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Boj o lúku na
Gwerkovej

Výstavbu pri lesíku obyvatelia nechcú, mesto o projekte komunikuje
s investorom, možnosťou je aj zámena pozemkov.
strana 4

Pustnúci areál
pri Draždiaku sa
radikálne zmení

Ako bude vyzerať projekt Južná pláž?
Čo získa verejnosť?

strana 6

Revitalizácia, ktorá
trvá už štyri roky
Vnútroblok na Šustekovej je stále
zrevitalizovaný len spolovice.

strana 8

Chýba nám
otužilecký point
„Najťažšie na
otužovaní je
obliecť sa, najmä,
keď fúka vietor,“
hovorí Petržalčan Vladimír
Pauco.

Atmosféru Vianoc
sme si tento rok vyčarovali aj sami
Hoci sme túto zimu aj v Petržalke bez tradičných vianočných trhov, koncertov, podujatí, na ktoré sme boli
zvyknutí... vianočnú atmosféru nám pandémia nevzala. Len ju zmenila na komornejšiu.

„C

ítim, ako upadáme na duchu
kvôli korone, a tak som zainvestovala 50 eur do svetelných reťazí,
batérií a ozdôb a s pomocou malej
susedky Avy sme na dvore pred naším
domom nainštalovali takú vianočnú
ilumináciu z jemných svetielok. Večer
som to šla tajne rozsvietiť,“ napísala
nám čitateľka Hana z Farského ulice.
Rovnako nadchýna ľudí už niekoľko rokov aj ozdobený stromček na
Furdekovej. Tento rok ho rozsvietili
znova, korona-nekorona.
Ľudia sú vynaliezaví, cestu k vianočnej atmosfére na sídlisku si dokážu nájsť aj sami. Vidíte to aj na vyzdobených lodžiách.

Oproti masovým tradičným vianočným trhom je tu príjemná komorná
atmosféra. „Trhy, hoci menšie, prišli
za nami až domov a oživili ulicu,“
zhoduje sa spokojný manželský pár.
„Príďte sa pozrieť aj na naše malé
vianočné trhy ukryté medzi panelákmi,“ napísal nám zas Tibor. Keď dodal,
že sa konajú na dvore legendárnej petržalskej krčmy Lipa na Daliborovom
námestí, trocha nás zaskočil. Už roky
sa hovorí, že ju zbúrajú, od januára bola
zatvorená. Keď sa k nej však v utorok
večer blížime (fungujú od 15h do 22h),
počujeme koledy, vidíme vianočné

osvetlenie a vo dvore vonia cigánska.
Je to ako ostrov starých normálnych
predvianočných čias. Rodiny sa bavia
pri improvizovaných stoloch, deti behajú okolo. „Áno, veľa obyvateľov nám
hovorí, ako sa tešia, že sa tu niečo deje
a pýtajú sa, či budeme fungovať aj na
budúci rok,“ hovorí jeden z majiteľov
Róbert Buga a dodáva, že Lipu majú zatiaľ na tri roky. Od augusta ju rekonštruujú, kuchyňa je však už hotová, a preto
sa rozhodli urobiť v Petržalskom dvore
vianočné trhy. Aj s vareným vínom,
punčom, čajom, cigánskou, klobáskami, domácimi lokšami a zemiakovými
plackami za sídliskové ceny. „Neboli
sme si istí, ako to vypáli, šli sme do rizika. Ale dnes sme radi, že ľudia chodia
aj cez týždeň a tešia sa.“

Pokračovanie na strane 10 ➤

Komorné alternatívne trhy

strana 12

Na Farského, kedysi tmavej ulici, sa
zjavil malý vysvietený stánok s lokšami
a cigánskou, punčom a vínom, ozývajú
sa z neho koledy, ľudia sedia na terase.
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Slovo
šéfredaktorky
Viac farieb
a tém do roku 2021
Naša úžasná cukráreň v Ovsišti
sa zmenila na zásielkovňu. Zákusky sa v nej stále predávajú,
ale na stoloch a stoličkách sedia
namiesto detí a rodičov balíky. Sú ich kvantá. Obsadili celý
priestor. Len ony majú totiž dovolené ho využívať.
V prvom momente ma to šokovalo. To útulné miesto zmenené
kvôli korone na sklad. A z pani,
ktorá chcela predávať sladkosti,
takmer logistka. Vzápätí mi, ako
„uvedomelej obyvateľke planéty“
prebehlo hlavou slovo „konzum“,
ktoré však okamžite vystriedala
možnosť, že ľudia sú vlastne aktuálne zodpovední a nebehajú po
kamenných predajniach. Toľko
rôznych myšlienkových smerov
pre jediný pohľad. Ani jeden som
však výnimočne vo svojej hlave
ďalej nerozvíjala, a to vďaka vete,
ktorú som v knihe objavila deň
predtým. „Zmeň to, čo môžeš
zmeniť. Ale prefarbi to, čo zmeniť
nemôžeš.“ A tak som ten sklad vedome prefarbila na miesto plné
čakajúcich „malých radostí“.
Dajú sa prefarbovať situácie,
ktoré nemožno zmeniť? Občas
áno a občas je to nad ľudské
sily. Prajem nám, aby sme si aspoň koniec tohto ťažkého roka
dokázali prefarbiť podľa svojej
predstavy, aby sme frázu „užiť si
sviatky“, dokázali znova precítiť,
aby sme slovo „korona“ na pár
vzácnych chvíľ nekompromisne
vyhodili zo svojich domovov.
A želám vieru a nádej, že rok
2021 nám dopraje viac farieb,
viac tém na rozhovory, viac
zdravia, uspokojenia a vidinu
perspektívy a menej neistoty, politikov a chaosu.

Ingrid Jarunková

ZUBNÁ AMBULANCIA
AMBULANCIA
STOMATOCHIRURGIE
A IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej
doby od 15-21h
OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ

0905662407
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE
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Mestská časť má resty ešte
z minulého roka a bude mať aj z tohto
Najväčším projektom budúceho roka
v Petržalke bude výstavba pokračovania
električkovej trate.
Druhá polovica roka
bude hraničným
termínom pre jej
začatie.

„H

armonogram projektu
ráta so začiatkom výstavby v auguste 2021 a ukončením výstavby v októbri 2023.
Lehota výstavby je stanovená
na 820 dní. Podrobný harmonogram výstavby vypracuje
zhotoviteľ, ktorý bude vybratý
vo verejnom obstarávaní. Zachovať však musí lehotu výstavby, ktorú stanovilo mesto
Bratislava,“ reagoval primátor
Matúš Vallo na interpeláciu
mestského a petržalského
poslanca Olivera Kríža.
Električka je projekt mesta,
aké plány má mestská časť?
„Našou prioritou v nasledujúcom roku bude udržať funkčnú parkovaciu politiku, v rámci ktorej budeme pokračovať
v značení parkovacích miest.
Jednou z najväčších priorít aj
naďalej ostáva rozširovanie
kapacít v materských školách
prostredníctvom rekonštrukcie
existujúcich priestorov, budovanie cyklotrás a lokálne opra-

Ako starosta
hodnotí rok
2020?
vy menšieho aj väčšieho rozsahu,“ veľmi všeobecne reagoval
starosta Ján Hrčka na otázku
Bratislavských novín týkajúca
sa budúcoročných plánov.
V online diskusii na facebookovej stránke mestskej časti
po otázke „Budete musieť prehodnotiť investície na budúci
rok vzhľadom na výpadok
príjmov v rozpočte?“ bol o čosi
konkrétnejší. „Ak na budúci
rok nebudú nejaké príspevky
z eurofondov alebo stimulačné investície, tak z hľadiska
rozpočtu bude budúci rok
horší ako tento,“ povedal. „Na
druhej strane sa snažíme hospodáriť najlepšie, ako sa dá,
dokonca tým, že kupujeme
stroje a robíme veci v réžii
a nie dodávateľsky, za tie isté
peniaze, sa dá rovnaká služba
urobiť vo vyššej kvalite.“ Dodal,
že mestská časť má resty ešte
z minulého roka a bude mať aj
z tohto. „Niektoré investície sa
nepodarilo zrealizovať, peniaze sa však neminuli, projekty

sa preklopia do budúceho
roka.“ Odhadol to tak, že polovica budúcoročných projektov
bude z predchádzajúcich období a polovica nových.
„Budeme sa zameriavať na
orezy stromov, pretože niektoré zatieňujú okná, poškodzujú
fasády, opravovať chodníky
a schodiská na terasách,“ uviedol ďalej. Cieľom je aj vymieňať
vonkajšie smetné nádoby za
zvrchu uzatvorené. A to kvôli
vynaliezavým vtákom. Najmä tie totiž rozhadzujú smeti
kolo košov. Dodal, že tým, že
poslanci schválili upravené
VZN o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel, ktoré zavádza spoplatňovanie nerezidentov na parkoviskách aj cez
deň a víkendy, nájdu sa nejaké
finančné prostriedky, ktoré
mestská časť plánuje smerovať
primárne do opravy parkovísk
a rozširovania kapacít tam,
„kde sa to dá ľahko a lacno
(ac, in)
spraviť“.
foto: Matúš Husár

„Za najväčší projekt považujem petržalský parkovací
systém, ktorý sme síce spustili
v novembri minulého roka,
ale do praxe sme ho reálne
začali zavádzať až tento rok.
Za úspech považujem to, že
aj napriek sťaženej situácii
a podmienkam, ktoré nám
zavádzanie parkovacej politiky trochu skomplikovali,
sa nám podarilo parkovanie
v Petržalke rozbehnúť a zdokonaliť. Úspechom je aj to, že
sme v tomto roku začali realizovať letnú a zimnú údržbu
vo vlastnej réžii prostredníctvom novovzniknutého
Referátu správy verejných
priestranstiev, čím sa výrazne
zvýšila kvalita starostlivosti
o čistotu, poriadok a zeleň
v našej mestskej časti, a to aj
napriek menším finančným
výpadkom v rozpočte. Koronavírus spôsobil, že sa nám
nepodarilo zrealizovať menšie projekty, ktoré sa však
budeme snažiť dohnať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov,“ vyjadril sa Ján Hrčka pre
Bratislavské noviny.
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Najväčšia kúpa Petržalky
za posledné roky
Na novembrovom
miestnom zastupiteľstve schválili poslanci
kúpu objektu spoločnosti ZSE na ulici Ondreja Štefanka v cene
2,6 milióna eur.

O

bjekt sa nachádza hneď
vedľa petržalského zberného dvora. Aktuálne v ňom
sídli miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý sa
spoločne s referátom správy
verejných priestranstiev stará
o zeleň, čistí a udržiava komunikácie, zabezpečuje letnú
a zimnú údržbu komunikácií
3 a 4. tried, priľahlých chodníkov a parkovísk , správu trhovísk, údržbu a čistenie odpadkových košov, prevádzkovanie zberného dvora či rôzne
udržiavacie práce.
„Hodnota 2,6 milióna eur
sa môže zdať vysoká, avšak
kúpa areálu otvára ďalšie
možnosti využitia do budúcna,“ uviedol Pavol Škápik,
predseda poslaneckého klubu Team Vallo.
V rámci objektu sa kupujú nielen administratívne
priestory, ale aj byty, servisné
garáže, stolárska či zámočnícka dielňa, sprchy pre zamestnancov a skladovacie priesto-

ratislavským Vianociam
pomáha tento rok aj Biela noc a jej Christmas edition.
Dve z jej inštalácií nájdete
počas decembra aj v Petržalke. Starý most v odtieňoch
žlto-červenej pripomína, že
zimné západy slnka na Dunaji
sú tie najkrajšie a nadrozmerný svietiaci červík z recyklovaných káblov vydávajúci podivuhodné zvuky nepochybne
zaujme počas prechádzky po
Tyršovom nábreží aj vaše deti.

Petržalská samospráva rozsvietila vianočnú výzdobu
v uliciach 5. decembra. Pre
svojich obyvateľov pripravila
v dobe obmedzení novinku
- vianočné stromčeky vinšov

ry. „Kúpou bytov sa rozšíri
počet nájomných bytov, ktoré budú k dispozícii učiteľom
v materských či základných
školách alebo pracovníkom
petržalského komunálneho
podniku.
Administratívne
a skladovacie priestory pomôžu uvoľniť priestory napr.
v škôlke na Bohrovej, kde následne môže nastať úprava
priestorov pre nové triedy,
a tak rozšíriť kapacity pre
našich najmenších.“ Rozširovanie miest v škôlkach je prioritou poslaneckého klubu
Team Vallo aj starostu J. Hrčku, kedy v roku 2021 plánujú
rozšíriť miesta o najmenej 10
nových tried. Takto by malo
byť budúci rok k dispozícii
o nových 240 miest v petržalských škôlkach.
„Kúpa areálu nám otvára aj možnosť v spolupráci
s mestom postaviť v okolí
bytový dom pre nájomné bývanie, ktoré v Petržalke veľmi
chýba,“ dodal Pavol Škápik.
(pš)
foto: MČ Petržalka

Pripravení posýpať
aj cyklochodník pri
Chorvátskom ramene

Miestny úrad v Petržalke avizuje, že na
zimnú údržbu komunikácií vo svojej správe
je pripravený.

V

porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ju bude
zabezpečovať vyšší počet zamestnancov aj strojov. Odhŕňanie snehu, odstraňovanie
ľadu a námrazy podľa plánu
zimnej údržby budú vykonávať pracovníci Referátu správy
verejných priestranstiev do 15.
marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Petržalka zabezpečuje zimnú údržbu cca 56 km komunikácií tretej triedy, priľahlých
parkovísk a 35 km komunikácií štvrtej triedy, najmä chodníkov vedúcich k materským
a základným školám, zdravot-

KANTÍNA V

a prianí pred DK Lúky, DK Zrkadlový háj a CC Centrum, na
ktoré môžu ľudia zavesiť vianočnú ozdobu a pridať svoje
prianie. 
(pn)
foto: Marian Dekan
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ným zariadeniam, domovom
sociálnych služieb, zastávkam
mestskej hromadnej dopravy
aj prístupovej komunikácie
k nemocnici na Antolskej
ulici. Zimnú službu realizuje
aj na schodiskách a prístupových rampách vedúcich k 14
terasám v správe mestskej
časti. V dôsledku nedávnej
novelizácie zákona o pozemných komunikáciách prešla
na samosprávu zodpovednosť
aj za schodnosť chodníkov,
o ktoré sa donedávna starali
správcovia bytových domov,
resp. vlastníci nehnuteľností.
Cieľom zimnej údržby

bude zabezpečiť zjazdnosť
komunikácií a schodnosť
chodníkov a schodísk pre
bezpečnosť obyvateľov. „Na
zimnú údržbu našich ciest
a chodníkov máme zabezpečených 23 strojov. Čo sa týka
posypového materiálu, máme
naskladnených 300 ton posypovej soli, 5 ton piesku, 5 ton
posypového štrku a 40 ton
ekologickej posypovej soli,
tzv. Solmag, ktorú použijeme
na posyp v pásmach hygienickej ochrany spodných vôd,
napríklad na cyklochodníku
pri Chorvátskom ramene, keďže je šetrnejšia k životnému
prostrediu,“ vysvetlil vedúci referátu správy verejných
priestranstiev Róbert Marek.
Aby sa obyvatelia vedeli
lepšie zorientovať, kto je zodpovedný za údržbu jednotlivých komunikácií na území Petržalky, je na webovej
stránke mestskej časti k dispozícii mapa s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Počas zimných dní
budú mať obyvatelia možnosť
nahlasovať podnety týkajúce
sa zimnej údržby na nepretržitú službu referátu správy verejných priestranstiev,
a to prostredníctvom telefónneho čísla 0947 487 487
alebo e-mailovej adresy zimnaudrzba@petrzalka.sk.
(mh)
foto: MČ Petržalka
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V Petržalke sa aktuálne riešia dve petície proti výstavbe.
Je však medzi nimi
rozdiel. Kým na
veľkom, dlhé roky
pustnúcom, území
pri Draždiaku obyvatelia protestujú proti
výstavbe 55 bytov
(viac na strane 6-7),
na Gwerkovej, na neveľkej lúke pri lesíku
obklopenej panelákmi ma pribudnúť 36
bytov v 11-poschodovom dome!

Na lúke už koncom
novembra začali
s geotechnickým
prieskumom zeminy,
ktorý sa robí pred stavbou.

Vedenie mesta sa výstavbe na neveľkej
lúke pri starohájskom lesíku nebráni
R
ozhorčenie
tunajších
obyvateľov považujeme
za oprávnené. Už dnes je tu
veľký problém s parkovaním,
doprava predimenzovaná. Na
lúke bolo kedysi futbalové ihrisko, vieme si tento priestor
predstaviť pre detské aktivity aj dnes. Lúka je vstupnou
bránou do lesíka, kam chodia
ľudia relaxovať. To všetko si
obyvatelia uvedomujú, napokon proti výstavbe na tomto
území protestujú od momentu, kedy tieto pozemky získala

súkromná spoločnosť výmenou za pozemky pre výstavbu
Mosta Apollo.
V minulosti sa v tejto lokalite uskutočnila úspešná
petícia, ktorú bratislavské
mestské zastupiteľstvo len
zobralo na vedomie, ide totiž
o súkromný pozemok určený
na stavebné účely.
„Už viac ako štrnásť rokov
prebiehajú snahy o výstavbu
bytového domu na pozemku
na ul. A. Gwerkovej v Ovsišti,
ktorého vlastníkom je spoloč-

nosť Techmonstav spol. s r.
o. , kde spoločnosť TMS-INVEST s.r.o., má vecné bremeno - právo stavby,“ píše sa
v petícii.
Skutočne, od roku 2006 sa
na súdoch „naťahoval“ stavebník s obyvateľmi a mestskou
časťou o výstavbu domu, na
ktorý mesto už niekoľkokrát
vydalo zamietavé záväzné stanovisko kvôli nesúladu projektovaného objektu s platným územným plánom. Súd
dal za pravdu mestskej časti,

ktorá odmietla územné konanie, kauza na 5 rokov utíchla,
lenže koncom mája tohto
roka predstavili architekti
Komisii územného plánu, výstavby a rozvoja miestneho
zastupiteľstva nový investičný
zámer na Gwerkovej, a to Bytový dom Habern Au a komisia odporučila súhlasiť s ním
pod podmienkou, že jedno
poschodie bude slúžiť pre potreby mestskej časti, napríklad
tam bude denný stacionár.
„Tento projekt, 11-poschodová bytovka, a dva nižšie
4-, a 5-poschodové časti, by
výrazne zhoršil životné prostredie tu žijúcich obyvateľov
a nezachráni to ani navrhovaná kaviarnička, ani jednotriedna škôlka. Negatív je viac
ako pozitív. Ulice už teraz nezvládajú nápor premávky a je
tu akútny nedostatok parkovacích miest. Gwerkova nedokáže poňať vstup do ďalšieho bytového domu, nieto ešte
do polyfunkčného domu,“ je
presvedčený jeden z členov
petičného výboru, petržalský
poslanec Miroslav Dragun.
„Našťastie, ešte nemá kladné
záväzné stanovisko mesta,
a preto musíme dať, kým je
čas, vedieť, že s ním nesúhlasíme.“

V petícii preto žiadajú starostu Petržalky, aby nevydal
súhlasné stanovisko mestskej
časti, zastavil územné konanie o umiestnení tejto stavby,
prípadne ho nevydal a rešpektoval námietky. „Predmetná stavba by predstavovala
neúmernú intenzifikáciu dotknutej lokality, vrátane problému dopravného napojenia,
statickej dopravy a úbytku
jestvujúcej zelene, pričom
petržalský park je súčasťou
chráneného vtáčieho územia
a tento by bol takouto rozmernou výstavbou zdevastovaný,“ píšu v petícii.
Ide o identickú argumentáciu, akú v roku 2014 použilo
niekdajšie vedenie magistrátu, keď dalo nesúhlasné záväzné stanovisko pre vtedy
8-poschodový dom, pretože
„nespĺňal regulatívu pre stabilizované územie“.
Aktuálne sa mesto k výstavbe na tomto pozemku
nestavia apriori odmietavo,
so stavebníkom komunikuje
o úprave projektu. Musí totiž
rešpektovať aktuálny územný
plán, čo zrejme pre obyvateľov Gwerkovej nie je veľmi
povzbudzujúca správa.
„V prípade stavby na Gwerkovej ide o stavbu na súkromnom pozemku, ku ktorej
vydalo hlavné mesto stanovisko k investičnému zámeru.
To nie je záväzné stanovisko
mesta. Pred vydaním stanoviska, v procese posudzovania, bol investičný zámer niekoľkokrát upravovaný podľa
požiadaviek odborných oddelení magistrátu (ide o stanovisko zo dňa 6.7.2020). Hlavné
mesto v ňom stanovilo podmienky pre vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie, a to dokumentácie pre územné rozhodnutie,
ktorá bude podkladom pre
vydanie záväzného stanoviska.
Žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska hlavného mesta
k tejto stavbe zatiaľ neevidujeme,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.
V súvislosti s odporom
obyvateľov, poslanec Miroslav Dragun na petržalskom
zastupiteľstve navrhol prijať

PETRŽALSKÉ NOVINY
uznesenie, v ktorom miestne
zastupiteľstvo žiada starostu, aby v rámci Zmien a doplnkov územného plánu 07
Bratislavy (ďalej len ZaD ÚP)
žiadal zmenu funkčného využitia plochy parcely určenej na
výstavbu bytového domu na
pozemku na ul. A. Gwerkovej
tak, že sa zmení funkčné využitie zo stabilizovaného obytného územia na stabilizované
územie mestskej zelene a aby
do času prijatia ZaD ÚP žiadal vyhlásiť na predmetnej
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parcele stavebnú uzáveru.
Poslanci ho prijali.
Hovorkyne magistrátu sme
sa pýtali, či je možné vstúpiť
ešte takýmto spôsobom do
ZaD UP 07. Podľa petržalských poslancov Drahana
Petroviča a Michaly Kozákovej to už totiž možné nie je.
Vraj podobné zmeny budú
možné aj z ZaD 09. Jej odpoveď im dáva za pravdu. Zmeny a doplnky 07, ktoré sa
podľa portálu yimba.sk budú
prerokovávať v druhej polovi-

Rozdiel medzi stanoviskom k investičnej
činnosti a záväzným stanoviskom mesta
„Stanoviská k investičnej činnosti vydáva hlavné mesto
na podklade dokumentácií,
ktoré majú charakter architektonických štúdií, ide o odbornú komunikáciu medzi

prípadným
stavebníkom,
spolu so spracovateľmi týchto
dokumentácií a odbornými
útvarmi hlavného mesta, pričom výsledná dokumentácia,
ktorá bude podkladom pre

záväzné stanovisko a konania
na stavebnom úrade môže byť
diametrálne iná, resp. investor
nemusí pokračovať vo svojom
zámere,“ vysvetlila Katarína
Rajčanová.

ci roka 2021, sú už uceleným
dokumentom, „do ktorého
sa už nezapracovávajú nové
podnety na zmenu a doplnenie územného plánu“.
Takže sa zdá, že tadiaľto
cesta nevedie. Možné riešenie
načrtol petržalský a mestský poslanec Milan Vetrák,
ktorý nám napísal: „Terajšie
vedenie mesta sa výstavbe nebráni, dalo však developerovi
projekt prepracovať. Napriek
tomu som presvedčený, že
v tejto lokalite nie je vhodná
žiadna výstavba. Preto som
rokoval o tejto veci tak s poradcom primátora, ako aj so
starostom Petržalky, a bolo

mi prisľúbené, že predtým,
ako by sa v danej lokalite
malo stavať, zorganizuje sa
s obyvateľmi dotknutej oblasti verejná diskusia a starosta
nepodporí výstavbu, ak z takejto diskusie vyplynie, že pre
veľkú časť ľudí v danej lokalite
je výstavba nežiaduca. Zároveň, terajšie vedenie mesta sa
nebráni zámene pozemkov za
pozemky v centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktoré patria hlavnému mestu, avšak len
za podmienky, že sa dospeje
k dohode o zámene s developerom a kritériá takýchto
zámen budú jednoznačné
a nebudú ich môcť zneužiť

rôzni podnikavci na špekulácie s pozemkami.“
Dôležitá bude teda ochota
k diskusii o zámene pozemkov a v prípade neúspechu,
záväzné stanovisko mesta
a potom územné konanie na
mestskej časti, kde sa bude
opätovne preverovať, či daná
stavba je v súlade s územným
plánom, ale aj to, či je rozhodnutie o umiestnení stavby
v súlade s verejným záujmom
z hľadiska jeho priamych dôsledkov na toto územie.
(in)
Foto: Marian Dekan,
Fb Miroslav Drahun Som Petržalčan

MÁTE VŠETKO NA
VIANOČNÝ STÔL?
Kvalitné slovenské vína a svetové
destiláty nájdete v Matyšák shope.
w w w. v i n o m a t y s a k . s k
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Južná pláž radikálne zmení
pustnúci pozemok pri Draždiaku

nezávislý odborník, architekt a petržalský a mestský
poslanec Drahan Petrovič. Na
miestnom zastupiteľstve sa
vyjadril, že s 55 bytmi dostane
Petržalka veľkorysé riešenie
verejného priestoru, čo je výnimočný benefit. „Nikto niečo
také neponúkol. Máme nemocnicu za plotom a bývalý hotel
za plotom... Tento projekt ploty nerieši. Povedali sme, že do
komisie alebo na participáciu
musia priniesť podrobný projekt verejných priestorov, pokiaľ
bude s týmto návrhom súhlas,
zmluvne ho ošetríme. Kolaudácia bytového domu bude
podmienená kolaudáciou verejných priestorov,“ dodal.

V čase našej návštevy
na pozemku ťažké stroje
rozbíjali betónové základy
zdevastovaných objektov.

Pripravení na diskusiu

Pri jazere Veľký Draždiak, v susedstve
zdravotného zariadenia Medissimo už roky
chátra areál, kedysi využívaný návštevníkmi
jazera na oddych. Nedávno získal kladné záväzné stanovisko mesta projekt na jeho premenu s názvom Južná pláž. Kým časť obyvateľov chce, aby sa tento priestor zmenil, časť
obyvateľov proti nemu spísala petíciu.
areáli sme už v Petržalských novinách písali
niekoľkokrát. V schátraných
zhorených budovách, kde sa
hromadí odpad, prebývajú ľudia bez domova, celý pozemok
je obohnaný plotom. Ide o klasický „brownfield“, nevyužitý
priestor uprostred obývanej
zóny.
„Náš projekt Južná pláž
tento stav radikálne zmení.
Zvalíme ploty, vyčistíme areál, vrátime prírodu na územie kam patrí, vybudujeme
modernú oddychovú zónu
a otvoríme Južnú pláž pre
všetkých,“ tvrdí za investora
V.D. LAKE, a. s. Tomáš Matulík.
Poďme sa teda na to pozrieť
bližšie.

➤

O

„Maximálnym možným
odstupom objektov od vodnej hladiny jazera, spolu
s novou výsadbou, vytvoríme nerušené spolunažívanie obyvateľov objektov
aj užívateľov pláže, čím sa
naplní náš zámer vytvoriť
novo revitalizované prostredie k spoločnému užívaniu a zdieľaniu všetkých
výhod, ktoré tento priestor
ponúka,“ hovorí Tomáš
Matulík.

Čo získa verejnosť?

Oficiálny názov projektu
je „Polyfunkčný dom – Tematínska ul.“ s dvoma samostatnými objektmi s jedným
podzemným
parkovacím
podlažím, štyrmi nadzemnými a jedným ustúpeným piatym podlažím. V objektoch sa
nachádza 55 bytov a občianska vybavenosť – reštaurácia,
kancelárske priestory, telocvičňa, materská škôlka.
„Nové objekty budú umiestnené na pozície objektov
súčasných, čím maximalizujeme zachovanie pôvodnej
vegetácie. Celkovo nám tento prístup umožní ponechať
75 % vzrastlých stromov (90
kusov), ktoré plánujeme doplniť novou výsadbou o ďal-

ších 90 kusov,“ hovorí Tomáš
Matulík.
Súčasťou polyfunkčnej výstavby sú aj verejné funkcie
vo väzbe na vodnú plochu
Veľký Draždiak - bulvár pre
peších, promenáda, umelý potok, dažďová záhrada,
komunitná záhrada, pláž so
zázemím, dve móla s vežou
pre záchrannú vodnú službu,
oddychová lúka s ohniskom,
vnútroblokový park, tri detské ihriská, amfiteáter pre
malé javiskové formy, stanovisko bike sharing. Prízemný
objekt pri pláži zároveň dopĺňa jej vybavenosť. Investor

sem plánuje umiestniť stanovisko záchrannej vodnej služby, WC, sprchy, prezliekacie
kabínky a požičovňu ležadiel.
Projekt zahŕňa aj revitalizáciu širšieho okolia, konkrétne
obnovu brehu jazera Veľký
Draždiak až pred bývalý hotel
Pressburg, vytvorenie verejnej pláže, na náklady investora, so súhlasom majiteľov priľahlých pozemkov, ktorými sú
hlavné mesto a Lesy SR.
„Zveľadenie jednak celého areálu, ako aj priľahlého
okolia je hlavným cieľom
už prípravnej fázy projektu.
Výsledkom tohto konania

by malo byť otvorenie, spriechodnenie a prepojenie dvoch
vodných fenoménov bez obmedzení. Ťažisko celého zámeru je teda o obnove všetkého, čo tu kedysi fungovalo.
Spoločné užívanie možností,
ktoré tento priestor ponúka, plus rozšírenie verejných
funkcií o kultúru. Spolky
a organizácie - beh, triatlon,
potápanie, kultúrne podujatia, ktoré areál využívali, sme
už kontaktovali s ponukou
na kontinuálne využívanie
priestoru na organizáciu ich
akcií a spísali s nimi memorandum o spolupráci.“

Projekt nerieši ploty

Momentálne v areáli prebiehajú búracie práce. Investor
odstraňuje zdevastované objekty a odpad. Do konca roka
plánuje vyčistiť celý areál. Začiatkom budúceho roka má
v pláne premiestniť oplotenie
pozdĺž jazera Veľký Draždiak
s jeho vysunutím až za betónový chodník, ktorý nemohla
verejnosť desaťročia využívať.
Chystá osadenie lavičiek pozdĺž nového oplotenia, čím
chce sprístupniť prvé oddychové využitie tejto zóny už počas
realizačných fáz projektu.
Premena priestoru jednak
presahuje hranice súkromného areálu, jednak je v súčasnom ťažení proti developerom ťažko uveriteľné, že
časť súkromného priestoru
bude prístupná pre verejnosť.
Tomáš Matulík dokonca tvrdí, že „z celkového riešeného
územia vo veľkosti približne
22.000 m2 pripadne pre verejnosť 75 % a konkrétne z nášho areálu „venujeme“ verejnosti viac ako polovicu“.
Jeho slová však potvrdil
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V petícii proti výstavbe
polyfunkčnej stavby na Tematínskej ulici žiadajú obyvatelia
starostu, „aby ochránil ohrozený verejný záujem pri Veľkom
Draždiaku. V danej lokalite
hrozí výstavba dvoch samostatných objektov s 55 bytmi
a troch prevádzkových celkov.
Sme presvedčení o tom, že tieto
snahy prinesú neúmernú záťaž v rámci prírodnej lokality
v okolí jazera Veľký Draždiak
a sú v rozpore s potenciálnym
rozvojom Veľkého Draždiaku
pre účely rekreácie, trávenia
voľného času a športu.“
Na petíciu zareagovali aj
poslanci. Natália Podhorná
kritizovala na miestnom zastupiteľstve najmä kapacitne
nedoriešenú
automobilovú
dopravu a fakt, že neprebehla
verejná participácia. Navrhla
uznesenie, v ktorom miestne
zastupiteľstvo žiada starostu, aby v rámciZaD ÚP žiadal
zmenu funkčného využitia
parciel č. 2843/93, 2834, 2835,
2836, 2837, 2838, 2839, 2840
určených pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 201)
na funkčné využitie určené pre
šport, telovýchovu a voľný čas
a stabilizované územie mestskej zelene. Poslanci ho prijali.
Tomáš Matulík reagoval, že
názor poslancov nie je v rozpore s ich celkovým zámerom. „Súčasťou nášho projektu je aj vybavenosť pre šport,

telovýchovu a voľný čas. Už
od júla sme začali komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky www.
juznaplaz.sk, na ktorej dá-

vame možnosť získať si podrobné informácie o projekte.“
Dodal, že ak bude záujem,
investor je pripravený prediskutovať detaily projektu

s poslancami, autormi petície
aj kýmkoľvek zo širokej verej(in)
nosti. 
foto: Marian Dekan
vizualizácie: V.D. LAKE

Reakcie na výhrady poslancov
Navrhované dopravné riešenie pre toto územie je nevyhovujúce a nepostačujúce a negatívne by ovplyvnilo súčasný stav. „Máme
za to, že do tohto územia nepatrí automobilová doprava a že by v ňom mala ostať zachovaná doprava len na pešej, cyklistickej
úrovni....“
„V riešenom území dnes nie je žiadna
komunikácia definovaná výhradne ako cyklochodník, resp. chodník pre peších a ani sa
nič podobné neplánuje. Presná definícia tejto komunikácie, ktorá je tam už prítomná, je
„obslužná komunikácia“. V súčasnosti slúži
pre prevádzky a zariadenia v okolí jazera Veľký Draždiak, ako sú Nemocnica s poliklinikou
Medissimo, tenisové kurty, Oáza, Ústav lekárskej kozmetiky a bufety. Rozsah automobilovej dopravy sa kvôli nášmu zámeru nezmení.
Tam, kde sa dá dostať autom dnes, sa bude
dať dostať autom aj po jeho realizácii. Nepribudne ani jeden meter cesty navyše, neposunie sa ani jedna závora a nevzniknú nové kolíky pre autá. Riešenie dopravnej situácie sme
veľmi detailne, s dôrazom na bezpečnosť, komunikovali s kompetentnými inštitúciami, ich
pripomienky sme rešpektovali a zapracovali
do projektu a žiadne ďalšie výhrady z ich strany neregistrujeme. Akékoľvek otázky týkajúce
sa dopravy sme pripravení zodpovedať v následných diskusiách,“ vyjadril sa Tomáš Matulík, pričom dodal, že dopravné riešenie v ich
projekte nevychádza len z optiky dnešného
stavu, ale reaguje už na zmenu dopravnej
situácie v súvislosti s výstavbou električkovej
trate. „Do pozornosti však dávam dobrý signál z magistrátu, ktorým je plánovaný nový
chodník výlučne pre peších na druhej strane
Chorvátskeho ramena, ktorý definitívne vyrie-

ši problematický súbeh pešej a automobilovej dopravy na Tematínskej ulici.“
Kolaudácia stavebných objektov tvoriacich
verejné priestory je podmienkou pred kolaudáciou polyfunkčného objektu Tematínska.
„Táto požiadavka je v súlade s naším zámerom,“ reagoval Tomáš Matulík.
Realizáciu plôch parkovacích stojísk na teréne odporúčame s krytom zo zatrávňovacej
dlažby.
„To nie je tak celkom na nás. V súčasnosti to nedovoľuje norma. Súvisí to s možnými
priesakmi ropných látok do pôdy. Pokiaľ by
sa dotknuté predpisy do času realizácie nášho projektu zmenili, radi by sme použili tento
typ úprav parkovacích stojísk. Myslíme si, že
takéto riešenie by prispelo k celkovej estetickej úrovni tohto územia a zároveň by zvýšilo
podiel zatrávnených plôch.“
Všetky strechy by mali byť vegetačné.
„Je to súčasťou nášho zámeru spolu s mnohými ďalšími proklimatickými opatreniami, ako
sú zavlažovací systém s využitím šedej vody,
vsakovanie na mieste, tepelné čerpadlá voda-voda, dažďové záhrady, zmáčaná dlažba.“
Mesto v záväznom stanovisku netrvalo na škôlke, obyvatelia aj poslanci však majú iný názor.
„Áno. Škôlka je súčasťou nášho zámeru.
Chceme ňou riešiť kapacitný problém so
zariadeniami tohto typu, ktorý v súčasnosti pretrváva nielen v Petržalke, ale aj v iných
mestských častiach. Pokiaľ však bude záujem
o ňu nízky, skúsime nájsť iné využitie pre tieto
priestory v zmysle odporúčania magistrátu.“

Všeobecná praktická ambulancia

Ambulapraktika s.r.o.
Poliklinika Strečnianska 13, BA - Petržalka,

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun
zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás.
Email: mudr.demian@ambulapraktika.com

kontakt.: www.strecnianska.sk
www.ambulapraktika.com, tel: 0917 216 039
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Areál voľného času
bližšie k realizácii

Práce na stavbe pod
Mostom SNP boli
zastavené v máji
2018. Odvtedy úrady
riešili, či je drevený
skelet nepovolenou
stavbou alebo nie.
Odstrániť sa ho
podarilo až v týchto
dňoch, po 2,5 roku!

Areál voľného času - Vojenský dvor, ktorý by sa mal nachádzať pri hraniciach s Rakúskom v tesnej blízkosti plánovanej novej štvrte Nesto, má územné rozhodnutie. Spoločnosť Šport Park Kopčianska ho podávala koncom januára,
stavať pôvodne chceli už v septembri tohto roka.

R

Odstránenie trvalo 2,5 roka!
F

irma Zemegula, ktorá
prevádzkuje reštauráciu,
vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, plánovala pod Mostom
SNP budovať cyklistické a turistické centrum. Vtedajšie

OPTIK-PROMINENT s. r. o.
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SÍDLISKO

mestské zastupiteľstvo nebolo
proti, keď však začala drevená
stavba rásť, verejnosť ju začala
kritizovať. Pridali sa aj pamiatkari, ktorí tvrdili, že práce neodsúhlasili.
Spoločnosť napokon koncom novembra 2020 začala
s odstraňovaním objektu.
„Mesto s nájomcom rokovalo o nahradení tejto stavby
vhodným vstupným objektom, ktorý národnej kultúrnej pamiatke - Mostu SNP
– prináleží,“ informovala hovorkyňa magistrátu Katarína
Rajčanová. Sme presvedčení,
že konštrukcia v tejto podobe

na dané miesto jednoznačne
nepatrila. Nové architektonické riešenie nástupu do
priestorov na vrchu mostného pylónu bude hlavné mesto
hľadať architektonickou súťažou návrhov, ktorú pripravuje Metropolitný inštitút
Bratislavy.
Vzhľadom na to, že Most
SNP je národnou kultúrnou
pamiatkou, pri príprave súťažných podkladov spolupracuje MIB s orgánom štátnej
pamiatkovej ochrany (KPÚ
Bratislava).“
(pn)
foto: Marian Dekan, MiB

OPTIKA
prevádzka GERCENOVA 4,
Bratislava - Petržalka – Korzo.

PRAJEME VÁM
PRAJEME
VÁM

RADOSTNÉ VIANOCE
RADOSTNÉ
A ÚSPEŠNÝ
ŠTART DOVIANOCE
NOVÉHO ROKA!
A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

AKCIA
značkové
okuliarové
AKCIA nana
značkové
okuliarové
šošovky šošovky
20
%
Essilor
		 Essilor - 20 %
AKCIA Varilux 1+1
Varilux 1+1
AKCIA
(multifokálne okuliarové šošovky)
		

(multifokálne okuliarové šošovky)
AKCIA všetky slnečné okuliare - 40 %
AKCIA všetky slnečné okuliare - 40 %

e-mail:prominent@chello.sk/www.optikavion.sk
e-mail: prominwww.optikavion.sk

ozhodnutie však prišlo
až v októbri, nasledovať
bude žiadosť o stavebné povolenie a výber zhotoviteľa.
Ukončenie sa predpokladá
o dva roky od začatia stavby.
Na ploche 103 143 m2, kde
sú aktuálne pobytové a oddychové lúky, by mal vyrásť
multifunkčný objekt, v ktorom
bude reštaurácia, šatne, fitnes,
wellness, kancelárie, apartmány a technické priestory a hala
môže slúžiť aj na organizovanie koncertov. Ďalej sa ráta
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Bikestorage - uskladnite si svoj bicykel

na zimu bez obáv
V Petržalke na Kolmej 4 pribudla nová
služba, ktorá ponúka všetko, čo je potrebné pre správne zazimovanie bicyklov.

s cvičným odpaliskom na golf,
tenisovými kurtami, beachvolejbalovým ihriskom, cyklopointom, kúpaliskom aj detskými ihriskami. Komplex má
vyrásť na pozemkoch, ktoré sú
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, zrejme aj preto sa
tu ráta aj s kaplnkou. Areál by
mať byť využívaný celoročne.
Investícia do areálu, ktorý
je napojený na Kopčiansku,
takže samozrejmosťou bude
rekonštrukcia komunikácie, je
zhruba päť miliónov eur. (pn)

Bike storage je prvá profesionálna
úschovňa bicyklov s viacerými veľmi užitočnými doplnkovými službami.

Revitalizácia, ktorá trvá už
štyri roky
Už začiatkom roka
2017 avizovala mestská časť, že začne realizovať revitalizáciu
vnútrobloku, ktorý je
ohraničený bytovými
domami na Šustekovej 9-15 a Šustekovej
19-23. Všimli ste si
nejakú zmenu?

P

rojekt sa dostal do
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, bolo naň vyčlenených
200-tisíc eur, obyvatelia boli
plní nádejí, pretože rekonštrukciu chceli už minimálne
dva roky. Rátalo sa dokonca,
že sa budú brať do úvahy ich
požiadavky. Lenže nezrealizovalo sa nič, vyčlenené peniaze sa už minuli na iné veci
a v ďalšom roku už revitalizácia nebola ani v rozpočte.
Jeden z iniciátorov zámeru,
petržalský a mestský poslanec Milan Vetrák, však na revitalizáciu nerezignoval. Opísal
nám jej genézu a budúcnosť.
„Počas minulého volebného obdobia (2014-2018) sa

petržalské zastupiteľstvo na
návrh Komisie investičných
činností tohto zastupiteľstva
zhodlo na tom, že medzi
prioritné verejné priestory
určené na revitalizáciu patrí
aj vnútroblok na Šustekovej
ulici. Schválená revitalizácia
je však zo strany miestneho petržalského úradu dokončená len spolovice, a to
pokiaľ ide o úpravu zelene
a lavičiek vo vnútrobloku,“
povedal nám. „Zvyšná časť
revitalizácie v podobe vyčistenia dažďových odtokov
a kanalizačných vpustov, ako
aj prepadnuté schodisko, či
odvalené betónové bloky na
okrajoch vnútrobloku stále
nie je dokončená. Preto som
so starostom Petržalky túto
záležitosť riešil s tým, že mi
bolo prisľúbené, že miestny
úrad by si mal svoje povinnosti dokončiť v priebehu nasledujúceho roka 2021.“ (in)
Foto: Marian Dekan
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iacerí z cyklistov, ktorí žijú v metropole Slovenska, často nemajú príliš
mnoho miesta pre bezproblémové odloženie bicykla.
Predsa len, nejde o drobnosť a v jednoizbovom byte
dokáže jeho neprítomnosť
vytvoriť
priestor
možno
aj pre vianočný stromček
s darčekmi - to predsa za to
stojí.
Táto myšlienka určite nie je
novinkou v tom zmysle, že asi
každý si dokáže uvedomiť nadbytočnosť bicykla v zimných
mesiacoch (ak ho, pravda, nevyužívate). To, čo je ale vhodné
povšimnutia, je skutočnosť, že
bicykel máte uložený v bezpečí skladu s možnosťou doplnkových služieb. Nemusíte sa
tak obávať nebodaj o ukradnutie z vašej pivnice alebo zo
spoločných bytových priestorov. Takto je to vybavené jednou ranou na celú zimu a bez
nadbytočných obštrukcií.

Uskladnenie
a omnoho viac

Bikestorage teda ponúka prezimovanie vášho bicykla a je
jedno, či hovoríme o lacnejších
alebo drahších modeloch. Čo to
teda konkrétne znamená? V prvom rade ide o dopravu zdarma - bicykel nemusíte demontovať a prenášať v aute. Stačí,
ak vyplníte objednávku na www.
bikestorage.sk a prvým krokom
bude práve bezplatná preprava
od vás až do samotného skladu. V cene je súčasne aj umytie
bicykla. Počas dlhých zimných
mesiacov sa všetka nečistota ponechaná na reťazi, ráme
a iných častiach predsa len prejaví.
Samotné uskladnenie spočíva
v uložení bicykla do špeciálneho stojanu v suchom, uzavretom priestore. Čerešničkou
na torte je jeho prekrytie návlekom, vďaka čomu bude aj po
mesiacoch státia bez jediného
zrnka prachu. Samozrejmosťou

je aj jeho doslovné uzamknutie
pomocou zámku s následným
uložením kľúča na bezpečné
miesto. Priestor, v ktorom sa
tieto bicykle nachádzajú, je naviac monitorovaný kamerovým
a bezpečnostným systémom.
Poistenie objektu je rovnako
v cene.
Veľkým pozitívom je aj
možnosť servisu, ktorý v závislosti od vybraného balíka
služieb môže obsahovať základné úkony: dofúkanie kolies,
dobitie batérie pri elektrobicykloch, dotiahnutie skrutiek
predstavca, riadidiel, sedlovej
objímky a prehadzovačky, spoločne s nastavením bŕzd a prehadzovačiek. Ak však plánujete
uskladniť bicykel na viac ako tri
mesiace, v cene získate aj docentrovanie kolies. Avšak, bez
ohľadu na to, aký balík služieb
ste si zvolili, Bikestorage pre vás
vykoná diagnostiku bicykla - to
znamená, že sa odborným okom
pozrie na jeho stav a odporučí

vám potrebné servisné úkony,
ktoré váš stroj vyžaduje.
Cena za služby sa pohybuje nepriamo úmerne s dĺžkou
využívania služieb. Inými slovami, čím dlhšie bude váš bicykel
v bezpečí skladu, tým menší
bude denný poplatok a tým výhodnejšie služby získate - napríklad aj spomínaný Prémiový
servisný balík, ktorého hodnota je
99 €. To sa už hádam oplatí.

Pre viac informácií a možností
zadávania objednávok, prosíme,
navštívte webové stránky:

www.bikestorage.sk

Pri objednávke do Vianoc
dostanete ku každému
uskladnenému bicyklu
originálne tričko zdarma.
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Objavte čaro malých vianočných trhov

BIOFARMA Stupava

Zákaz konzumácie v interiéroch prevádzok spôsobil, že viaceré ponúkli svoje dvory či vonkajšie priestory ako alternatívu k neuskutočneným vianočným trhom. Vďaka nim je živo aj na miestach, kde by sme to
nečakali a prechádzka mestom je tak plná prekvapení. Nenechajte si ujsť tento zážitok.

Bratislavská reštaurácia
FLAGSHIP

V centre mesta, v Starom Meste,
nájdete aj Bratislavskú reštauráciu
Flagship. V adventnej ponuke exteriérovej terasy s vyhrievanými stolmi a obrovskou pieckou na drevo si
každý deň od 12:00 do 20:00 môžete
objednať punč, varené
vínko, ríbezlák, varené pivko s medom,
kapustnicu, lokše
či vianočné opekance.
Okrem
toho sa podáva aj
kompletný jedálny
lístok a denne čer-

CAFE HEXE

Cafe Hexe vznikla ako idea
o oživenie takzvaného nádvoria
Čarodejnice pod Bratislavským
hradom. Pri prechádzkach po
tomto malebnom priestore v absolútnom centre mesta na Mikulášskej ulici a pritom v tichom
parku, budete mať pocit, že zážitok z tohto priestoru si dokážete
spríjemniť dobrou kávou alebo
pohárom vínka na malebnej terase
alebo pokochaním sa fotkami Bra-

tislavy v interiéri kaviarne.
V súčasnosti sa na terase kaviarne nachádza malý vianočný trh
s predajným stánkom, kde sa dajú
zakúpiť všetky pochutiny, na ktoré
sú ľudia počas vianočných sviatkov zvyknutí. Príďte na domáce
lokše alebo makovník, nebudete
ľutovať.

Cafe Hexe
MIKULÁŠSKA 3, CENTRUM MESTA
NÁDVORIE POD BRATISLAVSKÝM
HRADOM
Terasa
Malý vianočný trh s predajným
stánkom
Otvorené Po-Piatok 15-22.00 hod.
		 So-Ne 12-22 hod.

Príďte si vychutnať autentickú vianočnú atmosféru na Biofarmu. Biofarma
je otvorená každý deň od
10:00 – 18:00, cez víkend
aj dlhšie. Môžete sa tešiť
na koledy, ohník v piecke,
vyhrievané podsedáky. Vo
„vianočnom“ menu nájdete
vianočné opekance alebo bobáky, divinový guláš, chutný
punč (aj detský) s ovocím,
teplý čaj, fantastické espresso
a všetky typické tradičné jedlá
zo salaša. Epidemiologické
opatrenia máme dodržané
priam ukážkovo - terasy sú
otvorené zo všetkých strán.
Vyhrievané sú dve a tretia,
najväčšia terasa, je hriata

stvé obedové menu. Rozvoz funguje
cez aplikácie Wolt a Bolt a možný je aj
osobný odber cez okienko TakeAway.

Bratislavská reštaurácia
Flagship
VIANOČNÉ TRHY
NA NÁMESTÍ SNP
Horúca piecka na drevo
Denne čerstvé lokše od Božky
Punč, hriaty ríbezlák, varené pivo
Vianočné opekance
s makom alebo orechami
Otvorené denne 12:00 - 20:00

Bratislavský Meštiansky
Pivovar

Aby ste v období korony neprišli
o populárne tradície v čase adventnom, rozhodli sme
sa v Meštianskom
pivovare na začiatku decembra otvoriť - na základe nevyhnutnej bezpečnostnej koncepcie - vianočný trh. Ten
bude pokračovať aj v nasledujúcich
týždňoch v parku na Dunajskej ulici,
ktorý je rozsvietený množstvom svetielok dotvárajúcich vianočnú atmosféru. Ak máte chuť na tradičné horúce nápoje, ako punč či varené vínko,
alebo na stánkovú klasiku ako kapustnicu, lokše alebo cigánsku z grilu a iné
grilované dobroty, navštívte nás od 1.
do 23. decembra. Pre všetkých je zabezpečený vyhrievaný stan v záhrade
a nezbedné deti sa dokonale zahrejú

BRATISLAVSKÝ
MEŠTIANSKY PIVOVAR

BIOFARMA STUPAVA
Živé zvieratká
Terasy vyhrievané pieckami
na drevo
Detský vianočný punč

I

pieckou, na ktorej sa hrejú
šamotové tehly, ktoré si dáte
pod zadok a sedíte v teplúčku. Ak pôjdete iba okolo a nebudete mať čas sa zastaviť na
dlhšie, otvorené máme výdajné okienko, z ktorého dostanete napríklad aj bryndzové
halušky v ekoobaloch a papierovej taške.

Otvorené denne
10:00 - 18:00

www.biofarma.sk

Rozvoz jedla a Craftového pivka:

0948 710 888

Obľúbené letné miesto kapustnica, kuracia alebo brav(nielen) bratislavských mileni- čová cigánska, bryndzovo –
álov a rodiniek sa od septem- slaninový podpecník, domáce
bra rozrástlo o novú zimnú plnené lokše či pečené gaštany.
terasu, na ktorej si zaiste každý
Bonusom počas slnečného
vyberie to svoje z aktuálnej dňa je výhľad na trblietajúcu sa
ponuky jedál alebo z denného hladinu Zlatých pieskov, večemenu, ktoré pozostávajú zo ry ,naopak, spríjemní pokojná
sezónnych surovín. K existujú- atmosféra s vianočným nádycej ponuke pribudli aj vianočné chom, svetielkami a teplo sálajútrhy, ktoré budú k dispozícii do ce z výhrevných hríbov. Zvnútra
20. 12. 2020. Terasa je otvorená zahreje čerstvý zázvorový alebo
denne od 11:00 do 21:00, výdaj pečený čaj, ovocný punč, kakavko, prípadne
jedál a pokrmov
varené vínko,
je cez okienko. Pochutnať Otvorené denne 11-21:00 vďaka čomu zažijete pocity ako
si môžete na
+421 918 469 253
v “apre ski”len na
tradičných
IG: @wakelakegs
skok od centra
dobrotách ako
info@wakelake.sk
 je
Bratislavy.
vianočná

WAKELAKE

Dunajská 21, Bratislava
www.dunajska.mestianskypivovar.sk



Novoročný koncert pod
pyramídou vymyslel Petržalčan
Nie sme horší ako
Rakúšania, povedal
si bývalý spevák
Lúčnice Petržalčan
Ondrej Lörinčík
a vymyslel Novoročný koncert pod
pyramídou. Vďaka
nemu vznikla tradícia výnimočného
podujatia, na ktoré boli vstupenky
vždy beznádejne
vypredané.

WAKELAKE

na preliezkach v parku
aj pri teplom nealkoholickom punči.
Najkrajšie sviatky roka sa nezadržateľne blížia, preto príďte predvianočnú
atmosféru ochutnať do Meštianskeho
pivovaru s rodinou, alebo kolegami
cez pracovný týždeň od 15:00 do 22:00
hod. a cez víkend už od 11:00 hod.
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mpulzom preňho boli vystúpenia slávnej Viedenskej
filharmónie, ktoré už tradične
vysiela aj naša televízia v rámci novoročného programu.
Prvý ročník Novoročného
koncertu pod pyramídou
odznel 1. januára 2017 pod
názvom Úsvit slovenskej populárnej a tanečnej hudby.
Publikum, ktoré zaplnilo všetky miesta v sále, bolo nadšené,
odozva bola výborná aj u rozhlasových poslucháčov Rádia
Regina.
Nasledovali ďalšie ročníky
a vždy s inou témou. V tých-

to dňoch pripravujú už piaty
ročník koncertu s názvom
Piate dostaveníčko s noblesou melódií slovenského
tanga, ale na novej adrese.
Pretože nielen korona a s ňou
súvisiace opatrenia im zamiešali karty. RTVS - Slovenský
rozhlas sa na poslednú chvíľu
rozhodol na tejto úspešne
naštartovanej tradícii ďalej
nespolupracovať. „Veľmi nemilo ma rozhodnutie rozhlasu prekvapilo, ale isté je,
že Novoročný koncert pod
pyramídou 1. januára bude.
V prípade, že nebude môcť
byť s účasťou publika, tak sa
uskutoční na domovskej scéne orchestra Bratislava Hot
Serenaders, v spoločenskom

dome Nivy a záujemcovia
sa na ňom môžu zúčastniť
formou online prenosu. Ak
bude účasť publika možná, odohrá sa vo Veľkej sále
Domu kultúry Cultus Ružinov,“ ubezpečuje Ondrej
Lörinčík.
Napriek problémom, s ktorými nerátal, nestráca chuť
ani motiváciu: „Šíriť dobrú
hudbu, od srdca, to je radosť.
Baví ma to o to viac, keď vidím, že aj publiku to prináša
radosť, že sa z toho teší. A to
je to najmenej, čím a ako
môžem pomôcť ľuďom ľahšie
preklenúť súčasné ťažké ob(ac)
dobie.“




foto: Koloman
Zúrik/archív O. L.
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DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

J

eho vstup do vody na mňa
pôsobil takmer ako rituál,
nádych, výdych, pomalým
krokom s rukami nad hlavou.
„Ale nie,“ smeje sa. „Studená voda vám na rozdiel od
horúcich uhlíkov neublíži. Je
,samozrejme, istým spôsobom
šok pre telo, ale pokiaľ je človek zdravý, ide pomaly a rozdýchava to, môže ísť do vody
aj teraz. Nedávno som takto
zobral priateľa z Kolumbie.“
Vzápätí sa zamyslí a skonštatuje, že v podstate nepozná
nikoho, kto by ochorel, keď

AMBULANCIA
ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
A ČEĽUSTNEJ
ORTOPÉDIE AFEO S.R.O.

NA STREČNIANSKEJ ULICI 16
PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV DETI
AJ DOSPELÝCH – BEZ ČAKANIA.

TEL. KONTAKT
0915 825 873

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

15.12. | 10:00 | vstup voľný
ADVENTNÝ SENIORFEST - AGAPÉ
poeticko-hudobné pásmo

Prehliadka festivalového
filmu
z Benátok, Berlína a Cannes

Realizované s finančnou podporou MK SR

Paradoxy
otužilca

P

Wakelake na Zlaté
piesky, vždy sa na
záver okúpali. „Až
sme zrazu zistili,
že je október a nám
sa nechce prestať,“
spomína s úsmevom. Chcel spoznať
ďalších
otužilcov,
vymeniť si skúsenosti, a tak pred troma rokmi založil na
Facebooku skupinu
Otužovanie v Grónsku. Otužovanie - otužilci a plavci v Bratislasa takto okúpal. „Avšak naj- ve. Dnes je to najväčšia skuťažšie po otužovaní je obliecť pina otužilcov na Slovensku,
sa, najmä, keď fúka vietor,“ má 1600 členov a zdieľajú sa
hovorí. „Vietor je totiž najväčší v nej rady či fotografie, ale
nepriateľ otužilcov.“
aj dohaduje spoločné otuHoci sú aj iné nástrahy. To žovanie. „Cieľom skupiny je
zistím, keď Vladimír vybeh- tiež pomôcť začiatočníkom,
ne z vody, pretože si zabudol prípadne vziať niekoho prvýštuple do uší. Ponára si totiž krát. Keď chce niekto začať,
aj hlavu a svoj sluch poškodiť vždy s ním idem, kým si nájde
nechce. „Ďalšia zásada - vždy svoj rytmus,“ hovorí Vladimír
plávam len popri brehu. Nik- Pauco, ktorý formou článkov
dy neviete, čo sa vám môže radí aj na stránke www.zdrastať a kto vás v zime zachráni veotuzovanie.sk.
uprostred jazera? A hoci som
dobrý plavec, vždy mám pri Pozitívna módna vlna
Pýtam sa ho na enormný
sebe aj tzv. bójku. Jej výhodou
je, že si do nej môžete scho- nárast otužilcov v posledných
vať napríklad kľúče od auta. rokoch. „Je to podobne ako
Minule tu vraj nejakému s behom, módna vlna, ale pootužilcovi ukradli všetky veci. zitívna. Posúvate ňou vlastné
Neviem, či si tí ľudia uvedo- hranice, prečistíte hlavu, zomili, že tomu človeku reálne ceľujete psychiku, viac si veríte. A ten pocit slobody, že sa
ohrozili život...“
Vladimír Pauco pracuje môžete ísť okúpať kedykoľvek,
v IT sektore a k otužovaniu či je leto alebo zima...“
Otužovanie vás však mení
sa dostal v podstate náhodou. V rámci psychohygieny aj fyzicky. Tí, čo ho robia
chodie
vali s kolegami po- aktívne, tvrdia, že sú menej
čas obedňajšej prestávky na chorí, majú lepšiu termore-

guláciu tela, chlad ich už neobmedzuje. „Moja 68-ročná
mama mala bežne 5,- 6-krát
do roka zápaly močových
ciest. Hovoril som jej, sprav
niečo pre seba, skús začať
otužovať. A ona na to: ´Dobre, pôjdem, ochoriem a hotovo!´ Šla, neochorela a šla do
vody znova. Otužuje od minulého roka dvakrát do týždňa, prestala byť zimomravá
a už nemá zápaly močových
ciest,“ spomína Vladimír Pauco osobnú skúsenosť.

Na Draždiaku chýba
otužilecký point

Bratislava je vraj pre otužilcov rajom. „Draždiak,
Dunaj, Rusovce, Čunovo,
Zlaté piesky, dá sa vyberať.
Draždiak má výborný vstup
do vody, aj to láka aj obyvateľov z iných mestských
častí. Keď prídete v nedeľu
doobeda, sú tu takmer davy
otužilcov. Najmenšiu radosť
z toho majú rybári,“ hovorí Vladimír Pauco. „Čo mi
tu však chýba, je otužilecký
point, podobný, aký sa nám
nedávno podarilo zriadiť na
Zlatých pieskoch pri Wakelake. Ľudia si tu môžu dať
čaj na terase s ohrievačmi, sú
tu šatne, toalety...“ To je veľká
výhoda, najmä, keď je vietor.
Vtedy je Draždiak prázdny
a tých pár odvážlivcov, bohužiaľ, blízka reštaurácia na
svojej, hoci opustenej terase,
(in)
nerada vidí.
foto: Vladimír Pauco - vladivlad.com, Marian Dekan
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Najväčší nepriateľ otužilcov je vietor

„Keď idem do ľadovej vody, zakaždým
sa musím prekonať, zakaždým,“ prekvapí nás Petržalčan Vladimír Pauco, ktorý
aktívne otužuje štyri roky. Stretli sme sa
s ním na Draždiaku, voda mala
9 stupňov a on v nej postál a poplával
zhruba desať minút. Tak to robí každý
druhý deň. A s ním na Draždiaku z roka
na rok čoraz viac ľudí.

PETRŽALSKÉ NOVINY

otrebujete menej oblečenia? „Chodím v tričku
pokiaľ sa dá, ale napríklad
keď spím, potrebujem skôr
teplejšie ako chladnejšie.
Nespávam pri otvorenom
okne,“ smeje sa Vladimír Pauco.
Chýba vám v lete chlad?
„Hoci mnohí otužilci tvrdia,
že letné horúčavy vďaka otužovaniu zvládajú ľahšie, chýba mi možnosť ochladiť sa
ľadom,“ pokračuje a priznáva,
že v lete si napustí studenú
vaňu, hoci ľadové kocky do
nej si nekupuje. „V skupine
však máme ľudí, ktorí si dajú
do svojich vonkajších bazénov ľadovú vodu aj s ľadom,
a v tom sa máčajú. A reakcie
sú pozitívne, typu: ´Závidíme... prídeme na návštevu...´
Dávate v lete prednosť
dovolenke v chladnejších
oblastiach? „Keď som v horách a dá sa vykúpať v studenom potoku, ,samozrejme, to využijem. Minulý rok
som bol v Grónsku, predtým
na Sibíri, Aljaške, kúpali sme
sa vo vode, ktorá mala dva
stupne, ale nevyhľadávam
tieto destinácie prioritne
kvôli otužovaniu, ale skôr
pre autenticitu a preto, že sú
ešte nedotknuté turizmom.
Kúpanie je skôr bonus,“ hovorí nadšený fotograf, ktorý
rád cestuje.
Vraj sú otužilci, ktorí
bez problémov vlezú do
10-stupňovej vody, ale studenú sprchu neznášajú.
„Odmalička mi otec dával
na záver studenú sprchu.
Dodnes každý deň končím
sprchu studenou vodou, ale
vedome, pretože viem, že raz
by som nedal a druhý raz by
to bolo o to ťažšie.“

15.12. | 19:00 | 17 €
ticketportal
MM KABARET
ADELA VINCZEOVÁ - CELKOM INAK
Milan MARKOVIČ a PÁNI BRATIA
(Peter Niňaj a Róbert Puškár)
a ich hosť Adela VINCZEOVÁ
16.12. | 10:00 | 3 €
ADVENTNÝ SENIORFEST
MILAN SLÁDEK
dokumentárny film o umelcovi

ticketportal

21.12. | 16:00 | PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE | 5 €
18:15 | MODELÁR | 3 € / 5 € **
20:15 | CORPUS CHRISTI | 3 € / 5 € **
vstupenky na všetky filmové predstavenia zakúpite
v sieti ticketportal

zvýhodnené vstupné 4 €
pre deti a mládež do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

Realizované s finančnou podporou MK SR

16.12. | 19:00 | 20 €
LÚČNICA
SLOVENSKÝ TRIPTYCH

17.12. | 19:00 | LUX ÆTERNA | 5 €
20:00 | CHĽAST | 5 €
18.12. | 18:00 | UNDINE | 5 €
20:00 | NIET ZLA MEDZI NAMI | 5 €
19.12. | 18:00 | O NEKONEČNOSTI | 5 €
20:00 | PERZSKÉ LEKCIE | 5 €

ticketportal

19.12. | 10:00
predpremiéra
19.12. | 15:00 | 10 €
PREMIÉRA
20.12. | 10:00
repríza
10 € dospelý / 5 € deti, seniori
ticketportal
15 € rodinný lístok (4 os. - 2 + 2 / 1 + 3 )
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
pôvodný rozprávkový muzikál
20.12. | 17:00 | 10 €
ticketportal
ADVENTNÝ SENIORFEST
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme Vám obec OČOVÁ
v programe „JEDNEJ SME NÁTURY“

CC CENTRUM
15.12. | 15:00 | vstup voľný
VIANOČNÝ BAZÁRIK
VÝSTAVA
01.-17.12. | vstup voľný
TO, ČO NÁS SPÁJA 2020
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO - 9. ročník
Realizované s finančnou podporou MK SR

KONCERT
13.12. | 17:00 | 4 €
3 € ZŤP, študenti, dôchodcovia
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov

DOM KULTÚRY
LÚKY
11.12. | 19:00 | 5 €
ticketportal
DIVADLO TANDEM - ÚPRIMNE - komédia
ticketportal
13.12. | 15:00 | 3 €
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA
ZIMNÝ PRÍBEH - DIVADLO POD HRÍBOM

15.12. | 18:30 | 6 € / 2 € dieťa
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

ticketportal

16.12. | 16:00 | vstup voľný
SENIORCAFFÉ - ĽAHKO VÁŽNY VEČER
hosť - Bibiana ONDREJKOVÁ
Realizované s finančnou podporou MK SR

19.12. | 15:00 | 3 €
ticketportal
ADVENTNÝ KALENDÁR
ROZPRÁVKA O SLÁČIKOVOM KVARTETE
ticketportal
19.12. | 19:00 | 9 €
SWINGOVÉ VIANOCE
JANA DEKÁNKOVÁ A FATS JAZZ BAND

20.12. | 15:00 | 3 €
ticketportal
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA
VIANOČNÁ LÍVIA - DIVADLO JAKI
20.12. | 18:30 | 5 € / 7 €*
ADVENTNÝ KALENDÁR
VIANOČNÝ KONCERT
V EVANJELICKOM KOSTOLE

ticketportal

VÝSTAVY
01.12.-31.12. | vstup voľný
ADVENTNÝ KALENDÁR - SVET DETÍ

Realizované s finančnou podporou MK SR

Z verejných zdrojov podujatie podporil
Fond na podporu umenia

04.12.- 31.12. | vstup voľný
ADVENTNÝ KALENDÁR - SKAUTSKÝ DOM

P R I P R A V U J E M E

P R I P R A V U J E M E

P R I P R A V U J E M E

09.01.2021 | 12:00 | vstup voľný
SUSEDSKÝ DEŇ - MESTSKÉ FAŠIANGY 2021

14. - 29.01.2021 | vstup voľný
POZDRAVY Z ATELIÉRU
výstava výtvarných kurzov /deti, seniori,
dospelí/ a ich lektora akad.mal. D. SEKELU
vernisáž 14.01. o 17:00

15.01.2021 | 19:00
HEADMOVERS - jazzový koncert

20.01.2021 | 18:00 | 15 € / 17 € *
FRAGILE
NOVOROČNÝ KONCERT

ticketportal

22.01.2021 | 19:00
DIVADLO TANDEM
AKO DOSTAŤ DIEŤA Z DOMU

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
VÁM PRAJÚ
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A KULTÚRNY ROK 2021!
BETLEHEMSKÉ SVETLO pre obyvateľov Petržalky
bude k dispozícii v našich kultúrnych zariadeniach - DK ZRKADLOVÝ HÁJ, DK LÚKY, CC CENTRUM
Kultúrne zariadenia Petržalky Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 02/ 68 299 217, dkzh@kzp.sk
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
02/ 68 299 200, kzp@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, Rovniankova 3, artkinozazrkadlom@gmail.com
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 02/ 63 835 404/400, dkl@kzp.sk
CC Centrum, Jiráskova 3, 02/ 63 824 390, ccc@kzp.sk

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

SLEDUJTE NÁS AJ NA:
Kulturavpetrzalke
kulturne-zariadenia-petrzalky

Partneri
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Loďkový most Karolíny
Augusty 1825 - 1891
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Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing
bratislavského
magistrátu má dva nové služobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečingu z oddelenia správy komunikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efektívnejšie zabezpečovanie kontroly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych
udalostiach.
Oba brehy rieky
Automobily
sú
ľahko
rozpoznav Bratislave spájali
teľné, pretože sú označené
v priebehu storočí
logom mesta a mestskými farmosty - „lietajúce“,
bami.
Bratislavský
magistrát kúpil
dve
pripomínajúce
komvozidlá, obe sú v bielej farbe a s
py, „loďkové“, teda
logom mesta Bratislavy, za pripontónové,
bližne
20-tisíc eur.alebo
Vozidlá sú
drevené.
Boli však
vybavené
sú majákom
a výstražným
osvetlením
na
zadnom
viac provizóriami
okne s nápisom Správa komuniako stavbami a často
kácií, kde je uvedený aj telefoich ničil
ľadochod
nický
a e-mailový
kontakt na
dispečing
mesta na oddelení
alebo povodeň.
správy komunikácií.
Na uvedené
tiež
ým kontakty
Dunaj bude
nespútamožné nahlasovať
prípadné
povali kamenné
brehy,
ruchy
na
mestských
cestách,
či
tiekol viacramenným riečisupozorniť
na
prekážky
na
mestkom. Voda v ňom nebola ani
ských
komunikáciách
na
taká hlboká
ako dnes,alebo
keď už
zníženú zjazdnosť bratislavských ciest.
(kk)

pohostili, koníky si odpočinuli, a išlo sa späť. Na bratislavskom brehu ho vítali davy ľudí
a na radnici odmena s hostinou. Zimná doprava cez Dunaj sa mohla začať. Všetko to
trvalo do 26. januára 1626.
Vtedy sa pri spiatočnej ceste
ľad prelomil a pod ním zmizli
prievozník, voz i koníky. To
bol posledný Eisweg machen.

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mirbachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvorenie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových doplnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
je len jeden prúd, a na niekoľstoročia.
kých
miestach
dalo prejsť
Cieľom
obnovysafasády
bolo
-reštaurátorským
boli tam brody
alebo
spôsobompriedovozy,“ píše
Ján Čomaj
v knihe
siahnuť
čo najlepší
technický
a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurátorské 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
nich ľadová
cesta,savolali
ju
odliatím
a farebne
upravili
Eisweg,
“
pokračuje
Ján
Čomaj.
erbové polia v intenciách
„Prvý upravený
priechod
sa
heraldickej
farebnosti
erbov
spomína
v
roku
1595.
Cesta
grófa Nyára. Tie boli následne

Dlhá cesta k prvému
pevnému mostu cez Dunaj

„K

PETRŽALSKÉ NOVINY

HISTÓRI A

Oslobodený
osadené do kartuše tympanónu
od poplatku

paláca. Pozlátili sa kovové
„Pokiaľnapríklad
nebol v rokajový
Bratisladoplnky,
ve
v
roku
1825
vybudovaný
štítok, kľučky brán či rokajová
loďkový mreží
most, balkóna,
zabezpečovali
výzdoba
ktoré
prepravu
z petržalského
breboli
zlátené
aj v pôvodnej
hu Dunajapaláca.
na bratislavskú
architektúre
stranu doboliroku
1825krídla,
„tzv.
Opravené
okenné
lietajúce
mosty“
v
podobe
kyvstupné brány či kamenné
vadlovej
kompy
pripevnenej
sokle, ktoré vzhľadom na
na lane,“rozsah
informujú
na stránveľký
poškodenia
ke
Mestského
ústavu
ochrany
nahradili nové kópie. Obnovepamiatok.
ný bol aj južný štítový múr
Dialo sa tak
od roku
1676
nachádzajúci
sa nad
susedným
a
desaťročiami
ho
vylepšoobjektom, pričom na tieto práce
vali. Jeden
takýtohorolezecká
kyvadlový
bola
potrebná
most
zostrojil
pre
Bratislatechnika.
(kk)

Petržalka Engerau-Ligetfalu. sa uspôsobila tak, že z oboch vu v roku 1770 aj vynálezca
„Každou úpravou sa však hla- brehov vybudovali neveľmi Wolfgang Kempelen. Lietadina ramien i hlavného toku strmú rampu z brvien a do- júce mosty sa stavali pri prízvyšovala a pre možnosť pre- sák, na ľad nakládli slamené ležitostiach korunovácií, ale
chodu bolo treba Dunaj pre- rohože, ktoré mierne poliali pri korunovácii Márie Terézie
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
mostiť.“
vodou, aby k ľadu primrzli v roku 1741 postavili loďkový
Prvé mosty cez Dunaj a nešmýkali sa po ňom. Keď most.
Navštívte
Martin
zubnú
kliniku
v Bratislave
stavali Dr.
armády
na staviteľ
Jediným mostom, ktorý
usúdil,
že ľadajeobjednajte
pevsa na
BEZPLATNÉ
prepravu
vojska.
„Prvý loďko- VSTUPNÉ
ný, starosta VYŠETRENIE!
vybral najlepšie- nebol po korunovácii odvý (pontónový) most zostrojili ho furmana - bola to čestná stránený, bol loďkový most
okolo roku 1450 a slúžil celé úloha - a poveril ho slávnost- Karolíny Šarloty Augusty Batri storočia. V tých časoch ným prechodom cez rieku. vorskej postavený pri príleživšak boli väčšie zimy, Dunaj Povozník vrchovato naložil tosti jej korunovácie v roku
INFORMUJTE SA TU:
zamŕzal,
a tak bolo most tre- voz, veď robil akúsi zaťažká- 1825. „Nachádzal sa na
Antolská 4, Bratislava 85107
ba pred
príchodom
vaciu skúšku a dokonca pred dnešnom Námestí Ľudovíta
+421 902
605 900 |mrazov
info@doktormartin.sk
www.doktormartin.sk
rozobrať
a na jar znova po- očami množstva obyvateľov, Štúra oproti kaviarni Berstaviť. Keď Dunaj zamrzol, a šibol do koní. Prvá cesta po linka. Pozostával z 23 lodiek
prechádzalo sa po ľade. Aby ľade bola totiž slávnosť, ktorá a bol oslobodený od vyberapo ňom mohli prejsť aj po- mala aj svoj názov: Eisweg nia mostného poplatku, čím
vozy, aby sa volom a koňom machen. Keď furman prešiel výrazne prispel k rozvoju
nešmýkalo,
robilanasa0902/605
pre na petržalskú
medzi Bratislavou
stranu, tambezplatné
ho obchoduinformácie!
Zavolajte
900 a získajte

➤

➤

Nevyhadzujte

„Lietajúci most“ okolo roku 1800

Dovolenka
a pracovné
právo II.

do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu
čerpania adovolenky
Informácie
foto sme nebránia
prekážky
v
práci
na strane
čerpali aj z knihy Ján Čomaj
–
zamestnanca.
sa poskytuje
PetržalkaAk
– Engerau
–
dovolenka vLigetfalu.
niekoľkých častiach,
Kniha
vydavateľstve
musí
byť vyšla
aspoňvo
jedna
časť najmeMarenčin
PT.
nej dva týždne,
ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
14.9.2016 23:31:29
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Most zo slamy na zamrznutom
Dunaji pred
rokom
Za nevyčerpané
štyri
týždne1890
základnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

inzercia_proteza_3.indd 1

a dedinami na pravom brehu Dunaja,“ uvádza sa okrem
iného vo wikipédii. Jeho „vozovka“ bola poskladaná zo
širokých plochých dosiek
a bola položená na rade nízkych člnkov. Tieto mosty bolo
6
možné odpojiť, aby mohla
po rieke preplávať loď, ale
na zimu ich rozoberali, pretože by ich nezničil ľad. Loďkový most Karolíny Augusty
bol posledný dočasný most
cez Dunaj v Bratislave, vydržal do roku 1891.
Nahradil článku
ho železničV predošlom
sme sa
no-cestný
most, postavený
venovali
základným
ustanovev rokoch
1890-1891
poniam
Zákonníka
práce o adovomenovaný
po vtedajšom
lenke.
Na článok
nadviažemeraa
kúskomsacisárovi,
uhorskom
budeme
venovať spoločným
kráľovi Františkovi
Jozefovi
ustanoveniam
Zákonníka
práceI.,
ktorý
sa
na
slávnostnom
otvoo dovolenke.
rení
osobne
zúčastnil.
„Mesto
Zamestnávateľ môže určiť
stál 1,8 milióna
zlatých
a spozamestnancovi
čerpanie
dovolenjil
Petržalku
s
Bratislavou
naky, aj keď dosiaľ nesplnil podtrvalo.
Prvý
pevný
most
mumienky na vznik nároku na dovosel Petržalke
rovných
lenku,
ak možnovystačiť
predpokladať,
že
osemdesiat
rokov,
“
dodáva
Ján
zamestnanec tieto podmienky
Čomaj
v knihe
Petržalkaroka,
Ensplní
do konca
kalendárneho
(pn)
vgerau-Ligetfalu.
ktorom dovolenku čerpá, alebo
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Tvorte s nami Petržalské noviny Veci na spoločnej chodbe

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



Z REDAKČNEJ POŠTY

Po rokoch konečne natreté

V

rámci iniciatívy „Za
krajšiu Petržalku“ sa spoločným úsilím pokúšame urobiť z Petržalky krajšie miesto
pre život. Predposledný no-

vembrový víkend sa naša iniciatíva v spolupráci s Progresívnou Petržalkou pustili do
revitalizácie reflexných stĺpikov pri Chorvátskom ramene (na Mlynarovičovej ulici).
Tieto zabraňujú motorovým
vozidlám vstup do rekreačnej
zóny, kde stovky či tisíce Petržalčanov trávia svoj voľný čas.
Jakub Kuruc a Pavol Škápik z iniciatívy „Za krajšiu
Petržalku“ revitalizovali aj
mobiliár. Presnejšie lavičky
pri MŠ Gessayova 31, ktorým spoločne so zástupcom združenia „Nádej pre

Aj vám prekáža popadané lístie?

C

hcem upozorniť na neporiadok, ktorý trvá už 3
sezóny. Ide o popadané lístie
na chodníkoch, dokonca aj
na hlavnej ceste, konkrétne
na Mamateyovej. Týka sa to

priestoru okolo krízového
centra na Medveďovej č. 2
a č. 4. Okolo celého objektu
ohraničeného ulicami Medveďovej, Gettingovej a Mamateyovej.
Milan P.

Vás“ vrátili život. Lavičky
a bezpečnostné signalizačné
stĺpiky tak dostali nový náter, ktorý im chýbal roky –
možno až desaťročie.

Za krajšiu Petržalku

A

ko je možné riešiť konanie suseda v bytovom
dome v Petržalke, ktorý má na
spoločnej prístupovej chodbe
k bytom umiestnenú komodu a pred dverami do bytu
tucet topánok? Na spoločné
steny vyvŕtal a namontoval
10 obrázkov. Nikto iný z obyvateľov bytov na tejto chodbe
na spoločnú chodbu nič neumiestňuje. Žiadosť, aby všetko
odstránil, odmietol.

Eva K.
Zapratané únikové cesty
sú nebezpečné najmä, keď
vznikne požiar. O povinnostiach vlastníkov bytových domov, spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome a správcu
bytového domu v súvislosti s ochranou pred požiarmi
hovorí zákon. Vyplýva z neho

povinnosť vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch
každých 12 mesiacov a odstraňovať zistené nedostatky.
Hasičský a záchranný
útvar hlavného mesta SR
Bratislavy (HaZU) dostáva
podnety od občanov, okrem
iného aj na „zapratané“ únikové cesty, na základe ktorých
sú vykonané protipožiarne
kontroly v objektoch. Pri zistení porušenia povinností
postupuje HaZU podľa platných predpisov o ochrane
pred požiarmi, a to nariadením odstránenia zistených
nedostatkov, priamym uložením pokuty alebo po nesplnení uložených opatrení môže
uložiť pokutu do výšky 16 596
eur. V prípade fyzických osôb
je to do výšky 331 eur.

A.I.I. Technické služby s.r.o.

prijme ihneď

●VODIČ „B“, „T“

			
●VODIČ „C“
			

- 3,33 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto
- 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

Zimná údržba ciest
a komunikácií v BA

0911 / 721 409, recepcia@aiits.sk
Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY
PETRŽALSKÉ NOVINY
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KRÍŽOVKA
Klemens
Wenzel
Metternich

spôsob
únavu

vrch
ovinulo sa
nad Nitrou

hltavo
pilo

Pomôcky:
avans,
Abigail,
parum

batoh

začiatočník

novou
metódou

istý čas
trápim
3. časť
tajničky

ženské
meno

dolu
(bás.)

5. časť
tajničky

kunovitý
dravec
2. časť
tajničky

predložka
so 7. pád.
zn. pre
lambert

ľúbostný
cit
praskot
(bás.)

klamete
do tvaru
písmena S

sečné
zbrane
zábavný
podnik

preddavok
ženské
meno

ľudia
bieleho
plemena
nevhodne

Aurel
(dom.)

ohmatanie
zbohom
(z tal.)
grécka
bohyňa
značka
pre nanohenry
syčal

napriamovalo
spôsobil
tiknutie
na toto
miesto
namoč

terasovite
pokolenie
ročné
obdobie
kakaový
nápoj

samice
leva
ráňalo
(bás.)

ženské
meno
Pomôcky:
sústružník
TPL.
málo
addio,
(v med.)
Apia

Šarlota
(dom.)
kilogram
(hovor.)

spodná
predná
časť
sukne

365 dní

tiež
obyvateľ
Indie

lebo
(bás.)
mékal

bodlo

hoci,
po česky

posiela
elektronickou
poštou

Akadémia
múzických
umení
mladistvo

prežívam
stával sa
belasým

stratila
zrak

EČV
Spišskej
Novej Vsi

1. časť
tajničky

prenikol
skratka
pre tohto
roka

polia
otecko
(hovor.)

Anastázia
(dom.)

Pomôcky:
kames,
moteto,
tokár

stávali sa
tmavšími
strkáš

prekypujú

pokazený
(hovor.)
kovové
nádoby
rozpočtové
opatrenie
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so 6. pád.

kužeľovité
nánosy
zasyčalo

záhaľčiví
kutica
(pren.)

Konštantín
(dom.)

malý
sokol
prevráť
zn. molybdénu
zberáš,
zberkáš

nápadník
4. časť
tajničky

bolo živé
dajako

honením
uštvalo

mačkovitá
šelma
utopia sa
(kniž.)

žmurklo
zbytočne

viachlasná
vokálna
skladba

uisti
šikmý
výťah
(tech.)

súboje
smeroval

Pomôcky:
vanie
tora,
programoAmon,
vací jazyk
ave, skip
japonský
tiger

tamtá

štádium
vývinu
míňajú
(hovor.)

skríkla,
vykríkla
obmyla

biblické
mužské
meno

Pomôcky:
Ate,
podolok,
kaput

dôkladne
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(z lat.)
Paulína
(dom.)

biblické
mužské
meno
strpelo
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akým
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spôsobom
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krajina v
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Alena
(dom.)

postavila
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jarný
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výbor
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EČV
Brezna

ostrým
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omotám

presne
obrábalo
(tech.)

uvoľňuje
zo služby

EČV
Malaciek
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