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Nerada by som, aby to vyznelo 
cynicky, ale samosprávy by si 

lepšie PR ako testovanie nedokázali 
vymyslieť. Za realizáciu, ktorú na seba 
z  veľkej časti nedobrovoľne zobrali, 
a zvládli ju viac než so cťou, si vyslú-
žili desiatky tisíc „ďakujeme“ od svo-
jich obyvateľov. Boli sme takí pokojní 
a  ohľaduplní v  nekonečných radoch, 
že to bolo počas tej emočne vyšpičko-
vanej soboty až s podivom. Človek na-
dobúdal pocit, že väčšina z nás by sa 

šla zdarma otestovať aj bez donútenia. 
Realita je triezvejšia. Ak by test ne-

bol podmienkou v Matúšovej (37) prá-
ci, tvrdí, že testovať by sa zrejme nešiel. 
„S dvoma malými synmi to bola tor-
túra. Najskôr dve hodiny čakania na 
drive through v Petržalke, kým sme to 
vzdali, potom obiehali mesto, aby sme 
napokon skončili v Ivanke pri Dunaji. 
Dnes som však rád, že som to absolvo-
val. Nikoho neohrozím. 

Pokračovanie na strane 2

tvrdia pozitívni po testovaní
„Malo to zmysel,“

Celoplošné testova-
nie na COVID-19 prinies-
lo mnoho zaujímavých 
momentov. Aj v Petržalke. 
Hádam ešte nikdy som 
v diskusiách nečítala takú 
zhodu v chvále samo-
správy, a skutočne len 
zriedka som zažila, aby 
ľudia v dlhočiznom rade 
pozerali s pochopením na 
človeka, ktorý sa predbie-
ha. Napriek informačnej 
smršti, ktorá v sobotu 
počas zákazu vychádzania 
spôsobila celoštátnu mo-
bilizáciu, to bol pozitívny 
víkend. ... v ktorom sme 
všetci chceli byť negatívni. 
Ako to prežívali tí pozi-
tívni?

➤

V Petržalke bolo otestovaných 60 822 ľudí, 
z toho 247 (0,41 %) pozitívne.

Ďakujeme, Gizka, 
za všetko!
Vzdávame hold 
žene, ktorá vo 
svojej malej galan-
térii robila denne 
z Petržalky lepšie 
miesto pre život.
 

Čo nás čaká  
pri parkovaní  
v budúcom roku?
Návštevnícke  hodiny aj obmedzenie 
parkovania na chodníkoch. Rekapitu-
lujeme rok petržalského parkovacieho 
systému.

Viete, čo to je?
Pri Chorvátskom ramene pribudli kon-
com leta „rozhádzané“ kusy betónu.  

Ako to kedysi „žilo“ 
na Pečnianskom 
ramene
V polovici minulého storočia bolo 
dnes už zlikvidované rameno najláka-
vejším priestorom pre mladých ľudí 
z celej Petržalky. A to v zime, aj v lete. 
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Niektorí poslanci starostu 
kritizovali, že na diskusii 

nebolo viac firiem ponúkajú-
cich takéto garáže. Starosta Ján 
Hrčka pripustil, že majú prav-
du. O umiestení  garáží však aj 

tak musia rozhodnúť poslanci 
po súhlase obyvateľov. „V rám-
ci vyhodnocovania parkovacej 
politiky chceme oslovovať ľudí 
aj s  tzv. typovou mapou, na 
ktorej budú rôzne možnosti 
riešenia parkovania,“ povedal. 
Niekde sa dá urobiť nadstavba 
existujúceho parkoviska, nie-
kde parkovací dom. Tam, kde 
to možné nie je, je možnosťou, 
ako zvýšiť kapacitu, výťahový 
parkovací dom, ktorý dokáže 
na ploche pre dve autá umiest-
niť aj 16 vozidiel, na ploche 
pre 13 áut až 100.  Spoločnosť  
UpDown Parking odhadla me-
sačné náklady na jedno miesto 
na zhruba 15 eur. Starosta však 

na otázku, z  akých financií sa 
takéto parkovacie domy finan-
cujú, skonštatoval, že sú dve 
možnosti. Buď mestská časť 
garáže postaví a  obyvateľom 
budú slúžiť za poplatok, ale 
bude tam forma regulácie, na-
príklad, ako dlho v  nich auto 
môže parkovať. Alebo mestská 
časť poskytne pozemok, firma 
postaví systém a  obyvatelia si 
zakúpia boxy. Preferovanejšia 
je podľa neho druhá možnosť. 
Bohužiaľ, ani orientačnú cenu 
za výťahový parkovací dom 
z  vizualizácií nám spoločnosť 
UpDown nechcela prezradiť.  
Ak však mestská časť skonšta-
tovala, že to pre ňu predsta-

vuje veľkú finančnú záťaž, pre 
skupinu obyvateľov to zrejme 
nebude iné, takže tento typ 
parkovania zostane zrejme na 
najbližšie roky len návrhom. 

(in)
foto: www.updownparking.sk

MUDr. Radovan Piovarči 
primár

Pandémia ochorenia Covid-19 značne ob-
medzuje naše bežné fungovanie a my na tzv. 
obdobie „po korone“ odkladáme aj vyšetrenia 
u očného lekára. Náš stav sa môže zhoršiť a my 
kvôli strachu môžeme prísť o jeden z našich 
najdôležitejších zmyslov. O náš zrak.

,,Je potrebné si uvedomiť, že napriek vyhrotenej situácii nie 
je Covid-19 jediným ochorením na svete. Ostatné ochorenia 
nespia a  ďalej sa rozvíjajú. Vrátane tých, ktoré postihujú 

náš zrak. Zradná je vekom podmienená degenerácia makuly 
a  cukrovka, ale aj zelený a  sivý zákal. Aj v  týchto dňoch má 

prevencia veľký zmysel najmä preto, že mnohé ochorenia 
sa v  úvodných štádiách nemusia nijako prejavovať. Kto má 
predispozíciu na niektoré ochorenie, má vysoké riziko, že ho 
dostane, či tu Covid-19 je alebo nie,“ upozorňuje primár Očnej 
kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči. 
Očná klinika NeoVízia je aj počas koronakrízy otvorená. Zamest-
nanci sú pravidelne testovaní a  klinika spĺňa tie najprísnejšie 
hygienické opatrenia. Neodkladajte vyšetrenie a odstránenie 
sivého zákalu, kým nie je neskoro a objednajte sa na tel. čísle:  
0911 345 110 alebo na www.neovizia.sk. 

Aj počas koronakrízy je očná klinika NeoVízia otvorená

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

Servis a opravy PC  
a servis WiFi sieti

Opravujeme PC aj u Vás doma

Vladimir Hutta AATUH
0915 720 730

atuh@centrum.sk

www.aatuh.sk

Pokračovanie zo strany 1
Najmä rodičov,“ hovorí 

a spomína na pocity, keď zba-
dal výsledok „pozitívny“. „Bol 
som šokovaný a presvedčený, 
že ide o  omyl. O  to viac, že 
manželka bola negatívna.“ 
Napriek tomu, že poctivo 
obvolal známych, kolegov 
a  priateľov, s  ktorými bol 
v  poslednej dobe v  kontakte, 
uveril, že je chorý, až keď po 
pár dňoch stratil čuch. „Iné 
príznaky nemám, hoci ako 
športovec cítim, že telo nefun-
guje celkom na sto percent.“ 
Susedia vraj netušia, že majú 
v  paneláku rodinu v  karan-
téne. „Neprichádzame do 
kontaktu. Niet času,“ vysvet-
ľuje dôvod. „Synovia, zavretí 
doma, však teraz behajú po 
byte občas ako besní, tak ča-
kám, že mi sused odspodu 
skôr či neskôr zazvoní.“ 

Nákupy mu robí kamarát, 

ktorý tiež býva v  Petržalke. 
„Zhodím mu kľúče, potraviny 
nechá pred dverami a  ja mu 
potom posielam peniaze na 
účet. Len sa nám teraz poka-
zil ventil na záchode, tak sa 
modlíme, nech vydrží, kým 
skončíme karanténu. Veď 
v  tejto situácii by k nám ani 
inštalatér neprišiel.“

Mám výnimočných 
susedov

„Šla som na testovanie, hoci 
som nemusela,“ hovorí nao-
pak 65-ročná Petržalčanka 
Anna. „Boli sme aj s  dcérou, 
takže sme pozitívny výsledok 
lepšie rozdýchali.“ Obe sú bez 
príznakov, čo Anna vo svo-
jom veku považuje za zázrak 
a  pripisuje to pravidelnému 
bicyklovaniu. Najskôr si, ako 
zrejme väčšina pozitívnych 
po medializovaných informá-
ciách, mysleli, že patria medzi 

´omyly testov´. „Potom som si 
však spomenula, ako ma si-
tuácia donútila päť dní pred 
testovaním cestovať vo Viedni 
preplneným autobusom, kde 
sa kýchalo a kašľalo a už mi 
to dávalo zmysel. Dcéra, kto-
rá so mnou nebýva, je však už 
mesiac na home office, tá je 
z toho dodnes zmätená.“

Obe sa rovno z testov pre-
sunuli do maminho bytu. 
„Priznala som sa cez ese-
mesky niekoľkým susedom, 
reakcií som sa skôr obávala. 
Správa sa po našom pane-
láku ,samozrejme, rozniesla, 
ale esemesky sa mi začali 
vracať s  ponukami pomoci. 
Nech sa ozvem, napíšem zo-
znam vecí a zabezpečia nám 
nákup. Cez balkón som do-
stala upečený chlieb a  obed 
pre mňa aj pre dcéru. Mladý 
sused mi nechal pri dverách 
čerstvé hríby. ´Otvor si dve-

re, máš tam jablká´, písala 
mi suseda, ktorú vídam len 
zriedka. Tieto veľké gestá ma 
utvrdili v tom, že bývam fakt 
na dobrej adrese s  výnimoč-
nými susedmi. Mladí skvele 
zapadli medzi starších, dom 
zosilnieva a ľudsky sa netrieš-
ti ako iné paneláky. Chceli 
by ste sa k nám nasťahovať,“ 
hovorí s úsmevom obyvateľka 
jedného z  panelákov na Má-
nesovom námestí.

Anna je komunikatívna, 
pozná ju veľa seniorov z oko-
lia, mnohí sa pri nej pristavia, 
pozhovárajú, a neraz sa o ňu 
oprú a ona ich odprevadí do 
blízkych potravín. „Ani ne-
chcem myslieť na to, žeby sa 
odo mňa nakazili a mali zlý 
priebeh choroby. Kvôli nim 
malo testovanie zmysel,“ je 
presvedčená.

(in)
foto: Martin Hitra, ms

Slovo  
šéfredaktorky

Život ide ďalej  
napriek korone!
Aj vy máte pocit, že už niet inej 
témy ako korona? A predsa... Keď 
som sa zhovárala s pani Annou, 
ktorá bola už desiaty deň s dcé-
rou v izolácii, pretože je pozitívna, 
hovorí mi, že bola zdesená z toho 
množstva odpadkov, ktoré ony, 
ekologické bytosti, dokázali ´vy-
robiť  ́ za taký krátky čas. Vďaka 
´nakopeným  ́smetiam na lodžii 
som si pre zmenu ja - zase raz 
- uvedomila, že život tvoria pod-
statné detaily, ľudia v karanténe 
potrebujú nielen nakúpiť, ale aj 
vyhodiť smeti... ale aj to, že život 
nezastaví ani korona. 
Preto v tomto čísle nájdete aj iné 
témy, ako tú, ktorou sa začínajú 
a končia večerné správy.
Určite si prečítajte článok veno-
vaný pani Gizele (str.4). Jej príbeh 
totiž ukazuje, že nemusíte byť 
hlavnou témou správ, aby ste 
dokázali zanechať na svete sto-
pu. O to krajšie, ak je pozitívna. 
Napriek tomu, že naša samo-
správa sa teraz zrejme najviac 
modlí, aby jej štát vrátil peniaze, 
ktoré zhltlo celoplošné testova-
nie, stihla zrekapitulovať rok par-
kovacieho systému a  prezradiť, 
čo nás v súvislosti s ním čaká na 
budúci rok (str.6).
Osobne ma zneistili vyjadrenia 
ministra dopravy týkajúce sa petr-
žalskej električky (str.11), zaujala 
betónová inštalácia pri Chorvát-
skom ramene (str.12) a fascinoval 
návrat do minulosti, keď si ešte 
ľudia užívali kúpanie a zábavu na 
Pečnianskom ramene (str.14)
Ak vás v Petržalke zaujalo nie-
čo, s čím by ste sa chceli pode-
liť, budeme radi, ak nám dáte 
vedieť.
 Ingrid Jarunková

V  Občianskom rozpočte 
na rok 2019 vyhral pro-

jekt Bez bariér za zdravím 
– Antolská, Petržalka. Jeho 
súčasťou bola aj táto oprava, 
magistrát mal však vybudovať 
aj 2 nové priechody, bezba-
riérovo upraviť 16 obrubní-
kových nájazdov a   obnoviť 
vodorovné dopravné znače-
nie na dvoch už existujúcich 
priechodoch na prístupovej 
ceste k nemocnici. Jeho autor 
Martin Nýdr dúfal, že mesto 
konečne prevezme túto „ces-
tu nikoho“ do svojej správy, 
opraví povrchy, vyčistí kana-

lizáciu... nič z  toho sa, bohu-
žiaľ, zatiaľ nerealizovalo. Kým 
sa pacienti dostanú ku  hlav-
nému vchodu nemocnice, 
prechádzajú naďalej okolo 
niekoľkých rámp k  parkovis-
kám, pričom obrubníky nie sú 
bezbariérové, a  to je náročné 
pre vozičkárov či matky s ko-
číkmi. Aktuálne sa opravia 
aspoň výškové prepady na 
chodníkoch nadjazdu na An-
tolskej ulici. „Oprava spočíva 
v odbúraní vrstvy vozovky, vý-
mene prídlažby a obrubníkov, 
položení nového asfaltového 
krytu a  pokládke zámkovej 

výstražnej a  vodiacej dlažby 
pre nevidiacich, výškovej 
úpravy inžinierskych sietí,“ 
informoval magistrát. Prie-
chod pre chodcov, keďže ľu-
dia prichádzajúci zo sídliska a  
od zastávky MHD prebiehajú 
cestu zatiaľ živelne, sa v sprá-
ve nespomína. 

Mesto aktuálne debarieri-
zuje aj ďalšie priechody pre 
chodcov v  Petržalke. Nové 
debarierizácie pribudnú 
v  križovatke Pajštúnska – 
Brančská a  na Budatínskej 
ulici, existujúce upravujú 
v  križovatke Betliarska – 
Krásnohorská a  v križovatke 
Jiráskova – Švabinského.

Predpokladané ukončenie 
prác je 30. 11. 2020.

(in)
foto: Marian Dekan

„Teším sa ako malé dieťa,“ 
hovorí poslanec Miroslav 

Dragun o  nových mantineloch 
na hokejbalovom ihrisku na 
Medveďovej, ktoré boli jeho toh-
toročnou poslaneckou prioritou. 

Oliver Kríž a  Daniela Palú-
chová venovali sumu 10 000 
eur na nákup smetných košov, 
Pavol Šesták a Janka Hrehoro-
vá na nákup informačnej ta-
bule k lesníckemu miestu a za-
bezpečenie interaktívneho 
setu pre ZŠ Prokofievova. Iveta 
Plšeková na osadenie psích 
ECO toaliet, Ján Bučan, Janka 
Hrehorová a  Lena Bočkayová 
na zabezpečenie Projekcie na 
Mánesovom námestí. 

Sumou 20-tisíc eur prispeli 
petržalskí poslanci Jozef Vy-
dra, Peter Cmorej, Branislav 
Kleinert a  Natália Podhorná 
na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení pre školákov v  ZŠ 
Nobelovo námestie 6.

Poslanci Matúš Repka, Dra-
han Petrovič, Ľuboš Kačírek 
a  Tomáš Palkovič investovali 
sumu 20 000 eur pre ZŠ Du-
dova na zabezpečenie reali-
zácie obnovy priestoru pred 
základnou školou. 

„Momentálne si škola za-
bezpečuje projektovú doku-
mentáciu k  úprave organi-
zácii dopravy, priechod pre 
chodcov a  odstavný pruh 
pre autá. Zároveň škola pri-
pravuje štúdiu s  krajinným 
architektom, ako má vyzerať 
predpolie školy. Táto štúdia 
bude podklad k  realizácii,“ 
informoval nás Matúš Repka. 

Poslanec Juraj Kríž navrhol 
„svoju“ sumu na zavlažova-
cie vaky. „Ich inštalácia bude 
prebiehať až budúci rok, na 
začiatku jari. Týmto riešením 
dochádza k  väčšiemu zadr-
žiavaniu vody a zavlažovaniu 
stromov a ich koreňových sys-
témov,“ povedal nám, dodal 
však, že toto sú skôr malé do-
plnkové priority, tie dôležité 
pre Petržalku sú rozvoj verej-
ných priestorov, teda rekon-
štrukcia chodníkov, terás, ciest 
a  školských zariadení. „Tieto 
priority sa v  dôsledku nečin-
nosti alebo neschopnosti ve-
denia Petržalky nerealizovali, 
prípadne realizovali v  malom 
rozsahu. Napríklad v  progra-
me „doprava a  komunikácie“ 
mestská časť preinvestova-
la len niečo okolo 6 percent 
z    narozpočtovaných zdrojov, 
čo je obrovské manažérske 
zlyhanie súčasného starostu 
Jána Hrčku. Preto bude na 
budúci rok dôležité nielen pri-
ority určiť na papier, nájsť pe-
niaze, ale najmä ich prakticky 
zrealizovať,“ dodal. (in)

Kam investovali poslanci 
„svoje“ peniaze?
Každý petržalský 
poslanec dostal tento 
rok sumu 5000 eur na 
poslanecké priority. 
Niektoré sa už zrea-
lizovali, iné prídu na 
rad až na budúci rok. 

Príde po nadjazde konečne  
rad aj na „cestu nikoho“?
Na vysoké obrubníky na nadjazde pri ne-
mocnici na Antolskej sa obyvatelia sťažovali 
roky. Mesto nedávno konečne začalo s ich 
opravou. 

Na facebookovej stránke Petržalky prebehla 
online diskusia o výťahových parkovacích 
domoch, na ktorej sa zúčastnil starosta 
a zástupcovia spoločnosti UpDown Par-
king, ktorí prišli s vizualizáciami výťaho-
vých parkovacích domov na Budatínskej/
Lietavskej, Šintavskej a Beňadickej ulici.

Chcete výťahové garáže? Tak 
zrejme len za vlastné

➤

S A M O S P R ÁVA S A M O S P R ÁVA
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� www.mojadm.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko
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CENY V HODNOTE 

VIAC AKO 

250 000 €

KAŽDÝ ŽREB 

VYHRÁVA!

PR É M I A
 25 000 €V H OTOVOS T I

12 X
S A MSU N G 

G A L A X Y S20

Nakúpte do 27. 12. 2020 nad 20 € 
so zákazníckou kartou 
a získajte žreb!

ZOTRI 
A VYHRAJ!

ZÍSKAJTE AŽ 2 VÝHRY:
① Zotrite žreb a okamžitá výhra je vaša!
② S kódom zo zadnej strany žrebu sa prostredníctvom SMS 

zapojte do súťaže o hlavné výhry. 
 Žrebujeme každý mesiac!

Všetky informácie k súťaži na mojadm.sk/zotri-a-vyhraj

336 BA Petrzalka.indd   1 09/11/2020   12:59

Pre mnohých bola Gizka 
Koleňová V.I.P. Petržal-

čankou. Chodievali za ňou 
učiteľky, mladé mamičky, 
kreatívni ľudia, poznali ju 
petržalskí krajčíri. Mala 
stále klientky, ktoré za ňou 
dochádzali až z Dúbravky či 
Vajnôr. Ponúkala totiž nielen 
pestrý a  kvalitný tovar, ale 
aj spodnú bielizeň pre ženy 
so „zložitejšími“ postavami. 
Keď začiatkom leta náhle 
zomrela, zákazníci k obcho-
du spontánne nosili kvety 
a sviečky. Ľudia za ňou smú-

tili ako za človekom a  obá-
vali sa aj predstavy, že zrazu 

stratia taký pre nich dôležitý 
obchod. Keď sa vďaka neves-
te pani Gizky, Bernadete Ko-
leňovej, obchod po niekoľ-
kých mesiacoch opäť otvoril, 
ľuďom odľahlo. Spomienka 
na výnimočnú ženu tak zo-
stáva vďaka malej galantérii 
stále živá. 

Zákazníčky neobyčajnej 
galantérie odkazujú: 

„Pani Gizka prevádzkovala neskutočne 
dlhé roky Galantériu na Šustekovej. Poviete 
si, no a čo? Avšak pani Gizka bola výni-
močná bytosť,“ napísala nám čitateľka Hana 
a vysvetlila: „S úsmevom robila nesmier-
nu nadprácu, bezplatne rozdávala svoje 
know-how a svojimi radami nad zlato buď 
pomohla ľuďom zachrániť, alebo vylepšiť 
ich obľúbené oblečenie. Bez nadsázky, ľudia 
ju skutočne milovali. Tá správa o jej smrti 
bol šok. Chýba nám. ´Ďakujeme, Gizka, 
za všetko´, to by jej rada odkázala veľká 
rodina jej zákazníčok a zákazníkov.“ Týmto 
článkom chceme vzdať hold žene, ktorá 
svojou prácou a prístupom dokázala ľuďom 
robiť bežný deň krajším a vďaka ktorej bola 
Petržalka lepším miestom pre život. 

Kým vládala, opravovala pani Gizela svojim zákaz-
níčkam aj odevy. Jej starý stroj v galantérii zostal. Hoci 
už iba ako dekorácia.

Bernadeta Koleňová, kto-
rá pokračuje v odkaze pani 
Gizky, je presvedčená, že 
galantérie ešte zažijú boom, 
hoci sa už možno nebudú 
volať ´galantérie´.

Ďakujeme, Gizka, za všetko!

Predajňa,  
ktorá hrá farbami

Malá galantéria je 
pod dvanásťposchodo-
vých domom na Šus-

tekovej 3 veľmi dobre ukrytá. 
Zasvätenci ju však poznajú, 
keď prichádzam, stojí vonku 
rad ľudí. Hovorím si, dôsledok 
korony, jedna z čakajúcich ma 
však vyvedie z omylu. „Ľudia 
neraz čakali vonku aj pred-
tým,“ hovorí mi Daniela De-
kanová, ktorá sem chodieva 
nakupovať stuhy či čipky, živí 
sa totiž tvorením svadobnej 
výzdoby. „Na pani Gizku sa 
nedá zabudnúť,“ reaguje bez 
váhania, keď sa jej na ňu opý-
tam. „Chodím sem pravidelne, 

takže ma už poznala, vždy 
sme sa pozhovárali, čo máme 
nové. Keď som potrebovala 
niečo navyše, nemala problém 
mi to objednať. Bola vitálna, 
čiperná, niekedy som z rozho-
voru s ňou mala pocit, že musí 
byť prepracovaná, ale nikdy 
to nedala najavo. Zostávala 
milá a zhovorčivá, zaujímala 
sa o  každého jedného svojho 
zákazníka, aj preto sa tu nie-
kedy tvorili rady. Ale ľuďom sa 
oplatilo čakať, pretože vedeli, 
že sa im dostane rovnakej po-
zornosti.“

S  nevestou pani Gizky, 
Bernadetou Koleňovou sa 
napokon stretávam až po 
otváracích hodinách. Denne 

od jednej poobede do šiestej 
sa tu vystrieda toľko ľudí, že 
väčšinou nestíha reagovať ani 
na telefonát. A tých je tiež ne-
úrekom. 

Vravím jej, že sú jedna 
z  mála prevádzok, ktorú ne-
ovplyvnila korona a  ona sú-
hlasí. „Ľudí chodí ešte viac, 
dokonca veľa mužov, ktorí 
šijú,“ hovorí a  predpokladá, 
že je to jednak tým, že ľudia 
sa vyhýbajú obchodom a rad-
šej si veci doma opravia, jed-
nak trávia viac času vo vnútri 
a zatúžia niečo vyrábať či tvo-
riť. „A tak nám pribúdajú aj 
noví zákazníci.“

Keďže sme však v galanté-
rii, ide síce o viac, ale zväčša 
centových položiek. Na palác 
si nimi nezarobíte, ale to ni-
kdy ani nebolo cieľom tejto 
malej galantérie. 

Pani Gizka začínala na Šus-
tekovej pred 30-timi rokmi 
s dielničkou, kde s manželom 
šili rukavice, neskôr pribudla 
galantéria s opravovňou ode-
vov. „Tým, že sama šila, vy-

rábala aj svadobnú výzdobu, 
vedela poradiť na základe 
vlastných skúseností. A  to je 
na nezaplatenie,“ spomína 
Bernadeta Koleňová, ktorá 
svokre v galantérii pomáhala. 
„Často prichádzali zákaz-
níčky s  konkrétnymi šatami 
a  pýtali sa, aké gombíky by 
im na ne odporučila. Iné 
sa prišli pochváliť, čo sa im 
z  materiálu od nás podarilo 
vytvoriť. Ďalší z  vďačnosti 
priniesli niečo sladké. A  boli 
aj takí, čo si sem prišli viac 
pohovoriť, ako si niečo kúpiť. 
Starší opustení ľudia. Ale 
Gizka mala čas pre každého. 
Vytvorila tu rodinnú atmo-
sféru, diskutovalo sa tu, vy-
mieňali sa tipy. Budem rada, 
ak to tak zostane. Do tejto 
predajne to patrí.“

Obzerám sa po malej 
miestnosti. Pri vchode zostali 
ešte z prvej vlny korony rúška 
pre zábudlivých. Malý dôleži-
tý detail, aby každý zákazník 
mohol vojsť, poteší. Hrá to 
tu farbami a  oko ani nestíha 

zaznamenať tisíce drobností, 
ktoré sa tu predávajú. Nite, 
ihly, zipsy, stuhy, mašle, gom-
bíky, nažehľovačky, gumy, 
šnúry, stovky pomôcok pre 
kreatívne práce, doplnky na 
pletenie... „Neviem to ani 
všetko vymenovať,“ usmeje sa 
Bernadeta Koleňová. Prizná-
va, že zo začiatku nepoznala 
ani všetko tovar. „Veľakrát mi 
zákazníci dajú tipy, čo objed-
nať,“ hovorí a  mne zrak pad-
ne na drobné kožené štítky 
s nápisom „ručná práca“. Áno, 
toto je presne jeden z  tipov 
zákazníčky. 

Stáli zákazníci sem zavítajú 
aj viackrát do týždňa. Niekto-
rí ľudia prichádzajú špeciálne 
na vlnu, iní na nite alebo na 
ponožky, ďalší pre dekoračné 
veci. Aktuálne však najčas-
tejšie objednáva gumičky na 
rúška.  

Všimnem si, že napriek 
tomu, že už je dávno po 
otváracích hodinách, pred 
dverami sa zastavili dvaja 
oneskorenci. „Ja ich ešte ob-

slúžim,“ zareaguje Bernadeta 
a  ja si uvedomím, že toto je 
ďalší z malých detailov, ktoré 
urobili tento obchodík obľú-
beným. 

Aká je budúcnosť galanté-
rií? Budú ich ľudia ešte po-
trebovať? Nie sme už teraz 
v  takom konzumnom leveli, 
že nakupujeme a ak sa niečo 
pokazí, rovno vyhadzujeme? 
„Nie. Práve naopak,“ hovorí 
mi Bernadeta a  o  budúcnosť 
sa nebojí. „Trendom je recyk-

lovať, mladí sa vracajú k štri-
kovaniu a háčkovaniu, vidím 
to tu denne, moji zákazníci, 
to zďaleka nie sú len seniori. 
A  túžba tvoriť? Tá je predsa 
vlastná každej generácii.“ 

Bernadeta, ktorá pokračuje 
v odkaze pani Gizky, ma pre-
svedčí, že galantérie ešte za-
žijú boom, hoci sa už možno 
nebudú volať ´galantérie´, ale 
napríklad kreatívne potreby.

(in)
foto: Marian Dekan

Ľ U D I AĽ U D I A

➤

➤➤ „Bola to dáma,“ spomínajú na pani Gizelu  
zákazníčky.

„Máme tu tisíce rôznych položiek,“ usmeje sa Bernadeta Koleňová. Priznáva, že zo začiatku ani nepoznala všetok tovar.
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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

Petržalská samospráva po-
čítala s  tým, že svoj sys-

tém bude prevádzkovať len do 
apríla 2021. 

Preto doňho extrém-
ne neinvestovala. Doteraz 
sa doň investovalo zhruba 
350-tisíc eur, na projekty, 
dopravné značky a  najmä na 
čiaranie modrých boxov. Pre 
nerentabilitu neriešili detai-
ly, napríklad registráciu áut 
z požičovne. (Rezident si však 
už bude môcť zaregistrovať 
osobné auto, ktoré má na 
operatívny lízing, čo doteraz 
nebolo možné, pozn. red.) Vo 
svetle nových skutočností má 
však samospráva v pláne kú-
piť auto, ktorým sa budú autá 
v modrých boxoch kontrolo-
vať častejšie, podľa starostu 
Jána Hrčku budú schopní 
skontrolovať všetky parkovis-
ká dvakrát za noc a kontrolo-
vať sa bude už aj cez deň. 

Čo priniesol prvý rok par-
kovacieho systému a  aké 
zmeny nás očakávajú už od 
budúceho januára 2021?

O 13-tisíc viac  
zaregistrovaných ako 
parkovacích miest

Cieľom petržalského par-
kovacieho systému bolo 

testovať systém schválený 
mestom. Začalo sa s vyzna-
čovaním modrých boxov, 
najskôr na vnútorných par-
koviskách, nasledovali kol-
mé a  na rad by mali prísť 
pozdĺžne parkovacie mies-
ta. Na jar budúceho roka by 
mali byť vyznačené všetky 
zaregulované miesta v počte 
26-tisíc. Zároveň sa začali 
riešiť vraky, ktoré v Petržal-
ke zaberajú asi 1000 miest. 
Ďalšou fázou je schválenie 
VZN, ktoré okrem iného 
zareguluje od 1. januára po-
čet áut na osobu, od čoho sa 
bude odvíjať aj počet náv-

prevádzkovať svoj parkovací 
systém ešte 1,5 roka
Petržalský parkovací systém má rok a bude 
fungovať zrejme až do 31. 3. 2022, teda 
o rok dlhšie, ako sa rátalo. Mesto totiž ne-
vie spustiť celomestskú parkovaciu politiku 
v plánovanom termíne. Najnovší termín je 
k 1. 10. 2021.

V lete vyvolali rozhorčenie 
rezidentov pokuty, ktoré 

dostali od Mestskej polície na 
rezidenčných parkoviskách, 
pretože podľa Zákona o cest-
nej premávke, „ak sú na par-
kovisku vyznačené parkova-
cie miesta, vodič smie stáť len 
na nich“. Samospráva navrhla 
VZN o refundácii pokút, ktoré 
napokon stiahla a  už ho na 
poslancom na zastupiteľstve 
nepredloží. Starosta Ján Hrč-
ka to zdôvodnil tým, že spo-

lupráca s  Mestskou políciou 
sa zlepšila. „Mestskej polícii 
nahlasujeme autá, ktoré par-
kujú v  boxoch, hoci tam ne-
majú čo robiť, ostatné si rieši 
mestská časť,“ vysvetlil vedú-
ci referátu mobility mestskej 
časti Ivan Lučanič.

„Rozhodol som sa, že po-
kuty, ktoré v  lete dostali rezi-
denti, budem ja refundovať 
z  vlastnej výplaty,“ povedal 
pre Petržalské noviny staros-
ta. 

Pokuty rezidentov  
refunduje starosta

Petržalka bude
števníckych hodín. Poslan-
ci budú rozhodovať aj na 
základe dát, ktoré priniesol 
prvý rok od spustenia par-
kovacieho systému. 

Starosta Ján Hrčka dal po-
čas tlačovej besedy aj odpo-
veď na otázku, kam umiestniť 
13-tisíc áut, ak je v  systéme 
zaregistrovaných 38  980 vo-
zidiel na 26-tisíc parkovacích 
miest.

„Existuje veľké množstvo 
Bratislavčanov, ktorí sa za-
registrovali do petržalského 
systému, hoci v  našej mest-
skej časti nežijú. Aktuálne je 
to pre nich výhodné,“ vysvetlil 
s  argumentom, že vykona-
li päť sčítaní áut, napočítali  
43 503 unikátnych čísel, 
z  toho len 64 percent bolo 
zaregistrovaných v  systéme, 

teda 27 784 rezidentov, ani tí 
neboli vždy pri každom sčí-
taní.

Vedúci referátu mobility 
mestskej časti Ivan Luča-
nič k  tomu dodal, že pred 
spustením parkovacieho 
systému bol priemerný po-
čet áut v  lokalitách Dvory, 
Lúky, Háje 33-tisíc vozi-
diel, aktuálne je to 31-tisíc. 
Kde zmizli? Odpoveďou je 
jednak korona a  zníženie 
mobility, zmenšil sa však 
podľa neho aj počet týž-
dňovkárov, ktorí nechá-
vali autá v  Petržalke ako 
na odstavnom parkovisku. 
Samozrejme, len čiastočne 

stále máme dosť hluchých 
miest, kde môžu odsta-
viť štyri autá, prestúpiť do 
jedného a  pokračovať do 
Viedne...

Samospráva navyše začala 
riešiť vraky, hoci tie sú pre-
kliatím našej mestskej časti 
a je ich tu stále veľa. 

Čo nás čaká  
v budúcom roku?

Od januára by mali byť za-
vedené tzv. návštevnícke ho-
diny. Rezident bez právneho 
vzťahu k  vozidlu bude mať 
nárok na 60 hodín za rok, 
rezident so zaregistrovaným 
jedným vozidlom 30 hodín 

Po 26 rokoch 
stúpol počet 
Petržalčanov

Parkovací systém ovplyv-
nil aj počet Petržalča-

nov s  trvalým pobytom. Od 
1993, kedy mala Petržalka 
127-tisíc obyvateľov, ich 
počet každoročne klesal. 
V júli 2019 sme evidovali len 
102  900 obyvateľov. Tým sa 
znižovali aj príjmy z podielo-
vých daní. Po schválení VZN 
o parkovacom systéme však 
Petržalke pribudlo 1300 oby-
vateľov, ktorí si sem nahlásili 
trvalý pobyt, čo predstavuje 
o  zhruba 150-tisíc eur na-
vyše do rozpočtu mestskej 
časti. 

Vidno to aj na dátach 
z prvého roka spustenia par-
kovacieho systému, samo-
správa zaznamenala 4-per-
centný nárast bratislavských 
značiek.

Po roku od zavedenia je:
 zaregistrovaných 35 496 rezidentov (z toho 63 % mužov a 37 % žien)
 zaregistrovaných 38  980 áut - 97 percent má poznávaciu značku BA,BL,BT,  

2 percentá mimobratislavskú slovenskú, 1 percento sú zahraničné vozidlá, 
  85 percent je v osobnom vlastníctve, 13 percent sú služobné autá, 
  81 percent rezidentov má zaregistrovaných 1 vozidlo, 12 percent – 2 vozidlá,  

2 percentá 3 a viac, 5 percent nemá žiadny automobil. Rekordérom je rezident, 
ktorý má na seba zaregistrovaných 13 áut. 

 26 000 regulárnych parkovacích miest (podľa passportu z roku 2014) 
 vyznačených 17 313 (ku koncu októbra, pozn.red.) modrých parkovacích miest 

a 1 719 vyhradených parkovacích miest
 výrazne najviac rezidentov má trvalý pobyt na Budatínskej ulici (1 483), Zniev-

skej (1 061) a Ševčenkovej (1 038).

VÝVOJ POČTU ÁUT

20202019

-2 000
~ 31 000~ 33 000

Sčítanie áut
5 sčítaní: máj, jún,
október pre časti Lúky, 
Dvory a Háje

Sčítanie áut
5 sčítaní: september
a október pre časti 
Lúky, Dvory a Háje

August 2019
Zavedenie parkovcej politiky 

MČ Bratislava-Petržalka

20202019

Petržalka ešte pred zavedením
parkovacej politiky vykonala niekoľko 
sčítaní vozidiel na verejných priestran-
stvách.

Pri piatich septembrových a októbro-
vých sčítaniach v roku 2020 sa v tej 
istej oblasti nachádzalo o približne
2 000 menej.

za rok, kto má zaregistrované 
viac ako jedno vozidlo, nebu-
de mať nárok na návštevníc-
ke hodiny. Ak budete chcieť 
zaregistrovať svoju návštevu, 
budete potrebovať mobilnú 
aplikáciu URBI Parkovanie 
Petržalka, ktorú doteraz rezi-
dent nijak zvlášť nepotrebo-
val. Zatiaľ platí, že parkovanie 
pre nerezidentov je počas dňa 
bezplatné, ak sa oni sami pri-
hlásia prostredníctvom apli-
kácie. Od 18h do 8h je par-
kovanie spoplatnené. (Tieto 
časy možno takisto upraví 
nové VZN, pozn.red.) 

VZN by malo určiť aj limi-
ty pre počet zaregistrovaných 
áut na osobu. Vypadnúť by 
mal rekordman s  dvanástimi 
autami v  systéme, bezplatné 
by mali byť dve autá na osobu. 

„Pri kontrolách sme zistili, 
že máme oblasti, kde máme 
30-40 voľných parkovacích 
miest a  o  50 metrov ďalej 
parkuje 20 áut na chodníku,“ 
skonštatoval starosta a dodal, 
že státie na chodníku je od 
minulého decembra zakáza-
né. Preto sa chce samospráva 
od budúceho roka zamerať na 
kontroly parkovania na chod-
níkoch. Tam, kde sú dosta-
točné kapacity parkovacích 
miest, ich už nechce tolero-
vať, ale cielene riešiť papučou 
alebo odťahom. Mestská polí-
cia je však schopná vyriešiť za 
noc 10-15 priestupkov, takže 

jej kapacity sa pri týchto am-
bíciách budú musieť posilniť. 
Najmä ak samospráva eviduje 
približne 150-170 priestup-
kov za noc, pokiaľ ide o mod-
ré boxy. (Hoci ide o  výrazne 
nižšie číslo, ako po spustení 
kontrol, keď zaznamenávali 
až 600 takýchto priestupkov 
za noc pri tretine vyznače-
ných parkovísk.) Aj preto 
mestská polícia aktuálne pri-
oritne rieši najmä tých, ktorí 
už boli niekoľkokrát upozor-
není a ignorujú to.

Pokiaľ ide o  rozširovanie 
kapacít parkovania, samo-
správa rokuje s  obchodnými 
reťazcami či prevádzkami 
a  spoločnosťami, aby po-
skytli v  nočných hodinách 
svoje parkoviská pre reziden-
tov. Napríklad pred TPD na 
Mánesovom námestí je 100 
miest, v  Technopole 160... 
Podľa starostu sú s  väčšinou 
supermarketov dohodnutí, 
spustiť by sa to malo k 1. feb-
ruáru alebo 1. marcu 2021. 

Obyvateľov tiež zaujíma, čo 
bude s vyhradenými parkova-
cími miestami. Odpoveďou 
je, že nové vznikať nebudú, 
ale aktuálne sa nebudú rušiť. 
Všetky sú na dobu neurčitú, 
až po spustení celomestskej 
parkovacej politiky mesto 
rozhodne, či ich ponechá ale-
bo neponechá.  (in)

foto: Matúš Husár,  
archív R. F.

Budete 
kontrolovať 
svojich  
susedov?

Jednou z  noviniek, kto-
rú avizoval starosta od 

januára je, že aj bežný 
obyvateľ by mohol mať 
možnosť skontrolovať 
a dokonca nahlásiť, či auto 
v  modrom boxe je alebo 
nie je rezidenčné. Ako by 
toto zapojenie Petržalča-
nov do kontroly dodržiava-
nia parkovacieho systému 
malo fungovať? „Máme to 
predpripravené, vedeli by 
sme to spustiť aj zajtra, ale 
zatiaľ sme to neurobili,“ 
hovorí vedúci referátu mo-
bility mestskej časti Ivan 
Lučanič. „V aplikácii Urbi, 
je už zapracovaná funk-
cia, prostredníctvom kto-
rej si človek môže zistiť, či 
tá-ktorá ešpézetka – ručne 
ju vypíše – je rezidentská 
alebo nie. Je však ešte vyp-
nutá, pretože je náročná 
na  kontrolu. Nechceme, 
aby mestská polícia mu-
sela chodiť za každým, aj 
nezmyselným podnetom, 
ktorý niekto nahlási, takže 
predpokladám, že to spus-
tíme v  testovacom móde 
a  uvidíme, ako to bude 
fungovať.“

S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť
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„Národné kultúrne a kongresové cen-
trum je projekt, aký sa stavia raz za ge-
neráciu. Bude významnou slovenskou 
scénou, ktorá dá priestor rôznorodým 
funkciám, formám a žánrom. Pomôže tak 
naštartovať záujem o kultúru a cestovný 
ruch tvrdo zasiahnuté súčasnou situáciou 
a svojou multifunkčnosťou dostane Slo-
vensko aj na svetovú mapu kongresov. 
Vďaka umiestneniu v novej časti centra 
Bratislavy v blízkosti významných kultúr-
nych inštitúcií a v priamom kontakte s Du-
najom získa medzinárodný význam a bude 
reprezentovať Slovensko pred celým sve-
tom,“ hovorí Peter Korbačka, predseda 
predstavenstva JTRE.

Projekt nábrežnej štvrte Nové Lido prine-
sie do územia určeného na rozvoj centra 
hlavného mesta na pravom brehu Dunaja, 
oproti dynamicky sa rozvíjajúcemu down-
townu okolo Eurovei, rôznorodé možnosti 
trávenia voľného času, bývania a v Petržalke 
veľmi potrebné nové pracovné miesta. Oby-
vatelia Bratislavy ako aj domáci a zahraniční 
návštevníci budú môcť korzovať zo Starého 
Mesta až na promenádu, pláž, námestie, 
bulvár a parky Nového Lida.

Nábrežia sú centrom života
Územie Nového Lida má v dlhodobej 

stratégii hlavného mesta názov Celomest-
ské centrum, čo vyjadruje jeho význam pre 
rozvoj Bratislavy ako metropoly na rieke. Ur-
banistická štúdia Nového Lida počíta s vy-
budovaním významnej spoločenskej stavby 
na mieste, kde sa stretáva hlavné námestie 
s centrálnym parkom štvrte. Vybudovanie 

plánovaného promenádneho mosta, umiest-
neného medzi Mostom Apollo a Starým mos-
tom, spojí námestia nových mestských štvrtí 
Eurovea City a Nové Lido a prepojí tak mesto 
na oboch brehoch Dunaja vizuálne aj pre-
vádzkovo.

Nábrežia v Bratislave, rovnako ako v iných 
metropolách, sú reprezentatívnymi priestor-
mi, ktoré prirodzene koncentrujú kultúrne 
a spoločenské inštitúcie. Slovenské národ-
né divadlo, Slovenská národná galéria, Slo-
venská filharmónia v Redute či Slovenské 
národné múzeum to jasne dokumentujú. 
„Vybavením, službami, možnosťami uby-
tovania aj napojením na centrum mesta sú 
nábrežné štvrte ideálne pre vybudovanie ná-
rodného kultúrneho a kongresového centra. 
Zahraniční návštevníci vďaka pešej dostup-
nosti objavia čaro nášho hlavného mesta 

Nové Lido rozšíri centrum Bratislavy 
a ponúka v nábrežnej štvrti ideálne 

miesto pre kultúru a kongres

Projektom moderného multi-
funkčného kultúrneho a kongre-

sového zariadenia sa develo-
perská spoločnosť J&T REAL 

ESTATE (JTRE) zaoberá už 
dlhší čas v spolupráci so skúse-

nými odborníkmi na organizo-
vanie kongresov a promotérmi 

významných kultúrnych podujatí. 
Vybudovanie nového národné-
ho kultúrneho a kongresového 
centra s podporou štátu vníma 

JTRE ako jednu z najvýznamnej-
ších stavieb súčasnosti. Hlavné 

námestie budúcej štvrte Nové 
Lido priamo oproti Slovenskému 

národnému divadlu vidí JTRE 
ako ideálne miesto pre takéto vý-
znamné spoločenské zariadenie. 

Rozšírenie moderného centra 
Bratislavy na obe strany Dunaja 
a ich prepojenie promenádnym 

mostom umožní vytvoriť kultúrnu 
os od Starého Mesta s jeho galé-
riami, múzeami, koncertnými sá-
lami a divadlami až do Petržalky.

– všetky kultúrne a spoločenské funkcie sú 
vzdialené len niekoľko minút od navrhovanej 
lokality,“ dodáva Pavel Pelikán, výkonný ria-
diteľ JTRE.

Bezproblémová dostupnosť
Nové Lido ponúkne rýchle a pohodlné 

spojenie s celým mestom vďaka plánovanej 
električkovej trati priamo v území, s prestu-
povým uzlom na železnicu za Einsteinovou. 
So širším regiónom spojí novú štvrť diaľnič-
né a železničné prepojenie a prostredníc-
tvom blízkosti dvoch medzinárodných letísk 
bude ľahko dostupná z celého sveta.

Samotné kultúrne a kongresové centrum 
bude mať vďaka podzemným garážam do-
statok parkovacích miest, pričom návštevní-
ci môžu využívať automobilovou dopravou 
nedotknuté námestie. Z neho sa dostanú 
promenádnym mostom za niekoľko minút do 
Starého Mesta. Projekt novej štvrte počíta aj 
s vybudovaním prístavu osobnej rekreačnej 
lodnej dopravy na Dunaji.

Slovenskí architekti sa spojili so 
zahraničnými špecialistami

Koncept kultúrneho a kongresového cen-
tra v Novom Lide vytvoril úspešný slovenský 
ateliér Compass vedený Jurajom Benetinom, 
čerstvým držiteľom ocenenia Osobnosť ar-
chitektúry a stavebníctva v rámci cien ASB 
Gala 2020. Riešenie konzultovali s popred-
ným britským ateliérom Ian Ritchie Archi-
tects a štúdiom Efterklang, renomovaným 
škandinávskym špecialistom na akustiku 
kultúrnych podujatí a priestorov. Zahraniční 
partneri priniesli projektu množstvo skúse-
ností z realizácií významných kultúrno-spo-
ločenských objektov.

„Národné kultúrne a kongresové centrum 
by nemalo žiť len počas kongresov, koncer-
tov a predstavení. Náš koncept v Novom 
Lide vytvára nový verejný priestor voľne 
prístupný ľuďom. Otvorenosť a prepojenosť 
centra s okolím podporuje aj architektonic-
ké riešenie, keď sa priestor v parteri voľne 

prelína s priestorom námestia prepojeného 
s mestským bulvárom a parkom,“ vysvetľuje 
Juraj Benetin. Autori návrhu chcú priniesť 
do centra Bratislavy aj unikátny strešný 
priestor s amfiteátrom: „Projekt umožňuje 
využiť strechu ako pobytovú terasu s pó-
diom a amfiteátrom, s výhľadom na domi-
nanty mesta a rozšíri už tak široké spektrum 
priestorov, ktoré koncept ponúka,“ dodáva 
architekt.

Variabilita multifunkčného 
priestoru

Zámer centra bol pripravený v spolupráci 
s domácimi a zahraničnými profesionálmi 
v oblasti organizácie a prevádzky kongresov 
a promotérmi kultúrnych akcií tak, aby spĺ-
ňal náročné požiadavky na medzinárodné 
kultúrne a kongresové priestory. „Štandard 
medzinárodných kongresov vyžaduje cen-
trum s viacerými modifikovateľnými sálami 
s rôznymi veľkosťami, ktoré umožňujú or-
ganizovať jedno veľké alebo viac menších 
podujatí súbežne a vďaka samostatným 
vstupom umožniť oddelenie ich účastníkov, 
čo umožňuje aj veľkú variabilitu pre konanie 
kultúrnych a spoločenských akcií,“ uvádza 
Pavel Pelikán.

Prevádzka v kultúrnom a kongresovom 
centre v Novom Lide je v súlade s týmito 
požiadavkami organizovaná v jednej hlavnej 
a dvoch menších sálach, ktoré sa dajú roz-
deliť a sú prístupné až tromi samostatnými 
vchodmi zvonku. Vybavenie dopĺňa hotel, 
potrebný pre všetky druhy významných akcií, 
ktorý je situovaný zo strany bulváru a pria-
mo prepojený s kultúrnym a kongresovým 
centrom. Veľká sála má kapacitu až päťtisíc 
stojacich a sediacich divákov na koncerte, 
tritisíc sediacich návštevníkov kongresu, 
konferencie alebo koncertu klasickej hudby. 
Môže byť rozdelená na dve, tri až štyri sa-
mostatné sály pre podujatia od 500 do 1 500 
účastníkov. K dispozícii sú aj ďalšie dve sály 
pre maximálne 200 a 500 návštevníkov a via-
ceré seminárne miestnosti. Projekt počíta aj 

s požiadavkou na menšie výstavné plochy, 
ktoré vyžadujú partneri kongresov.

Flexibilita centra dáva priestor rôznorodým 
funkciám, formám a žánrom, od výstav, cez 
čitárne a malé javiskové formy až po filmo-
vé predstavenia, premiéry a festivaly, veľké 
muzikály a koncerty. Rovnako môže slúžiť aj 
pre firemné eventy, plesy, beánie, stužkové 
či venčeky. Menšie podujatia sa môžu orga-
nizovať aj na strešnej záhrade.

Zelený projekt v súlade s okolím
Celý objekt navrhovaného kultúrneho 

a kongresového centra bude šetrný k ži-
votnému prostrediu. „Počítame s nízkoe-
nergetickou budovou so zelenou strechou, 
využívaním zadržiavanej dažďovej vody 
a výhradne podzemným parkovaním,“ opisu-
je Juraj Benetin.

JTRE predstavuje vysoko funkčný koncept 
overujúci umiestnenie objektu a jeho súžitie 
s okolitým prostredím na hlavnom námes-
tí v centrálnom parku Nového Lida. Prináša 
prepojenie funkcií s verejnými priestormi, pre-
pracované dispozície viacúčelového využitia 
pre kultúru, kongresy, konferencie a spolo-
čenské podujatia. „Pre objekt celospolo-
čenského významu podporený z verejných 
zdrojov jednoznačne vyhlásime medzinárod-
nú architektonickú súťaž s cieľom priniesť 
príťažlivý projekt v atraktívnej lokalite, ktorý 
sa stane ďalším novodobým symbolom kul-
túry v Bratislave a zvýši atraktivitu hlavného 
mesta Slovenska v oblasti cestovného ru-
chu. V čase realizácie národného kultúrneho 
a kongresového centra by mala byť Bratisla-
va pripravená na oživenie cestovného ruchu 
a kongresov ako jedného z jeho najvýznam-
nejších odvetví,“ spresňuje Pavel Pelikán.

JTRE sa chce predstaveným zámerom 
uchádzať o avizovanú štátnu dotáciu. Po vy-
budovaní národného kultúrneho a kongreso-
vého centra počíta s odovzdaním objektu do 
rúk štátu. V prípade záujmu však JTRE môže 
projekt aj prevádzkovať bez požiadavky na 
ďalšiu finančnú participáciu štátu. 
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Minister dopravy a  výstavby Andrej Doležal 
v rozhovore pre portál  www.yimba.sk pove-

dal: „...obávame sa, či to stihneme. Ak začneme dnes 
obstarávať a  bude to trvať ideálne 12 mesiacov, 
sme na prelome septembra a októbra 2021. Výstav-
ba by mala trvať 36 mesiacov, tvrdia (mesto, pozn.
red.) ale však, že to dokážu stihnúť za 27. Držím 
im v tom palce. To máme 2,5 roka. Teda, ak uzav-
riem v septembri 2021 zmluvu, tak mi to do konca 
roka 2023 nejako nevychádza. Dovtedy však musí-
me reálne fyzicky dočerpať prostriedky a odovzdať 
stavbu.“

Čo ak mesto stíhať nebude?  „Ak v čase zistíme, 
a to zistíme veľmi rýchlo - napr. bude niekto torpé-
dovať verejné obstarávanie alebo v septembri 2021 
budeme len v  procese obstarávania, dávno pred 
uzatvorením zmluvy – tak budeme musieť urobiť 
strategické rozhodnutie, aby neprepadli tieto pro-
striedky (predpokladaná hodnota zákazky je 90 
mil. eur, pozn. red.) , a niečo s nimi spraviť. Máme 
zásobník projektov a ,bohužiaľ, možno prídeme do 
fázy, keď budeme musieť prijať zásadné rozhodnu-

tie, že z týchto alokovaných financií na električkovú 
trať budeme financovať niečo iné. Viem, že sa to 
ťažko počúva, ale je to realita.“

Hlavné mesto už vyhlásilo verejnú súťaž na vy-
budovanie Nosného systému MHD – električkovej 
trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadvä-
zuje na prvú etapu. Ukončenie je naplánované do 
septembra 2021. Električka by v danom úseku mala 
premávať najneskôr v  decembri 2023. „Dodržanie 
termínu výstavby električky do Petržalky je reálne 
a  mesto so stanoveným dátumom naďalej počí-
ta,“ vyjadrila sa pre portál banoviny.sk hovorkyňa 
magistrátu Katarína Rajčanová. „Lehota výstavby 
predpokladaná projektantom totiž nebola 36 me-
siacov, ako nedávno uviedol minister dopravy, ale 
31 mesiacov. V súťažných podkladoch požadujeme 
od uchádzačov, aby predpokladali lehotu výstavby 
27 mesiacov. Ak predpokladáme podpísanie zmlu-
vy v septembri 2021, tak koniec výstavby vychádza 
v novembri 2023.“

Priznala, že pôvodný harmonogram počítal s tým, 
že verejnú súťaž vyhlási mesto v auguste 2020 s pod-

Električkou z konca Lúk na Šafárikovo 
námestie za 10 minút. Je to reálne?
Minister dopravy Andrej Doležal vyslovil obavy, či sa projekt predĺženia 
električkovej trate stihne včas dokončiť, mesto tvrdí, že áno a nedávno vy-
hlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

písaním zmluvy v  júli 2021 a  s  ukončením stavby 
v októbri 2023 s rezervou 2 mesiace do konca roku 
2023, takže sklz predstavuje 1,5 mesiaca. 

Navyše, podľa jej slov, sa v projekte financovania 
petržalskej električky z  prostriedkov EÚ uvoľňu-
jú peniaze postupne. „Nie je pravda, že v  prípade 
meškania by muselo mesto preplatiť celú výstavbu,“ 
dodala.

Súbežne s električkovou traťou sa vybuduje segre-
govaná cyklotrasa a tiež pešie a cyklistické prepoje-
nia vrátane lávok pre peších cez Chorvátske rame-
no. Na tieto bude vyhlásená samostatná súťaž.

Kvôli trati vyrúbu vyše 1700 stromov. „Náhradná 
výsadba za výrub jestvujúcej zelene sa bude reali-
zovať predovšetkým v  blízkom okolí trate, pričom 
tak vzniknú lokality združenej výsadby stromov 
a tiež krátke aleje,“ informuje magistrát. „Samotná 
električková trať je navrhnutá ako zelená trať s po-
užitím výsadby rozchodníkov, ktorá sa aplikuje po-
dobne ako pri rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej 
radiály.“

V budúcnosti sa uvažuje s napojením ďalšej vet-
vy električkovej trate k plánovanému projektu Nové 
Lido. Tá by mala pokryť aj logické prepojenie so 
železničnou zastávkou a napomôcť ešte viac k vy-
užívaniu integrovanej dopravy v  hlavnom meste 
a efektívnejšiemu presunu obyvateľov v rámci neho. 

Električka bude mať preferenciu na križovatkách, 
interval aspoň raz za 3 minúty v špičke, z konca Lúk 
na Šafárikovo námestie by ste sa ňou mali dostať za 
približne 10 minút.

Zo Šafárikovho námestia vedie električková trať 
do Karlovej Vsi alebo ďalej do centra a odtiaľ smer 
Zlaté piesky alebo Rača. Zatiaľ, lebo už prebieha in-
tenzívna diskusia o novej trase električky cez Pribi-
novu, popod Most Apollo, po Košickej a Miletičovej 
ulici s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské 
mýto. Takto by pre Petržalčanov vznikla ďalšia mož-
nosť využiť priame napojenie na úplne nový okruh. 
Ten vytvorí predpoklad napojenia ďalších tratí do 
Vrakune a  Podunajských Biskupíc, za ktoré inten-
zívne bojuje vedenie aj obyvatelia týchto mestských 
častí. Výhodou nového okruhu bude jeho maxi-
málna, až 86 percentná segregácia. To znamená, že 
električková doprava je oddelená od cestnej dopravy 
a vďaka tomu nie je závislá na dopravných zápchach, 
dosahuje vyššiu prepravnú rýchlosť a presne dodr-
žiava grafikon, čo zásadne zvyšuje komfort cestujú-
cich. Pribinova ulica je ideálny dopravný koridor pre 
segregované vedenie električkovej trate. Plánované 
pretvorenie na mestský bulvár zvýši pobytové kva-
lity a vytvorí lepšie podmienky na bezpečný pohyb 
chodcov aj cyklistov po Pribinovej. Električková 
doprava je mnohými architektmi a urbanistami vo 
svete považovaná za mestotvorný prvok a  verejný 
priestor nedegraduje, naopak, môže ho pozdvih-
núť. Samotnému divadlu privezie návštevníkov 
ekologickou dopravou do bezprostrednej blízkos-
ti divadla. Umiestnenie technickej infraštruktúry 
električkovej trate je možné riešiť tak, aby vizuálne 
nenarúšala verejný priestor.

Tak verme, že počas výstavby nenastanú žiadne 
komplikácie a termín sa stihne. (ars, pn)

 foto: Matúš Husár

December 2023: 

Môžu za to aj korene 
topoľov, ktoré rastú 

po stranách chodníka, diery 
v  latách sú nebezpečné pre 
nepozorných chodcov. Mest-
ská časť sa preto rozhodla, že 
imitáciu dreva vymení za tera-
sové platne, ktoré tvoria cen-

trálny chodník pozdĺž celého 
námestia. Zvyšnú časť bude 
tvoriť tráva. K oprave by malo 
dôjsť už v tomto mesiaci.

(pn)
foto: in

Nie všetko, čo v  petícii 
obyvatelia žiadali, je spl-

niteľné. Napríklad „nepovoliť 
ďalšie plánované výstavby 
investora v predmetnom úze-
mí“ „zmena doteraz vydaných 
záväzných stanovísk“ alebo 
„stavebná uzávera“... Výstavba 
polikliniky tiež nie je v  kom-
petencii mestskej časti alebo 
mesta.

Mesto má „v moci“ rieše-
nie semaforu pre chodcov 
na zastávke Jasovská. Na to 
reagovalo, že potrebu zvý-
šenia bezpečnosti na tomto 
prechode eviduje, „preto 
riešenie uvedeného problé-
mu zahrnulo do dopravnej 
stavby pripravovanej súk-
romným investorom v rám-
ci výstavby projektu Južné 
mesto v  zóne B1. Súčasťou 
tejto stavby je aj vybudo-
vanie riadeného priechodu 
pre chodcov a cyklistov CDS 
pri zastávke MHD – Jasov-
ská (i prekládka verejného 
osvetlenia a dažďová kana-
lizácia).“

Pokiaľ ide o  zvýšenie bez-
pečnosti priechodu pre 
chodcov a cyklistov na Azú-
rovej ulici, priechod neevi-
duje ako nehodové miesto. 
K  požiadavke posilnenia 
linky č. 90 v  čase dopravnej 
špičky uvádza, že na linke už 
bolo realizované také posil-
nenie, ktoré zohľadňuje sú-

časné technické, personálne 
možnosti a možnosti finanč-
ného zabezpečenia prevádz-
ky liniek MHD dopravným 
podnikom. Pre obmedzené 
kapacity MHD nie je mož-
né ani vytvorenie priameho 
spojenia Slnečníc so Základ-
nou školou Holíčska. Pokiaľ 
však ide o zastrešenie zastá-
vok MHD v ulici Azúrová, to 
sa už bude realizovať v tomto 
období.

Obyvatelia v  petícii žiada-
li aj verejnú základnú školu 
a  dve materské školy po 120 
detí. O  škole je zatiaľ ticho, 
ale vo veci škôlky sa starosta 
Ján Hrčka na miestnom za-
stupiteľstve vyjadril, že „jedna 
budova, ktorá by tam spĺňa-
la možnosti pre 4,5-triednu 
materskú školu, je k  dispozí-
cii“. Rozhodnúť však musia 
poslanci, či ju mestská časť 
kúpi alebo prenajme.

„Mestskej časti Petržalka 
sme ponúkli v Zóne Viladomy 
objekt do užívania, ktorý sme 
postavili ako multifunkčný 
objekt občianskej vybavenos-
ti, a  teda môže slúžiť aj ako 
materská škola,“ informoval 
nás Ján Krnáč, výkonný ria-
diteľ Cresco Real Estate, kto-
rého sme požiadali o reakciu. 
Dodal, že samotný objekt je 
v  štádiu kolaudácie a má vý-
meru 626 m2 na dvoch nad-
zemných podlažiach a nachá-

dza sa na pozemku o veľkosti 
1 898 m2. „Počet tried a finál-
ne dispozičné a  prevádzkové 
riešenie celého priestoru vrá-
tane vonkajšieho areálu bude 
predmetom ďalšieho projekč-
ného dopracovania na zákla-
de zadefinovania potrieb MČ 
Petržalka.“

Ponuka je v  dvoch va-
riantoch, a  to buď formou 
dlhodobého prenájmu alebo 
kúpy objektu a  priľahlých 
pozemkov. „Aktuálne ča-
káme ako na ponuku zare-
aguje  MČ Petržalka, ktorá 
má posúdiť návrh obchodnej 
ponuky a  dať nám spätnú 
väzbu. Z  našej strany sme 
predostreli možnosť financo-
vania z  poplatku za rozvoj, 
či už jednorazovo alebo vo 
forme splátkového kalendá-
ra. Naša spoločnosť doposiaľ 
uhradila poplatok za rozvoj 
vo výške takmer 800-tisíc 
eur a  s ďalšou výstavbou sa 
postupne staneme jedným 
z  najväčších prispievateľov 
do rozpočtu MČ Petržalka 
v  objeme niekoľko miliónov 
eur. Oprávnene teda očaká-
vame, rovnako ako aj naši 
obyvatelia, že tieto pro-
striedky budú slúžiť na roz-
voj vybavenosti v  lokalite, 
z  ktorej pochádzajú,“ dodal 
Ján Krnáč.

(in) 
foto: shutterstock

Okrem terasy prešli ob-
novou aj jej oporné 

stĺpy, rekonštrukčné práce 
zahŕňali aj demontáž bočnej 
poškodenej terasy s  príjaz-
dovou rampou, došlo aj k vy-

budovaniu úplne nového 
oceľového schodiska, ktoré 
vedie k bytu v budove spra-
vovanej BSK. Tam sídli reha-
bilitačné zariadenie Reocen-
trum, ktorú spravuje župa. 
„Stavebné úpravy v  celkovej 
sume za viac ako 177-tisíc 
eur rovným dielom financo-
vala župa a  mestská časť,“ 
uviedol bratislavský župan 
Juraj Droba. 

(pn, mh)
foto: MČ Petrzalka

Konečne opravená!
Od roku 2018 upozorňovali obyvatelia na 
havarijný stav terasy pri škôlke na Jankolovej: 
„Cez strop zateká, hrozí jej zrútenie! A to je 
jediná prístupová cesta do škôlky!“ Nedávno 
sa konečne dočkala obnovy.

Po neefektívnych 
obnovách, zmena
Chodník, ktorý 
vedie na Ovsištské 
námestie, bol už 
niekoľkokrát opra-
vovaný, napriek 
tomu sú laty, ktoré 
imitujú drevo, zno-
va dolámané, akoby 
vytrhané. 

Mestská časť môže mať 
v Slnečniciach verejnú škôlku
Petície majú zmysel. 
Aktivizujú politikov 
konať rýchlejšie. 
Príkladom je pe-
tícia za doplnenie 
verejnej občianskej 
vybavenosti v lo-
kalite Slnečnice. 
Spoločnosť Cresco 
ponúkla mestskej 
časti na predaj alebo 
prenájom budovu, 
kde by mohla byť 
škôlka. 

D O P R AVA
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Aktuálnemu predvianočnému obdobiu sme prispôso-
bili sortiment,ktorý poteší fanúšikov dobrého jedla. 
Okrem tradičných chutných langošov si môžete 
pochutiť na poctivej cigánskej pečienke, ktorú pri-
pravujeme z vlastných žemlí, domácich lokšiach, ale 
tiež varenom vínku. V chladných dňoch vás príjemne 
zahreje a spríjemní prechádzku popri obľúbenom 
petržalskom jazere Veľký Draždiak a po chodníčkoch 
v lužnom lese.

Petržalská pláž 
(pri jazere Draždiak),  

Tematínska 5, Bratislava

Otváracie hodiny: pondelok až 
piatok 14:00 h - 20:00 h, sobota 

a nedeľa 10:00 h - 20:00 h 
Kontakt: 0944 315 169

Viac informácií:  
FB/petrzalskaplaz, Instagram/

petrzalskaplaz

Petržalská 
pláž: 
Domáce dobroty  
s príchuťou Vianoc
Výdaj jedál cez okienko

Doprajte si chutný fastfood 
popri prechádzke v prírode

Z  vonkajšej strany, zvy-
čajne je to už nad 

parkoviskom, rastú rôzne 
byliny, no často aj drevi-
ny. Korene sa tiahnu po-
pod asfalt, hydroizoláciu... 
Zhliadol som brezu, osiku. 
Zeleň je fajn, no sem ozaj 
nepatrí. Netreba sa baviť 
o  tom, že terasy sa týmto 
poškodzujú. Viem, že debát 
o  tom, komu terasy patria, 
bolo more a asi by som bol 
naivný, ak by som si myslel, 
že tieto spory sú vyrieše-

né. No úprimne, to každé-
mu, kto s  tým aspoň niečo 
môže urobiť, je jedno, že 

sa tu ničí naša strecha nad 
hlavou? 

 Tomáš K.

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
„Zeleň“ na jednej z petržalských terás

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk

PETRŽALSKÉ NOVINY
13. 11. 2020 • vychádzajú 26 rokov • číslo 20
ISSN: 1338 - 1997 • Evidenčné číslo: EV 5665/18

VYDAVATEĽ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava • IČO: 35712058 • REDAKCIA: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: jarunkova@banoviny.sk,  
tel.: 02/62801182, Šéf re  daktorka: Ingrid Jarunková • Inzercia: 0911 668 469, email: skrabakova@banoviny.sk • web: www.banoviny.sk • TLAČ: MAFRA a.s., tlačiareň 
MAFRAPRINT Olomouc • DISTRIBÚCIA: SUREMA spol. s.r.o.  PR reklama je graficky vyznačená . Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

A.I.I. Technické služby s.r.o. 
prijme ihneď

●	VODIČ „B“, „T“  - 3,33 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto 
●	VODIČ „C“  - 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

Kvety vkusne pripravíme, sviečku za Vás zapálime,
promptne na hrob dopravíme, pomník pekne upravíme,

všetko pre Vás odfotíme a na email či apku doručíme.

www.marianum.sk

IKEBANY • VENCE • KYTICE

Lavičky potrebujeme nielen 
na sedenie, ale aj na spomí-

nanie, stretávanie sa, snívanie, 
učenie, randenie, oddych... My 
sme si takú jednu svojpomoc-
ne umiestnili pod našou vŕbou. 
Skvelý sused stolár nám ju vy-
robil z  vyhodeného odpadu 
a  doviezol zadarmo s  tým, že 

ho veľmi teší, že vie, že si ju 
užijú dámy-seniorky. Ak nám 
ju bude chcieť úrad zrušiť, že 
nie je mestská, pôjdem do hla-
dovky.

(pre porovnanie, lavičky, 
ktoré osadil magistrát vo 
vnútrobloku na Šustekovej, 
pozn. red. Foto: Marian De-
kan) Čitateľka Hana 

Areál v  petržalskom le-
soparku, ktorý slúži pre 

verejnosť, ale aj na terapeutic-
ké účely či stretnutia pacien-
tov a  klientov Domu Rafael 
s  ich rodinnými príslušníkmi, 
sa podarilo zrevitalizovať vďa-
ka projektu centra s  názvom 

Spolu a  bez bariér v  petržal-
skom lesoparku. Grant sme 
dostali od Nadácie mesta Bra-
tislavy.

Zdravotný stav obyvate-
ľov zariadenia si vyžadoval 
vyrovnať prírodný chodník 
na bezbariérový terén. Po-

trebný je najmä pre pacien-
tov a  klientov so sťaženou 
mobilitou, zväčša pripúta-
ných na invalidný vozík či 
lôžko. Preto sme vyčistili 
a  upravili terén a  vysadili aj 
novú zeleň.

 Marta Majerčáková

Sú nepostrádateľné

Skvalitniť život chorým a starým

Takýchto smutných prázd-
nych kopcov je niekoľko 

v  asi troch lokalitách pri výš-
kových panelákoch na Ševčen-
kovej 10,12, aj v oblasti Gerce-
novej. Dlhé roky snívam o ich 
využití. Keby sa našli sponzori, 
ktorí by tam nainštalovali dlhé 
šmykľavky, keď sneh už je len 
ilúziou. Hneď by deti lietali do 
kopca a boli by v pohybe. Ne-
prechádzali by sa unudene po 

chodníkoch okolo kopcov na 
inak prázdnych dvoroch. Tie 
by iste ožili...

 Čitateľka Hana

Mám taký sen...

VA Š E  N Á Z O R Y

Koncom augusta sa na ro-
kovaní životného prostre-

dia a  verejného poriadku zú-
častnil aj Boris Kováč zo Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku, Odštepného závodu 
Bratislava, Správy vnútorných 
vôd Šamorín, ktorý vysvetlil 
postupy kosby popri Chorvát-
skom ramene. Ako sa píše  
v zápisnici z  rokovania, uvie-
dol, že kosba nemôže prebie-
hať na etapy a  kosí sa, keď je 
vhodný agrotechnický termín. 
Pred samotnou kosbou si sa-
motnú trasu prejdú so zástup-
cami Štátnej ochrany prírody, 
tí kosbu musia odobriť. 

Poslankyňa Natália Pod-
horná vyjadrila svoj nesúhlas 
so spôsobom kosby, kosbu 
považuje za zlú, hlavne v okolí 
Lachova, Mlynarovičova, kde 
ostali neskosené bodliaky a iné 
trávy. Boris Kováč jej vysvet-
lil, že Chorvátske rameno je 
vodná stavba a nie park a oni 
ako SVP nemajú dostatok 
ľudí (na celú Petržalku dvoch) 
ani techniky (v investičnom 
pláne majú zberný príves na 
seno, ale zakúpený zatiaľ ne-
bol), aby vedeli lepšie pokosiť. 
Kosia mulčovaním, čo môže 
spôsobiť rýchlejší rast niekto-
rých druhov rastlín. Uviedol, 
že v prípade, ak mestská časť 
bude opakovane požadovať 
orez a  starostlivosť o  stromy 
na pozemkoch SVP, ktoré spo-
ločnosť nesadila a  nepreberie 
starostlivosť o ne mestská časť, 
budú postupovať v zmysle ich 
legislatívnych možností a stro-
my vyrúbu, s  čím petržalskí 
poslanci nesúhlasia.

Poslankyňa Elena Pätoprstá 
prišla s  úvahou, či by nebo-
lo možné, aby sa na brehoch 

Až pri dôkladnejšom po-
hľade nadobudnete 

pocit, že nie sú len ledabolo 
porozhadzované a  mohlo 
by ísť o umenie. Ide o  jedno 
z  troch diel výstavy  Nefor-
málne mo(nu)menty po-
zdĺž Chorvátskeho ramena. 
Rozptýlené betónové relikty 
z  výstavby sídliska „reagu-
jú na dané situácie v  parku 
v  súvislosti s  plánovanou 
električkovou traťou“. Idea 
výstavy vznikla počas letné-
ho semestra na VŠVU v rámci 

medziodborového projektu 
Jantárová cesta. „V paralele 
k  prastarej obchodnej ceste 
spájajúcej severnú a  južnú 
Európu, ku ktorej odkazuje aj 
názov nedokončenej centrál-
nej komunikačnej osi Petržal-
ky, Jantárovej cesty, chceme 
oživiť spoluprácu na rôznych 
úrovniach,“ informujú na 
stránke VŠVU.

Smutným paradoxom je, 
že Jantárova cesta v  Petržal-
ke patrí v  súčasnosti zrejme 
k najzničenejším v Bratislave, 
do zúfalstva privádza chod-
cov aj vodičov, a kým sa ne-
začne budovať električková 
trať, zrejme to tak aj zostane.

 (in)
Foto: Marian Dekan

Hádajte, čo to je
Pri Chorvátskom 
ramene pribudli kon-
com leta „rozhádzané“ 
kusy betónu.

pri Chorvátskom ramene na 
rozkvitnutú lúku?
O kosenie plôch 
popri Chorvátskom 
ramene sa stará 
Slovenský vodohos-
podársky podnik, 
ktorému pozemky 
patria. Tento rok 
boli kosby tri, mnohí 
s ich kvalitou nie sú 
spokojní.

Zmenia sa svahy

Chorvátskeho ramena vysa-
dili kvetnaté lúky. Poslankyňa 
Tatiana Kratochvílová sa ,na-
opak, domnieva, že tam rastú 
rastliny, ktoré tam patria a ne-
treba to meniť. Komisia napo-
kon odporučila starostovi, aby 
zabezpečil spolu s  SVP pilot-
ný projekt výsevu svahov pri 
Chorvátskom ramene osivami 
kvetných lúk zabezpečených 
mestskou časťou.  (pn)

foto: Marian Dekan
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a  dodáva, že keď deti začnú 
vyhrávať, to je silná motivácia 
aj pre tréning. Zároveň svo-
jím nadšením priťahujú ďal-
ších, aj mladších.

Do prípravky vezme klub 
každé dieťa. „Podporíme všet-
ky deti, ktoré majú o basket-
bal záujem. Napokon, naším 
cieľom je pritiahnuť ich pod 
koše čo najviac. V  prípravke 
sa učia hravou formou praco-
vať s loptou, veľa behajú a sú-
ťažia,“ pokračuje tréner s tým, 
že neskôr smerujú na Holíč-
sku, kde má klub základňu 
a rozdeľujú sa do družstiev.

„V klube máme družstvá 
všetkých vekových kategó-
rií – najmenšie deti (7- až 
10-ročné) súťažia v  mikro-
lige, starší, a  to 9 družstiev, 
v  celoslovenských a  oblast-
ných majstrovských súťažiach 
a  turnajoch, organizovaných 
Slovenskou basketbalovou 
asociáciou.

V  petržalských telocvič-
niach nájdete väčšinou prí-
pravky. Starší hráči musia za 
tréningami cestovať až do 
Prievozu, do športovej haly 
na Domkárskej. Je to smutné, 
najmä v kontexte toho, že dr-
vivá väčšina hráčov B.S.C. sú 
Petržalčania.

Návrat do Extraligy?
B.S.C. robí pre basketbal 

v Petržalke, čo môže. Minulý 
rok spolupracovali so samo-
správou na obnove ihriska na 
Haanovej, vďaka nim sú tam 
dnes dve nové plexidosky. 
Tento rok svojpomocne pre-
menili spustnutý priestor 
pri tenisových kurtoch Mat-
chball na basketbalové ih-
risko, na ktorom sa dá hrať 
aj streetball. Na palubovku 

a  koše im prispela basket-
balová asociácia. „Tešíme sa 
z  každého opraveného ihris-
ka, ale petržalský basketbal 
by potreboval halu. Pre nás 
by bol ideálny priestor, ktorý 
by sa dal rozdeliť na šírku na 
tri časti, ktoré by mali dĺž-
ku basketbalového ihriska. 
Tam by mohli trénovať všetky 
naše družstvá, ktoré sa už na 
Domkársku v  Prievoze ledva 
pomestia,“ hovorí tréner. 

V  junioroch, v  kade-
toch a žiakoch hrajú družstvá 
B.S.C v  najvyššej slovenskej 
súťaži a  niektorí hráči sú vo 
výbere reprezentácie Slo-
venska. „Veríme, že z  týchto 
družstiev, bude o dva, možno 
o  tri roky, vytvorené extrali-
gové mužstvo, podobne ako 
to bolo pred 25 rokmi. Bolo 

by skvelé, keby mohli privítať 
svojich súperov v  petržalskej 
športovej hale,“ dodáva Ján 
Lackovič.  (in)

foto: Fb BSC Bratislava

kontakt.: www.strecnianska.sk
www.ambulapraktika.com, tel: 0917 216 039

Všeobecná praktická ambulancia 

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

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás.  
Email: mudr.demian@ambulapraktika.com

Napriek tomu, že stotisíco-
vá Petržalka nemá halu, 

kde by sa mohli hrať basketba-
lové zápasy, „deravé koše“ deti 
lákajú. V lete sa trénovalo von-
ku, na streetballových ihriskách 
v  Tenisovom klube Matchball 
na Smolenickej ulici sa hrali aj 
turnaje letnej streetballovej ligy 
BSC, no už školský rok začal ná-
ročne – všetky telocvične boli 
a zostali zatvorené. „Už v marci 
spôsobila korona koniec trénin-
gov. Tréneri však vytvorili sku-
piny na whatsappe a posielali 
do nich tréningy, a  deti ich aj 
robili. Od novembra sme začali 
s tréningami v počte šesť osôb,“ 
hovorí Ján Lackovič, niekdajší 
úspešný reprezentačný tréner, 
ktorý v sezóne 1988/89, v det-
skej kategórii získal s  hráčmi  

Iskry Matador prvý titul  maj-
stra Slovenska a v júli 1993 zor-
ganizoval historicky prvú a  je-
dinú účasť klubového mládež-
níckeho družstva juniorov zo 
Slovenska, v kolíske basketbalu 
USA. Z  jedenástich stretnutí 
vtedy osemkrát zvíťazili, čo sa 
doposiaľ nepodarilo žiadnemu 
mužskému klubovému celku 
Slovenska.

Dnes sa ako asistent tré-
nera Richarda Ďuriša venuje 
13-ročným hráčom. Už ako 
11-roční získali na majstrov-
stvách Slovenska tretie miesto 
a obhájili ho aj ako 12-roční.  

A to bol petržalský basket-
bal ešte pred šiestimi rokmi 
v  kríze. Po nástupe Tomáša 
Ernekeraza predsedu klubu 
sa to však zmenilo. „Oslovil 
deti v školách, vytvoril v nich 
prípravky a dnes na Lachovej, 
Holíčskej, Turnianskej, Du-
dovej, Gessayovej a v  Narnii, 
spolupracujeme s ich riaditeľ-
mi a učiteľmi telesnej výcho-
vy,“ hovorí Ján Lackovič. Dnes 
je v klube registrovaných 280 
detí!

A  darí sa im. ZŠ Lachova 
skončila v  predchádzajúcich 
dvoch sezónach turnaja Mini 
Basket Show piata spomedzi 
slovenských základných škôl. 
„Z tejto prípravky máme dnes 
najviac detí v družstve naro-
dených v  roku 2008 a mlad-
ších,“ hovorí Ján Lackovič 

„Dunaj a  Lido boli iste 
príťažlivé miesta, ale 

rajom bola Pečňa,“ píše Ján 
Čomaj. „Lido bolo iba sezónne, 
na kúpalisku sa muselo platiť, 
bazény a pláž patrili slečinkám 
a  mladým mužom z  mesta, 
petržalským chalanom patrila 
Pečňa. V zime v lete. V Dunaji 
sa dalo plávať, ,samozrejme, 
nanajvýš dva mesiace, a to ešte 
museli byť horúce dni. A dialo 
sa vždy proti vôli rodičov, ktorí 
kúpanie v  rieke svojim deťom 
prísne zakazovali. Nielen pre 
zradné prúdy, ale aj pre čoraz 
hustejšiu lodnú dopravu a  po 
vojne aj stále nečistejšiu vodu. 
V  Pečnianskom ramene však 
bola voda čistá, hladina ako 
zrkadlo a voda teplá ako v ja-
zierku. Nebola to však mŕtva 
voda. Slabým prúdom priteka-
la pri Pečnianskom lese voda 
z Dunaja a pár sto metrov ďa-
lej sa doňho vracala. Jedinou 
prekážkou šantivých chlapcov 
a  dievčat boli rybári. V  Peč-
nianskom ramene sa na zlosť 
husto usadených lovcov s  udi-
cami a čereňmi dalo plávať od 
skorej jari do neskorej jesene 
a od skorého rána do tmy....“

Ján Čomaj píše, že na ra-
mene to žilo aj v  zime. Veľ-
kou udalosťou sa niekedy 
začiatkom 50-tych rokov stali 
preteky motocyklov a  auto-
mobilov na zamrznutom Peč-
nianskom ramene.

Lákalo však aj petržalskú 
mládež: „Na rozdiel od Du-
naja stojaca voda v poloslepej 
zátoke veľmi skoro zamŕzala, 
a  keďže bolo v  prvej polovici 
20. storočia zimy chladnej-
šie, ľad sa zvyčajne vytvoril 
už pred Vianocami. Keď bol 
dostatočne hrubý, rodičia sa 
tam deťom dovolili korčuľo-
vať. O niekoľko dní po začiat-
ku sezóny sa v snehovom po-
prašku začali rysovať dve i tri 
hokejové ihriská.“ 

Ak mladým ľuďom v  lete 
prekážali rybári, tak v  zime 
to boli rubači ľadu. Sekali ľad 
vo veľkom až do konca zimy. 
Znamenali nebezpečenstvo 
ani nie preto, že deťom na 
niekoľkých miestach prede-
ravili hokejové ihrisko, ale 
preto, že vysekávali pomerne 
veľké plochy, ktoré do rána 
zamrzli a  nebolo ich možné 
rozoznať od okolia. 

Petržalskí basketbalisti musia 
trénovať v Prievoze
„Kedy budú tréningy?“ pýtajú sa malí petržalskí basketbalisti z klu-
bu B.S.C Bratislava svojich trénerov. Jeden z nich, Ján Lackovič, 
len odhodlane konštatuje: „Vydržali sme prvú vlnu, vydržíme aj 
teraz.“ Aktuálna situácia ho mrzí o to viac, že petržalský basketbal 
po „spiacich sezónach“ opäť ožil a dostával sa medzi špičku žiacke-
ho a mládežníckeho basketbalu na Slovensku.

6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

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

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

Š P O R TH I S T Ó R I A

Ako to kedysi „žilo“ na Pečnianskom
„Dve generácie starých 
Petržalčanov, predvojnové 
a povojnové, ak sa vracajú 
do detstva a rokov mlados-
ti, v jednom sa zhodujú: 
Najlákavejším priestorom 
pre mladých ľudí v ce-
lej Petržalke bolo v lete 
a v zime Pečnianske rame-
no,“ spomína Ján Čomaj 
v knihe Petržalka – Enge-
rau - Ligetfalu.

ramene

Igor Janota si na to spomí-
na takto: „Chlapi vysekávali 
v  hrubom ľade veľké štvorce 
a obdĺžniky, ktoré pílili na ob-
divuhodne presné hranoly, na-
kladali ich furmanom na vozy 
a tí ich odvážali do Bratislavy 
obchodníkom s  ľadom. Kusy 
ľadu sa uskladňovali v  hl-
bokých jamách, vyložených 
vrstvou slamy a medzi jednot-
livé poschodia ľadových blo-
kov sa sypali piliny a stružliny. 
V  lete ľad kupovali mäsiari 
a  krčmári. Treba povedať, že 
elektrické chladiace boxy ani 
chladničky pred druhou sve-

tovou vojnou ešte neboli bež-
ným vybavením mäsiarstiev 
a pohostinstiev A už vôbec nie 
domácností. Ľad sa dal síce 
kúpiť vo fabrike na výrobu 
ľadových kociek, ale bol veľmi 
drahý, tak si ho zainteresovaní 
kupovali radšej takto, z  Peč-
nianskeho ramena a okolitých 
jazier, nazývaných šutrovky.“ 

Likvidácia pre ideológiu 
Pečnianske rameno Dunaja 

vyúsťovalo pri Aušpici oproti 
hradu. „Jeho breh bol obľú-
beným výletným miestom 
aj s  požičovňami člnkov. 

Na  Pečnianskom ramene sa 
organizovali významné vo-
dácke súťaže a na jeho brehu 
stáli stolárske dielne výrobcov 
člnov,“ píše sa v  úvodnej štú-
dii Bratislavského dunajského 
parku. Autori uvádzajú, že lik-
vidácia ramena mala pravde-
podobne ideologické pozadie, 
pretože pri ramene začínalo 
hraničné pásmo, do  ktorého 
bol zakázaný vstup. „Odreza-
nie ramena Pečňa a jeho oko-
lia od Dunaja sa z dnešného 
pohľadu javí ako veľká chyba. 
Prišli sme tým o územie s veľ-
kým rekreačným potenciálom 
a  zároveň o  veľké retenčné 
záplavové územie ktoré slú-
žilo na spomalenie a zníženie 
povodňových prietokov.“

Bratislavský dunajský park 
sa to pokúša napraviť. Rame-
no už síce nevrátia, na mieste 
jeho ústia však štúdia navrhu-
je pláž. 

 (pn, in)

Informácie a foto sme  
čerpali aj z knihy Ján Čomaj –  

Petržalka – Engerau – 
Ligetfalu.

Kniha vyšla vo vydavateľstve 
Marenčin PT.

Pečnianske rameno Dunaja vyúsťovalo 
pri Aušpici oproti hradu.

Curling na Pečnianskom ramene.

Na začiatku školského roka sa ešte dalo hrávať  
vonku na ihriskách.

Medzinárodné podujatie pre najmladších  
basketbalistov – BSC CUP 2018.

➤
➤
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Blaise  
Pascal

Jozef  
(dom.)

1. časť 
tajničky

značka  
elektrón-    

voltu
chyť dravý  

vták

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

výstelka  
(anat.)

mačkovitá  
šelma nieto ta

skratka  
obrneného 
transpor-    

téra

ťažká  
neprieduš-   

ná pôda

škaredo  
pozrel   
(expr.)

Pomôcky: 
loran, ein-   
topf, latit,  
Pyx, oolit  

opadáva-    
nie

2. časť 
tajničky

veľmi  
nadchýnaj  

(kniž.)

metla  
na vymeta-  

nie pece

nemecké  
národné  

jedlo
obidve

závarka  
(zried.)

5. časť 
tajničky
obliekal

skratka  
súhvezdia  
Kompas  

hukot

skratka  
Európskej  

ligy

viackrát  
šibnem  
búcham  
(hovor.)

jačmenné  
krúpy  

týkajúca  
sa páva

skratka  
súhvezdia  

Pec

hornina 
podobná  

monzonitu  
tabak

trocha  
schudol  
zapípalo

Pomôcky: 
kalk, loha-   
za, mohár,  
tilit, skull  

zánik  
trením  
vtlačil

útes  
(bás.)  

sústava  
navigácie

pásik  
(zastar.)  
4. časť 
tajničky

značka  
pre stat-     

tesla  
druh vesla

dosahoval  
vrchol

zazíval  
zábavný  
podnik

Slov. tech.  
univerzita  

časť  
rukáva

uberal sa
uchopil  

dokončiť 
spletanie

plač  
(bás.)  
sobota  

(z hebr.)
remesel-    
ník, ktorý  
zhotovuje  

rámy

kapala  
zločinecká  
organizá-    

cia

biblické  
mužské  
meno  

zavinúť

klesol  
na zem

označenie  
lietadiel  
Etiópie

v mokrom  
stave  

salicylan  
fenylnatý

zaklep  
kolesár

hora
prilákaj  
(hovor.)  
pohonič

dámska  
taška  
druh  
trička

Pomôcky: 
salol, mar-   
go, irbis,  
pelosol  

náhly  
pocit  

strachu  
naostro

čistiť  
filtrom  

Vít  
(dom.)

skratka  
pre editor  
týkajúca  
sa orla

prihovoriť  
sa nieku-    

mu

druh  
horniny  
mužské  
meno

slovesná  
predpona  

mútiť

skrútia
zbi  

(expr.)  
okraj

poskytoval  
záštitu  
druh  

plastu

spevnený  
morénový  
materiál

druh  
krmoviny  

pitím  
pohltilo

doslovný  
preklad  
slova  

rozpúšťal

oblúkovité  
kosti

solmizač-    
ná slabika

škvarka  
pripevnila  

sedlo  
na koňa

stará  
minca  

nie  
(z lat.)

farba  
na vajíčka

skoriguj  
otvor  

na prelie-    
zanie

viazaním 
nahromadí 

sval  
otáčač

Pomôcky: 
kovalit, ko-   
lesár, rep,  
sabat, ovo  

balkánska  
republika

EČV  
Stropkova  
3. časť 
tajničky

nevšímať  
si  

skr. štátu 
Illinois

značka  
pre decibel 

vypije  
(kniž.)

rozvírilo,  
rozvlnilo

ráňal  
(bás.)  
umelý  
násyp

rozšírená  
burina  

posúvanie

prinášalo  
plody

viť,  
po česky  
Miroslav  
(dom.)

tvorená  
lipami  

dvojkoleso-  
vý vozík

spôsobo-    
val bolesť

vežovitá  
stavba  

ples  
(hovor.)

to isté  
(kniž.)  

štýl hudby

japonská  
lovkyňa  

perlorodiek

zložil  
dolu

kontrolór 
vstupeniek 
v divadle  
EČV Šale

Sidónia  
(dom.)  
značka 

kiloampéra
menší  

spevavý  
sťahovavý  

vták

bedákam,  
nariekam  

(expr.)

zatrelo  
hlinou

stala sa  
rapavou

K R Í Ž O V K A


