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Kritická situácia
je tu už teraz!

„Najskôr vyriešte na Šustekovej
dopravu a potom sa bavme o výstavbe nájomných domov,“ odkazujú
obyvatelia mestu.
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Postrach priestupcov
Boli sme sa pozrieť, ako finišuje „kalibrácia“ auta, ktoré dokáže dvakrát
za noc skontrolovať všetky autá na
rezidentských parkoviskách.
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Príbeh 38-ročnej
fotky

„Na deke leží moja mama so súrodencami Andrejkou a Vladkom a pri
vode som ja,“ hovorí Monika Ugo.

S lovkyňou komárov sme za

Ovsišťom objavili „luxusnú pôrodnicu“
„Aj z malej mláky na nás číha veľké peklo,“ argumentuje lovkyňa komárov, Petržalčanka Linda Bohušová
(38), prečo jej snaha nie je márna. Vybrali sme sa s ňou
obzrieť petržalské liahniská komárov.

strana 22

A

utomaticky som navrhla Malý
Draždiak, ale ten je podľa Lindy dokonale monitorovaný a aj vďaka studenému máju a rybám sa tam

larvám v posledných týždňoch príliš
nedarilo. „V mokradiach lužných lesov je to horšie,“ konštatuje a ukazuje
nám v mobile mapu, ktorú „vyfa-

sovala“ spolu s naberačkou a oblečením. Na mape má vyznačených
1523 známych liahnísk, ale pribúdajú
ďalšie, ktoré objavili a označili lovci
komárov.
V petržalskom Ovsišti za Ekonomickou univerzitou už jedna lokalita
svieti načerveno. A tak sme začali
tam.

Pokračovanie na strane 14 ➤

Nová,
plne elektrická EQA
v MB Panónska
Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk

MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 915 999 111
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Slovo
šéfredaktorky
MOM vs. parkovacia
politika
Starosta Ján Hrčka v relácii TA3
Tak takto?! povedal, že Petržalka „zarobila“ na odberných
testovacích miestach zhruba
700-tisíc eur. Hrubý zisk bol
1 milión 900-tisíc eur, náklady 1 milión 200-tisíc eur. „Do
vývoja parkovacieho systému
sme investovali 50-násobne
väčšie množstvo času aj energie, a predsa ho ľudia nevnímajú tak pozitívne ako MOMky,“ uviedol. Systém má totiž
slabú stránku, a to je vymáhanie priestupkov. Zamestnanci
Petržalky síce dokážu za noc
odhaliť okolo 300 priestupkov,
mestská polícia je však schopná vyriešiť v priemere 15 z nich.
(viac na str. 10-11) Takže zatiaľ
sa stále viac oplatí predpisy
porušovať, ako ich dodržiavať.
Nádejou bola novela zákona
o cestnej premávke a v nej zahrnutá objektívna zodpovednosť. Podnety na parkovanie
vozidiel, ktoré nie sú v súlade
s parkovacou politikou, si
vo vlastnej réžii môže riešiť
obec. Lenže v prípade Bratislavy je to mesto, nie mestská
časť. Tá by na to potrebovala
zmenu štatútu. A tú skôr ako
v septembri mestskí poslanci
neschvália. Prvého októbra
by mala byť spustená celomestská parkovacia politika.
Nájde dovtedy mestská časť
s mestom riešenie? Uvidíme.

Ingrid Jarunková
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Do škôlok sa dostalo o 270 viac detí ako
minulý rok

Ak vášmu dieťaťu zle vychádzajú roky, do škôlky sa
tento rok nedostane. Z 1553
unikátnych prihlášok, prijmú
petržalské materské školy
tento rok 913 detí, 640 zostáva neprijatých. Starosta
Ján Hrčka sa však vyjadril, že
3-ročné deti, ktoré neboli prijaté minulý rok, budú prijímať
prednostne.

S

ituácia s umiestnením detí
do škôlok bola v Petržalke roky katastrofálna. Rok čo
rok zostávali nešťastné stovky rodičov, ktorých deťom sa
neušlo miesto vo verejnej materskej škole. Situácia sa nedá
zmeniť naraz. Mestská časť
sa ju však snaží riešiť. Vďaka rekonštrukcii existujúcich
priestorov materských škôl sa
Petržalke už v priebehu aktuálneho školského roka podarilo vytvoriť tri nové triedy pre
75 detí v MŠ Röntgenova, MŠ
Turnianska a MŠ Lietavská.
Tento rok sa očakáva, že do
septembra pribudne ďalších
desať nových tried, konkrétne
jedna v MŠ Lietavská, jedna
v MŠ Iľjušinova, jedna v MŠ
Turnianska 6, tri v MŠ Bohrova
a v MŠ Turnianska 10 vznikne
v priestoroch základnej školy
kompletne nová štvortriedna
materská škola. V priebehu 3,5

roka deklaruje úrad otvorenie
18 až 20 tried pre 450 detí.
Pozrime sa na čísla. Minulý
rok nebolo prijatých 935 detí,
tento rok je to 640. Tie možno rozdeliť do troch kategórií:
Deti, ktoré budú mať tri roky
až po januári 2022 – tých je
75, 228 detí dovŕši tri roky
po 1. septembri 2021, zostáva 340 detí neprijatých, ktoré
majú k 31. 8. 2021 tri roky.
„V tomto roku sa predpokladá k septembru, najneskôr
k októbru otvorenie desiatich
tried, takže by sme mohli
umiestniť ešte približne 220
detí,“ vyjadril sa starosta v pravidelnej online diskusii s tým,
že tieto kapacity budú prednostne slúžiť pre neprijaté deti
v minulom roku. Zostáva 120
detí, ktorým sa miesto neujde.
Starosta je však presvedčený,
že na budúci rok, ak počet žiadateľov nebude stúpať, dokáže

Za použitý
kuchynský olej nový
už úrad umiestniť všetky deti,
ktoré k 31. 8. 2022 dovŕšia 3
roky. Na budúci rok chce totiž
Petržalka otvoriť ďalších 5-6
tried, a okrem toho do siete
školských zariadení plánuje
úrad zaradiť aj bývalú MŠ Fedinova. Rokuje aj s developerom Slnečníc o kúpe objektu
z financií z poplatku za rozvoj.
Mali by tam vzniknúť 2 až 4
triedy, či sa to podarí, bude
jasné v najbližších týždňoch.
Úrad má totiž ambíciu dokázať postupne umiestňovať aj
deti, ktorým zle vychádzajú
roky.

Prečo sa nedarí
okamžitý efekt?

Do roku 2008 bolo v Petržalke detí málo, preto budovy
materských škôl buď dlhodobo prenajali súkromným
a štátnym inštitúciám alebo
ostali chátrať. To viedlo k ne-

dostatku kapacít, ktorým čelí
Petržalka v súčasnosti. A to aj
vďaka novej výstavbe.
Situáciu v tomto roku
skomplikoval aj zákon, ktorý
ukladá povinnú predškolskú
dochádzku pre 5-ročné deti
(Od septembra 142 nových
predškolákov). Isté miesto
v škôlkach majú aj všetci, ktorí
majú odklad a tých je po období pandémie viac (154 detí).
A napokon, rozširovanie
kapacít nie je len prestavbách,
do tried treba aj učiteľky.
„Zbytočne vytvoríte priestory, keď v nich nebude mať
kto učiť,“ reagoval starosta
na problém s nedostatkom
pedagógov, ktorý trápi celú
Bratislavu. Petržalka preto
prednostne prenajíma obecné byty najskôr učiteľkám MŠ
a ZŠ, až potom ostatným žia(mh, in)
dateľom.
foto: MČ Petržalka

„Za každý liter prepáleného kuchynského oleja dostane
odovzdávajúci liter
nového octu. A za
každých šesť litrov
použitého oleja je
možné získať liter
toho nového slnečnicového,“ hovorí
vedúca petržalského
oddelenia životného
prostredia Daniela
Vašková Kasáková.

K

de? Na zbernom dvore
v Petržalke na ulici Ondreja Štefanka 6. K dispozícii
je tu päť nádob, z ktorých tri
sú v objeme 60 litrov a dve
s objemom 240 litrov. Nádoby sú rozdelené podľa potreby tak, aby bolo možné
olej odovzdať v plastových
fľašiach, prípadne ho preliať
priamo z prepravky do nádoby.
„Budeme radi, keď odovzdanie použitého kuchynského oleja využije čo najväčšie množstvo Petržalčanov.
Predídeme tak k častému
znehodnocovaniu
plastov
v zberných nádobách či potencionálnemu znečisťovaniu životného prostredia,“
opísala Daniela Vašková Kasáková, ktorá je aj poverená
riaditeľka miestneho podniku verejnoprospešných služieb.
Iniciatívu zberu a recyklácie oleja priniesla petržalská
samospráva v spolupráci so
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spoločnosťou zaoberajúcou
sa výrobou bio palív v snahe
predísť znečisťovaniu prírody.

„Použitý olej spláchnutý do
odtoku či záchoda má veľmi
nepriaznivý dopad na životné prostredie. Znečisťuje povrchové aj podzemné vody,“
informovala Lucia Kollárová
zo spoločnosti MEROCO.
Okrem toho, že je použitý
olej neekologický, riziku vystavuje aj naše domácnosti.
„Pri vylievaní do odtoku poškodzuje odpadové potrubie,
jeho splachovanie zas môže
upchať odpadové nádrže či
kanalizáciu, keďže je vo vode
nerozpustný a tým zvyšuje
náklady na čistenie,“ doplnila
Kollárová.
(mh)
foto: MČ Petržalka

Spomienka na Milana Ftáčnika
Dňa 14. mája 2021 zomrel
vo veku 64 rokov Milan
Ftáčnik, ktorý bol v rokoch 2006-2010 starostom Petržalky a v novembri 2010 bol zvolený za
primátora Bratislavy.
Mesto prebral po predchodcovi rekordne zadĺžené
napriek tomu rozbehol zásadné projekty. Počas jeho volebného obdobia sa realizovala
výstavba električkovej trate
Štúrova – Starý most – Jungmannova, ktorej súčasťou bola
aj rekonštrukcia Starého mosta. Električku do Petržalky vrátil
až jeho nástupca Ivo Nesrovnal

(otvorenie trate 8. júla 2016), za
oneskorenie termínov bol Milan Ftáčnik kritizovaný. V kontexte prípravy pokračovania
električkovej trate, ktorej výstavba sa už mesiace odkladá
a stále nezačala, sa ukazuje
táto kritika ako prehnaná.
Milan Ftáčnik bol vizionár.
Ako minister školstva (19982002) mal odvahu navrhnúť
cvičenie jogy na školách. Ako
primátor otváral témy ako participatívny rozpočet, elektromobilita, mestské cyklotrasy alebo
parkovacia politika, ktorá by
zvýhodňovala Bratislavčanov.

Česť jeho pamiatke!

ZNOVU OTVORENÉ

-40 % -30 %
NA ZIMNÝ TOVAR*
17.6. - 31. 7. 2021

NA LETNÝ TOVAR*

OD 17. JÚNA 2021

OC GALÉRIA
PETRŽALKA
Panónska cesta 25

17.6. - 31. 7. 2021

Outdoorová obuv
»Tech Lite«

Recyklovaný materiál
z PET fliaš;
jednovrstvová,
rýchloschnúca
a bezšvová sieťovina;
zošlapávacia päta;
stielka EVA.
[3420017, 3410008]

79,99

49,99

37% ZĽAVA

dámska

Voľnočasová obuv
pre dospelých
»Canvas Low III«

Šnurovanie; podrážka:
gumová; pohodlná
stielka. [3460153]

29,99
pánska

9,99

66% ZĽAVA

*Platí na farebne označený tovar na predajni (modrou a červenou)
od 17.6. do 31.7. 2021 alebo do vypredania zásob.
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SPOLOČNOSŤ

Na petržalský košer chlieb
dozerá bratislavský rabín

➤ Na pulte pekárne takýto

košer chlieb spoznáte podľa
certifikátu od rabína na
papierovom obale.

Tradíciu košer pečenia chleba máme v našej mestskej časti
už 25 rokov. Raz do týždňa prichádza bratislavský rabín
Baruch Meyers do petržalskej pekárne, aby zapol elektrickú pec, v ktorej sa bude piecť košer chlieb podľa náboženských pravidiel kašrut.

V

petržalskej pekárni vyrábajú košer chlieb, ale
aj pečivo a chlieb bez tohto
označenia. Pravidlá kašrutu pritom nedovoľujú, aby
sa piekli v jednej peci súčasne. Použitie tej istej pece
sa však nevylučuje. „Keďže
majú len jednu pec a pečú
v nej aj chlieb, ktorý nie je
košer, musel som to skonzultovať s jedným mentorom,
ktorý je veľkým odborníkom
na kašrut a on mi povedal,
že pec nemusí byť problém,

ak sa medzi jednotlivými
várkami vykóšeruje vysokou
teplotou. Teda, ak po upečení jednej várky, necháte pec
pustenú pri vysokej teplote,
potom môžete vložiť várku
s košér chlebom,“ vysvetľuje
bratislavský rabín.

Čo je košer?

Košer je označením potravín a nápojov, ktoré spĺňajú
židovské predpisy a stravovacie návyky. Dôvodom
týchto pravidiel je nutnosť

poslúchať
boha
a napodobňovať
jeho sviatosť. Často sa používa argumentácia o hygiene,
teda snahe vyhnúť sa rýchlo
kaziacim potravinám a výchovné dôvody - pripomínanie židovstva. V skutočnosti
ale práve tieto argumenty nie
sú dôvodom existencie košer
pravidiel.

Bez éčok

Košer chlieb má pritom výhody aj pre každého spotrebi-

Všeobecná praktická ambulancia

Ambulapraktika s.r.o.

teľa. Na predajných pultoch
dnes nájdete širokú ponuku
chlebov. Po prečítaní zloženia, len poťažmo nájdete
chlieb bez prídavných látok
a éčok. Kóšer chlieb vyrobený
v Petržalke je zložený z čistej
múky, droždia a vody. „Nemôže obsahovať margarín,
žiadne prídavné látky – éčka,
živočíšne tuky,“ vysvetľuje Baruch Meyers. Rabín preveruje
aj suroviny a ich zdroje. Kontroluje napríklad, či múka je
zaručene stopercentná a nie
sú do nej pridané iné zmesi.
„Ľudia si myslia, že každý

chlieb je v poriadku, prišiel
som však na to, že chlieb
môže byť problémový. Už len
preto, že obsahuje konzervačné látky, mono, tri glyceríny,
čo je vedľajší produkt zo živočíšnych tukov, a to nie je košer.
Taký chlieb by nemal konzumovať vegán ani vegetarián,“
dodáva Meyers.

Dlhá tradícia

Tradíciu košer pečenia
chleba máme v Petržalke
už 25 rokov. Ako vznikla?
Rabín Meyers sa začal vypytovať majiteľov, ako pečú
chlieb a prišiel na to, že ich
výrobky by zodpovedali košer pravidlám. Preveril pôvod
surovín a technologický postup a odvtedy pekáreň môže
používať certifikát rabína,
ktorý dozerá na dodržiavanie
pravidiel a symbolicky každý
(mč)
týždeň zapína pec.
foto: mč
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Z nevyužitého priestoru na trhovisku

na Mlynarovičovej bude parčík s občerstvením
Smerujúc na trhovisko Mlynarovičova, roky
chodíme okolo zanedbaného priestranstva,
ktoré by mohlo byť útulným malým parčíkom. Priestor s torzami sedenia sa mestská
časť chystá zrevitalizovať a už teraz ho oživil
(nielen) bezlepkový bufet na kolesách Glutenfreeaks.

To

, čo väčšina z nás vníma ako nevyužité zastrčené miesto, videl Michal
Salva ako funkčný verejný
priestor, ideálny pre jeho pojazdný bufet. „Mestská časť
sa tu chystá upraviť zeleň vo
vyvýšených záhonoch. My

máme nápoje len v plechovkách, ale postupne pribudne
aj čapované pivo a nealko.
Časom možno aj osvetlenie...“
Otvorené majú totiž od utorka do štvrtka od 11h do 19h,
v piatok a v sobotu do 20h.
Čoraz zanedbanejšie trhovisko na Mlynarovičovej
zmenu potrebuje. Chystá

sa síce jeho rekonštrukcia, v tomto roku je v rozpočte
vyčlenených 10-tisíc eur na
projektovú
dokumentáciu,
- dovtedy mu však oživenie
jednej jeho časti môže len
pomôcť. „Hneď od otvorenia
sa tu zastavujú ľudia z blízkeho okolia a hovoria, ´super, brat je celiatik, bude sa
tešiť na váš burger´. V ponuke však máme aj klasický, to
pre tých, ktorým bezlepková
žemľa nechutí,“ hovorí Michal
Salva, ktorý s bezlepkovými
produktmi začal podnikať
pred piatimi rokmi. So svojím
pojazdným stánkom bol na
festivaloch raritou. Pre pandémiu bol však nútený „zaparkovať“ a po roku pred Petržalka
City našiel ideálne miesto na
trhovisku na Mlynarovičovej.
„Chceli sme zostať v Petržalke. Aj vďaka facebookovej
stránke Glutenfreeaks sme si
tu vytvorili komunitu. Nechceli sme, aby naši verní klienti
museli za nami dochádzať
cez most,“ vysvetľuje.
V tomto stánku cigánsku
za 4 eurá nečakajte. Divinový

JEDÁLEŇ V

Prenájom kancelárií
v Technopole

KUTLÍKOVA 17, BRATISLAVA – PETRŽALKA

len

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.

od

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

burger tu stojí 8,90 eura, Halloumi burger 7,50, kurací 6,90
eura, tortilly 6,90. „Ceny sú
vyššie, pretože chceme ľuďom
ponúkať kvalitné suroviny
a čerstvé mäso. Z diviny kupujeme stehno a krk a sami si ho
melieme v pomere 50 na 50,
žemle máme od malého pekára, na surovinách nešetríme, aj
preto sú naše náklady vyššie.
Ľuďom totiž chcem ponúknuť
len to, čo sa nebojím dať ani
svojim deťom,“ zdôvodňuje
Michal Salva.
Na trhovisku konkurenciu
nemá. Tvrdí však, že sa jej nebráni. „Bol by som rád, keby
v parku občas cez víkend
vznikla aj streetfoodová minizóna a pribudol aj ďalší stánok. Pomohlo by to aj trhovisku,“ hovorí a dodáva, žeby tu
raz radi mali aj stabilný stánok.
Ak sa Michalove predstavy
zrealizujú, bude inšpiráciou aj
pre ďalších, že aj malé zanedbané priestranstvo sa dá zmeniť na
príjemný verejný priestor pre ľudí.
A netreba k tomu ani tak veľa. 
foto: Marian Dekan,
Glutefreeaks

radi nasadíme kvety. A keď
pribudne naša terasa so sedením, môže sa toto miesto
zmeniť na príjemnú oddychovú zónu,“ hovorí. „Človek si
na trhu nakúpi a potom si tu
môže posedieť, dať si burger,
tortillu, niečo na pitie. Zatiaľ

Poliklinika Strečnianska 13, BA - Petržalka,

170 €
17 m2

/mesiac

PRIVÁTNE OSLAVY, SVADBY A STUŽKOVÉ

POCTIVÉ ZÁKUSKY Z CUKRÁRNE LAURENT
DOVOZ JEDÁL DO FIRIEM

➤

kontakt.: www.strecnianska.sk www.ambulapraktika.com
tel: 0905 592 157, 0907 793 767
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SÍDLISKO/INZ ERCIA

Rabín zapína pec.

Aktuálne menu nájdete na

Technopol - Kantina, viac na www.technopolevents.eu

kancelarie.tech_inzerat 103x85.indd 1

29/07/2020 15:03
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V Ý S TAV B A

OBYVATELIA MESTU: Vyriešte na Šustekovej
dopravu a potom sa bavme o výstavbe domov

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania
na území Bratislavy vyvolala
najmä v lokalitách Šustekova
a Sosnova veľký odpor obyvateľov. „Osem 14-, až 16-poschodových domov? Pokiaľ by
sa pristúpilo k výstavbe, znamenalo by to pre nás občanov
žijúcich v tejto lokalite zhoršenie životného prostredia
a dopravného zaťaženia natrvalo,“ vyjadrila sa na miestnom
zastupiteľstve Ľudmila Tekulová, zástupkyňa vlastníkov
bytov zo Šustekovej 5-7.

V

Petržalke sa možná výstavba týka piatich lokalít
– Sosnová, Bratská, Šustekova, Muchovo námestie a Viedenská cesta.
Už začiatkom minulého
roka, kedy mesto zverejnilo
návrh zadania štúdie, existoval
voči výstavbe najmä na Šustekovej odpor obyvateľov. Niet
sa čo čudovať. „Lokality Šustekova a Sosnova patria podľa

štúdie spracovanej hlavným
mestom už dnes medzi 5 najzastavenejších lokalít v celej
Bratislave,“ povedal nám Milan Vetrák, ktorý sa o problém
zaujíma od počiatku a dvakrát
sa na zastupiteľstve pokúšal
dosiahnuť stanovisko poslancov. Nepodarilo sa, minulý rok
posielal napokon stanovisko
za Petržalku starosta Ján Hrčka. Odporúčal vtedy lokality

PETRŽALSKÉ NOVINY
Štúdiu žiadajú
prepracovať

„Po zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva sa konečne
zobudil aj petržalský úrad
a jeho starosta, ktorý prekvapivo vo svojom návrhu stanoviska mestskej časti už netrval
na tom, aby sa v lokalite Šustekova nestavalo, ale aby sa
urbanistická štúdia prepracovala, znížili sa koeficienty
výstavby a stavať sa mohlo,
nielen na Šustekovej, ale aj
na Sosnovej, Muchovom námestí a Bratskej,“ hovorí Milan Vetrák, ktorý so skupinou
poslancov vypracoval pozme-

ňujúci návrh, aby sa v lokalitách Šustekova a Sosnova
urbanistická štúdia prepracovala, aby sa dala opätovne
na verejné pripomienkovanie
a tiež opätovne na zaujatie stanoviska petržalskému zastupiteľstvu po jej prepracovaní.
Okrem toho navrhol, aby sa
citlivo pristupovalo k výstavbe v lokalitách, kde sa v minulosti organizovali petície
proti výstavbe (napr. pápežská
lúka), aby bola v krajných prípadoch umožnená aj zámena
pozemkov kvôli riešeniu lokalít ako Gwerkova, Humenské
námestie, Tematínska a aby

SOSNOVA

Bratská, Muchovo námestie
a Sosnová, pričom odmietol
lokality Šustekova a Viedenská
cesta. Hlavné mesto napriek
tomu spracovalo urbanistické
štúdie na všetkých 5 lokalít.
Petržalka ponúkla mestu aj
lokalitu Starohájska, tá však
do štúdie napokon zaradená
nebola. Nájomné byty mesto
plánuje stavať aj v Janíkovom
dvore.

Škôlka dopravu
nevyrieši
Pre odpor verejnosti voči
výstavbe v lokalite Šustekova,
Sosnova inicioval poslanec
Milan Vetrák spolu s ďalšími poslancami, Ivetou Plšekovou, Pavlom Šestákom,
Branislavom Kleinertom, či
Miroslavom Behúlom mimoriadne petržalské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 26. mája,
teda len pár dní pred uplynutím termínu na verejné pripomienkovanie urbanistickej
štúdie hlavného mesta.
Prítomná viceprimátorka
Lenka Antalová Plavuchová
na ňom argumentovala, že
prerokovanie urbanistickej
štúdie, ktorá slúži ako podklad pre zmenu územného
plánu je len prvý krok. Až
po schválení zmien možno
uvažovať o výstavbe. Podľa
aktuálneho územného plánu
v lokalite možno stavať obchodné centrá, hotely, mesto
chce územný plán zmeniť,
pretože namiesto nich potrebuje nájomné byty. Nie je to
však otázka roka, ani dvoch.
Uviedla, že v každej lokalite
predtým prebehne architektonická súťaž, participácia,
komunikácia s obyvateľmi,

čo by pri výstavbe malo pribudnúť. Petržalka napríklad
vyjadrila potrebu škôlok,
často sa spomínajú komunitné centrá v každom objekte.
Lenže škôlka nevyrieši katastrofálnu dopravnú situáciu, ktorá je tu už dnes a po
výstavbe stoviek bytov by sa
ešte zhoršila.
„Sosnova a Šustekova sú
lokalitami uzatvorenými železnicou, diaľnicou, Dolnozemskou, Bosákovou a Šustekovou. V dopravnej špičke sú
to takmer nepriechodné ulice.
Je tu dopravný uzol na dva
mosty, kritická situácia je tu
už teraz,“ hovorí Ľudmila Tekulová, ktorá tu žije. „Okrem
toho vozidlá parkujú v príjazdových cestách k domom,
stoja na chodníkoch, parkovacia politika akoby sa nás
netýkala... Šustekova by bola
po výstavbe totálne zahltená
autami, nakoľko podľa štúdie
je jedinou príjazdovou cestou
do tohto vnútrobloku. Kým
nebude doriešená dopravná
infraštruktúra v tejto lokalite, nesúhlasíme s výstavbou!“
Viceprimátorka po týchto
výhradách prisľúbila obyvateľom spoločné stretnutie na
magistráte.
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ŠUSTEKOVA

sa konečne zo strany Petržalky podal podnet na zmenu
územného plánu s cieľom
stabilizovať lokality Haanova/
Pankúchova a Mamateyova/
Polereckého na parky a rekreačné zóny, o čom už rozhodlo
bratislavské mestské zastupiteľstvo v minulom volebnom
období na základe petície.
„Pozmeňujúci návrh bol
schválený s výnimkou možnosti zámen pozemkov,“ hovorí Milan Vetrák. „Obyvatelia Šustekovej a Sosnovej tak
dostanú druhú šancu zasta-

viť alebo prinajmenšom minimalizovať objem výstavby
v týchto lokalitách a obyvatelia Haanovej, Polereckého,
Pankúchovej a Mamateyovej
sa konečne dočkajú zmeny
územného plánu hlavného
mesta v zmysle ich petičných
požiadaviek.“
Mesto teraz vyhodnotí pripomienky mestských častí,
napokon však budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva, keď budú schvaľovať
zmeny a doplnky územného
plánu.

Možno by mohli vziať do
úvahy, že Petržalka aj bez Sosnovej, Šustekovej a Viedenskej
patrí k lídrom spomedzi mestských častí pokiaľ ide o počet
vhodných pozemkov pre nájomné domy. Napríklad Staré
Mesto, ktoré eviduje 532 žiadateľov o náhradné nájomné
bývanie neponúka ani jednu
lokalitu, niektoré mestské časti
ako Rača alebo Ružinov viaceré lokality na výstavbu nájom(in)
ných bytov odmietli. 
foto: Matúš Husár,
googlemaps

Cena verejnosti
HLASUJTE ZA OSOBNOSTI
Bratislavského kraja
za rok 2020

www.bratislavskykraj.sk/osobnosti-kraja
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KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!
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ciou tejto akcie mestská časť
začala komunikovať s vlastníkmi pozemku aj o možnostiach spolupráce, ktorá by
mohla prispieť k zamedzeniu
tvorby nelegálne uloženého
odpadu. Keďže čistenie lokality bude ešte pokračovať, budeme sa zameriavať primárne na tie, ktoré bývali najviac
znečisťované,“ informovala
vedúca referátu čistoty a poriadku Lenka Špodová.
V tomto prípade pôjde
o oblasť za petržalským cintorínom, pri výjazde na Bratskú ulicu a v blízkosti umiestnenej maringotky.
Pozemky súbežne s Kaukazskou patria prevažne
rímskokatolíckej cirkvi, konkrétne Bratislavskej arcidiecéze. V Kapitulskom dvore sa
chystá výstavba novej štvrte,
ktorej má dominovať veľký kostol. Zatiaľ sú však lesy
okolo plné odpadkov a zodpovednosť za to má v prvom
(mh)
rade vlastník. 

do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
mohol dovolenku vyčerpať spraLetá sú z roka na rok horúcejšie a mnohí z nás
kazníci vďaka výhodnejšej elektrine môžu využívať klimaSvieže leto s klimatizáciou len za 1 ◊ denne
vidla vcelku a do konca kalendárČo všetko môžete mať za 1 ◊? Môžete si zaň kúpiť naprí- tizáciu počas leta naplno a bez výčitiek a zároveň si môžu
si uvedomujeme,
že zvládnuť
vysoké
teploty bez
Navštívte
Dr. Martin
zubnú
kliniku
a objednajte
nehoso
roka.
Pri určovaní
dovolenky dizajn klimatizácie podľa vlastného bytu. Ponuklad kopček zmrzliny, lístok na MHD, kávu
sebou
alebo prispôsobiť
klimatizácie je takmer nemožné. Bežne sa s ňou
je
potrebné
prihliadať
nanašich
úlohy klimatizácií je dostupná na www.zse.sk/klima,“
sa na
BEZPLATNÉ
VSTUPNÉ
VYŠETRENIE!
ka
si
môžete
dopriať
príjemné
ochladenie
s
klimatizáciou
stretávame v autách, dopravných prostriedkoch,
dopĺňa
Lenka Gergeľová zo ZSE.
u vás doma. V rámci garantovanej služby
ZSE Klima Bezzamestnávateľa
a
na
oprávnené
nákupných centrách alebo v kanceláriách. No
starosti môžete získať kvalitnú klimatizáciu
len za 1 ◊ Zamestnázáujmy zamestnanca.
vo väčšine domácností aj napriek tomu stále chýba.
denne s možnosťou ovládania cez aplikáciu v smartfóne Zatoč kolesom šťastia a vyhraj!
vateľ je povinný určiť zamestnanNajčastejšie sa ľudia obávajú, že klimatizácia im
a s predĺženou zárukou až na 6 rokov. V praxi to znamená, Až do 30. 6. 2021 odmeňujeme v ZSE Centrách všetkých verčerpaniepokazí,
aspoň štyroch
týžspôsobí zdravotné ťažkosti, a niektorí ju považujú
že ak sa vám počas využívania službycovi
klimatizácia
ných zákazníkov ZSE! Navštívte ktorékoľvek ZSE Centrum,
INFORMUJTE SA TU:
dňovzadovolenky
v kalendárnom
za zbytočného žrúta energie. Klimatizácia však môže ZSE ju na mieste opraví alebo hneď vymení
novú.
Nemusplňte
jednoduché podmienky, zatočte kolesom šťastia
Antolská 4, Bratislava 85107
byť veľmi
užitočná
a dokonca aj zdraviu prospešná.
roku, ak máservisnej
na ne nárok,
a aksi odnesiete skvelý darček. Zároveň postupujete
síte si robiť ťažkú hlavu ani so zabezpečovaním
a domov
+421 902
605 900
| info@doktormartin.sk
kontroly, pretože pravidelnú ročnú pre
hliadkučerpania
klimatizádo žrebovania
Ale poďme pekne poporiadku.
určeniu
dovolenky
ne- o hlavnú cenu – špičkový zmrzlinovač Bosch.
www.doktormartin.sk
cie máte v cene. „Ďalším benefitom, ktorý
brániaponúkame
prekážky vnapráciNemusíte
na stranesi pritom nič zakúpiť ani objednať. Zapojením sa
šim zákazníkom, je výhodnejšia elektrina pre klimatizáciu do súťaže však pomôžete znížiť spotrebu papiera. My odmePrečo môže byť klimatizácia užitočná aj
zamestnanca. Ak sa poskytuje
a možnosť výberu z viac ako 20 farebných dizajnov. Zá- níme vás a príroda poďakuje nám všetkým.
pre vašu domácnosť?
dovolenka v niekoľkých častiach,
Moderné klimatizácie sú vybavené množstvom prakmusí byť aspoň jedna časť najmetických funkcií, ktoré vám dokážu spríjemniť nielen leto,
ale využijete ich počas celého roka. Viete nimi chladiť,
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte
na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
vykurovať, ventilovať či odvlhčovať vzduch v domácso zamestnávateľom nedohodne
nosti. Majú veľmi nízku hlučnosť nielen počas dňa, ale
inak. Čerpanie dovolenky je
Iba v ZSE Centre. Do 30. júna 2021
inzercia_proteza_3.indd
1 si dokonca môžete nastaviť nočný režim,
14.9.2016 23:31:29
pred spaním
zamestnávateľ povinný oznámiť
ktorý sa postará o váš nerušený spánok. Hlučnosť kliá
v
zamestnancovi
rto kaaspoň 14 dní
matizácií by sa dala prirovnať k šumu padajúceho lístia
Špoo fľaš
k
vopred. Obdobie
môže byť výniHlavná cena:
(20 – 30 dB). Mnohí ľudia majú strach, že prúdenie chlade
ného vzduchu zapríčiní prechladnutie, choroby dýchacích
8x zmrzlinovač Bosch
močne skrátené
Zápisníkso súhlasom zaZatoč a vyhraj!
na chladničku
Vyhráva každý!
ciest, prípadne rozšíri po byte baktérie a vírusy. Odborníčka
mestnanca.
Za časť dovolenky,
zo ZSE však hovorí, že nie je dôvod na obavy. „V naDr.
ktorá ppresahuje
štyri týždne
oukMax
šej ponuke máme špičkové klimatizácie značiek Daikin
ážk
a1
základnej
výmery
5 ◊ dovolenky,
a Samsung v úspornej energetickej triede A+, A++ a A+++.
ktorú
zamestnanec
nemohol
Vybrané typy zariadení sú vybavené technológiou, ktorá
dokáže vytvoriť príjemnú osviežujúcu atmosféru bez pocitu
vyčerpať ani do konca nasledujúchladného prievanu v miestnosti. Zároveň máme v ponuceho kalendárneho roka, patrí zake aj klimatizácie so špeciálnym filtrom, ktorý odstraňuje
mestnancovi náhrada mzdy v
zo vzduchu prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mikNavštívte ZSE Centrum Bratislava
Central.zárobku.
sume jeho OC
priemerného
róby,“ tvrdí Lenka Gergeľová, odborníčka na ZSE Klima.
Za nevyčerpané štyri týždne zákPetrzalske noviny_206x132mm_Koleso_11.06.2021.indd 1
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ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
Dr. Max

➤

skeho kanála, ktorým je
Slovenský
vodohospodársky podnik, potvrdil, že vo
všeobecnosti podporujú aktivity, ktoré sú zamerané na
zvýšenie environmentálneho
povedomia, rozvoj
danej lokality a cestovného ruchu. Hovorca SVP Marián
Bocák však uviedol,
že pred spustením
tejto atrakcie budú
trvať na dodržaní
niekoľkých podmie-

➤

P

etržalskí poslanci sa stotožnili s nápadom kolegu
Matúša Repku a odsúhlasili,
aby sa na časti Chorvátskeho
kanála umiestnilo mólo a ľudia si tu mohli za poplatok
požičať loďku. Na prípravu
a realizáciu umiestnenia móla
na parkovanie bezmotorových
lodiek, ktoré by malo byť pod
mostom na Antolskej, má
miestny úrad termín do 10.
marca 2022.
V stanovisku pre web banoviny.sk správca Chorvát-

ac)
gu z oddelenia správy (in,
komufoto:
Matúš
Repka
nikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
nok. Napríklad mať len jedno
Služobné autá sú určené na efekstanovisko na nástup do člna
tívnejšie zabezpečovanie kona výstup z neho, ktoré bude
troly verejných priestranstiev a
náležite upravené a udržiaoperatívnejší zásah v teréne pri
vané. Vykonávať činnosti
mimoriadnych
udalostiach.
len v období, kedy je hladina
Automobily sú ľahko rozpoznaznižovaná (od marca/apríteľné, pretože sú označené
la do novembra/decembra).
logom mesta a mestskými farV čase prebiehajúcich kosieb
bami.
a údržby sa plavba zastaví.
Bratislavský magistrát kúpil dve
Plavby budú na vlastné neobeplavidiel.
sú v bielej farbe a s
Poloha umiestnenia móla prevozidlá,
kotvenie
bezpečenstvo. Člnkovanie sa
logom mesta Bratislavy, za prizakáže v priestoroch technicbližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
kých zariadení ako sú hate,
vybavené sú majákom a výstražným osvetlením na zadnom
čerpacie stanice, zhybky...
okne s nápisom Správa komunikácií, kde je uvedený aj telefoPríklad plavidiel
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií.
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné poChorvátsky kanál je vzácnym
biokoridorom
Petr- či
ruchy na
mestských cestách,
žalky. Jeho hlavnou funkciou
je všaknaprotipovodňová
upozorniť
prekážky na mestochrana.
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislavských ciest.
(kk)

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
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Chorvátskom kanáli. Bude o ne záujem?

borili s množstvom pneumatík a odpadom ukrytým pod
násypmi a vegetáciou.
V zadnej časti naplnili pracovníci komunálneho
podniku dva veľkokapacitné
Poznáte najznečisťokontajnery komunálnym odpadom a drobným6stavebným
vanejší úsek Petržalky?
odpadom.
Nachádza sa na Kaukaz„Lokalita za petržalským
skej ulici. Pred mesiacom
cintorínom patrí k najväčším
sa spojili úrad, mesto,
skládkam v Petržalke,“ hovorí
zástupkyňa starostu Petržalmestský
komunálny
estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
ky Jana Hrehorová a verí, že
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Pozlátili asadobrovoľníci
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do-vozidiel
heraldickej
farebnostiDaniela
erbov Vašková
bola potrebná
horolezecká referátu
iní
nezodpovední
návštevnísprávy
verejných
priestranKasáková
o
úseku
smerom
mestská
časť.
siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára. Tie boli následne technika.
(kk) splní do konca kalendárneho roka,
ci okolia zvyknú zahadzovať k Bratskej. Odpad, vrátane stiev mestskej časti, ktorí
sa dovolenku
„Pred čerpá,
samotnou
v ktorom
alebo realizá-

Predbežne tri loďky, ktoré
treba kúpiť, by mala v správe
mestská časť cez svoju organizáciu - Športové zariadenia
Petržalky. „Poplatok ešte nie
je známy, predbežne sme navrhli 10 eur na hodinu,“ dodal
BRATISLAVSKÉ
Matúš
Repka. NOVINY 20/2016
Verejnosť využíva potenciál kanála maximálne vtedy,
keď v zime zamrzne a ľudia sa
na ňom korčuľujú. Podobnú
možnosť by teraz mohli mať STARÉ MESTO
aj
v lete. Kladné stanovisko Zreštaurovanie fasády MirBRATISLAVA
kDispečing
člnkovaniu však
musia vy- bachovho paláca, ktorý bol v
bratislavského
jadriť
aj
ministerstvo
životnémagistrátu má dva nové
slu- zlom stave, je hotové. Práce
ho
prostredia
a Štátna
žobné
automobily,
ktoréochrabudú boli zamerané na obnovu
na
prírody.
slúžiť
pracovníkom dispečin- celkovej fasády, doplnenie

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
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Odstránili skládky v blízkosti
petržalského cintorína

Mapa trasy prevádzky plavidiel je 1,1 km. Hranica konca plavebného
koryta je vymedzená cestným mostom pri parkovisku Medissimo
a druhá hranica je pri moste bunker B-S 13.

Už dnes občas vídate na Chorvátskom
kanáli paddleboardistov, ktorí objavili čaro
pohľadu z vody, táto aktivita však nie je povolená. Na budúce leto však na ňom možno
pribudnú tri člnky. Vodohospodári nie sú
proti.

PETRŽALSKÉ NOVINY
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Zatoč a vyhraj!
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S A M O S P R ÁVA

Auto slúži jednak na sčítanie áut,
jednak na kontrolu. O niekoľko dní by už
malo byť v teréne 20 hodín denne.

Bude toto malé auto
postrachom priestupcov?

Napriek tomu, že začiatok celomestskej parkovacej politiky je ohlásený na 1. októbra tohto roka, Petržalka stále rozvíja svoj parkovací
systém. Boli sme sa pozrieť, ako finišuje „kalibrácia“ auta, ktoré
dokáže dvakrát za noc skontrolovať všetky autá na rezidentských
parkoviskách.
hceme, aby bolo
schopné
kontroly
a ideme do toho aj na tie
štyri mesiace,“ hovorí nám

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

0905662407
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

vedúci referátu mobility
mestskej časti Ivan Lučanič.
Zlepšovať petržalský parkovací systém, hoci dočasne,
mu dáva zmysel. „Chceme to
mestu odovzdať v čo najlepšom stave.“
A tak Petržalka stále značí svoje modré boxy na kolmých parkoviskách, chystá
sa aj na pozdĺžne, pripravuje
projekty pre nadstavby parkovísk a snaží sa s magistrátom nájsť cestu, ako zaviesť
do praxe objektívnu zodpovednosť. Aktuálne totiž môže
priestupcom udeľovať pokuty

len mesto a, samozrejme, stále polícia.

druhý raz, tiež nie, ale tretí raz už vyskočí v tabuľke
priestupkov vyššie a mestskí policajti idú prioritne po
tých najväčších hriešnikoch,“
vysvetľuje čiastočné riešenie,
ale istú frustráciu pripúšťa.
Hoci psychologický efekt,
že niekomu necháte za stieračom lístok, tam je, zatiaľ
to vyzerá, že sa viac oplatí
risknúť porušenie predpisov,
ako ich dodržiavať.
Kontroly vozidlom s kamerou notorických priestupcov
odhalia každú noc, otázka je,
či ich mestskí policajti s nedostatočnými
kapacitami
stihnú aj všetkých poriešiť.
„Aj preto sa snažíme nájsť
s mestom riešenie, ako uplatniť v praxi už zavedenú objektívnu zodpovednosť. Mohli
by to robiť zamestnanci magistrátu, aby bola dodržaná
litera zákona s tým, že ten
dôraz bude na parkovaciu
politiku v Petržalke,“ dodáva
(in)
Ivan Lučanič. 
foto: in, MČ Petržalka
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Spýtaj sa, čo môžeš spraviť
pre lepšie parkovanie ty sám
Sťažujeme sa, že máme problém s nedostatkom parkovacích miest. Sčasti však k tomu
prispievame aj sami. Pretože...
Máme silu zvyku a pohodlnosti parkovať rovno
pri vchode a presvedčenie, že to môžeme robiť
všetci.
„V Petržalke je veľa parkovísk, ktoré sú poloprázdne
a o kúsok ďalej sa tlačia autá,“
hovorí Ivan Lučanič a konštatuje, že je pre nás, paradoxne,
prijateľnejšie nacpať sa do
výjazdu z parkoviska a riskovať pokutu, ako pohodlne zaparkovať a prejsť sto metrov
k domu. Čo to spôsobuje?
 Parkovisko na Holíčskej
má 330 parkovacích miest.
Parkuje na ňom v noci zhruba
180 áut, 150 miest je voľných.
Namiesto toho, aby ľudia
z prvého domu parkovali na
veľkom parkovisku, parkujú
z druhej strany, čím obera-

jú o parkovacie miesta ľudí
z domov vedľa nich. Tí už sa
nemajú kde posunúť, a tak sa
všetci vedno tlačia vo vnútrobloku. A nadávajú...
 Parkovisko na Budatínskej
– Šintavskej bolo donedávna
súkromné, ale už niekoľko týždňov je 112 miest k dispozícii
rezidentom. Myslíte si, že autá
z chodníkov popri Budatínskej
zmizli? Nie. Stále na nich stoja
a parkovisko je poloprázdne.
 Podobný príklad bolo
parkovisko na Macharovej,
kým si ho Petržalka dočasne
neohradila pre vraky, ktoré
odťahuje alebo na Strečnianskej, Jiráskovej vedľa plavárne
alebo Haanovej, kde je „jama“
prázdna, ale na Furdekovej
sa tlačia autá. Poloprázdne
v noci je aj nové, dvojročné

BUDATÍNSKA

HOLÍČSKA

parkovisko na Rontgenovej.
Autá sú natlačené na chodníkoch pri domoch. Pomohol
by manuál: Kto a kde by mal
parkovať?
V Petržalke máme tisícky garáží, ktoré sú dnes
využívané ako pivnice.
 A nejeden šofér, ktorému by sa auto do garáže aj
zmestilo, ho bez problémov
odparkuje pred panelákom.
Parkovací dom pred
vlastným panelákom ne-

chceme, ale keď bude
ďalej, nebudeme v ňom
parkovať a bude slúžiť maximálne ako sklad.
 Návrh výťahových garáží
sme odmietli aj na miestach,
kde je situácia s parkovaním
kritická. Proti parkovaciemu
domu na Vavilovovej je po
siedmich rokoch príprav petícia. Pozitívne je, že aspoň
obyvatelia Budatínskej súhlasia s nadstavbou v parkovacej
jame...

NOVÝ CITROËN C4 100 % ËLECTRIC, BENZÍN ALEBO DIESEL

„Papuče“
v moci nemajú

Keď zbadám na parkovisku
malú Toyotu Yaris, so štyrmi
kamerami na streche, zostanem trocha prekvapená. Toto
má byť ten postrach priestupcov? „Skúšali sme to na parkoviskách aj s Octaviou Combi, ale cúvať či otáčať sa na
malých parkoviskách bolo
čisté šialenstvo. A tak sme
hľadali čo najmenšie,“ vysvetľuje Ivan Lučanič.

C4 14 990 € ë-C4
UŽ
OD

UŽ
OD

242 €/MESIAC

Obrázky vozidiel sú ilustračné. Cena platí pre verziu LIVE PACK 100 S&S BVM6 s využitím financovania Privilege a LIVE PACK Electric 136 k (100 kW) s využitím financovania Privilege pri akontácii 17 394 € a mesačnej splátke 241,58 €.
Mix spotreba a emisie CO2 WLTP: 4,5 – 5,9 l/100 km a 118 – 134 g/km, pre ë-C4 0 l/100 km a 0 g/km. Viac na www.citroen.sk

MOTOR PARTNER s.r.o., Panónska cesta 22 – Petržalka, 0915 793 816, www.motorpartner.sk
➤

„C

Auto slúži jednak na sčítanie áut, jednak na kontrolu. Systém vozidlá skenuje
a fotí. Na monitore vidím, že
zachytáva aj tie na ceste, ale
vie, že si ich nemá všímať.
Na rezidentskom parkovisku softvér vyhodnotí, či ide
o auto rezidenta, alebo má

zaplatené parkovanie, informácie si vie vytiahnuť z databáz. Ak áno, vozidlo ďalej
nerieši, ak nie, posiela údaje
o ňom ako hlásenie priamo
mestskej polícii. Tá dostane
informáciu, o aké auto ide,
na ktorom parkovisku sa nachádza, fotografiu, aj detail
značky. „Vy teda počas jazdy
netušíte, ktoré autá parkujú
v súlade a ktoré nie?“ pýtam
sa Ivana Lučaniča. „Ani to
nepotrebujem vedieť,“ reaguje a dodáva, že to uvidia
v systéme v kancelárii, kde
chybové značky prechádzajú manuálnou kontrolou.
Z 10-tisíc značiek totiž kamery nezosnímajú dokonale
zhruba 200.
Auto na parkovisku vôbec
nemusí ísť krokom, kamery
stíhajú aj keď parkoviskom
„preletí“. O niekoľko dní by
už malo byť v teréne 20 hodín denne. Petržalku bude
schopné skontrolovať dvakrát
za noc.
Potiaľto to vyzerá ideálne. Máme systém, registráciu, nahlasovanie. Problém
je však riešenie priestupkov. V ideálnom prípade by
polícia vyrazila na miesto
hlásenia a osadila papuču.
„Kým spojazdníme auto, vysielame do ulíc na kontrolu
10 ľudí. Tí nahlásia polícii
zhruba 350 priestupkov za
noc, mestskí policajti vyriešia 15 z nich...“ hovorí Ivan
Lučanič.
Musí to byť trocha frustrujúce. Nemá pocit márnosti?
„Vodičovi sa tie priestupky zbierajú. Nahlásime ho
prvý raz, nedostane papuču,

PETRŽALSKÉ NOVINY

Systém vozidlá skenuje a fotí.
22991_Novy_C4-a-e-C4_dealer_206x85mm.indd 1
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Spravte deťom leto, na ktoré nezabudnú

Ak si váš potomok ešte netrúfa na tábor „so spaním“, ideálnym riešením je denný. Pre ne aj pre vás.
Ak ste v robote a nestíhate sa im venovať, nemáte výčitky, pretože deti z denných táborov prichádzajú
nadšené a plné zážitkov. Tak si len vyberte ten pravý.

Od najmenších
benjamínov až po tínedžerov

V

Benitime sa už nevedia dočkať prázdnin… a strávia ich s vašimi deťmi v denných táboroch! Doprajte im leto plné aktivít a zážitkov s kamarátmi, na ktoré
tak dlho čakali... BENITIM ich ponúka hneď niekoľko! Máte doma vášnivého športovca, zvedavca, ktorý stále pátra, či ukecanú puberťáčku? Rokmi overené programy uspokoja každého - od najmenších benjamínov až po teenagerov. Tím skúsených animátorov,
BENITIM
profi trénerov a zodpovedných koordinátorov sa
Denné tábory Petržalka,
postará o vaše poklady.
Divoká voda, Krasňany
Programy, z ktorých si môžete vybrať: benjamí5.7. - 20.8.2021, 5-dňové turnusy
ni, športmaniaci, babinec, agenti, zvedavci, par7:30 - 17:00 hod.
kour, inline, futbal, florbal, teenageri. V táboroch

www.tabory.benitim.sk

s Benitimom si deti užijú smiech, pohyb, zábavu.

Dobrodružstvo s „native speakers“

PETRŽALSKÉ NOVINY

V rodinnom centre
aj plávanie v slanom bazéne

D

enný tábor v LEONe vaše dieťa nielen zabaví, ale i pútavou
formou naučí nové veci.
Odnesie si množstvo zážitkov z výletov či súťaží
v prírode a v priestoroch
centra. Nové tváre, nové
priateľstvá. Všetku energiu deti vybehajú, vytancujú či vyskáču so svojimi
rovesníkmi. Môžu si zaplávať v slanom bazéne
a na tanečníkov čaká tanečné centrum Natálie
Glosíkovej. Zabavia sa na
trampolínach, v bazéne
plnom guličiek či v Jungle Parku. Týždenné turnusy denných táborov sú
rozdelené tematicky a tak si každé dieťa nájde to, čo ho baví najviac. O deti
sa postarajú skúsení
animátori. V cene je aj
LEON Rodinné Centrum
kvalitná strava a pitSlnečnice Market - Zuzany Chalupovej 5
ný režim. Využite first
Kontakt: 0948 796 932, tabory@leoncentrum.sk
minute ponuku už od
www.leoncentrum.sk
119,90 € za 5 dní.

P

očas intenzívneho 5-dňového jazykového kurzu spoznajú olympijské hry, ich históriu,
disciplíny, krajiny, kde sa konali, a to všetko formou hier, videí, kvízov a prezentácií v cudzom
jazyku s native speakrom. Aj tínedžeri si prídu na svoje. Parkúr ihrisko, základy prežitia v prírode
a mnohé iné, to všetko na vás čaká popoludní s Berlitz jazykovou školou.
Deti čaká atraktívny program v zaujímavom prostredí v Rusovciach, 5 x 4 vyučovacie hodiny
= 20 hodín cudzieho jazyka, nemecký alebo anglický
Berlitz
jazyk v malých skupinkách do 10 študentov. Tábor
je vhodný pre vekové kategórie: 7-11 rokov, 12-16 Denný 5-dňový jazykový kurz pre deti
a tínedžerov v Rusovciach
rokov. Výučba bude vedená certifikovanými „native
speakers“. Poobedňajší program do 16.30 hod bude
Kontakt: info@berlitzbratislava.sk,
v exteriéri (parkúr, joga, kurz prežitia v prírode, pred0904 845 374
nášky o ekológii).
www.berlitzbratislava.sk/eshop

Tematické denné tábory, z ktorých si vyberie každý

P
Mixiland Eurovea
www.mixiland.sk
Kontakt: 0903 382 044
Facebook: Mixiland detský svet Eurovea
Instagram: mixiland.eurovea

ridajte sa v lete na týždenné tábory s dennou
dochádzkou v MIXILAND
detskom svete Eurovea! Pre
vaše deti je pripravený pestrý
program na každý jeden týždeň počas letných prázdnin.
Tábory sú vhodné pre deti
od 4 do 10 rokov a prebiehajú
v čase od 7:00 do 17:00 hod.
Cena tábora je 129 €/týždeň,
súrodenecká zľava je 10 %.
V cene je zahrnutá strava, pitný režim, starostlivosť o dieťa,

pomôcky, materiál, vstupenky, výhry. Vybrať si môžete
z tematických táborov podľa týždňov: 1. júlový týždeň
Malý zoológ, 2. júlový týždeň
Športový tábor, 3. týždeň Čarodejnícky tábor a 4. týždeň
Kreatívne ručičky. A v auguste je na výber 1. týždeň Malý
vedátor, 2. týždeň Rozprávkový tábor, 3. týždeň Cesta okolo
sveta, 4. týždeň Týždeň povolaní a posledný týždeň Športový tábor.
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Pre deti, ktoré majú rady gymnastiku

P

rogram tábora je navrhnutý tak, aby boli vaše deti stále aktívne, pretože
kladieme dôraz na telesný vývoj a osobný úspech. BigHugGym letný tábor
ponúka výnimočnú kombináciu aktivít, ktoré zažijú počas celého týždňa. To
všetko pod jednou strechou Petržalského centra pre rodiny, kde máme svoje
zázemie. Disponujeme viacerými športoviskami od gymnastickej telocvične,
tanečnej sály, viacúčelovej telocvične až po obrovský vonkajší súkromný areál s množstvom preliezok a vybavením pre vyžitie vašich malých športovcov.
Deti budú celý týždeň pod dohľadom kvalifikovaného teamu BHG, ktorý má
dlhoročné skúsenosti s organiBigHugGym Petrzalka
zovaním tohto typu tábora a už
teraz sa nevedia dočkať, kedy
petrzalka@bighuggym.sk
privítajú Vaše deti priamo na
tel. 0918788908
turnuse, ktorý si vyberiete.

Zber medailí pre deti

S

Najveselšie leto pre
malých športovcov aj umelcov

P

etržalčania pozor, obľúbené denné a týždenné tábory v réžii zanietených športových trénerov a pedagógov z Happy Kids sú späť!
Kto miluje rozprávky a fantáziu, pre toho je pripravený detský tábor
Z rozprávky do rozprávky. Už tradične nebudú chýbať ani tábory s koníkmi, denné športové aktivity či Army camp. Vašim deťom však budú
dopriate aj úplne nové zážitky - umelecký Popart camp a Natoč to!
Mladým nadšencom audiovizuálneho umenia prinesú úžasné vedomosti, zručnosti a zážitky z oblasti popartu, filmovania a strihu videí.
Málo? Tak už to chce len plavky, zažiť adrenalín na Wake camp Happy
Kids. Ambasádorom
HAPPY KIDS
tábora je Tomáš Jadrný, najlepší učiteľ
Denné aj pobytové tábory v ponuke
a
niekoľkonásobný Kontakt: 0917 303 658, info@happykids.sk
vicemajster ČR vo
www.happykids.sk
wakeboardingu.

pestrite deťom prázdniny
a prihláste ich do Zberu
medailí. Zažijú leto plné veselých a nevšedných úloh, vďaka
ktorým získajú nové zážitky,
vedomosti, krásne spomienky,
ale hlavne, budú ich plniť s vami.
Každé dieťa dostane medailu,
balíček so športovou fľaškou,
buffkou a maškrtou. Po registrácii sa im vytvorí online profil,
do ktorého budete zaznamenávať splnené úlohy a môžete sledovať priebežné poradie, ktoré
ich bude motivovať. Traja najlepší získajú balík vecných cien
a krásnu fotoknihu. Deti môžu
svoje úlohy plniť počas celého
leta, kdekoľvek na Slovensku aj
v zahraničí. Zber medailí trvá
celé letné prázdniny. Možnosť
registrácie za cenu 25 €.

Na výber 45 rôznych úloh
s detailným popisom
Registrácia otvorená do konca júna.
www.zbermedaili.sk
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Povedali by ste, že v tomto lesíku pod hrádzou sa nachádza raj komárov?
kde v blízkosti sú ďalšie liahniská. „To červené vyšrafované územie je čo?“ pýtam sa
Lindy. „To je chránené územie
Starý Háj (medzi ramenom
Zuzana a Dunajom). Piaty
stupeň ochrany. Tam sa nekontroluje, pretože tam sa nesmie zasahovať ani s BTI. Ak
ste z Ovsišťa, pripravte sa na
to, že odtiaľ budú prichádzať
nálety...“ nepoteší ma.
Nie je potom celá snaha
lovcov komárov zbytočná?
Na jednom mieste ich síce
eliminujeme, ale o pár desiatok metrov sa narodia tisícky.
„Určite nie,“ presviedča ma
Linda. „Keď si predstavíte, že
len v jednej trojdecovej naberačke je 400 lariev, koľko ich
je v celom tomto ´jazierku´?
Larvy sa zakuklia, už neprijmú BTI, do troch dní je z nich
komár. A každá samička je
schopná naklásť dvetisíc ďalších vajíčok. Takže aj z malej
mláky môže vyletieť veľké
peklo.“
Pozerám do mapy a nechápem, ako je možné, že
neďaleko ´našej´ VIP pôrodnice je liahnisko s nulovým výskytom. Keď sa tam
prebrodíme húštinou, pochopím. Ešte je suché. Linda
aj túto informáciu zaeviduje
do aplikácie. Pozrieme ešte
torzo Ovsištského ramena,
tam je to tiež čisté. Koncom
mája tu lovci komárov ešte
nemali žatvu. To sa však
s teplom zmení.

Komária rosnička
nosí naberačku v aute

Lovcov komárov dal dokopy a vyškolil magistrát,
s cieľom od marca do septembra lepšie monitorovať
liahniská. Inšpiroval sa Rakúskom, kde tento systém

Prebrodíme sa k nemu cez vysokú trávu a žihľavu.

V Petržalke bolo k 31. máju 181 liahnísk
„Cieľom regulácie komárov v Bratislave
nie je a ani nemôže byť úplná eliminácia
všetkých komárov. Cieľom je zodpovednou
reguláciou znížiť počet komárov na prijateľnú
mieru a zabrániť kalamitným stavom,“
vysvetľuje hovorkyňa magistrátu Katarína
Rajčanová stanovisko mesta.
Keď dobrovoľník ohlási
miesto výskytu lariev, aký
je ďalší postup?
Po nahlásení kalamitného
stavu (7 a viac lariev na monitorovaciu naberačku) je na
miesto vyslaný dodávateľ, ktorý aplikuje na liahnisko larvicíd
na biologickom základe (BTI
- Bacillus thuringiensis subspecies israelensis). Po dvoch
dňoch kontrolujeme efektivitu
zásahu. V prípade, že po tomto
čase je pri kontrole nameraný
nevyhovujúci stav, je voči dodávateľovi uplatnená reklamácia. Zásah následne opakujeme
tak, aby bol počet lariev znížený
pod stanovenú hodnotu.
Je dodávateľ schopný aplikovať BTI na všetky miesta,

ktoré dobrovoľníci ohlásia?
Dá sa to vôbec stíhať?
Aj vzhľadom na charakter
tejto práce dodávateľ zasahuje
rýchlo, na mieste je do 1-3 pracovných dní od zaznamenania
kalamitného stavu a v prípade
kritickej situácie (pokročilé štádium lariev) dokáže zabezpečiť
zásah bezodkladne. Čo sa týka
kapacitných možností dodávateľa, tie už teraz preverila prvá
vlna záplav, počas ktorej kapacitne dokázal včas pokryť objednávky na zásahy v rozsiahlych zaplavených územiach
a na ďalších liahniskách.
Ako sa BTI aplikuje?
Mesto začína s aplikáciou
BTI hneď, ako sú niekde namerané nadlimitné hodnoty la-

➤

Prechádzame
hrádzu
presne na mieste, kde pod
ňou neďaleko jazdiarne
parkujú autá. Linda ukáže na les vpravo a mne
sa nechce veriť, že v ňom
môže byť nejaká mokraď.
Cestu nepozná ani Linda,
ktorá smeruje k tomuto
liahnisku prvý raz, a tak
sa brodíme cez žihľavu. „V
Pečnianskom lese je to na
niektorých miestach oveľa horšie. Tam je to také
zarastené, žeby ste potrebovali aj mačetu,“ hovorí,
keď konštatujem, že som si
mala zobrať gumáky.
Močarina sa však po pár
minútach zjaví. Linda naberie vodu do naberačky
a v nej sa hemží množstvo
komárích lariev. Koľ ko, si
netrúfam tipovať. Linda to
odhadne na 200 a dodáva,
že všetko od sedem vyššie
je už zlé. Počet by sa mal
overovať na troch miestach
močariny, a tak ju obchádzame. A nachádzame
priam V.I.P. pôrodnicu pre
komáre. „No, to je vzorka,
minimálne 400 lariev! To
si odfotím aj ja,“ konštatuje
Linda, keď pozrie do naberačky. Informáciu zaznačí
do aplikácie, mesto by na
toto miesto malo vyslať
tím, ktorý sem príde aplikovať biologický prípravok
BTI.
Pozeráme spolu do mapy,

➤

➤ Pokračovanie zo strany 1

riev. Larvicíd BTI rozprašujeme
okrem pozemných zásahov
po novom aj dronom a helikoptérou. Letecké sily sa hodia
najmä v okolí vodných plôch.
Aktuálne máme za sebou prvé
zásahy tento rok a môžeme
skonštatovať, že aj úspešné.
Nebolo by jednoduchšie,
keby BTI mohli aplikovať
priamo lovci komárov?
BTI môže aplikovať len špeciálne školený personál, ktorý
je oprávnený nakladať s biologickou látkou BTI. Zatiaľ nepočítame s tým, že by to realizovali priamo dobrovoľníci.

Lovkyňa Linda si tento nález tiež chcela zvečniť.

funguje už roky. Linda sa
necíti ako klasická občianska aktivistka. Aká bola jej
motivácia pridať sa?„Rada
chodím do prírody, hoci
mláky či močariny som si
nikdy nevšímala,“ smeje sa.
„Výzva mesta ma nadchla,
pretože minulý rok som
sa pre to množstvo komárov ani nemohla dostať do
lesa. Tak som si povedala,
že namiesto kritiky, pomôžem.“
Taký studený a daždivý
máj, ako je tento rok, sme nemali vyše tridsať rokov. Komáre sa teda budú mať kde
liahnuť. Neobáva sa, že efekt
ich snahy sa neukáže? „Keď
budú ľudia zase nadávať
na komáre, budem reagovať
´mohli ste ich pomôcť eliminovať aj vy. My sme urobili,
čo sme mohli.´“
Linda je povolaním fotografka. Hovorí, že keď ide
fotiť nejakú akciu, automa-
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ticky pozrie tiež či v blízkosti nie je nejaké liahnisko.
„Idem o pol hodinu skôr,
vyskočím z auta, pomeriam
a idem ďalej,“ hovorí a pripúšťa, že si občas pripadá hľadaním komárov dokonale pobláznená. Mne to zas asociuje
aplikáciu, prostredníctvom
ktorej deti naháňali pokémonov.
„Kamaráti sa ma občas pýtajú: ´Ako bude?´ Najbližších
päť dní ešte dobre, odpovedám. Niekedy si pripadám
ako komária rosnička,“ smeje
sa.
Lovci komárov nemajú vymedzenú oblasť, môžu chodiť všade. Len by sa mali dohodnúť, aby na mape neboli
miesta, kde 10-11 dní nikto
nebol. Aj preto majú vytvorenú súkromnú skupinu na
Facebooku, kde si aktuálne
137 členov s pomocou mesta
koordinuje a posiela tipy na
miesta. „Sú tam skvelí ľudia,

dobrá atmosféra, nadšenie. Raz možno budeme spolu robiť aj
komárie párty pri Dunaji,“
smeje sa Linda a už vážnejšie dodáva: „Ideálne by bolo,
keby k liahniskám chodili
ľudia, ktorí bývajú v okolí.
Poznali by ich, vedeli, ako sa
k nim dostať. Sú miesta, ktoré

dobrovoľníci pravidelne obiehajú. Také Čunovo, Rusovce,
tam je ktosi veľmi aktívny,
tam zjavne nechcú mať komáre,“ smeje sa a ukazuje mi
mapu. „Naopak, Slnečnice,
to je katastrofa. Tam to nikto
nemonitoruje. Sú tam jamy
plné vody na poliach až po
Bažantnicu. Pritom stačí, keď
idete von so psom či ako rodina na prechádzku, vziať hrnček a pozrieť sa na ne. Nezaberie to viac ako hodinu, dve
za týždeň, a je to aj vo vašom
záujme.“
Linda je presvedčená, že
ak nám niečo prekáža, môžeme sa pričiniť o zmenu aj
my, nemusí všetko robiť len
magistrát či miestny úrad.
„Myslím, že ľudia by si viac
vážili robotu iných, keby vedeli, čo obnáša,“ hovorí. Avšak „lovenie komárov“ je pre
ňu viac ako len pomoc mestu.
„Odporúčam to všetkým. ´Na
komárov´beriem aj synovca,
aj manžela, občas loví celá
rodina. Je úžasné, že objavujeme nové miesta a na tie staré sa pozeráme inými očami.
Baví nás to.“
(in)
foto: pm

Skúste
si to aj vy!
Monitoring liahnisk komárov vykonávajú dobrovoľné oddiely Lovcov
komárov. No ak si na
prechádzke všimnete
mláku, v ktorej sa to
hemží larvami komárov,
môžete to nahlásiť aj vy.
„Na stránke www.lovcikomarov.sk sa nachádza mapa
pre verejnosť, ktorá slúži na
zaznamenanie potenciálne
rizikových lokalít obyvateľkami a obyvateľmi - tieto lokality následne skontrolujú naši
školení “lovci” a “lovkyne”,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.
Do mapy, ktorú využívajú na
monitoring dobrovoľníci, tak
pribúdajú aj takéto lokality.

Sme tu pre Vás!
V Pivovare Hops sa pivo varí, kvasí, leží,
čapuje a pije pod jednou strechou!
Remeselné pivo a k nemu kvalitné jedlo
- to je Pivovar Hops.

Vilová 4, Bratislava - Petržalka
www.pivovarhops.sk 0905 722 870
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Možno ste si aj vy
vždy mysleli, že vodáci, a to aj tí v Petržalke pri Starom
moste, sú uzavretá
komunita, do ktorej
sa nedá dostať. Nie
je to celkom tak.
Vodácky klub Dunajčík je otvorený aj
pre verejnosť a ich
inštruktori berú na
kajaky aj úplných
začiatočníkov či
rodiny s deťmi. Ktokoľvek tak môže pridať do svojho života
ďalší zážitok.

Pri lodenici je voda v Dunaji
priateľská aj k deťom.

➤
➤

Bodické ramená sú vizuálnym zážitkom.

dni vopred, to sa teraz mení.
Máme termíny na mesiac
dopredu a ľudia sa hlásia aj
3 dni pred akciou podľa počasia,“ hovorí Ondrej a dodáva,
že to, čo je v kalendári, platí.

Petržalčania
chcú ísť na vodu

Nepotrebujete byť členom klubu, aby
ste sa previezli kajakom po Dunaji
O

Jarovecké rameno je ideálne pre začiatočníkov.

PETRŽALSKÉ NOVINY

ndrej Michalík je člen
klubu a zároveň inštruktor kajakárskeho inkubátora.
V ňom sa ocitnú všetci, ktorí
držia pádlo v rukách po prvý
raz v živote. „Splavovať môže
každý, kto chce. Dospelí, deti,
obézni, podvyživení, mali sme
tu aj vozíčkara či primátora.
Na brehu dostanete „rýchlokurz geniality“ a potom idete
na vodu pod dohľadom inštruktora,“ hovorí Ondrej.
Začnete jednoducho. Na
stránke www.spoznajdunaj.sk
si vyberiete termín a splav, ktorý vám vyhovuje. Niekto príde
raz, lebo mu stačí fotka na Instagrame, ďalší sa vracajú opakovane a zopár sa stane členom
klubu. To je možné po roku aktívneho klubového života, ktorý
zahŕňa opekačky aj brigády či
čistenie dunajských brehov.
Možno ste už so známymi absolvovali splav Malého
Dunaja, ale pri kajaku váhate,
pretože sa vám zdá oproti kanoe labilnejší. „Nemusí to byť
pravda,“ hovorí Ondrej. „Dostanete morské kajaky, ktoré
sú stavané na vietor a vlny.
Na pokojnej hladine Dunaja
ho prevrátite, len ak chcete.“

usmeje sa. „Široké kanoe vyzerá na prvý pohľad bezpečnejšie, ale to veľmi záleží od
posádky. Ak si chcete len užiť
splav a nič neriešiť, tak odporúčame raft na trase Devín –
Bratislava. Kormidluje za vás
inštruktor a vy si len užívate
plavbu a výhľady na mesto.“

Kajakovať
v centre – to je luxus!

Ondrejova skúsenosť je,
že na začiatok treba vybrať
veľmi jednoduchý splav. Na
kajaku a paddleboarde je to
jednoznačne okruh v Jaroveckom ramene. Prídete do Jaroviec, povozíte sa, poobzeráte
hausbóty z vody, ryby, korytnačky, pokocháte sa prírodou
a idete domov. A zrazu chcete viac. Tak do Jaroveckého ramena splavíte z lodenice alebo
si vyskúšate kajak na Dunaji
pred lodenicou. „Pri lodenici
voda takmer stojí. Je tu veľký „vracák,“ kde sa výborne
trénuje. Ľudia sem chodia po
práci, lebo voda a pohyb krásne upokojujú.“ Ani si neuvedomujeme, že kajakovať v centre
mesta, je ďalší dostupný luxus
Bratislavy.

„Petržalka má omnoho
lepšie podmienky na vodácke ako na lyžiarske výcviky.
Sú tu jazerá, ramená Dunaja Malý aj „veľký“ Dunaj.
Treba využiť to, čo máme za
domom a naučiť sa pádlovať,“
hovorí Ondrej a spomína na
projekt, ktorý robili pred dvoma rokmi so župou. Zorganizovali branné cvičenie v lodenici pre sto detí. Záujem bol
však oveľa väčší. Rovnako ako
nedávno na Draždiaku. „Jedna mamička, ktorá sa stala

Z lodenice VK Dunajčík sa
dá ísť aj objavovať Starohájske
rameno, alebo si užiť splavy
v okolí. Začína sa spravidla
z lodenice, kde je zázemie.
Od parkoviska a toaliet až
po skrinky na odloženie vecí
a miesta na grilovanie.
Mňa na stránke zaujmú
Bodické ramená. Ide o okruh
spleťou starých ramien,
z ktorých obdivujete prírodu a zvuky lužného lesa asi
30 kilometrov od Bratislavy. Ondrej tvrdí, že si na to
pokojne môžete trúfnuť aj
s deťmi. Rovnako ako na splav
Malého Dunaja, ktorý začína
vo Vrakuni a končí v Zálesí.
„Dole idete na kajaku a naspäť na bicykli. Je to príjemný program na celý deň, dve,
tri hodiny na kajaku, hodinu
na bicykli,“ vysvetľuje a dodáva, že vaše bicykle do Zálesia
dovezú a majú odskúšané, že
sa dá požičať aj žltý bicykel od
Slovnaft bike, ktorý má stojan
sotva pol kilometra od ich nástupného miesta vo Vrakuni.
Hlavná sezóna začala
v máji a potrvá do konca septembra, tak už si len vybrať
termín. Stránka vám ukáže
video, mapku, miesto stretnutia, aj trvanie splavu. „Pre
pandémiu sme neboli schopní plánovať dlhšie ako na tri
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členkou len minulý rok, sa
na Facebooku pochválila, že
bola na rafte s deťmi a bol
to úžasný zážitok. Pýtala sa,
či nespravíme na Draždiaku pádlovanie pre verejnosť.
Skončilo to akciou pre 35 detí
a 25 dospelých.“
Ich Občianske združenie
Otvorená lodenica získalo
tento rok od Petržalky dotáciu 4 613 eur na projekt
Petržalský dunajský chodník.
Že existujú náučné chodníky
viete, ale vodný? „Počas piatich rokov praxe sme zistili,
že ľudia chcú vedieť, okolo
čoho splavujú. Máme člena
ornitológa, členku architektku, vedia im ako inštruktori
aj porozprávať, o vtákoch, čo
cestou stretneme, aj o stavbách, ktoré robia siluetu
Bratislavy a vidíte ich z vody

z úplne inej perspektívy.“
Vďaka petržalskej dotácii má tak 100 petržalských
detí šancu bezplatne sa prihlásiť na tento program,
dostanú inštruktora a počas plavby úlohy. Budú loviť
riečne mušle, hľadať bobrí
hrad, a potom v klube opekať. Hlásiť sa môžu skupiny
5 a viac študentov druhého
stupňa základnej školy alebo
stredných škôl. Prípadne aj
učitelia s celou triedou. Viac
informácií nájdete na Facebooku Spoznaj Dunaj, alebo
www.spoznajdunaj.sk/chodnik. V týchto dňoch prebieha
registrácia. Prvých 100 miest
sa minie rýchlo, ale chodník
tu zostane k dispozícii naďalej
pre všetkých.
(in)
foto: VK Dunajčík

Raftovanie na Draždiaku malo nečakaný úspech.

Nové kompostoviská
Mestská časť osadila ďalšie kompostoviská na
svojom území. Nachádzajú na uliciach Lietavská, Jasovská/Žehrianska – vnútroblok, Holíčska a Pifflova.

I

de o projekt „Skrášlime si
svoje okolie“ mestskej časti
a v spolupráci s JRK Slovensko s.r.o. Celkovo ich tak je
spolu s tými na Romanovej
a Budatínskej šesť. Každé komunitné kompostovisko je
tvorené troma zásobníkmi.
„V tomto roku má Petržalka v pláne osadiť ďalších šesť
kompostérov, ktoré budú prideľované podľa žiadostí, ktoré
schválil magistrát,“ informuje
vedúca oddelenia životného
prostredia Daniela Vašková
Kasáková.

V prípade záujmu o zriadenie komunitného kompostovania môžu občania podať
žiadosť na magistrát. Hlavné
mesto po posúdení a splnení podmienok pre zriadenie
komunitného kompostoviska
vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné
číslo.
Petržalka do zriaďovacieho
procesu vstupuje až v povoľovacom procese a posudzuje
až konkrétne žiadosti. (pn)
Foto: JRK Slovensko s.r.o.
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Dočkajú sa obyvatelia vnútrobloku

na Znievskej konečne pokoja?

PETRŽALSKÉ NOVINY

S výhľadom
na obe strany Bratislavy

V nádhernom vnútrobloku na Znievskej
už 10 rokov po požiari chátrajú budovy
bývalej škôlky a Strednej školy obchodu
a podnikania. Večer sa odtiaľ pravidelne
ozýva vresk, chodia sem fetujúci, asociáli,
je tu neporiadok, špina... Na aprílovom
miestnom zastupiteľstve tento pretrvávajúci problém spomenula poslankyňa Lena
Bočkayová, ktorá na neúnosný stav upozorňuje od roku 2010.

Na Tyršáku sa môžete zoznámiť aj
s novou mestskou štvrťou Nové Lido,
ktorá rozšíri centrum Bratislavy na pravý breh Dunaja a je partnerom Mestskej
pláže Tyršák.

Mestská pláž Tyršák
pri Dunaji ožíva

Bujnejúca vegetácia a kvety v kontraste
s rozpadávajúcimi sa budovami.

N

edávno v budovách opäť
horelo. Ľudia sem často
volajú policajtov, ale problém
s neustálym neporiadkom, hlukom a živlami v areáli, to nerieši.
V lete je to doslova nebezpečná
zóna. Je to o to smutnejšie, že sa
areál nachádza v tesnej blízkosti ZŠ Budatínska a detských ihrísk. „Spolu s opustenou budovou na Znievskej 26 je to taký
náš Bermudský trojuholník,“
hovorí o dlhoročnej traume
miestnych.
„Pokúšala som sa kontaktovať majetkové oddelenie
župy, ktorej budovy na Znievskej 2-4, patria. Odpoveď,
v akom štádiu je súťaž na
firmu, ktorá má zabezpečiť
búranie, bola nejednoznač-

ná, bez uvedenia konkrétnych dátumov,“ povedala nám
poslankyňa. „Pritom okamžitá asanácia je najrýchlejší spôsob, aby sa tam nikto
nezhromažďoval a aby sa
predišlo ďalšiemu požiaru.
Aktuálne mám informáciu,
že do konca decembra tohto
roka by mali byť budovy zlikvidované.“
Jej
vystúpenie
nebolo
zbytočné. Župa po ňom zabezpečila aspoň čiastočnú
nápravu - zadebnila okná
a znepriechodnila vyvalený
plot do areálu.
Možno by bolo dobré, keby
priestor aj pokosili. Tento veľkorysý zanedbaný areál totiž
dnes poskytuje priam surre-

Nezameniteľný výhľad na
Staré Mesto, v ruke chrumkavý
croissant a kávička. Také sú rána
na vynovenej pláži, ktorá tento
rok prišla hneď s niekoľkými
vylepšeniami.

D
alistické pohľady. Bujnejúca
vegetácia a kvety, ktorým sa
v torzách kvetináčov krásne
darí, v kontraste s rozpadávajúcimi sa budovami.
Župa už koncom minulé-

ho roka informovala, že má
pripravenú architektonickú
štúdiu premeny priestoru na
centrum pre dospelých autistov a pripravuje projektovú
dokumentáciu.
Dôvodmi,

Staráme sa o Vašich miláčikov
20 rokov profesionálnej služby
Starohájska 35

pet vet

veterinárna klinika

tel: 02/62412496 mobil: 0948 119 169
www.petvet.sk pet.vet@petvet.sk

petvet.sk
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prečo mešká búranie, ktoré
má výstavbe predchádzať, sú
jednak komplikácie v súťaži,
jednak prítomný nebezpečný
(in)
azbest.
foto: pm

eti určite potešilo väčšie pieskovisko
a nové detské ihrisko, ktoré je jeho
súčasťou. Skákací hrad, detská manéž a pripravované detské predstavenia ponúknu rodičom zaujímavý program pre ich
ratolesti počas celého leta. Súčasťou je aj
nový kaviarenský koncept, kde si k rannej
káve môžu návštevníci vychutnať čerstvo
upečený croissant či už s kolegami pred prácou alebo len tak v rámci rannej prechádzky
popri Dunaji.
Pribudlo viac zelene, a to nielen trávnatých
plôch, ale pôvodný plot nahradil zelený, ktorý celý priestor
zútulnil. Spolu
s kvetináčmi
s pestrou výsadbou kvetov je mestská
pláž
oveľa
príťažlivejšia,
a preto stojí za to prísť
ochutnať ponuku obľúbenej gastrozóny
a
plážového
baru. Všetky
prevádzky po-

užívajú kompostovateľný riad a zálohované poháre. Mestská pláž využíva na svoju
prevádzku Zelenú energiu z obnoviteľných
zdrojov, preto prosí aj jej návštevníkov, aby
odpad triedili a separovali podľa označenia
na zberných nádobách. Všetok bioodpad,
ktorý sa na pláži vyprodukuje, sa bude kompostovať.
Pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívny oddych, je k dispozícii ihrisko na plážový volejbal, pravidelné hodiny jogy či bežecké
tréningy. Pre návštevníkov sa už pripravujú
diskusie na aktuálne témy, séria prednášok
cestovateľského kina a, samozrejme, koncerty. Okrem pravidelných DJ setov prinesie na Tyršák kvalitnú hudbu známy Grape
Festival. Aj tento rok sa tu bude konať víkendový Pop-up Urban Market, ktorý podporí lokálnych umelcov a dizajnérov. Mestská pláž bude otvorená do 26. septembra
a následne, od polovice novembra, sa môžu
návštevníci tešiť na Zimný Tyršák s vianočnou atmosférou.

Nové Lido je priestor, ktorý prepojí stred Petržalky – Chorvátske rameno
– s centrom mesta a jeho nábrežiami. Pri
pohľade zhora na Bratislavu a Petržalku
sa spojenie dvoch brehov na tomto mieste - medzi Eurovea City a Novým Lidom
- priam žiada. Aj preto tak rezonuje téma
promenádneho mosta.
Aktuálne bratislavské mosty ponúkajú
výhľad buď na jednu alebo na druhú stranu mesta. Z promenádneho mosta však
budú mať ľudia výhľad na obe strany
Bratislavy.
Ako by mohol vyzerať? Jeho definitívna
podoba ešte nie je jasná. Téma mosta je
totiž témou verejného priestoru, dotýka sa
všetkých, aj preto investor Nového Lida
oslovil deti, ktoré absolvovali interaktívny
vzdelávací kurz na tému mosty a následne
s nespútanou fantáziou kreslili, ako by si
peší most predstavovali. V rámci študentskej súťaže zas budúci architekti, urbanisti, dizajnéri a stavební inžinieri priniesli 18
návrhov. Tie v súčasnosti posudzuje odborná porota, výsledky budeme poznať do
konca júna.


20 • 11. 6. 2021

PETRŽALSKÉ NOVINY

ŠP ORT

PETRŽALSKÉ NOVINY

11. 6. 2021 • 21

VA Š E N Á Z O R Y

Tvorte s nami Petržalské noviny Aký má význam?

Na ihrisku na Medveďovej sa každú
nedeľu poobede
bude až do augusta
opäť stretávať sedem
tímov Petržalskej
hokejbalovej ligy.
Áno, pri góle búchajú hokejkami o mantinely, čo sa medzi
domami ozýva.
Avšak aj oni tvoria
život na sídlisku, tak
im odpustite emócie,
ktoré k športu patria
a príďte ako diváci
zažiť atmosféru súťaže. Každý je vítaný.

Na

zastávke Šustekova je
už niekoľko rokov osadená tabuľa, ktorá mala kedysi aj
zrkadlo. Síce neviem na čo slúžila,
ale teraz tam len špatí a prekáža.
Pribudla tam nedávno Infotabuľa
MHD a táto nefunkčná „vec“ len
bráni vo výhľade na ňu. Taká istá
bola aj na zastávke oproti, ale už
je dávno preč. Pýtam sa dokedy
tam bude a kto je zodpovedný za
to, aby ju odstránil?

Štefan G.

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
Z “terénu” sme neodišli

Aj

Hokejbalisti

Ihrisko zatiaľ nemá svoj domovský tím,
slúži všetkým tímom ligy, ale v budúcnosti by
tu mohol vzniknúť hokejbalový tím Ovsište.

z Medveďovej chcú byť dobrými susedmi

P

hralo sa od polovice októbra
do 23. mája. Po zimnej prestávke sa od februára do apríla mala hrať základná časť
a v tomto čase už malo byť na
programe semifinále. Korona
to celé zmenila.“ Hokejbalisti

andémia poznačila aj
Petržalskú hokejbalovú
ligu. „Začínali sme v septembri. Stihli sme odohrať päť kôl,
kým sa v rámci opatrení zrušili všetky súťaže,“ hovorí šéf
PHBL Miroslav Dragun. „Ne-

Výsledky poTabuľka
9. teamov
kole
Názov teamu

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HBK Rača Wolves

8

6

0

1

1

31 : 19

19

2.

HBK Golden Boys Vrakuňa

7

6

0

0

1

27 : 10

18

3.

HBK Warriors

9

4

2

0

3

35 : 29

16

4.

LG BARBARI Petržalka

8

3

2

0

3

31 : 27

13

5.

HBK Foxes Bratislava

8

3

0

2

3

30 : 24

11

6.

HBK Vlci Karlova Ves

8

2

0

1

5

19 : 26

7

7.

HBK Riman Hrobákova

8

0

0

0

8

9 : 42

0

Tabuľka produktivity hráčov

Meno hráča

Góly

Asistencie

Body

1.

Samuel Čakrt

10

2

12

2.

Maroš Karas

7

5

12

3.

Christian Krausz

9

2

11

4.

Ladislav Soós

6

5

11

5.

Adrian Procházka

4

7

11

6.

Jozef Zemeš

3

8

11

7.

Matej Kopál

6

4

10

8.

Boris Kodada

6

3

9

9.

Marek Školník

5

2

7

10.

Vladimír Jankuj

3

4

7

11.

Ľubomír Matúška

5

1

6

12.

Lukáš Gúth

4

2

6

tak aktuálne dobiehajú 8 kôl
a 24 zápasov, takže play off sa
začne až 20. júna a celá súťaž
ukončí až 1. augusta.

Ihrisko je pre všetkých,
nezničme si ho

Vďaka pozitívnemu prístupu mestskej časti a snahe
Miroslava Draguna, ktorý je
zároveň miestny poslanec,
bude ihrisko na Medveďovej čoskoro najmodernejšie
v rámci Bratislavy pre hokejbal vo formáte 3 plus 1. Už má
nové mantinely, aj pripravený
projekt na vybudovanie šatní,
aby sa hráči nemuseli prezliekať vonku vedľa detského
ihriska. V lete sa budú renovovať staré tribúnky a v najbližších týždňoch dostane ihrisko aj nový povrch za 14 400
eur. Celá obnova ihriska vyjde
na 25-, až 30-tisíc eur.
Ihrisko cez víkend slúži prioritne na súťaž, ale zvyšok týždňa je k dispozícii všetkým. Je
v správe mestskej časti, takže
by sa nemalo stať to, čo v areáli
kedysi verejnej školy na Sklodowskej, kam dnes futbalisti
na detské ihrisko pustia len
deti z francúzskej školy a iné
nekompromisne vykážu.
„Ja som sa na ihrisku na
Medveďovej hrával ako dieťa, dnes tam vídam iné deti

a chcem, aby to tak zostalo,“
hovorí Miroslav Dragun. Dodáva však, že streľbu s pukmi
by ste si na zrekonštruovanom ihrisku už mali odpustiť.
„Puky patria na ľad, mantinely na ne nie sú stavané,
navyše spôsobujú veľký hluk.
Bránky so sieťkami, ktoré sú
k dispozícii stále pre všetkých,
zas zničíte, keď do nich budete strieľať šupy futbalovými
loptami. Keď tu budete hrať
futbal, myslite na to.“ Nový
povrch nebude vhodný ani
pre inline. Predsa len, je to
hokejbalové ihrisko. Cez týždeň na ňom trénuje mládež
z klubu Indiáni Bratislava.
Ak sa chce vaše dieťa naučiť
hrať hokejbal, možnosť tu je.
„Na Facebooku ma kontaktujú hráči, tých vieme umiestniť do klubov. Avšak záujem
prejavilo aj niekoľko rodičov,
preto liga plánuje cez leto
aj kemp pre deti zo sídliska.
Chystáme sa zorganizovať aj
letné detské turnaje a so základnou školou Narnia, ktorá
má tiež hokejbalové ihrisko,
pripravujeme
hokejbalový
deň,“ hovorí Miroslav Dragun.

Odjakživa
tu bolo športovisko

Ako už začína byť pomaly
zvykom, keď sa niečo na síd-

lisku zmení, vždy sa nájde
zopár nespokojných. Chceme športoviská, chceme
detské ihriská, ale nie pod
mojím oknom, lebo... hluk.
Takže aj hokejbalové ihrisko na Medveďovej, ktoré sa
po rokoch chátrania dožilo
obnovy a ožilo, má svojich
kritikov. Bolo by však lepšie,
keby tu namiesto hokejbalového ihriska bolo parkovisko, bytový dom či kancelárie? „Chápem, že obyvatelia
chcú svoj komfort a môže
ich rušiť, keď sa chalani
hlasno tešia, prípadne nadávajú, keď sa niečo nepodarí či búchajú hokejkami
o mantinel... Ale šport je aj
o emóciách a nedeje sa to
každý deň. Len raz v týždni,
pár hodín, od tretej do piatej poobede,“ argumentuje
Miroslav Dragun a pokračuje: „Snažíme sa chalanov
usmerniť, nechceme obyvateľov hnevať, práve naopak, chceme byť dobrými
susedmi Ovsišťanov. Aj preto sa chystáme zorganizovať spoločnú akciu, pozvať
obyvateľov okolitých domov
medzi nás. Spoznať nás
a krásu hokejbalu. Všetci sú
vítaní.“
(in)
foto: Fb PHBL

my v občianskom združení Ulita, ktoré dlhodobo pôsobí na petržalskom
sídlisku Kopčany, sme počas
uplynulého roka museli robiť
zmeny vo fungovaní a rozhodovať sa, ako bezpečne
poskytovať naše služby. Väčšinu z nich sme boli nútení
zatvoriť, no von na sídlisko
sme chodili neustále. Okrem
prevencie covidu 19 v podobe
distribúcie ochranných pomôcok, dezinfekcie, vyjasňovania opatrení a hoaxov, bolo
naším cieľom rozprávať sa
a pomôcť ustáť aktuálnu situáciu. V rozhovoroch s deťmi
a mládežou sa objavovali pálčivé témy, ktoré bolo potrebné riešiť tu a teraz aj napriek
pandémii.
Jednou z takých tém bola
škola. Sťažená komunikácia
s učiteľmi, problémy s internetovým pripojením a zvládaním školskej výuky, výrazný pokles motivácie detí
k školským povinnostiam.
V domácnostiach s tromi
súrodencami bolo potrebné
mať 3 zariadenia, súbežne
pripojené na wifi počas celého dňa, čo je veľmi náročné.
Rodiny sme podporovali materiálne (tlačenie školských
listov,
sprostredkovanie
prihlásenia do emailového
konta), alebo v podobe individuálneho
doučovania
a pomocou s domácimi úlohami.
U mládeže sa potýkame
s rizikom experimentovania
alebo užívania návykových
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Hnus neďaleko potravín

P

látok aj za normálnych okolností. Teraz zostali mnohí
“visieť vo vzduchoprázdne”
medzi domovom a školou,
bez možnosti zmysluplného trávenia voľného času,
čím sa toto riziko ešte zvýšilo. V mnohých rodinách
zhoršenie finančnej situácie,
pocit beznádeje a neistoty
v kombinácii s “ponorkou”
znamenalo kumuláciu napätia a eskaláciu konfliktov.
Či už bolo impulzom rebelovať voči pravidlám lockdownu, alebo išlo o stratégiu úniku z napätia doma,
mládež trávila čas vonku na
sídlisku. Preto sme tam boli
s nimi a hovorili o veciach,
o ktorých hovoriť potrebujú. O bezpečnosti, užívaní,
bezpečnom sexe, o medziľudských a partnerských
vzťahoch...
Druhá ohrozená skupina
detí a mladých, ktorí chodili
vonku sporadicky, často trávili voľný čas na sociálnych
sieťach a hraním online hier.

Uzavretie sa do seba či virtuálneho sveta prináša so
sebou tiež mnoho rizík, rovnako nadväzovanie kontaktov a vzťahov cez sieť. Vďaka tomu, že deti tieto témy
mohli s nami zdieľať v teréne,
momentálne pracujeme na
preventívnych programoch,
ktoré realizujeme na už spustených skupinových aktivitách v klube.
Vďaka tomu, že sme ostali v “teréne”, sme mohli byť
bližšie k rodinám, z ktorých
mnohé sa ocitli v existenčnej
núdzi. Možnosť kontaktovať
nás bola pre nich prospešná
pri riešení situácie aj preto,
že mnoho úradov a inštitúcii bolo nútených zatvoriť
svoje služby, prípadne prejsť
do mailovej komunikácie.
Umožnilo nám to rozbehnúť
intenzívne poradenstvo pre
rodičov a materiálnu pomoc
počas prvej vlny.
 Veronika Porubčanská,
terénna sociálna

pracovníčka Ulity

od terasou Znievska, je tunel dlhý asi
100 metrov a široký okolo 10 metrov. Na toto
odpudzujúce miesto sa
denne pozerajú stovky ľudí. Nachádza sa tu
rôzny odpad, ktorý sem
dovážajú aj autá, vidieť
tu uhynuté vtáctvo, psa, mačku, potkany a myši.... Toto všetko sa
rozkladá v dažďovej vode, ktorá nemá kde a kade odtekať, lebo je
tu nefunkčná kanalizácia. Okrem tohto všetkého sa tu ešte zdržujú asociálne osoby, ktoré tu vykonávajú aj svoje telesné potreby,
a nosia sem ďalší odpad z kontajnerov. Vidieť tu aj nákupné vozíky
z neďalekého supermarketu. To všetko neďaleko potravín, zdravotného strediska a obytných domov. Dokonalá absurdita!

Rastislav Gemerský

A.I.I. Technické služby s.r.o.

prijme ihneď

●VODIČ „B“, „T“

			
●VODIČ „C“
			
●RUČNÝ

PRACOVNÍK

- 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
- 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto
- 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 1,45 €/hod. brutto

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0911 / 721 409, recepcia@aiits.sk
Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY
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„Fotografia bola vytvorená
asi v roku 1983. Ja som mala
vtedy 7 rokov,“ hovorí
Monika Ugo.
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Monika Ugo: „Na tej fotke pri vode
vedľa traktora som ja!“
„A na deke leží moja mama so súrodencami Andrejkou a Vladkom,“
usmeje sa. Monika mala vtedy
7 rokov, brat 9 a sestra 10. Dnes má
Monika 45, žije vo Francúzsku, ale na
Draždiak sa chodieva kúpať aspoň raz
za rok, keď príde domov. Jej súrodenci a mama mu však zostali verní.

Okolie Draždiaka aj
Chorvátskeho kanála
za desaťročia skrásnelo.
Potenciál Draždiaka však
stále zostáva nevyužitý.
chalo vypracovať urbanistickú štúdiu, ktorej cieľom
bolo zrevitalizovať okolitú
zeleň a premeniť priestor
na mestský lesopark. Nič

z toho nebolo, okolité lesíky
slúžia najmä na vykonávanie potreby kúpajúcich sa,
a tak ich aj niektorí z nás
volajú...
V nasledujúcich rokoch tu
boli aj snahy o vybudovanie
oficiálneho mega kúpaliska
na Draždiaku, k nerealizácii prispelo aj elektrické vedenie nad jazerom. K jeho
prekládke, hoci sa o nej roky
hovorilo, takisto nedošlo.
Draždiak tak roky prechádza
skôr len živelnou premenou.
Predajcov, ktorí obchádzali
pláž a vykrikovali „langoše,
pukance...“ nahradili drevené
bufety, mestská časť sa postarala aspoň o bezplatné toalety, prezliekárne a záchrannú
službu.
V súčasnosti sa hovorí
o zrevitalizovaní chodníka
okolo jazera a v priestore kedysi platenej časti, ktorá roky
pustla, sa pripravuje Južná
pláž. Žijeme však v kapitalizme, a jediný, kto má financie
zrevitalizovať tento obrovský

priestor, je súkromník. Ten
sľubuje, že na časti svojich
pozemkov vybuduje pre verejnosť bulvár pre peších,
promenádu, umelý potok,
dažďovú záhradu, komunitnú
záhradu, zrevitalizovanú pláž
so zázemím, dve móla s vežou
pre záchrannú vodnú službu,
oddychovú lúku s ohniskom,
vnútroblokový park, tri detské ihriská, amfiteáter pre
malé javiskové formy... Lenže
za to logicky čaká aj vlastný
benefit, a tým sú dva štvorposchodové domy v zadnej
časti pozemku. A z nich zas
nie je nadšená časť Petržalčanov, presvedčená, že okolie
Draždiaka má slúžiť výlučne
na rekreačné a športové účely.
Otázka je, či je lepšie pozerať
sa ďalšie roky na ničotu alebo
uveriť, že mesto dozrie na to,
aby bol projekt developera
pre Petržalčanov viac prínosom ako ďalšou traumou pri
(in)
jazere.
foto: OZ Bratislava a jej
Premeny, archív M.U.

Monika ako 17-ročná na Draždiaku a dnes
so sestrou. Jazeru zostala verná celá rodina. „Mama a brat s deťmi naň chodievajú
dodnes,“ hovorí Monika Ugo.

„P

amätám sa, že sme
k jazeru chodievali už
rána, už o deviatej sme tu boli
a strávili tu celý deň,“ spomína Monika a jej mama Mária
dodáva: „Robila som vtedy
domovníčku, mala som čas
venovať sa deťom. Tie doma
nechceli jesť, tak som nava-

rila, zbalila celý hrniec a šlo
sa k Draždiaku. Pri vode na
deke zjedli všetko.“ Monika si
okamžite spomenie na lečo so
zemiakmi, hod-dog a zmrzlinu. Pri vode chutilo.
Draždiak vtedy vyzeral inak
ako dnes. A nikto ho nenazval
inak ako Šutrovka. „Vo vode sa

vám
o b č a s
zaplietla rastlina okolo nôh,
nebolo to príjemné a boli tu
ostrovčeky, v strede jazera sa
dalo postaviť,“ hovorí pani
Mária, ktorá mala v čase vytvorenia fotografie 28 rokov.
Kúpať sa vtedy chodievalo aj
na „malú Šutrovku“ - Malý
Draždiak, oni však dávali
prednosť veľkému, mali to
blízko od domu. „Najviac mi
je ľúto tých drevených ležadiel. Tie boli super. Škoda, že

dnes tam už nič podobné
nie je. Hoci je tu viac upravenej zelene. Kedysi to bola
divočina, napríklad na opačnom brehu pri nemocnici je
dnes pláž, ale v minulosti
tam bol len taký úzky chodníček. Napriek tomu má Draždiak zúfalo nevyužitý potenciál, a to mi je ľúto. Aspoň
sprchy, ktoré kedysi fungovali
v platenej časti, keby niekto
opravil.“
Rodina Hanzlovičová trávila na Draždiaku dovolenky,
a podobne ako mnohí Petr-

žalčania, často sa chodievali
kúpať aj po práci, pretože to
z domu mali na skok. „Ja žijem vo Francúzsku už 22 rokov, bývam v krásnom meste
Annecy, máme tu nádherné
veľké jazero, paradoxne sa
v ňom kúpem málo. S Draždiakom sa nedá porovnať.
Najmä kvôli nostalgii,“ dodáva Monika.

Len živelná premena

S Draždiakom mala samospráva
veľké
plány.
Mesto si v roku 2008 ne-

Blanka Lipińska:

365 dní

Laura s priateľom Martinom trávia
dovolenku na Sicílii. Hneď na
druhý deň, na jej dvadsiate deviate
narodeniny, Lauru unesú. Zločin
má na svedomí hlava sicílskej mafiánskej rodiny, mladý a príťažlivý
Massimo Torricelli. Pred niekoľkými rokmi takmer prišiel o život
pri prestrelke. V stave klinickej
smrti uvidel záhadné dievča,
z ktorého sa vykľula Laura. Len
čo sa Massimo prebral, prisahal,
že ju nájde a získa si jej srdce za
každú cenu.

Alexander Norman:

Raffael, maliar v Ríme

Dalajlama – Nevšedný
príbeh

Cilla
a Rolf Börjlindovci:

Veronika
a Jozef Kolejákovci:

Strop v Sixtínskej kaplnke patrí
k priam ikonickým majstrovským
dielam renesancie. V románe
Raffael, maliar v Ríme sa príbeh
jeho tvorby zobrazuje originálnym
spôsobom: očami Michelangelovho najurputnejšieho rivala,
mladého, krásneho, brilantného
maliara dokonalosti Raffaela
Santiho.

Dalajlamovo posolstvo súcitu
a mieru oslovuje nielen buddhistov,
ale aj veriacich rôznych vyznaní
a neveriacich. Jeho myšlienky
prenikli do všetkých kútov sveta,
no osobne zostáva radšej v ústraní.
Mnohé z jeho života zostáva pre
verejnosť stále skryté. Alexander
Norman sa s dalajlamom zoznámil
pred tridsiatimi rokmi. S tibetským
lídrom spolupracoval na viacerých
knihách vrátane jeho autobiografie
Sloboda v exile a svoj jedinečný
vzťah k tejto veľkej osobnosti pretavil do pútavého nezabudnuteľného
rozprávania.

V Arjeplogských horách na severe
Švédska nájdu v roztápajúcom
sa ľadovci mŕtvolu zavraždeného
muža. Vyšetrenie prípadu pridelia
Olivii Rönningovej. Vrtuľník, ktorý
ju má priviezť na miesto, sa však
zrúti a pilot utrpí vážne zranenia.
Olivia sa v búrke vydá hľadať
pomoc. Netuší, že do nehostinných hôr sa vybrali aj iní ľudia,
ibaže s úplne odlišným zámerom.

Sirota Draha je krehké dievča,
ktoré napriek nepriazni novej
rodiny drží pri živote odvaha a doposiaľ nepreskúmané liečiteľské
schopnosti. Pri hľadaní seba samej
ju okrem múdreho učiteľa sprevádza aj záhadný cudzinec, ktorého
zúboženého a vysileného náhodou
objaví v lesoch. Príbeh Slovanov
je zasadený do obdobia dejín,
v ktorom ešte neexistovali hranice
súčasných štátov.

Stephanie Storeyová:

Mrazivé zlato

Slovania
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