvé použitie na Slovensku,“ informuje 
Cyklokoalícia.

platne vypracovala obe nové 
petržalské cyklotrasy. Mama-
teyova sa teda prepojí s trasou 
pri Chorvátskom ramene na 
jednej strane a na druhej s pri-
pravovaným 4. okruhom (O4) 
a tiež bude predĺžená cez Ov-
sište na hrádzu. Cyklotrasa O4 
tak prepojí hrádzu s  Námes-
tím hraničiarov. V pláne je tiež, 
že na križovatke Mamateyova 
– Gettingova budú cyklisti jaz-
diť úplne mimo priestoru pre 
motorovú dopravu. Cyklotrasa 
bude viesť po obvode križo-
vatky. Mimo hlavný dopravný 
priestor by v budúcnosti mala 
byť cyklotrasa v  križovatke 
Mamateyovej, Furdekovej 
a Šustekovej. 

Jiráskova (Trasa S492) zas 
nadväzuje na trasu R38 pri 
Chorvátskom ramene a  po 
dostavbe električkovej tra-
te bude priamo napojená na 
hlavnú R18.

Dve nové cyklotrasy sú 
nadštandardným riešením vo 
východiskovej situácii, kto-
rú projektant Michal Ďurta 
z  Cyklokoalície, mal. Zadanie 
bolo totiž limitované len na 

zmeny vodorovného a  zvislé-
ho dopravného značenia, čiže 
v  niektorých bodoch musel 
robiť kompromisy. Na jed-
nej strane teda nebolo možné 
robiť žiadne stavebné úpravy 
ulice, na druhej, tieto cyklot-
rasy mesto takmer nič nestáli. 
Upravovalo sa len vodorovné 
značenie.  „V budúcnosti je však 
možné vzniknuté cyklotrasy 
podľa potreby ďalej vylepšovať 
a vytvoriť aj stavebne oddelené 
úseky,“ citujeme Cyklokoalíciu.

Aktuálne vedenie ma-
gistrátu je presvedčené, že 
úprava dopravného značenia 
je dobrý spôsob, ako rých-
lejšie zrealizovať nové úseky 
cyklistických komunikácií 
a postupne zlepšovať bezpeč-
nosť. „Čím viac cyklistických 
komunikácií (či už cyklopru-
hov, segregovaných cyklotrás, 
či zón 30) bude v  meste do-
stupných, tým jednoduchšie 
a  bezpečnejšie bude pohy-
bovať sa na bicykli do školy, 
práce či obchodu,“ vysvetľuje 
stránka magistrátu Bicykluj 
Bratislava. (in) 

foto: Marian Dekan, in

Riešenie objazdu zastávok na Mamateyovej nie je ideál-
ne. Jednak je tam pôvodný betón ešte z osemdesiatych ro-
kov minulého storočia, jednak môže ohroziť čakajúcich na 
autobus. Cyklisti dajú zrejme prednosť buspruhu popred 
zastávku, čo je logickejšie a aj legálne. 

➤

Vodičov bolí 
srdce, keď vidia to 
množstvo vyšrafo-
vanej vozovky pred 
Kauflandom, ktorá 
im zrušením pruhu 
skomplikovala odbo-
čovanie zo super-
marketu doľava.

➤

➤

➤

Cena 44 eur na mesiac za 
osobné auto je pre nere-

zidentov rozhodne zaujíma-
vejšia, ako platiť za nočné par-
kovanie 1 euro na hodinu na 
rezidenčných parkoviskách. 
Miesto si tu však platia aj do-
máci, ktorí majú v  tejto ob-
lasti problém zaparkovať. Na 
Šintavskej sú odparkované aj 
karavany či nákladné autá, vy-
hradené miesto tú má vyše 120 
vozidiel. Ako nám prezradil 
správca, ktorý sa o parkovisko 
stará, kým v predchádzajúcich 
rokoch mali vždy zopár miest 
voľných, po spustení parkova-
cej politiky sú plní. 

Prenajímať v  Petržalke, 
ktorá trpí zúfalým nedostat-

kom parkovacích miest aj pre 
samotných rezidentov, parko-
visko súkromníkovi, sa však 
javí ako absurdné. Aký bol 
motív k  tomuto rozhodnu-
tiu? Pýtali sme sa hovorkyne 
magistrátu Kataríny Rajčano-
vej, keďže parkovisko stojí na 
pozemkoch mesta. „Uvedený 
pozemok registra „C“ KN, 
parc. č. 1812, k.ú. Petržal-
ka bol prenajatý Zmluvou 
o nájme pozemku Mestskému 
parkovaciemu systému, spol. 
s r.o., ktorá bola ukončená ku 
dňu 31.08.2014.

Dňa 01.09.2014 nadobudla 
účinnosť Zmluva o spoluprá-
ci pri zabezpečovaní dočasnej 
prevádzky parkovania na 

častiach miestnych komuni-
kácií v  Bratislave, uzatvo-
rená medzi prenajímateľom 
(hl. mestom) a  tretím sub-
jektov, spoločnosťou BESICO 
SK, s.r.o.,“ vysvetlila, pričom 
dodala, že mesto sa aktuálne 
snaží zmluvu ukončiť. „K vý-
povedi zmluvy so spoločnos-
ťou BESICO došlo z  dôvodu, 
že mestská časť žiada par-
kovisko do svojej správy. Na 

základe ich žiadosti vedenie 
mesta vydalo pokyn na ukon-
čenie zmluvného vzťahu.“

To však, zdá sa, nie je také 
jednoduché. „Prvú výpoveď 
zmluvy odoslanú poštou si 
adresát spoločnosť BESICO 
SK neprevzala. Druhý pokus 
o  doručenie výpovede bol 
uskutočnený prostredníctvom 
doručenia do elektronickej 
schránky spoločnosti. Na zá-

klade elektronickej doručen-
ky bola výpoveď doručená 
spoločnosti dňa 25.7.2020. 
Výpovedná doba je 2 mesia-
ce a začína plynúť od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane, tj. výpoved-
ná doba plynie v  mesiacoch 
august a september 2020.“

(in)
foto: Marian Dekan

Súkromné parkovisko na Šintavskej je po 
spustení parkovacieho systému v Petržalke 
plné a v poradovníku čakajú ďalší záujem-
covia. Zrejme sa nedočkajú, mestská časť ho 
žiada do svojej správy.

Súkromné parkovisko chcú zrušiť
D O P R AVAD O P R AVA

Mestská časť už nechce, aby na 
veľkom parkovisku na Šintavskej 

zarábal súkromník. 
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V petržalskej „hand-made“ čistiarni sa  
o škvrnách debatuje 

„Vám sa to podarilo?!“ pýta sa mladík v Čistiarni u Zuzky a so šťast-
ným úsmevom si obzerá svoju bundu. „Bola od filmárskej krvi... 
Nedával som tomu šancu,“ vysvetlí nám. Svoju bundu má rád, nie 
je to preňho len „handra“, čo lacno kúpil a po sezóne chcel vyhodiť. 
A presne takíto ľudia chodia do Zuzkinej čistiarne. Často ako na 
miesto poslednej záchrany. 

Zuzka s Monikou dokážu 
v čistiarni hodiny disku-

tovať o najlepšom spôsobe 
vyčistenia oblečenia, keď 

ale zavrú dvere svojej pre-
vádzky, svet škvŕn zmizne. 

Vyčistiť svoje hlavy vyrá-
žajú do hôr alebo na lyže. 

V zime aj každý víkend.

Malá prevádzka na Ná-
mestí hraničiarov upú-

ta výkladom. V  ňom môžete 
obdivovať žehličky z  19. sto-
ročia, jedna je vraj dokonca 
na plyn. Mňa zaujme stará so-
cialistická, akú používala moja 
mama, keď som bola malá. 
Nájdete tu aj práčku Perleta 
z roku 1950 či starý mangeľ... 
Krásne artefakty uprostred 
levanduľových drobností tešia 
oko. Zuzku Vrškovú vyruší-
me pri žehlení nohavíc. „Nie, 
múzeum ani čistiareň nebol 
plán,“ usmeje sa a začína roz-
právať svoj príbeh.

„Ako matka dvoch detí 
bez muža a  výživného máte 
jedinú možnosť, ako uživiť 
rodinu. Chodiť do dvoch, 

troch robôt. Preto som vždy 
mala nejakú brigádu. Až raz 
som sa ocitla v žehliarni, kde 
ma naučili žehliť košele. Za-
ujímalo ma však aj, ako sa 
čistia obleky, saká či kabáty, 
a  tak som sa zamestnala aj 
v  čistiarni,“ priznáva, že je 
zvedavá. „Len som chcela ve-
dieť, ako to funguje.“

Keď žehliareň zrušili, po-
kračovala Zuzka v žehlení ko-
šieľ doma. „Postupne ich bolo 
toľko, až ma vytlačili z bytu,“ 
smeje sa a dodáva, že keď už 
sa tam nedalo chodiť, deti ju 
vyhnali so slovami, že si má 
otvoriť čistiareň. Stalo sa tak 
vo februári 2016 a začínala so 
sloganom „Kabáty po zime, 
nepatria do skrine!“

Spočiatku robila denne aj 
16 hodín. Až kým ju osud 
„neskontaktoval“ s  Monikou 
Krchovou. „Občas sa tu za-
stavila na kus reči kolegyňa 
z  vedľajšej predajne obuvi. 
Pýtala som sa jej: Nechceš mi 
pomôcť žehliť? Povešaj aspoň 
košele... Zoberiem ťa ako bri-
gádničku. A  ona nie a  nie... 
a  napokon sa stala mojou 
kolegyňou,“ spomína Zuzka 
s  úsmevom. Nielen v  robote 
sa zladili. Stali sa z nich také 
kamarátky, že 
spolu vyrážajú aj 
do hôr alebo na 
lyže. „Spolu v  ro-
bote aj mimo nej. Neleziete 
si na nervy?“ nedá sa mi ne-
spýtať. „Občas áno, ale vieme 
s  tým pracovať,“ reagujú so 
smiechom.

Rada sa podelí  
o know-how

„S chemickým čistením 
som sa nestotožnila. Chcela 
som to skúsiť inak. Študova-
la som etikety, vlákna, lát-
ky, históriu, dopracovala sa 
k  metóde využívania lúhu, 
namáčania, prvému vare-
niu domácich mydiel z kostí. 

Dobrými radami mi pomohlo 
aj Spoločenstvo práčovní 
a  čistiarní,“ spomína žena, 
s  ktorou dnes môžete deba-
tovať o škvrnách celé hodiny. 
Viem odhadnúť, či sú zásadi-
té alebo kyslé, - rozdiel je vraj 
veľmi podstatný -, a vie, to aj 
vtipne zdôvodniť. „Dôležité je 
umiestnenie. Škvrny od jedla 
asi nebudú na chrbte, jedine 
na vianočných trhoch... My 

už vieme, že keď klienti prídu 
v  decembri, toto je klobáska 
a toto kečup, káva, víno a po-
dobne. Na zadku býva žuvač-
ka a živica...“

Ľudia vraj robia často chy-
by pri ich svojpomocnom od-
straňovaní, použijú aj ocot, aj 
sódu bikarbónu, škvrny tým 
„zapečú“, a  potom prichá-
dzajú k  Zuzke po záchranu 
obľúbeného kúsku. A  ona 
s nimi diskutuje a dáva nádej 
aj tým, ktorých inde odmiet-
li. „Nemám problém podeliť 
sa o  svoje know-how. Myd-

lové vločky, ktoré pri praní 
využívam ja, ponúkam aj 
klientom. Moje tajomstvo je 
prosté, spočíva v znalosti vlá-
kien, v  namáčaní a  ručnom 
odstraňovaní škvŕn tlakový-
mi pištoľami s  vodou, alebo 
parou.“

A  tiež v  prístupe. Jej 
„hand-made“ čistiareň vy-
žaduje čas. Dáva čas vláknu, 
aby zmäklo, aby sa z  neho 

dali škvrny od-
strániť šetrne 
a nepoškodili ho. 
Kvantitou sa pre-

to nikdy nevyrovná chemic-
kej čistiarni, to však ani nie 
je jej cieľom. „Nechceme ex-
pandovať. Stratilo by sa čaro, 
individuálny prístup, do-
mácku atmosféru.. Chceme 
zostať lokálnou čistiarňou 
rodinného typu so spokojný-
mi klientmi. Radosť našich 
klientov nás na tejto práci 
teší najviac.“ 

O  tom, že sa jej to darí, 
svedčia aj recenzie na Googli. 
Jedna je doslova poetická. 
„Návšteva tejto čistiarne 
očistí nielen šatstvo, ale aj 

dušu. Ono je to takto: Čis-
tiareň u  Zuzky nie je a  ani 
nechce byť pre každého,“ píše 
Milan „Môžete si zavolať, a 
odovzdať bielizeň kuriérovi. 
Potom vám ju zasa iný ku-
riér čistú vyloží a  vy si hrdo 
odškrtnete položku z  to-do 
listu. Alebo prídete k  Zuzke. 
Zuzku úprimne zaujíma nie-
len prinesený kus oblečenia, 
ale aj príbeh, pre ktorý vám 
na ňom záleží, a  teda vy. 
Očistí ho s  rovnakou láskou, 
ako by ste si ho čistili sami. 
A tiež vám vysvetlí, čo sa s ob-
lečením dialo. Ak očakávate, 
že len zhodíte, zaplatíte a  o 
dva dni zdrapnete kôš bie-
lizne, nechoďte k  Zuzke. Ak 
chcete vaše oblečenie zveriť 
niekomu, komu na ňom bude 
záležať rovnako, ako na ňom 
záleží vám, pochybujem, že 
okrem vlastnej mamy máte 
ešte inú možnosť. Ale je to 
príjemná možnosť, za ktorú 
som veľmi vďačný.“

Keď Zuzku počúvate roz-
právať o svojich zákazníkoch, 
máte pocit, že konzum v spo-
ločnosti zďaleka nebujnie tak, 
ako nás strašia. „Iba malé per-
cento ľudí funguje systémom 
kúpim a po sezóne vyhodím,“ 
hovorí. „K nám chodia ľudia 
so svojimi obľúbenými kúska-
mi, ktorých sa ťažko vzdá-
vajú. Chcú ich vyčistiť a  ďa-
lej nosiť. Potom sú to starší 
ľudia, ktorí si takisto vážia 
svoje veci. Tí prinášajú aj po-
steľnú bielizeň, paplóny, van-
kúše, deky, poťahy na matra-
ce.“ Majú to tu radi, pretože 
sa tu aj socializujú a dobre sa 

tu cíti aj ich domáci miláčik, 
ktorý v miske pri dverách náj-
de vodu aj zopár granúl. Zuz-
ka im neraz pomôže aj inak, 
ak potrebujú. Uvarí kávičku, 
alebo čaj, požičia dáždnik, ak 
prší, prípadne veci dovezie 
domov.

Čistiareň vyhľadávajú aj ľu-
dia obľubujúci secondhandy, 
športovci s  gore-texovými 
vecami, ale aj zaneprázdnení 
pracujúci, čo veľa cestujú.

Jeden taký elegantný pán 
v obleku práve vošiel a nechá-
va u Zuzky celú náruč bielych 
košieľ. Práve košele a  obleky 
sú tu najčastejší artikel na 
čistenie, nasledujú bundy, ka-
báty a, samozrejme, delikátne 
šaty. S kontrastnými farbami, 
flitrami, kamienkami, korál-
kami, ktoré by chemická čis-
tiareň rozleptala. Ako správ-
ny neznalec sa pýtam, ako sa 
ekologicky čistia svadobné 
šaty a obleky, ktoré sa nedajú 
prať. „My ich perieme,“ pre-
kvapí ma Zuzka a  vysvetlí, 
že našla šetrný spôsob. Hoci 
aj ona sa učila. „Zničila som 
pritom štyri frajerove oble-
ky a  zopár vecí príbuzných,“ 
smeje sa dnes.

Petržalka je vďačná na 
klientov, ale Zuzka tvrdí, že 
v podstate celá Bratislava. Ži-
jeme tu rýchlo, nemáme čas. 
„Keby vzniklo 15 takýchto čis-
tiarní po Bratislave, uživili by 
sa,“ myslí si na základe vlast-
ných skúseností. Ľudia k  nej 
totiž prichádzajú nielen z ce-
lej Bratislavy, ale aj jej okolia.

(in)
foto: Matúš Husár„Vraciam ľuďom veci v takom stave, 

v akom by som ich chcela dostať ja sama.“

Milan Tomka (25) sníval o bezo-
balovom obchode už v čase, keď 
fungovali len v zahraničí. Po štúdiu 
ekonomiky a štatistiky sa preto za-
mestnal v nadnárodnej korpo-
rácii, aby si naň našetril. Otvo-
riť malý obchod, v ktorom 
aj sám predáva, sa napokon 
rozhodol v Petržalke. 

Bezobalový obchod, ktorý ponúka aj cukrovinky

„Podobných prevádzok 
je v  Bratislave málo 

a  v  Petržalke komplexnej-
šia predajňa s  potravinami 
aj s  drogériou chýbala, hoci 
dopyt existuje,“ hovorí mladý 
muž, ktorému sa podarilo skĺ-
biť túžbu vytvárať udržateľnej-
šiu spoločnosť s  talentom pre 
financie a  záujmom o  zdravú 
výživu.

Perma Market nájdem na 
rohu prvej z  dvoch zelených 
bytových veží na začiatku 
Petržalky, na Bosákovej 7. „Su-
per, že ponúkate aj normálnu 
múku,“ hovorí zákazníčka, 
ktorá je akurát vo vnútri. Milan 
Tomka mi neskôr vysvetlí, že 
jeho cieľom nebolo mať len 
eko bio raw potraviny, hlav-
ným motívom bolo fungovať 
bez obalov. Aj preto si vyberá 
len takých dodávateľov, ktorí 
sú schopní doručiť mu tovar 
bez vzniku ďalšieho odpadu.    
 Prechádzam sa malým 
útulným priestorom, v  kto-
rom sa obsluhujete sami. Do 
„vlastného skla“ si z dávkova-
čov nasypete strukoviny, ore-
chy, ryžu, cestoviny, prací gél 

n a č a p u j e t e 
do nádoby, ktorá sa dá pou-
žívať opakovane. „Výnimkou 
je múka, tú vám z  vriec na-
beriem sám, nech neodchá-
dzate so zaprášenými ruka-
mi a  nákup netrvá zbytočne 
dlho. K dispozícii mám aj pa-
pierové vrecká alebo sklené 
poháre pre tých, ktorí si obal 
zabudli alebo prichádzajú po 
prvý raz,“ hovorí Milan Tomka. 

V prioritách má jasno, snaží 
sa uprednostňovať domácich 
výrobcov. Dodávateľov hľadal 
na internete, ale aj na hand 
made trhoch. Ak ho niekto 
zaujal, oslovil ho. „Napríklad 
tieto včelobaly robí jeden Bra-
tislavčan. Zákazníci do včelím 
voskom povoskovanej bioba-
vlny balia chlieb a veľmi si to 
pochvaľujú.“ Podobne je to 
s korením, medom či čapova-
nými sirupmi.... Cestoviny, aj 
tie klasické, sú zase zo Sloven-
ského Grobu. Mamy deťom 
kupujú tenké plátky zo suše-
ného ovocia, ktoré vyrábajú 
manželia z Malinova. 

Pozerám na fazuľu a  šošo-
vicu, nie všetky zachovávajú 

lokálny princíp. „Je smutné, 
že takéto produkty je veľký 

problém získať z  domáceho 
trhu. Aspoň klasickú šošovicu 
sa nám podarilo zohnať na Slo-
vensku, červená je však z Kana-
dy, ako v každom obchode.“

V drogérii známe zahranič-
né značky nenájdete. Pre ne 
je problém doviezť tovar tak, 
aby bol zachovaný princípu 
bez obalu. Tie, ktoré ponúkajú 
v Perma Markete, však vyzná-
vajú eko princípy, niekedy až 
do takých detailov, že aj drevo 
z kefy na toaletu je z ekologic-
kého poľnohospodárstva. 

Čo má v  ponuke prekvapí, 
sú vážené cukrovinky. „Áno, 
sú aj zákazníci, ktorí nepre-
ferujú nevyhnutne bio, prio-
ritnejšie je pre nich minima-
lizovať svoj odpad. A  potom 
zvedavci, ktorí sem nakuknú. 
Aj pre tých sme chceli niečo 
mať,“ usmieva sa Milan Tom-
ka. „Postupne chceme pridať 
najmä pečivo, chladené vý-
robky, mlieko, vajíčka, aby 
sme sa stali malými potravi-
nami, kde človek nakúpi na 
večeru a  nepríde sem len na 
doplnkový nákup z  hyper-
marketu.“   (in)

foto: Marian Dekan

Je to viac ako práca
„Najhoršie to bolo, keď začala korona. Bol akurát marec, 

ľudia mali začať nosiť bundy a kabáty po zime, ale nechodili. 
Kým za deň vyčistíme bežne okolo 60 vecí, vtedy sme šli tak na 
20 percent,“ spomína Zuzka. A tak šili rúška a vymyslela akciu 
´droždie´. Rozdávali ho ku každému vyčistenému kúsku. „To 
nám veľmi pomohlo, ale aj tak sme minuli všetky rezervy a te-
raz začíname od nuly.“

Ide do toho znova, pretože je to viac ako práca. Živí ju to, 
s  čím je duševne stotožnená. „Svojím spôsobom robíme aj 
osvetu. Ukazujeme, že sa dá prať aj ekologicky, bez chemických 
prostriedkov. Napĺňa ma, že robím niečo pre prírodu aj pre ľudí. 
Ten pocit užitočnosti je pre mňa dôležitý,“ dodáva Zuzka.
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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

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

O akú časť Petržalky vlast-
ne ide? Je to okrajová 

oblasť za Matadorkou, zo zá-
padu je diaľnica D2, z východu 
Kaukazská ulica z  juhu Brat-
ská. Väčšinovým vlastníkom 
pozemkov je Rímskokatolícka 
cirkev, najmä Bratislavská ar-
cidiecéza. Zrejme aj preto vo 
vizualizáciách dominuje veľký 
kostol. Vizualizácie spracova-
teľa plánu sú však len orien-
tačné, k realizácii štvrte je ešte 
ďaleko, rovnako je otázne, či 
to bude „cirkevné sídlisko“, 
ako ho charakterizoval por-
tál https://www.tvnoviny.sk/. 
Úlohou územného plánu zóny 
je totiž len podrobnejšie roz-
pracovať danú oblasť v súlade 

s  územným plánom mesta. 
Ak prejde, bude slúžiť ako 
podklad pre vytvorenie územ-
noplánovacej dokumentácie, 
využiteľnej pre proces územ-

ného rozhodovania a  usmer-
ňovania výstavby v zóne.

Plán navrhuje v  centrálnej 
časti územia verejný park. 
„Súčasťou územia parku sú 

Darmo žiadajú obyvatelia 
Rovniankovej o  opravu 

povrchu terasy miestny úrad, 
táto terasa nie je zverená do 
správy mestskej časti a  tá ne-
môže investovať do cudzieho 
majetku. Petržalka má v sprá-
ve sotva štvrtinu terás, mesto 
oficiálne len dve! Zbytok sú 
terasy, kde sa správca so spolo-
čenstvami vlastníkov bytov ne-
vedia dohodnúť, komu vlastne 
terasa patrí a napokon tie, pri 
ktorých vám kataster vyho-

dí údaj „neexistuje záznam 
o  vlastníkoch“, teda sú nevy-
sporiadané, nepatria nikomu.

Pred rokom bola založe-
ná pracovná skupina „Po-
chôdzne terasy“ a  pozitívne 
je, že už ukončená evidencia 
všetkých terás na území Petr-
žalky. Mesto aktuálne hľadá 
spôsob, ako opraviť aj terasy, 
ktoré oficiálne nemá v správe.

Ďalší problém týkajúci sa 
terás je každoročná 200-tisí-
cová dotácia na rekonštrukciu 
verejnoprospešných prvkov 
pochôdznych terás v hlavnom 
meste. Hoci ju poslanci schvá-
lili už v roku 2017, záujemcovia 
z vysporiadaných terás sa k nej 
nevedia dostať. „Jednou z obe-
tí pandémie koronavírusu 
bol aj tohtoročný dotačný sys-
tém na terasy. Vedenie mesta 
sa rozhodlo, že v  rámci úspor 
v  rozpočte zruší celú sumu 
vyčlenenú na tieto účely,“ po-
vedal nám mestský a  miestny 

„Pred štyrmi rokmi nám 
na Gessayovej za ZŠ 

zriadili lavičky,“ začína svoju 
sťažnosť čitateľka Marta. „No 
a pred rokom sa vraj akýsi pán 
z  MŠ rozhodol, že lavičky dá 
zlikvidovať úplne kvôli bez-
domovcom. Zmizlo všetkých 
šestnásť! Námestie hraničia-
rov je dosť dlhá ulica, hlavne 
pre starých a  chorých ľudí. 
Každému z nás môže prísť zle, 
a nemáme si ani kde sadnúť!“

Pani Marta má 67 rokov, ope-
rované koleno a  bedrový kĺb. 
Lavička je pre ňu nutnosť. „Keby 
sa aspoň pár vrátilo naspäť,“ žia-
dala nás o pomoc. Prečo to nie 
je možné?

„Lavičky vo vnútrobloku na 
Gessayovej ulici odstránili ešte 
v  minulom roku pracovníci 
Oddelenia životného prostre-
dia mestskej časti na viaceré 
podnety obyvateľov z okolitých 
bytových domov sťažujúcich 
sa na neprispôsobivých obča-
nov, ktorí sa zdržiavali na la-

vičkách, zakladali si v blízkosti 
oheň a  robili hluk a  neporia-
dok,“ povedala nám Mária Ha-
lašková z referátu komunikácie 
Petržalky, pričom dodala, že 
„z týchto dôvodov mestská časť 
neplánuje osádzať v tejto loka-
lite nové lavičky“.

Často sa o Petržalke hovorí, 
že je anonymná, nepoznáme 
svojich susedov a mali by sme 
viac rozvíjať komunitný život. 
Tam, kde lavičky vo vnútrob-
lokoch sú, môžete vidieť po-
sedávať susedov, často psíčka-
rov, seniorov, matky s deťmi. 
Lenže obyvatelia Gessayovej 
majú vo vnútrobloku nasťa-

hovaných asociálov a  akoby 
im nezostávalo nič iné len ča-
kať, či a kedy sa presunú inde. 
Je to takto v poriadku? 

Nemalo by byť logickejšie, 
že znova zažiadajú o osadenie 
lavičiek samosprávu a  budú 
tlačiť na mestskú políciu, aby 
v  ich vnútrobloku dohliadla 
na poriadok? (in)

 foto: archív čitateľky

Je v poriadku riešiť problém 
s asociálmi likvidovaním lavičiek?
Riešiť problém hulákajúcich asociálov pod 
oknami odstránením lavičiek, na ktorých 
sedia, nie je v Bratislave ojedinelé riešenie. 
Majú byť však bežní ľudia obmedzovaní len 
preto, že si s nimi polícia nevie rady? 

Požiadajte o lavičku!
„Obyvatelia môžu kontaktovať Referát čistoty a  poriadku 

Oddelenia životného prostredia so žiadosťou o  osadenie la-
vičky v  danej lokalite. Pracovníci následne v  teréne posúdia, 
či je lokalita vhodná z hľadiska priestoru a bezpečnosti. V prí-
pade, že je vyhovujúca, OŽP ju zaradí do plánu realizačných 
prác a vydá pokyn pre pracovníkov Referátu správy verejných 
priestranstiev mestskej časti na osadenie lavičky/lavičiek,“ in-
formovala nás Mária Halašková.

„Na terase nám 
rastie tráva, po kto-
rej už pomaly bude-
me chodiť, lebo sa 
to nečistí. Alebo ju 
začne niekto kosiť? 
Keď prší, tak nie je 
ani kade ísť,“ píše 
čitateľka Ľudmila 
z Rovniankovej 5-15. 

poslanec Milan Vetrák, ktorý 
sa dlhodobo téme terás venu-
je. „Súčasný stav s ohľadom 
na koronakrízu však už 
umožňuje prehodnotiť 
tento prístup.“

Ako nás infor-
moval po stretnutí 
na magistráte, časť 
finančných prostried-
kov sa v tomto roku opä-
tovne vyčlení na tieto účely 
a  vykonávacie pravidlá sa 
konečne dotiahnu do konca. 
„Mrzí ma, že sa veci nehýbu 
dopredu, hoci od nástupu 
nového vedenia uplynulo 
viac ako 1,5 roka, ale záujem 
o  túto problematiku naďalej 
pretrváva, čo považujem za 

kľúčové, lebo 
v  minulosti to 

tak nebolo.“
Za najväčší doterajší prob-

lém považuje nepochopenie 
zo strany magistrátu, ktorý sa 
snaží riešiť terasy komplexne, 
t.j. tie, čo sú vo vlastníctve 
mesta, majetkovo vysporiada-
né aj majetkovo nevysporia-
dané. „Je to nesprávny prístup, 
pretože dotačný systém sa 

týka výlučne terás, ktoré nie sú 
vo vlastníctve mesta, a sú ma-
jetkovo vysporiadané,“ vysvet-
ľuje. „Verím, že sa nám v tomto 
roku podarí podporiť aspoň 
menšie projekty (napr. vypra-
covanie projektovej dokumen-
tácie alebo opravy schodísk 
k terasám) a že na budúci rok 
to už začne fungovať tak, ako 
všetci očakávame.“ (in)

foto: Marian Dekan

Dotácia na terasy ako obeť pandémie Ak vás zaujíma, aká 
výstavba by sa moh-
la realizovať v zóne 
Kapitulský dvor, 
príďte 23. septembra 
do Domu kultúry 
Zrkadlový háj. Usku-
toční sa tam verejné 
prerokovanie návrhu 
Územného plánu 
zóny Kapitulský dvor 
aj s odborným výkla-
dom.

Črtá sa ďalšia štvrť Petržalky

navrhované vodné plochy, 
z  ktorých aspoň jedna môže 
byť využitá na prírodné kúpa-
lisko,“ píše sa v návrhu. V štvrti 
môže vzniknúť vyše 2400 by-
tov pre vyše päťtisíc obyvate-
ľov. V pláne sú tiež apartmány, 
kancelárie, základná aj stredná 
škola, seniorské centrum, ne-
mocnica či športová hala. 

Návrh sa bude preroková-
vať až do 16. októbra, dovtedy 
je možné zaslať na miestny 
úrad pripomienky.

(pn)
Vizualizácie: Návrh Územ-

ného plánu zóny Kapitulský 
dvor, Zhotoviteľ: JELA, s.r.o.



PETRŽALSKÉ NOVINY 11. 9. 2020 • 13VA Š E  N Á Z O R Y

keď hladina druhej najväčšej 
európskej rieky stúpala, zapla-
vovala pivnice, ničila úrodu 
a  znečisťovala studne. Uve-
domme si, že veľká časť starej 
Petržalky ležala nižšie, ako je 
hladina dunajských vôd už pri 
priemernom vodnom stave. 
A zvykli si aj na povodne, aj na 
tie najväčšie, povedzme, v  ro-
koch 1876, 1899, 1954, 1965... 
Hrádze sa na tomto úseku 
Dunaja stavali už od 13. sto-
ročia, organizovaná výstavba 
sa začala po roku 1600, nič 
nepomáhalo. Ani keď sa brehy 
zabezpečili hrubou kamennou 
dlažbou a  betónom, ani keď 
už mali hrádze v korune šírku 
päť-šesť metrov, takže na nich 
mohla ísť asfaltová cesta. Keď 
došla veľká voda, Petržalka 
bola po kolená v  nej. Hrádze 
vydržali - Petržalku však za-
plavila spodná voda. A  čo 
prípadne presiaklo cez hrádze, 
alebo nebodaj sa nimi prelialo, 
to bolo na dôvažok.“

Územie niekdajšieho Elýsia 
sa v  blízkej budúcnosti pre-

mení na športovo-rekreačné 
územie Lido s prístavom, lo-
denicami a  plážou. A  v  nad-
väznosti naň vznikne mest-
ská štvrť Nové Lido. Tu bude 
Dunaj mesto skutočne spájať 
a nie ho rozdeľovať. Raz bude 
realitou prechádzka z Petržal-
ky cez peší most z  námestia 
Nového Lida do Eurovey, od-
tiaľ do Starého mesta a potom 
späť na druhú stranu rieky do 
Sadu Janka Kráľa. (pn)

foto: Publikácia Petržalka - 
 Engerau - Ligetfalu
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Reakcia čitateľa „Pár viet 
k  parkovaniu“ v  listárni 

v  čísle 16 je podľa mňa zavá-
dzajúca a štve proti sebe dve 
strany. Podmienky parkova-
cieho systému je možné spl-
niť i  s vozidlom, ktoré nemá 
bratislavskú ŠPZ a,  naopak, 
že  má auto ŠPZ s  bratislav-
skou značkou neznamená, že 
je rezidentom Petržalky a má 
na bezplatné parkovanie na 
modrom značení nárok. A aj 
keby vozidlo s  inou ako bra-
tislavskou značkou stálo na 
modrých miestach a  nebolo 
rezidentom, stále to nezna-
mená, že neplatí za parkova-

nie a nestojí tam teda opráv-
nene.

Sám mám auto so zahra-
ničnou ŠPZ, ale na petržal-
ských rezidentských miestach 
stojím oprávnene. Ako cudzi-
nec s  trvalým pobytom som 
podmienky dôkladne preštu-
doval a splnil a preto môžem 
povedať, že nikto nemá na 
ulici právo sa rozčuľovať na 
auto stojace medzi modrými 
čiarami, pretože nie je schop-
ný posúdiť oprávnenosť. To 
sú schopní len policajti alebo 
príslušní úradníci.

Preto ma mrzí, keď nie-
ktorí berú spravodlivosť do 

vlastných rúk a  „hrdinsky“ 
blokujú tých hnusných CPč-
károv, čo tu kradnú priestor 
a  pritom koľkokrát miestni 
„domorodci“ bezohľadne 
parkujú na chodníkoch ale-
bo tzv. na hulváta medzi za-
parkované  vozidlá ostatných 
rezidentov, ale na toto majú 
miestni právo...

Chcel by som vás poprosiť 
o  snahu o  veciach písať skôr 
objektívne, ako zbytočne pod-
porovať šírenie napätia a  ne-
návisti podľa ŠPZ zaparkova-
ných vozidiel.

 Miroslav Šot

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
Mám auto so zahraničnou ŠPZ a som rezident!

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

●	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

„V  roku 1866 mala Petr-
žalka 594 obyvateľov 

a 103 domov. Petržalský cho-
tár bol najmenší zo všetkých 
okolitých obcí Bratislavy. 
V  tom čase sa na Slovensku 
sotva našla menšia dedina 
s  právami a  postavením sa-
mostatnej obce,“ píše Ján Čo-
maj v  Knihe Petržalka Enge-
rau-Ligetfalu. „A o  nejakých 
60 rokov to už bola najväčšia 
dedina v celom bývalom Čes-
koslovensku.“

Ako k tomu došlo?
Po vzniku Českosloven-

skej repubilky v  roku 1918 
Bratislavu oficiálne vyhlásili 
za hlavné mesto Slovenska. 
Štát našiel mechanizmy na 
kontrolu ceny pozemkov a   
vyvlastnil šľachtickú pôdu, 
teda aj pozemky Pálffyovcov. 
Ľudia sa z vidieka začali hrnúť 
do mesta, ale aj do Petržalky, 
ktorá im bola svojím dedin-
ským charakterom bližšia.. 

A tak kým v roku 1920 bolo 
v Petržalke 270 domov na 22 
uliciach, v  roku 1930 ich už 

bolo 1600 na 112 uliciach! Za 
10 rokov pribudlo 90 nových 
ulíc a uličiek!

„V rokoch 1920-1930 sa po-
čet obyvateľov Petržalky zvýšil 
o  neuveriteľných 331 percent. 
Zároveň počet domov narástol 
za jediné desaťročie šesťnásob-
ne!“ píše v knihe Ján Čomaj.

Dodáva však, že hoci bola 
Petržalka najväčšou dedinou 
v  krajine, jej štýl nebol dedin-
ský a  už vôbec nie sedliacky. 
Aj mentalita Petržalčanov bola 
podobná, neboli to ani obyva-
telia Bratislavy, ani typickí de-
dinčania. Petržalka však nebola 
len rozľahlá predmestská osa-
da, s úhľadnými ulicami rodin-

ných domov s  udržiavanými 
záhradami. Sedliacky charakter 
síce stratila už v  19. storočí, 
Ovsište a Aulissel (Starý Háj) si 
však tento ráz udržali ešte pár 
desaťročí.  „Tu ste našli primi-
tívne, často provizórne, slabo 
udržované obydlia,   domčeky 
typické pre najchudobnejšie ro-
botnícke kolónie, bez hygienic-
kého štandardu. V Ovsišti bolo 
po druhej svetovej vojne z 340 
domov vyše 250 chatrčí a nú-
dzových príbytkov, v  Aulisseli 
(Starom háji) z 275 domov bolo 
180 chatrčí.  Jedna časť sa pre 
svoj výzor a množstvo túlavých 
psov nazývala Psia kolónia.   
Taký bol stav ešte aj po veľkom 
rozmachu výstavby v  rokoch 
prvej ČSR, a tak ho zdedila aj 
povojnová Bratislava.“

Najhoršie na tom bolo Elý-
sium, biedna štvrť pri Dunaji, 
píše Ján Čomaj. „V živote si pri-
vykli na tvrdé skúšky - večné 
podmokanie domov a záhrad, 

Petržalky, najvyhľadávanejšia
Elýsium, kedysi najbiednejšia štvrť starej 
Petržalky, sa nachádzala na území niekdaj-
šieho Lida. Je fascinujúce, že ani nie o sto 
rokov sa oblasť, kde kedysi žili najbiednejší 
obyvatelia Petržalky, premení na jednu z naj-
lukratívnejších lokalít Bratislavy.

Informácie sme čerpali aj 
z knihy Ján Čomaj –  

Petržalka – Engerau – 
Ligetfalu.

Kniha vyšla vo vydavateľstve 
Marenčin PT.

Zatopené Elýsium – najchudobnejšia časť Petržalky

Z najchudobnejšej časti

Keď sme sa nasťahovali 
v 80-rokoch do Petržal-

ky na Námestie hraničia-
rov, kde bývam doteraz, pri 
každej druhej bráne sme 
mali malé smetné koše. 
Nebol tu taký neporiadok 
a  špina, pretože občania 
mali kam hádzať smeti. 
V  tej dobe nebol problém 
ich vysypať. Teraz je prob-
lém všetko.

 Marta

Chýbajú nám 
malé smetné 
koše
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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 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
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Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

Vizualizácia z pripravovanej mestskej 
štvrte Nové Lido. 

Chatrče v Elýziu. V pozadí  
vidno Sklad č. 7 pri Eurovei.
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POHNEME S  VAŠIMI 

STAROSŤAMI

SŤAHOVANIE
Ponúkame kvalitné sťahovacie služby, vrátane  

balenia, poskytované milým a profesionálnym tímom ľudí.

VYPRATÁVANIE
Kompletne vypraceme požadovaný priestor. Zbavíme vás  

nepotrebných vecí, ktoré zaberajú miesto navyše.

ODVOZ ODPADU A LIKVIDÁCIA
Akýkoľvek odpad znesieme, naložíme a odvezieme  

na ekologickú likvidáciu.

NON-STOP INFOLINKA 
0940 511 611 | info@muvin.sk

Roman Mareček hrával ako 
dieťa hokejbal na Hrobá-

kovej. Keď potom ako vysoko-
školák videl znova hrať deti na 
ulici, napadlo mu zorganizovať 
ich a počas voľných nediel ich 
začal formou hry trénovať. 
„Aby to malo úroveň, spravil 
som si aj kurz hokejbalového 

trénera na FTVŠ,“ hovorí. Spo-
znal viacero trénerov z celého 
Slovenska, ale nikto netré-
noval deti a  neexistovala ani 
detská liga. „Takú som chcel 
vytvoriť,“ spomína a dodáva, že 
mu pri tom pomáhali aj ďalší 
hokejbaloví nadšenci Dominik 
Vároš a Rudolf Novák.

Problém je, že rodičia dnes 
málo vedú svoje deti k rekre-
ačnému športu, takže Roman 
nevedel zohnať dosť detí 
na rozbeh ligy. Tak navrhol 
aspoň podmienku, aby bol 
v každom tíme minimálne je-
den hráč do 18 rokov. 

Začiatky ligy na ihrisku na 
Medveďovej ulici v  Ovsišti 
neboli vždy jednoduché. Ro-
man Mareček však vytrval. 
„Videl som zmysel v  tom, že 
motivujem deti k  pohybu. 
Navyše sa pri hre socializu-

jú,  učia sa prijímať prehry 
a opäť sa vracajú do ulíc,“ ho-
vorí a  sníva o  turnajoch detí 
zo sídliska. Je pripravený, ak 
by bol záujem, dať dokopy aj 
krúžok, a  ako školený tréner 
pripraviť deti, aby raz tiež 
mohli hrať hokejbalovú ligu.  

Otvorená pre všetkých
Aktuálne hrajú v  Petržal-

skej hokejbalovej lige asi šty-
ria 15-roční a  viacerí hráči, 
ktorí ešte nemajú 18 rokov. 
Súpiska tímov v  lige, ktorej 
tretí ročník začína 13. sep-
tembra, je už uzatvorená, ale 
šikovní jednotlivci, ktorí by 
mali záujem hrať, stále môžu 
kontaktovať už prihlásené 
tímy, či by ich nepribrali do 
kádru. To je možné až do po-
lovice marca. „Takto sme už 
umiestnili asi päť chalanov, 

Ihrisko na Medveďovej nie je 
jediné, kam sa vďaka hokej-

balu vracia život. „Začiatkom 
augusta sme urobili brigádu na 
ihrisku na Hrobákovej. Upratali 
sme ho, dali nové ochranné sie-
te a premaľovali čiary na betó-
ne,“ hovorí Roman Mareček. 

V  Petržalke je aktuálne 16 

hokejbalových ihrísk. Najkva-
litnejšia je Green Staff Aréna 
na Haanovej, kde sa hrá Slo-
venská hokejbalová Extraliga. 
V našej mestskej časti sa hrajú 
aj ďalšie štyri ligy - Bratislavská 
hokejbalová liga, Superliga, 
Zohorská hokejbalová liga 
a Petržalská hokejbalová liga.

„Hokej bez korčúľ“ oživuje 
sídliskové športoviská

Petržalská liga chce, aby sa hokejbal vrátil do ulíc

„Vytvoril som Pou-
ličnú hokejbalovú 
ligu, pretože som 
chcel k pohybu 
prilákať deti a tí-
nedžerov,“ hovorí jej 
zakladateľ Roman 
Mareček. Po dvoch 
rokoch liga mení 
názov na Petržalskú 
hokejbalovú ligu.

ktorých sme 
nakontaktova-
li na tímy a už 
sú v  príprave. 
Sme totiž otvo-
rení pre všet-
kých,“ hovorí 
šéf Petržalskej 
hokejbalovej 
ligy a  zároveň 
miestny posla-

nec Miroslav Dragun. 
„Naším cieľom je spojiť 

rekreačných hokejbalistov 
z  celej Bratislavy a  okolia. 
Ponúkame pre všetkých nad-
šených hokejbalistov, ktorí 
nemajú fyzické alebo kondič-
né parametre, aby hrali iné 
ligy, možnosť prísť v  nedeľu 
do Ovsišta, a zasúťažiť v naj-
úspešnejšom športe v histórii 
Slovenska.“

Minulú sezónu bola part-

nerom ligy mestská časť 
Petržalka. Tento rok bude 
takisto hlavným partnerom, 
víťaz teda získa pohár MČ 
Petržalka. „Sme veľmi radi, 
že sa mestská časť rozhodla 
vymeniť na ihrisku 30-ročné 
mantinely za nové bezpečnej-
šie. Pripravujeme aj úpravu 
okolia a zázemie pre hráčov,“ 
pokračuje Miroslav Dragun. 
„Ihrisko však stále zostáva 
prístupné pre verejnosť. Nie je 
cieľom organizátorov ligy ho 
obsadiť, ale zlepšiť podmien-
ky pre športujúcu verejnosť. 
O ihrisko sa ale budeme viac 
starať, plánujeme aj nejaký 
prevádzkový poriadok, neradi 
by sme totiž videli nové man-
tinely zničené. Veď mestská 
časť do nich investovala ne-
malú sumu 20-tisíc eur.“ (in)

foto: archív R. M.

Viacerí Petržalčania, ktorí bývajú pri Veľkom Draždiaku, si možno 
všimli vytrvalca, ktorý plával v jazere do noci. Záchranár Martin Šu-
gár aj tu trénoval na preplavbu La Manche. Štyri roky, desiatky hodín 
a kilometrov. Pred mesiacom, v noci z 13. na 14 augusta, to dokázal!

Plavbu cez La Manche trénoval 
na Draždiaku do noci

Nestal sa prvým plavcom 
v  ére samostatného Slo-

venska, ktorý zdolal La Manche 
(tým je jeho kouč Zoltán Makai, 
rok 2002, čas 11 hodín a 22 mi-
nút), ani rekordérom, ktorý to 
zvládol najrýchlejšie (to sa poda-
rilo Zuzane Juskovej, rok 2017, 
čas 11 hodín a 16 minút). Dosia-
hol však iné prvenstvo: 49-ročný 
Martin Šugár je najstarší Slovák, 
ktorý preplával kanál z  anglic-
kého Doveru do francúzskeho 
Calais. Trasu v  studenom At-
lantiku, dlhú 42 km, zvládol za 

16 hodín a 11 minút. „Smejem 
sa, že mám rovnaký čas ako 
rekordérka Zuzana Jusková, 
len v  opačnom slede,“ pozna-
menáva záchranár z  nemocni-
ce na Antolskej. Podal špičkový 
výkon, na ktorý sa roky poctivo 
pripravoval medzi bratislavský-
mi Ľadovými medveďmi, spolu 
s koučom Zoltánom Makaiom, 
ale aj sám.

Pomohli mu v  niečom 
skúsenosti z práce v zdravot-
níctve? „Iba ak v tom, že som 
zvyknutý ťahať nočné služby. 
Preto mi neprekážalo, keď 
som po práci plával celé hodi-
ny v Draždiaku v tme. Vlast-
ne aj cez La Manche som ako 

jediný Slovák takmer celú 
trasu absolvoval potme. Vždy 
sa štartuje až nadránom, no 
ja som išiel do vody o  17.47 
hodine miestneho času,“ ho-
vorí Martin Šugár. 

Na sprevádzajúcej lodi, ktorá 
bola od Martina vzdialená asi 
tri metre a  osvetľovala ho re-
flektorom, boli okrem Zoltána 
Makaia diaľkoplavec Jozef Bar-
taloš a kolega záchranár Ervin 
Polívka, ako aj dvaja piloti s po-
sádkou a rozhodca. Kouč Zoli 
mu vraj radšej ani nehovoril, 
akí rôzni predátori sa môžu do-
stať do jeho blízkosti. Ale o me-
dúzach vedel presne. „Viackrát 
ma popŕhlili a  bolelo to teda 

riadne. No nemohol som robiť 
nič iné ako plávať ďalej.“

Lamanchisti nemajú žiad-
nu ochranu, do oceánu idú len 
v plavkách, okuliaroch a čiapke. 
Takže aj vodu, ktorá mala iba 15 
až 18 stupňov, si Martin „užil“ 
od začiatku do konca. No tvrdí, 
že chlad mu až tak neprekážal, 
skôr morská soľ, museli ho po-

natierať lanolínom, aby mu ne-
zodrala pokožku na stehnách či 
v podpazuší. Pery mal zase nat-
reté lekárskou vazelínou, no do 
úst sa mu voda dostala: „Jazyk 
som mal vydratý od soli, chu-
ťové poháriky zničené, takže 
slávnostné pivko po doplávaní 
mi vôbec nechutilo.“

O  to viac si ho vychutnal 
po návrate domov, a nie sám. 
Za svoj triumf nad La Man-
che ďakoval koučovi Zolimu 
Makaiovi a  ďalším bratislav-
ským Ľadovým medveďom, 
tiež kolegom z práce aj svojej 
najbližšej rodine, ktorej pre 
tréningy venoval príliš málo 
času. (ac)

Foto: Ervin Polívka,  
Zoltan Makai 

Telo mal natreté lanolí-
nom, aby mu morská soľ 
nezodrala pokožku.

Takmer celú 42-kilometrovú trasu absolvoval v tme.

Víťazom minuloročnej Petržalskej  
hokejbalovej ligy sa stali HBK Rača Foxes.

➤
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Blaise  
Pascal

Zoroslav  
(dom.)

1. časť 
tajničky

zbaví  
pečate

prežívala  
žiaľ

vzorec  
fosfidu  
uránu

skratka 
juniora

umelecky  
spracova-   
ná úvaha

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

3. časť 
tajničky

z hladiska  
emisií

podplatil  
(kniž.)

nejedovatý 
juhoame-    
rický had

značka  
irídia

sekali,  
rúbali

Pomôcky: 
empora, ri-   
nolit, peri-    
karp, hoko

5. časť 
tajničky

vzťahujúca 
sa na ko-    

loid

pripája  
roznožené  

nohy  
k sebe

nárazmi  
neutlačiť

značka  
pre peck

syn  
tébskeho  
kráľa Laia

tribúna  
(archit.)  
plecniak

MPZ  
Rumunska 

zn. pre  
kilolúmen

hospodár-   
ska kore-    
ňová rast-   

lina

šitím  
nevložila  

oživni

plakal  
(bás.)  

beznohý  
jašter

sorta  
hrozna

chopiť sa  
niečoho  
bývalé  

Toskánsko

Silvester  
(dom.)  

radca Mo-   
hameda

Pomôcky: 
ploter, kan-  
tal, seiner,  
rust, ylem

s pohŕda-    
ním od-     
mietol

teda, totiž  
2. časť 
tajničky

odporový 
materiál  

audítorská 
správa

rímske 
číslo 1501  

prvok  
zn. Rn

oválnosť

menšia  
rybárska  

loď  
srknutie

značka  
pre yard  
pooral

zadná  
časť  

chodidla

neokresa-   
ný  kameň  

drobilo,  
mrvilo

obyvateľ  
La Pazu  

súpis tlačo-  
vých chýb

vyvaľuje  
oči  

(expr.)

stáva sa  
múdrym  
stolársky  

stôl  

súveká  
spôsobuje  

penu

skratka  
vysokej  
školy

oplodie  
(bot.)  
EČV  
Nitry

zbory  
spevákov  
skratka  

pre a iné  

trasením  
odstránil  
z niečoho

nosový  
kamienok  

(lek.)

ohraničená 
plocha  

rozsudok,  
verdikt

nezaha-     
lene  

bavlnená  
tkanina

pruh,  
prietrž  
(lek.)

druh  
motýľa  
epocha 
triasu

tenisový  
úder  

hrabavý  
vták

citoslovce  
nespokoj-   

nosti

skratka  
klavíra  
mimo 

obydlia

tíši,  
chlácholí  
skr. pre  
štátny

skratka  
pre ako  

hosť  
prezleč

zn. pre  
nanotesla  
citoslovce 
trúbenia

poľovačka
slamienka, 
po česky  

facka

kresliaci  
automat  
plienenie 
(zried.)

Pomôcky: 
anol, Peri-   
kles, karn,  
Anas, sero

hanila,  
ohovárala

odborový  
zväz  

4. časť 
tajničky

súcha,  
drhne  

kryštalický  
vápenec

dokúpi  
skratka  

adenozín-   
trifosfátu

oznámenie blízko  
praplazma

obchodná  
akadémia  

grécky  
rečník

okrasné  
východo-    
ázijské  
čerešne

úskočne  
stal sa 

teplejším

vzorec  
sulfidu  

platnatého  
striekne

oňuchalo
výzva  

napodob-    
nenina

neskoro  
(v med.)  
visenie

číže

ometačka  
(zried.)  
Olympia  
(dom.)

trením 
nevtlačil  
mužské  
meno

osobné  
zámeno

metla,  
omelo  
zákop  

pre vojaka

obuvnícky 
lep, čiriš  
zaručene

aroma-      
tická zlú-    
čenina

hodnota  
(zastar.)

oproti  
skôr

odštiepená 
skupina  

citoslovce  
ťuknutia

abakus

bledo-   
hnedosť  

EČV  
Topoľčian

rod  
skratka  
Českej  

republiky

citoslovce  
radosti

trepaním 
strasie tlstlo

nech,  
po česky obliečka otesal


