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obzvášť za LIEKY na RIEDENIE KRVI, ASTMU a CUKROVKU.

Milgamma® N 
1

100 kapsúl
Lioton® gél 100 000 2

100 g  obsahuje heparín

    
10,80 €/100 g

-33%
19 6012 99 €

-16%
12 9610 80 €

MOBIVENAL® micro
100 + 20 (120) tabliet, výživový doplnok

1 - liek na vnútorné použitie 2 - liek na vonkajšie použitie Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania zásob. 

Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poistovňou a nákupe volnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona c. 363/2011 Z. z.

    

PROSTATA 
Prostamol® UNO 1

60 kapsúl, obsahuje serenoa repens    

-26%

220716 15 €

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet, výživový doplnok

-24%
18 4013 95 €   

-22%

153111 98 €

Y 
C r

apsú

KĹB
ond osulf® 400 1

60 k obsahuje chondroitínsulfát

Wobenzym® 800 1

-20%

26 622090 €

Petržalka (vedľa Polikliniky Šusteková)

02/21293903

97 99 €

-21%

124 59

Na „prehliadku“ ideme s  petr-
žalským poslancom Miro-

slavom Dragunom, ktorý na posled-
nom zastupiteľstve apeloval, aby sa 
z prebytku rozpočtu vyhradilo v  júni 
na výmenu stupačiek a opravu strechy 
zhruba 300-tisíc eur. „Je to akútne. 
Mnohým nájomníkom nefungujú vo-
domery. 

Pokračovanie na strane 14

Nechceme, aby sa

Boli sme sa pozrieť v bytovom dome na Medveďovej, 
ktorý patrí mestu, ale 250 nájomných malometrážnych 
bytov v ňom má v správe naša mestská časť. Tridsať rokov 
sa doň výrazne neinvestovalo a je to vidno. Rozpadá sa. 
Aj atmosféra medzi susedmi akoby kopírovala stav domu. 
Jedna z obyvateliek tvrdí, že kým jedna časť nájomcov 
dom ničí, druhá ticho trpí. Má ťažké srdce na mestskú 
časť, že predlžuje tento materiálny aj medziľudský rozklad.

z Medveďovej stal druhý Pentagon

➤

Komunitná  
záhrada ožila aj 
v čase korony
„Horší rok na zakladanie komunitnej 
záhrady ako pandemický, si neviem 
predstaviť,“ usmeje sa Lenka Papinčá-
ková, jedna z iniciátoriek vzniku 
Komunitnej záhrady Dvory.

Úradník, ktorý 
upratuje Petržalku
Ak máte niekedy tendencie nadávať 
na neschopných úradníkov a byro-
kraciu, prečítajte si príbeh Jakuba 
Kuruca.

Nájomný dom  
v Janíkovom dvore
Samotná výstavba je reálna najskôr 
v rokoch 2024-2025. Magistrát však 
odštartoval projekt diskusiami s oby-
vateľmi už teraz.

strana 4

strana 8

strana 12



2 • 14. 5. 2021 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 14. 5. 2021 • 3

   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
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ODë-C414 990UŽ
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MOTOR PARTNER s.r.o., Panónska cesta 22 – Petržalka, 0915 793 816, www.motorpartner.sk
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Starosta Ján Hrčka počas 
online diskusie s  obyvateľ-

mi informoval, že od 1. mája 
bola zavedená objektívna zod-
povednosť, čo v  praxi zname-
ná, že podnety na parkovanie 
vozidiel, ktoré nie sú v  súlade 
s parkovacou politikou, si mest-
ská časť už bude môcť riešiť vo 
vlastnej réžii. „Nebudeme mu-

sieť zaťažovať mestskú políciu, 
ktorej kapacity sú obmedzené,“ 
skonštatoval starosta s  tým, že 
takmer každú noc robili kon-
trolu rezidentských miest, mali 
od 40 do 180 podnetov, ale 
vyriešiť dokázali maximálne 

25-30 z  nich. Teraz ich bude 
môcť za porušenie zákazu za-
stavenia a  státia riešiť aj obec. 
Aj preto v aplikácii k parkova-
ciemu systému plánuje mestská 
časť spustiť najneskôr začiat-
kom júna funkcionalitu, ktorá 

umožní obyvateľom zistiť, či je 
zaparkované auto rezidenčné 
a  ak nie, nahlásiť to. Nadšení 
zrejme nebudú štátni policajti, 
ktorí sú odvolacím orgánom ... 

Uľahčiť by sa malo aj od-
ťahovanie vrakov. Autá, kto-
ré nemajú platnú STK a  EK, 
sú od mája považované za 
prekážku v  cestnej premáv-
ke a  môžu byť odtiahnuté. 
Nespôsobilosť na prevádz-
ku v  cestnej premávke však 
musí trvať najmenej šesť 
mesiacov.  V  Petržalke sa to 
týka zhruba 750 parkovacích 
miest. (in)

foto: Matúš Husár

Slovo  
šéfredaktorky

Prečo si odpadky 
berieme so sebou?
Krásne zákutia na petr-
žalskej strane Dunaja 
oceňovalo v  čase korony 
veľa ľudí. A  teraz, ako sa 
oteplilo, ožili aj miesta na 
opekanie. Vyhľadávať ich 
začali aj takí adepti, ktorí 
zrejme v  živote oheň ne-
robili. Nedávno som tak 
sledovala dvojicu, kto-
rá s  cestovnými taškami 
v  rukách pôsobila, akoby 
šla rovno z letiska a nie na 
opekačku. Kráčajúc fučali 
a čudovali sa, že sú všetky 
lukratívne miesta obsade-
né. Nuž, neznalí netušili, 
že ak sa chcú umiestniť, 
treba chodiť skôr ako po-
obede. Územie za Ovsiš-
ťom je totiž vychytená 
lokalita. 
Teší ma, keď pri Dunaji 
vídam par tie spokoj-
ných ľudí.  Aj ohňom ne-
poškvrnených. Tí,  ktorí 
sem chodia pravidelne, 
vedia, že sa na rovna-
ké miesto chcú vrátiť 
a  nájsť ho čisté, a  preto 
si po sebe vždy upracú 
a  odpadky odnesú. Bolo 
by super, keby to tak ro-
bili  všetci.   
 Ingrid Jarunková

Zavolajte sčítaciemu asistentovi

Úrad vyčlenil mobilných 
pracovníkov, ktorí na po-

žiadanie navštívia priamo do-
mácnosť záujemcu o sčítanie. 
Obyvatelia, ktorí majú záujem o 
asistenciu pri sčítaní v domác-
nosti, môžu kontaktovať mest-
skú časť na čísle 0947 487 777.

Okrem toho sú zriadené 
stacionárne kontaktné miesta, 

a  to na petržalskom úrade v 
Technopole a v štyroch po-

bočkách miestnej knižnice na 
Vyšehradskej, Haanovej, Vavi-
lovovej ulici a v Dome kultúry 
Zrkadlový háj. Aj vzhľadom 
na pretrvávajúcu pandémiu 
odporúča samospráva termín 
stretnutia dohodnúť vopred 
telefonicky. (mh)

Asistované sčítanie obyvateľov domov a 
bytov 2021odštartovalo v Petržalke 03. mája 
a potrvá do 13. júna. Naša mestská časť môže 
vďaka nemu získať 2,5 milióna eur navyše.

Miestny úrad na Kutlíkovej – tel. 0947 487 777
Dom kultúry Zrkadlový Háj – tel. 02/63 81 58 57
Miestna knižnica, Vyšehradská 27 – tel. 02/63 82 64 46
Miestna knižnica, Haanova 37 - tel. 02/62 31 66 19
Miestna knižnica, Vavilovova 26 – tel. 02/62 52 04 08 
Zamestnanci z Miestnej knižnice Petržalka sú k dispozícii po 
telefonickom dohovore na čísle 0903 102 548 aj každý 
pracovný deň od 10:00 do 11:00 hod. 

Podnety  
už aj cez 
Whatsapp
Kontaktovať úrad môžete 
telefonicky, e-mailom, 
prostredníctvom správ či 
komentárov na sociálnych 
sieťach, cez mobilnú 
aplikáciu SOM Petržalka, 
podnet môžete zverejniť aj 
na webe Odkazprestarostu.
sk. Najnovšie a o poznanie 
rýchlejšie je to možné už aj 
cez rozšírenú četovaciu app-
ku Whatsapp. Správu s po-
trebnou fotografiou, videom 
či prílohou môžete posielať 
na číslo 0947 487 088.

(pn)

Navrhnite 
Osobnosť 
Petržalky
Obyvatelia môžu svo-
je návrhy na ocenenie 
Osobnosť Petržalky za-
sielať do konca mája.
Na nominovanie je po-
trebné vyplniť formulár na 
webovej stránke mestskej 
časti s  uvedením osobných 
a  kontaktných údajov seba 
aj navrhovanej osobnosti 
spolu s jej krátkou charakte-
ristikou. 

Vyplnené tlačivo s návr-
hom na ocenenie je mož-
né zasielať do 31. 5. 2021, 
a to mailom na adresu da-
niela.emeljanovova@petr-
zalka.sk poštou na adresu 
Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, 
referát kultúry a  športu, 
Kutlíkova 17, 852 12 Brati-
slava alebo doručiť osob-
ne do podateľne miestne-
ho úradu.

Ocenenie Osobnosť Petr-
žalky je určené pre obyva-
teľov s  trvalým pobytom 
v Petržalke alebo obyvateľov 
inej obce, ktorí sa však musia 
aktívne podieľať na rozvoji 
našej mestskej časti. 

Petržalská samospráva od 
roku 1998 ocenila už 124 
osobností.

(pn)

Pokuty od obce rovno do schránky
Novela zákona 
o cestnej premávke 
uľahčí samospráve 
odťahovanie vrakov 
a riešenie priestup-
kov pri parkovaní.

Petržalka informuje o  krát-
kodobom zákaze parko-

vania v súvislosti so značením 
a  čistením parkovísk niekoľko 
dní vopred. A  to prostredníc-
tvom notifikácií v aplikácii, na 
svojom webe, na sociálnych 
sieťach, informačnými tabuľa-
mi, dávala aj letáky na brány 
aj za stierače automobilov. 
Nestačilo. Na parkovisku vždy 
zostane zopár áut. A obyvatelia 
sa následne rozhorčujú, prečo 
sa parkoviská nečistia strojovo, 
ale ručne, čo nikdy nie je také 
dôsledné. Dôvodom sú však 
autá, ktoré zabránia vjazdu 
techniky. „V týchto prípadoch 

preto radšej našu techniku, 
ktorej nemáme až toľko, rovno 
posielame na parkoviská, ktoré 
vodiči uvoľnili a na tie, kde sme 
sa s ňou nedostali, sa pokúša-
me vrátiť opäť neskôr,“ infor-
moval miestny úrad na svojom 
facebookovom profile s tým, že 
súčasťou údržby a čistenia par-
kovísk je aj premaľovanie mod-
rých čiar, na tých miestach, kde 
je to potrebné.

Kritici však argumentujú aj 
faktom, že autá aj preparkova-
li, parkovisko však vyčistené, 
prípadne vyznačené, nebolo. 
Dôvodom je zväčša nepriaz-
nivé počasie. Mestská časť na 
kritiku reflektovala, podľa sta-
rostu Jána Hrčku pripravujú 
pevný harmonogram čistenia 
parkovísk, ktorý sa nebude 
posúvať. V harmonograme by 
mali byť dva termíny pre kaž-
dé parkovisko, ak bude pršať, 
čistiť sa nebude. Harmono-
gram nájdete na webe petrzal-
ka.sk v sekcii Údržba.  (in)

foto: MČ Petržalka, in

Čistenie a značenie parkovísk 
si komplikujeme sami
Na jednej strane chceme mať čisto a sme veľmi kritickí voči miest-
nemu úradu, ak to tak nie je, na druhej strane mnohí z nás nie sú 
ochotní opustiť komfortnú zónu a auto na pár hodín preparkovať, 
aby mohlo byť ich parkovisko čistejšie.

Nevšímavosť alebo ignorácia? Takto 
to koncom apríla vyzeralo napriek 
výzvam v čase čistenia a značenia 
parkoviska na Wolkrovej ulici.

Značenie parkoviska medzi odparkovanými autami je  
komplikovanejšie, čistenie možné len ručne.

➤

S A M O S P R ÁVA S A M O S P R ÁVA
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Prichádzam na školský dvor 
Strednej priemyselnej ško-

ly elektrotechnickej na Hálovej 
ulici. Priestor niekdajších teni-
sových kurtov, ktoré zarástli 
trávou, znovu ožil vďaka päť-
desiatim vyvýšeným záhonom. 
Trojročná dcéra Lenky Pa-
pinčákovej sa rozbehne rovno 
ku kope hliny. Vraj je to najlep-
šia zábava pre deti, hoci tu majú 
aj dve malé kryté pieskoviská 
a na hranie aj drevený domček. 
Sadáme si k drevenému stolu, 
ktorý si záhradkári zadovážili 
pre spoločné stretnutia a Len-
ka začína rozprávať. „Bývame 
tu osem rokov a z okna som sa 
roky dívala na tento nevyuži-
tý priestor. Potom som čítala 
článok o  komunitnej záhrade 
a  napadlo mi, že tu by bola 
ideálna,“ hovorí o  rozhodnutí 
spred štyroch rokov. „Vybaviť 
na magistráte, aby nám poze-
mok prenajali, bolo v  tej dobe 

náročné. Dnes to už majú ko-
munity podstatne ľahšie. Vte-
dy by sme to bez Sandry Štas-
selovej z  Vnútrobloku, ktorá 
pomáhala zakladať aj iné zá-
hrady v  Bratislave, nezvládli. 
Sme jej veľmi vďační.“

V  septembri 2019 sa im to 
napokon podarilo a  získali aj 
grant na najdôležitejšiu výbavu. 
„Bolo to ako zázrak. Bez neja-
kých väčších problémov sme 
získali základné veci na fun-
govanie záhrady...“ Lenže  do 
toho prišla pandémia. Napriek 
tomu minulý rok záhradu roz-
behli. „V  marci sme opravili 
plot, natiahli pletivo, postavili 
búdu na náradie. Boxy sme 
síce začali stavať až v  júni, 
keď sa uvoľnili opatrenia, ale 
našu prvú úrodu sme stihli. 
Hoci oneskorenú a na posled-
nú chvíľu,“ usmeje sa Lenka. Na 
jeseň už sadili cibuľky, pór, ces-

nak... V  polovici apríla vidím 
už v boxoch klíčiace rastlinky. 
Na polievanie slúžia nádrže na 
vodu, napúšťajú ich zo školy.

Pri pohľade na záhony, má 
prekvapí, že sa ľudia nechysta-
jú len na rajčiny, hrach, mrkvu, 
reďkovky, ale vidím tu aj nád-
herné kvety. „Na jar mala jedna 
pani plný box hyacintov. Nád-
herne kvitli. Aj ja mám teraz tri 
tulipány, ďalší pestujú bylinky.“ 
Komunita z  50 domácností je 
pestrá. Od jednotlivcov, bezdet-
ných párov, rodín, až po starých 
rodičov s vnúčatami. Nie každý 
túži po zeleninovej úrode, nie-
kto má svoj záhon len tak pre 
radosť. „Ďalší by zase privítali 
aj dva, ale na to tu už, bohužiaľ, 
nemáme priestor,“ pokračuje 
Lenka.

Na začiatku vízie komunit-
nej záhrady na Dvoroch boli 
štyria nadšenci. Do schránok 

Komunitná záhrada ožila  
aj v čase korony
„Horší rok na zakla-
danie komunitnej 
záhrady ako pan-
demický, si neviem 
predstaviť,“ usmeje 
sa Lenka Papinčá-
ková, jedna z ini-
ciátoriek vzniku 
Komunitnej záhrady 
Dvory.

Veríme, že viacerých z vás sme 
inšpirovali zapnúť počítač 

alebo notebook a vyskúšať neja-
ký videohovor a ak nie, veľkonoč-
né sviatky sú v aktuálnej situácii 
ideálnou príležitosťou na online 
stretnutia. S  používaním vecí sa 
zvyšuje aj pravdepodobnosť ich 
poškodenia alebo nefungovania. 
Pri elektronike a  softvéroch to 
platí rovnako, niekedy dokonca 
aj viac, preto by sme túto časť 
chceli venovať odstraňovaniu 
problémov pri videohovoroch.

Prvým najčastejším prob-
lémom býva, že sa nepoču-
jeme. V  takom prípade treba 
zistiť, či je problém v  našom 
reproduktore, mikrofóne alebo 
v  mikrofóne a  reproduktore 
druhej strany. Reproduktor na 
obidvoch stranách vyskúšame 
jednoducho - skúsime pre-
hrať akýkoľvek zvuk. Ak každá 
strana počuje zvuk zo svojho 
zariadenia, je potrebné ove-
riť funkčnosť mikrofónov na 
oboch stranách. Ak zvuk nie je 
počuť, treba overiť úroveň hla-
sitosti, prípadne názov zariade-
nia, cez ktoré sa zvuk prehráva. 
Stáva sa aj, že zvuk ide do slú-
chadiel odložených na stole.

Overenie mikrofónu začína 
kontrolou, či nie je jeho funk-
cionalita vypnutá na úrovni 
videohovoru. Zvyčajne ide 
o  piktogram mikrofónu pria-
mo v okne videohovoru, ktorý 
je možné vypínať a zapínať - je 
potrebné skúsiť prepnúť stav 
aspoň 2-krát a  popritom ho-
voriť. Zároveň treba sledovať, 
či nás druhá strana počuje ale-
bo nie. Častým problémom 
pri používaní aplikácie Google 
Meet v  prehliadači je to, že 
mikrofón a  kamera nie sú 

povolené. Na ich používanie 
v rámci prehliadača je potreb-
né z  bezpečnostných dôvo-
dov ich povolenie. Stav tohto 
nastavenia je možné nájsť na 
začiatku alebo na konci riad-
ku, v ktorom sa zadáva adresa 
meet.google.com, v  závislosti 
od prehliadača.

Podobný prístup zvolíme aj 
pri overovaní funkčnosti kame-
ry. Overíme, či nie je vypnutá 
na úrovni videohovoru (pik-
togram kamery), niekoľkokrát 
skúsime zmeniť stav ikony, 
pričom budeme sledovať, či sa 
neobjaví náš obraz. Následne 
overíme povolenie používať 
kameru na úrovni prehliadača. 
Ak ani mikrofón ani kamera stá-
le nefungujú, niekedy postačí 
jednoducho vypnúť a  zapnúť 
prehliadač, prípadne ak medzi-
časom došlo napr. k aktualizácii 
operačného systému (Win-
dows), môže pomôcť počítač 
vypnúť a znova zapnúť.

Riešenie problému v systé-
me Windows závisí od jeho 
verzie. Vo všeobecnosti je 
potrebné nájsť nastavenia re-
produktorov (zvukový výstup) 
a  mikrofónu (zvukový vstup) 
a  skontrolovať správnosť na-
stavení. V  novších verziách 
systému Windows sa k týmto 
nastaveniam dostaneme po-
mocou vyhľadávača umiest-
neného na spodnej lište (pik-
togram lupy). Môžeme skúsiť 
zadať slová ako “mikrofon” 
alebo “zvuk” a vybrať vhodné 
menu z nájdených položiek.

Antol Pytel, Ondrej Zvara
Foto: archív

Web okienko (nielen)  
pre seniorov
Vydržme sociálnu izoláciu aj s pomocou 
moderných technológií časť 3/3 

Minulé leto sa vďaka dvom aktívnym mamičkám podarilo 
v záhrade zorganizovať aspoň čítanie pre deti a stihli aj grilo-
vačku. Veria však, že tento rok bude komunitných akcií viac.

okolitých domov hádzali letáky 
s cieľom nájsť sebe podobných. 
„Najskôr sme si mysleli, že zor-
ganizujeme brigádu a  podľa 
toho, kto sa zapojí, povyberá-
me, ale kvôli korone sme na-
pokon prideľovali boxy podľa 
najbližšieho bydliska.“ Na „ča-
kačke“ majú aktuálne zhruba 
10 záujemcov. To je dobrá sprá-
va pre všetkých, ktorí si kladú 
otázku, či by v  ich okolí bol 
o komunitnú záhradu záujem. 
Bol. Členovia problém nie sú. 

Ak vnútri uvidíte 
záhradkára, pokojne 
vstúpte

Komunitná záhrada nie je 
len o  pestovaní. Dajú sa v  nej 
organizovať narodeninové 
oslavy, grilovacie párty, work-
shopy... „Vytvorenie komunity 
je stále náš sen, len ho pribrz-
dila pandémia,“ hovorí Lenka. 
„Chceli sme organizovať wor-
kshopy, napríklad ku kompo-
stovaniu. Kompostér máme, 
dokonca pribudnú ďalšie tri, 
a  ľudia ich chcú využívať, ale 

občas sa v ňom objavia aj do-
máce zbytky, ktoré tam nepat-
ria. Preto sme chceli pozvať na 
prednášku odborníkov, ale báli 
sme sa robiť hromadné poduja-
tia. Verím, že tento rok to bude 
inak.“ Dodáva však, že už teraz, 
keď prechádza po sídlisku, stre-
táva ľudí, ktorých spoznala vďa-
ka záhradke. „Zastavíme sa, 
porozprávame, je to príjemné.“ 

Nedávno sa ich občianske-
mu združeniu podarilo získať 
príspevok z mestskej časti, 2800 
eur by chceli použiť na altánok, 
v ktorom by boli komunitné ak-
cie, najmä v  lete, príjemnejšie. 
„Máme nachystané aj boxy, do 
ktorých chceme zasadiť maliny, 
aby sme mali všetci spoločné 
niečo, čo si každý môže od-

trhnúť.“ V  pláne majú aj spo-
ločný bylinkový záhon, hmyzí 
domček, knižnú búdku a  ešte 
nejaké lavice navyše. 

Ich komunitná záhrada leží 
na tichom slnečnom mieste 
a  musí byť príjemné, mať si 
z bytu kde vyjsť. Lenka mi dáva 
za pravdu. Starší Petržalčania 
kedysi mali záhrady, chýba 
im to. Rodiny s deťmi zas na-
miesto ihriska zájdu sem. „Zá-
hrada je otvorená nielen pre 
členov a ich priateľov, ale ak je 
prítomný nejaký záhradkár aj 
pre ľudí, ktorí by si tu chceli len 
tak posedieť na lavičke. Takže, 
ak uvidíte, že je niekto vo vnút-
ri, pokojne vstúpte,“ pozýva 
Lenka.  (in)

foto: archív L. P., in
Komunitná záhrada 
Dvory sa na budúci 
rok presťahuje o pár 
metrov ďalej. Škola 
chce totiž tomuto 
priestoru vrátiť 
pôvodnú športovú 
funkciu, vyčlenila 
však záhradkárom li-
chobežníkovú parcelu 
o kúsok ďalej.

Chcete podobnú aj vy?
Magistrát podobné aktivity podporuje. V snahe uľahčiť komuni-

tám administratívu, vytvoril portál www.bratislavskisusedia.sk, na 
ktorom ľudia okrem iného nájdu podrobné informácie a postup-
nosť krokov a tiež potrebné dokumenty na založenie komunitnej 
záhrady. Mesto dokonca vybralo niekoľko mestských pozemkov, 
ktoré predpripravilo pre jednoduchší a rýchlejší proces. V Petržalke 
ponúka aktuálne tri - na Budatínskej 41 a 59 a na Vyšehradskej 23.

➤
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Minulý rok prišlo k  skú-
šobnému ponechaniu 

nekosených plôch v  okolí 
niektorých drevín, ale aj na 
väčších trávnatých plochách. 
Tento rok budú vytypované 

plochy označené informačný-
mi tabuľkami tak, aby okolo-
idúci vedeli o dôvode nekose-
nej plochy.

„Zamerali sme sa na také 
plochy, v  ktorých okolí je do-

statok priestoru pre pohodlné 
prechádzky. V prvej časti pôjde 
o  deväť plôch so zníženou in-
tenzitou kosby, t.j. Röntgenova 
ul., Jantárová cesta/Muchovo 
nám., Holíčska ul., Starhradská 

ul., Strečnianska ul., Gessayova 
ul. a  Romanova ul.,“ uvádza 
vedúci referátu zelene Adrián 
Ševeček. Časom nevylučuje 
rozšírenie o ďalšie plochy.

Cieľom zníženia intenzity 
kosby je ochladenie okolia, 
ale aj poskytnutie dostatoč-
ného priestoru pre opeľovače, 
akými sú včely, motýle či iný 
hmyz. Mestská časť v  týchto 
dňoch finišuje s  prvou fá-
zou kosenia, kosieb bude za 
rok päť. Na webovej stránke 
Petržalky v  sekcii Údržba sú 
môžete aj spätne pozrieť, kde 
aké stroje kosili, keďže tie sú 
vybavené GPS zariadeniami.

(mh, pn)
foto: MČ Petržalka

Kým boli terasy podnikov 
zatvorené, PCR testo-

vanie, ktoré vystriedalo vete-
rinárnu kliniku, sa na tomto 
mieste ešte ako-tak dalo pre-
žiť. Hoci ľudia, ktorí šli z blíz-
keho supermarketu, neraz 
testovacie miesto obchádzali 
oblúkom, pretože rad testo-
vaných zabral celý chodník aj 
blízke parkovisko.

Po otvorení terás je však 
absurdnosť PCR testovania 
na tomto mieste evidentná. 
Terasy ožili, je tu oveľa väčší 
pohyb ľudí. Stoly, pri ktorých 
na terase sedia, sú tak blízko 
od radu čakajúcich na test, že 
tí si občas státie krátia tým, 
že sa k niektorému stolu po-

sadia. Nepomohli ani pásky, 
ktoré sa snažia tieto dva svety 
oddeliť. 

Pýtali sme sa na Regionál-
nom úrade verejného zdra-
votníctva Bratislava RÚVZ, 
či existujú nejaké normy na 
umiestňovanie PCR testo-
vacích centier. „Zriaďovanie 
takýchto prevádzok vedľa 
miest, kde sa predávajú/vy-
dávajú potraviny/pokrmy/
nápoje nie je zakázané žiad-
nym právnym predpisom 
upravujúcim ochranu verej-
ného zdravia,“ informovala 
nás hovorkyňa RÚVZ Brati-
slava Katarína Nosálová.

„Pri prechádzaní vo von-
kajšom priestore popri rade 

čakajúcich alebo krížom cez 
rad čakajúcich, okoloidúce-
mu riziko nákazy nehrozí – 
a to v prípade, že táto osoba 
má prekryté horné dýchacie 
cesty napr. rúškom/respirá-
torom a nedôjde k priamemu 
fyzickému kontaktu s čakajú-
cimi osobami (objatie, poda-
nie ruky, dlhší rozhovor tvá-
rou v tvár).“ 

Je z  hygienického hľadiska 
v  poriadku, že sa testovanie 
odohráva hneď vedľa terasy 
pohostinstva, doslova pria-
mo na chodníku, kadiaľ ľudia 
chodia do predajne potravín?

„Obmedzená priechodnosť/
prístupnosť priestorov chod-
níkov, parkovísk a pod. osoba-

mi čakajúcimi na testovanie 
nie je vecou, ktorú by mal 
skúmať, resp. riešenie ktorej 
by bolo v  pôsobnosti RÚVZ,“ 
pokračuje hovorkyňa, pričom 
dodáva, že za organizáciu 
odberov a  dodržiavanie prí-
slušných protiepidemických 
zásad v  plnom rozsahu zod-
povedá prevádzkovateľ.

Napriek tomu Katarína 
Nosálová dodala, že „tunajší 
úrad vykoná v  predmetnom 
zariadení kontrolu“.

Tak uvidíme, aká bude re-
akcia, keď fungovanie týchto 
dvoch svetov vedľa seba, uvi-
dia hygienici na vlastné oči.

(in) 
foto: in

„Kedysi stačilo 100 ton 
piesku na všetky pies-

koviská, teraz sme minuli 500 
ton len na pieskoviská v  ma-
terských školách,“ vyjadril sa 
starosta Ján Hrčka. „Ďalších 
150 až 200 ton pôjde na ve-
rejné ihriská.“ Nový piesok 
pribudne najprv v  miestnej 
časti Lúky, potom prídu na 
rad Dvory, Kopčany, Stará 
Petržalka a Háje.

Vyvezený starý piesok z pies-
kovísk pri MŠ použili pracovníci 

na takzvané pieskovanie lúk. 
„Piesok sme zapracovali do 
pôdy na veľkých zelených plo-
chách, ktoré pravidelne kosíme, 
na pápežskej lúke, Lúke vďa-
ky pri Malom Draždiaku a  na 
lúke pri Holíčskej ulici, v  snahe 
vyrovnať terén pred začatím 
prvej fázy kosby a  prevzdušniť 
pôdu, aby dokázala lepšie ab-
sorbovať vodu pri prívalových 
dažďoch,“ vysvetlil vedúci RSVP 
Peter Slovák.  (mh)

foto: MČ Petržalka

Kvalitnejší piesok na ihriskách
Po komplexnej výmene starého piesku za nový 
na pieskoviskách všetkých materských škôl, 
prichádzajú v máji na rad verejné detské ihriská.

Hlasovacie  
koše na 
cigaretové 
ohorky

Veľa ľudí nepovažuje 
cigaretové ohorky za 
odpad. Sú malé a v tráve 
ich skoro nevidieť. Je ich 
však viac než dosť - pod 
oknami obytných do-
mov, v  blízkosti zastá-
vok MHD, lavičiek v par-
koch. Rozklad jedného 
cigaretového ohorku 
pritom môže trvať až 10 
rokov.

Preto Petržalka osadila vo 
frekventovaných lokalitách 
tzv. hlasovacie smetné koše. 
Odhodením cigaretového 
ohorku do jednej z  preskle-
nej časti koša budú môcť 
obyvatelia mestskej časti 
vyjadriť svoj názor na pripra-
vené otázky a zároveň šetriť 
životné prostredie.

„Hlasovacie koše sú osa-
dené na šiestich miestach, 
ktoré v  rámci obhliadok 
vytypovali zamestnanci 
referátu čistoty a  poriadku 
ako plochy s  vyšším podie-
lom odpadu z  cigariet. Ide 
o  frekventované lokality pri 
dôležitých dopravných uz-
loch, napríklad križovatka 
ulíc Bosákova a  Farského, 
Ovsištské námestie, či Osus-
kého ulica,“ uvádza vedúca 
oddelenia životného pros-
tredia Daniela Vašková Ka-
sáková.

Koše snáď vzbudia záujem 
fajčiarov a  zbavia ich zvyku 
odhadzovať ohorky na zem.

(mh)
foto: MČ Petržalka

Je normálne, aby bolo  
PCR testovanie hneď vedľa terasy?

V Ovsišti sú ľudia denne svedkami 
absurdného obrazu – dve diametrálne 
odlišné prevádzky – PCR testovanie 
a krčma – fungujú tesne vedľa seba. 
V odstupe sotva troch metrov v jed-
ných dverách človek v bielom overale 
berie vzorku testovanému, v druhých si 
objednávate drink. A to všetko sa deje 
na chodníku, ktorým ľudia smerujú do 
a z predajne potravín.

V minuloročnej an-
kete miestneho úradu 

hlasovalo 74 % 
 zapojených ľudí za 

šetrnejšiu kosbu, 
26 % uprednostnilo 
intenzívne kosenie 

bez zachovania tráv-
natých pásov. Preto 

Petržalka aj počas 
tejto sezóny vyhradila 

plochy so zníženou 
intenzitou kosenia.

Kde nájdete nekosené plochy?

Ste pyšní na predzáhradku 
pred vaším domom, kto-

rú ste vytvorili vy alebo vaši 
susedia? Nominujte ju v máji 
do súťaže. Dotazník nájdete 
na webovej stránke mestskej 
časti. V júni zasadne výbero-
vá komisia a  v  júli sa spustí 
online hlasovanie. Výsledky 
budú známe prvý augustový 
týždeň. 

(pn)
foto: Matúš Husár

Možno to bude aj tá vaša Petržalka hľadá naj-
krajšiu predzáhrad-
ku. Aktuálne prijíma 
nominácie, víťaz 
bude známy začiat-
kom augusta.

V Petržalke nájdete 
skutočne záhradné skvosty. 

Jeden z nich je napríklad na 
Starhradskej 2,4,6. 

S Í D L I S K OS Í D L I S K O
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„Kiežby mal úrad viac takých ako ty, Jakub,“ prečítala som si vo face-
bookovej diskusii k upratovaniu jednej časti Petržalky. Jakub Kuruc, 
pracovník referátu čistoty a poriadku na miestnom úrade v Petr-
žalke totiž dokázal niečo nevídané - prepojiť svoje dobrovoľnícke 
aktivity so zamestnaním. Veľa sťažností na neporiadok od obyvate-
ľov, ktoré by zdĺhavo riešil cez pracovnú dobu, „uprace“ vlastnými 
rukami alebo cez víkendy s rovnakými nadšencami za krajšiu Petr-
žalku. V Jakubovom prípade doslova platí, že sa v práci našiel.

Úradník, ktorý upratuje Petržalku

Ak máte niekedy ten-
dencie nadávať na 

neschopných úradníkov a by-
rokraciu, prečítajte si Jakubov 
príbeh.

Aktívne začal s  upratova-
ním ako dobrovoľník pred 
siedmimi rokmi. Bola to pre 
zamestnanca ministerstva 
a  neskôr reklamnej agentú-
ry zmysluplná voľnočasová 
aktivita. Napokon sa z  nej 
stala práca. Pracovať na re-
feráte čistoty a  poriadku od-
delenia životného prostredia 
miestneho úradu v  Petržalke 
mu konečne dávalo zmysel. 
Rýchlo zistil, ako fungujú tzv. 
rýchle podnety, kedy technic-
ké služby nemusia použiť ťaž-
kú techniku a  veľa ľudí. Jeho 
kolegovia a kolegyne idú ob-
hliadnuť miesto, neporiadok 
odfotia a referát správy verej-
ných priestranstiev - niekdajší 
podnik verejnoprospešných 
služieb – tam pošle tím ľudí. 
Občas to Jakubovým kole-

gom nedalo a podnet vyriešili 
hneď na mieste. Jednoducho 
neporiadok upratali sami. 
Jakub to však vďaka ochote 
priateľov - dobrovoľníkov do-
kázal rozbehnúť vo väčšom 
a  pravidelne. Malé aj väčšie 
skládky odpadu, ktoré trápia 
obyvateľov a mala by ich rie-
šiť mestská časť, čistia 
sami. 

Automaticky sa 
teraz pýta otázka, či 
majú toto robiť úrad-
níci? Nemajú sa tí sta-
rať práve o  adminis-
tratívu? 

„To sú očakávania. 
Ja sa na to pozerám inak. 
Niekto napíše sťažnosť ohľa-
dom znečistenia a  podnet je 
vyriešený, keď odpad zmizne 
z miesta. Väčšinu ľudí neza-
ujíma proces okolo toho, ale 
výsledok,“ argumentuje Jakub. 
Preto si povedal, prečo by aj 
on, aktivista, ktorý upratoval 
aj roky predtým, ako skončil 

na úrade, nemohol pomôcť. 
„Najmä, keď vidím, že od-
padu je tam na jedno, dve 
vrecia. Načo to naťahovať? 
Namiesto fotenia strávim na 
mieste o  pol hodinu dlhšie 
a  upracem. Podnet je vyrie-
šený, ušetril som čas, papiero-
vanie aj kapacity ľudí z tech-
nických služieb, ktorí sa môžu 
venovať niečo inému.“ 

Ďalším argumentom, pre-
čo je obídenie administratívy 
týmto spôsobom prínosom, 
je vlastníctvo pozemkov. Za 
neporiadok je zodpovedný 
vlastník, a  to často mestská 
časť nie je. Nemôže len tak 
zasiahnuť do cudzieho po-
zemku. Musí vyzvať vlastníka 
na odstránenie odpadu, vlast-

ník sa môže odvolať, tvrdiť, že 
neporiadok urobili obyvatelia 
mestskej časti, následne to 
rieši okresný úrad, ten musí 
rozhodnúť, že súhlasí, aby 
ho odstránila mestská časť. 
Všetci majú lehoty na odpo-
veď, preto táto administratíva 
nejaký čas trvá,“ vysvetľuje 
Jakub. „Vtedy je jednoduch-
šie spojiť sa s  dobrovoľníkmi 

a  urobiť to svojpomoc-
ne.“

Jednotlivci si totiž 
môžu dovoliť ten kom-
fort vyhnúť sa adminis-
tratíve a upratať kdekoľ-
vek sami. A  oni chcú, 
pretože vedia, že čím 
dlhšie niekde skládka 

bude, tým viac sa toho na nej 
bude hromadiť. 

Príkladom, keď sa spojila 
mestská časť, dobrovoľníci 
a hlavné mesto prostredníc-
tvom komunálneho podni-
ku, je akcia na Starohájskej. 
Oproti Rančíku je kúsok 
lesa, ktorý bol veľkým sme-
tiskom. Prispeli k tomu ľudia 

bez domova, ktorí už miesto 
pustili. „Prišlo dvadsať ľudí, 
za hodinu a  pol sme vreca-
mi dokázali zaplniť veľko-
kapacitný kontajner,“ šokuje 
Jakub. 

Toto je jeho práca navyše. 
Neočakáva sa to od neho 
a  nemá to ani v  pracovnej 
zmluve. Za vlastné nakú-
pi vrecia a  rukavice, hoci 
dobrovoľníkom ich mest-
ská časť poskytuje, dokonca 
priamo referát, na ktorom 
Jakub pracuje. „Povedal 
som si, že ako zamestnanec 
mestského úradu túto mož-
nosť na akciách, ktoré sám 
organizujem, nevyužijem, 
hoci som tiež dobrovoľník 
a robím akcie vo svojom voľ-
nom čase. Ale mám nejaký 
vnútorný blok. Akoby som 
zneužíval svoju pracovnú 
pozíciu,“ smeje sa nad ab-
surdnosťou svojho vyjadre-
nia. Žiaden benefit z  upra-
tovania totiž nemá. Len 
dobrý pocit. Ale ten je vraj 
na nezaplatenie. 

Odpad sa presúva do 
lesov

Pandémia zmenila mnohé. 
Aj pohľad na odpad na sídlis-
ku. V  okolí bytových domov 
je ho možno menej, začal sa 
však množiť v okrajových čas-
tiach. Ľudia idú na prechádz-
ku, svoj odpad nechajú v lese. 
Ďalší naložia svoj stavebný 
odpad do auta a  keď zistia, 
že zberný dvor je zatvore-
ný, vyhodia ho za sídliskom. 
To je prípad priestoru okolo 
nedokončeného depa metra 
alebo Kaukazskej neďaleko 
Kapitulského dvora, kde sa na 
cirkevných pozemkoch chys-
tá výstavba novej petržalskej 
štvrte. „Tam je aktuálne od-
pad v takom množstve, že to 
presahuje aj nás dobrovoľní-
kov,“ hovorí Jakub. 

Spomenie tiež štyri loka-
lity, kam môže ísť s  vrecami 
kedykoľvek a  vie, že do nich 
bude čo dávať. „Nobelovo ná-
mestie, Údernícka oproti kú-
palisku Matador, Panónska 
a Vígľašská – dolné trhovisko 
a  okolie Braníka. „Veľa ľudí, 
ktorí sa potrebujú zbaviť od-
padu, ale nechcú ho odhodiť 
do lesa, priťahujú opustené 
budovy. To je práve prípad 
Braníka.“ 

Veľký problém je tiež 
v blízkosti supermarketov, od 
ktorých sa síce očakáva, že sa 
budú starať o svoje okolie, ale 
nie vždy sa to deje. „Naprí-

klad krytý priestor na Nobe-
lovom námestí, ktorý si ľudia 
bez domova vyložia letákmi. 
Tam sa snažíme chodiť raz 
týždenne, pravidelne už rok. 
Pozitívum je, že už naraz ne-
odnášame 5-6 vriec, ale jed-
no-dve.“ 

Jakub sa vždy teší, keď nie-
kto nový dá na ich stránku 
výzvu s  návrhom na uprata-
nie novej lokality. „Pridáme 
sa,“ hovorí a vyzýva ľudí, aby 
našli odvahu zorganizovať 
svoju akciu.

Niekto ide do kina, my 
ideme upratovať

Zelená hliadka svojimi ak-
ciami aktivizovala pred pár 
rokmi mnohých obyvateľov 
aj v Petržalke. Viac ľudí sa za-
ujíma o svoje okolie a čistí ho. 
Vedia, že keď sa skontaktujú 
s  miestnym úradom, ten im 
poskytne rukavice aj vrecia 
a  odpad odvezie. Dávajú sa 
dokopy rodiny s  deťmi. Ne-
potrebujú sa kvôli rozsypané-
mu smetnému košu sťažovať 
na úrade, upracú to sami. 
Pretože niekedy je jedno-
duchšie sa zohnúť, zdvihnúť 
a vyhodiť ako vypisovať mejly 
s presnou lokáciou dvoch od-
hodených fliaš. Suplujú títo 
ľudia úrad? Ako sa na to po-
zeráte... Odpad vás trápi, ale 
riešiť ho má niekto iný? Tak 
potom áno. Upratovanie je 
ich služba pre mestskú časť, 

ale prináša im aj dobrý pocit. 
Krajšie sa totiž pri dome pre-
chádza okolo zelene, keď tam 
človek nevidí igelitové vrecká 
a fľaše. Spájajú užitočné s prí-
jemným. „My sme napríklad 
skupina štyroch, piatich ka-
marátov, jadro našej upra-
tovacej skupiny Za krajšiu 
Petržalku,“ hovorí Jakub. 
„Niekto ide opekať, niekto 
do kina, niekto na chatu, my 
sa stretneme pri upratovaní 
a  potom ideme unavení, ale 
spokojní na pivo...“ 

V  decembri sa stretávali 
každý deň. Vytvorili si totiž 
akýsi upratovací adventný 
kalendár. „Počas druhej vlny 
pandémie to bolo kompliko-
vanejšie, ale priemerne raz za 
dva, tri dni,“ odhaduje Jakub. 
Neboli to však verejné podu-
jatia, hoci odstupy pri zbie-
raní sú logické a  pri veľkých 
skládkach rúška priam žiada-
né. S prichádzajúcim uvoľňo-
vaním však majú veľké plány. 
„A perspektívne aj systémové 
vyčistenie celej Petržalky,“ 
načrtne Jakub predstavy o ka-
lendári s lokalitami Petržalky, 
ktoré by sa upratovali postup-
ne a preventívne. Na to však 
treba spoluprácu všetkých 
- mesta, mestskej časti, vlast-
níkov pozemkov a  dobrovoľ-
níkov. Jakub však ukazuje, že 
to nie je nereálne.

(in)
foto: archív J. K.

„Mrzí sa, že v posledných týždňoch nachá-
dzame po Petržalke dosť použitých ihiel. 
„Chystáme sa vytvoriť mapu lokalít, kde sa 
ich vyzbieralo najviac, aby si ľudia dali po-
zor,“ hovorí Jakub. „Teraz sme ich našli pri 
Chorvátskom ramene, čo ma prekvapilo, 
dosiaľ to bolo hlavne v Kopčanoch, na Kau-
kazskej či Vranovskej.“

Jakub priznáva, 
že istý čas bol uprato-
vaním tak posadnutý, 

že okolo jedného kríčka 
prechádzal aj 15 minút. 

„Musel som prestať 
sledovať a zbierať smeti 

všade,“ smeje sa.

PRED

PRED

PO

PO

Neprehliadnuteľná zmena

Kočánkova ulica

Starohájsky lesík

Aktuálne menu nájdete na           Technopol - Kantina, viac na www.technopolevents.eu

JEDÁLEŇ V

KUTLÍKOVA 17, BRATISLAVA – PETRŽALKA

PRIVÁTNE OSLAVY, SVADBY A STUŽKOVÉ
POCTIVÉ ZÁKUSKY Z CUKRÁRNE LAURENT
DOVOZ JEDÁL DO FIRIEM

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
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VITALAND sú viac ako bežné potraviny. 
So širokým a  pestrým sortimentom takmer 
3000 produktov, zdravých potravín, nápojov, 
bio produktov, vegetariánskych, vegánskych 
a raw výrobkov, si tu každý nájde niečo pre 
seba. V  ponuke sú bezlepkové a  dia výrob-
ky, čerstvé kváskové a  bezlepkové pečivo. 
Sortiment obsahuje množstvo prírodných 
produktov zameraných na podporu imunity. 
Škálu výrobkov dopĺňa prírodná kozmetika, 

eko drogéria a darčekové predmety. 
Aktuálnu ponuku tovaru si môžete pozrieť 

v  internetovom obchode www.vitaland.sk/eshop. 
Tovar si môžete pokojne objednať z pohodlia do-
mova a vyzdvihnúť priamo na predajni. 

Strom Života - malý bio obchodík 
s vegánskym sortimentom, za ktorým 
stoja dve dcéry a  ich mama - ženy, 
ktoré okrem lásky k  sebe spája láska 
k  prírode, zvieratám, zdravej výžive 
a prirodzenému spôsobu života.

Okrem rastlinného zloženia výrob-
kov sa snažíme vyberať produkty v bio 

kvalite, so zdravší-
mi alternatívami 
cukru, bez chémie 
a zbytočných kon-
zervantov. Nájdete u nás aj kozmetiku 
a  drogériu starostlivo vyberanú tak, 
aby jej zloženie bolo čo najviac prírod-
né, bez obsahu toxických látok, ktoré 

zaťažujú nielen náš organizmus, ale aj 
životné prostredie. Drogériu si u nás 
môžete načapovať do vlastných fliaš.

Samozrejmosťou 
je poradenstvo pri 
rôznych stravovacích 
návykoch, ak začínate 
s  vegánstvom alebo 
potrebujete pomôcť 
s  liečením pomocou 
byliniek, sme tu pre 
vás. Súčasťou obcho-
du je aj detský kútik, 
kde sa môžu vaše deti 

pohrať, kým nakupujete a  priestor, 
kde organizujeme menšie prednášky.

Veríme, že naše telo je náš chrám, 
o  ktorý sa treba starať najlepšie, ako 

vieme, či už zdravou výživou, kozme-
tikou alebo vedomým prístupom k ži-
votu. V  tomto duchu vedieme aj náš 
obchod, naša práca je odrazom nášho 
životného štýlu, robíme ju s  láskou 
a nadšením. Ak sa o tom chcete pre-
svedčiť, rady vás privítame v  Strome 
Života.

Aj Petržalka je eko, bio, raw a bezobalová
Nemusíte chodiť do mesta, aby ste si načapovali drogériu do vlastných nádob, kúpili prírodnú kozmetiku  

či kvalitné bio potraviny. Aj v Petržalke už vieme, že nepredáva obal, ale obsah.  

Strom Života
Vegánsky bio obchod 

Muchovo nám. 3 
(vedľa supermarketu Billa)

Po-Pia: 9:00 - 19:00

fb: Strom Života
ig: strom__zivota

Rodinný bio obchodík, v ktorom 
veria, že telo je náš chrám

Riešenie aj pre ekzematikov  
a alergikov

Normálka

Kutlíkova 13
Po-Pi: 8:00 - 19:00
Ne: 14:00 - 17:30

FB: obchodnormalka

Koľko litrov drogérie spláchnete 
za rok v kuchyni, v sprche, v toalete? 
Viete, aký má tento odpad dopad na 
rastliny, živočíchy a  ľudí? Čo robíte 
preto, aby ste ochránili a  zachovali 
zdravú pôdu, vodu a  vzduch? Prie-
merná petržalská rodina vypustí do 
odpadových vôd za rok 56 kg dro-
gérie. Čo je váha takmer troch vriec 
betónovej zmesi, ktoré priemerný 
petržalský tatinko či maminka do-
nesú domov. Reziduá z petržalských 
petrochemikálií v  pracích práškoch 
či čistiacich prostriedkoch sa dajú 
detekovať ešte v delte Dunaja v Ru-

munsku. Z Normálky na Kutlíkovej 
13 si môžete domov doniesť drogé-
riu Sonett, ktorej všetky prostried-
ky na umývanie a  pranie (tenzidy) 
sú vyrobené z rastlinných surových 
materiálov, ktoré sú 100 % biolo-
gicky odbúrateľné. Drogéria Sonett 
nepoužíva žiadne petrochemické 
konzervačné látky, vône alebo farbi-
vá; všetky produkty sú bez enzýmov. 
Sonett (z nemčiny: tak pekný, milý) 
znamená tiež, že v  produktoch sú 
použité len vône z prírodných esen-
ciálnych olejov, pôvodom predovšet-
kým z kontrolovaného ekologického 
pestovania a voľne rastúcich rastlín. 
Z týchto dôvodov sú všetky naše So-
nett produkty silne hypoalergické, 
a  preto vhodné pre ľudí trpiacich 
alergiami. A navyše je možné si túto 
drogériu nakúpiť bezobalovo.

Všetci potrebujeme potraviny. Niekto si ich dopestuje 
sám, ale v modernom svete si ich väčšina z nás nakupu-
je v obchode. Pri nákupe je nevyhnutný obal. Musí však 
byť jednorazový? Potrebujeme mať zakaždým šošovicu 
zabalenú v  sáčku? Je nám jedno kde, prípadne ako bola 
vypestovaná? V dnešnom rýchlom svete sa nad takýmito 
otázkami nezamýšľame. Ryža, šup do košíka, cestoviny 
šup do košíka, pokladňa, zaplatím a idem domov. My v pr-
vom bezobalom eshope na Slovensku www.BezOdpadu.sk 
ponúkame alternatívu. Okrem produktov si u  nás každý 
môže „naklikať“ taký obal, aký mu vyhovuje. Vlastné dózy, 
látkové vrecká, papierové vrecká, použité obaly.  Jednodu-
cho všetko, čo poslúži na prepravu potravín a drogérie od 
nás, ku vám.   U nás nepredáva obal. U nás predáva ob-
sah. Aké máme kritériá výberu obsahu? Pre nás je dôležitá 
krajina pôvodu aj spôsob pestovania. V praktickom živote 
to znamená označenie “slovenský produkt” alebo “BIO” 
produkcia. Už len málokto sa stravuje na hrachu a ovsenej 
kaši, takže zahraničným produktom sa nevyhneme. Avšak 
všimli ste si, odkiaľ je šošovica, ktorú máte doma? Druhá 
vec je to sprofanované BIO. Pre nás BIO produkty nie sú 
o zdraví. Sú hlavne 
o  spôsobe pestova-
nia. Bio produkcia 
je oveľa šetrnejšia 
a  teda dlhodobo 
udržateľná. Už sa 
nám nepodarí vrá-
tiť sa do čias našich 
babičiek, avšak šetr-
nejší spôsob nákupu 
je možný!

DROGÉRIA, KTORÁ NEŠKODÍ

VYBERTE SI OBAL, 
KTORÝ VÁM VYHOVUJE

Zerotoxic - jednoduchý obchodík 
maminy, ktorá by veľmi rada spravila ten-
to svet lepším miestom. Rozhodla 
sa preto, že pod jednou 
strechou bude ponúkať 
netoxické (ohľaduplné 
k pokožke aj prírode) 
produkty nadšencom 
sebe podobným i ne-
podobným. Čo u  nás 
nájdete? Čapovanú dro-
gériu na pranie, umývanie 
riadu, upratovanie od značky 
Sonett, čapovaný ocot (s radosťou vám 
všetko načapujeme aj do vlastných fliaš),  
najrôznejších pomocníkov do domác-
nosti  (aj vo veľkých baleniach), naprí-
klad perkarbonát sodný, praciu sódu, 
sódu bikarbónu, epsomskú soľ či kyseli-
nu citrónovú. Ponúkame tiež tuhé mydlá 
a mydelničky, mydlové vločky, lufu, vrec-
ká a tašky z biobavlny, voskové obrúsky, 
kefy z  kokosových vlákien, bambusové 
zubné kefky, esenciálne oleje či doplnky 
výživy. Dávame si veľmi záležať a starost-
livo k nám vyberáme kozmetiku (na telo, 
pleť, vlasy, zuby, opaľovanie, dekoratívnu 

kozmetiku) vhodnú aj pre 
ekzematikov či alergikov. 
Čo sa dá, to veľmi radi zre-

cyklujeme. Ak máte použité kar-
tónové krabice, výplne do balíkov či 
čisté fľaše na čapovanie drogérie, ne-
váhajte ich k  nám doniesť. Dáme im 
druhý život.

Zerotoxic 

Osuského 3c 
(novšia nižšia bytovka rovno pri 

zastávke Hrobákova):
Pondelok, streda,  

piatok 13:30 – 17:30
Utorok, štvrtok 12:30 – 16:30

https://zerotoxic.sk/

VITALAND 

Nájdete okrem Petržalky aj v Dúbravke, 
Lamači a Karlovej Vsi. 

Adresa: Záporožská 6, Petržalské korzo
MHD – zastávka Gercenova: 88, 99, 

zastávka Záporožská: 80, 88.
Parkovať je možné priamo na ulici pred 

predajňou.

Otváracie hodiny: pondelok - piatok 8:30 
- 12:30, 13:00 - 18:30 hod.

Ďalšie informácie 
nájdete na www.vitaland.sk.

www.BezOdpadu.sk 

Prvý bezobalový  
eshop na Slovensku

Orechy a semená - Sušené ovocie 
Strukoviny – Obilniny – Pochutiny 

Oleje - Domácnosť

0948 707 341
obchod@bezodpadu.sk

Fcb: facebook.com/bezodpadu
IG: bezodpadu_sk

Včelobal sú ručne vyrobené 
obrúsky z vosku od slovenských 
včelárov. Spojením živice, joj-
obového oleja a  včelieho vosku 
sme vytvorili vrstvu, ktorú na-
nášame na certifikovanú bio 
bavlnu. Voskované obrúsky 
a vrecká sú skvelou alternatívou 
jednorazovej plastovej fólie.

Včelobal je ideálny 
na balenie čerstvé-

ho chlebíka 
a  pečiva, 
ovocie a  zeleniny, syrov 

alebo prikrytie misky či 
plechu. 

Nemusíte sa báť, že 
Včelobal nasaje vône 
jedla, stačí ho vyvet-
rať. Jemné opláchnu-
tie vo vlažnej vode 

bez drapľavej hubky pomôže 
udržať obaly čisté. Pri správnej 
starostlivosti vám Včelobal vydrží 
viac ako rok, navyše sa dá ľahko 
obnoviť v každej domácnosti.

Novinkou z dielne Včelobalu 
je podpaľač, ktorý je vyrábaný za 
pomoci znevýhodnených ľudí. 
Podpaľky vyrábame z odrezkov, 
ktoré tvoria náš jediný odpad, 
takto je výroba celkom bezodpa-
dová.

Vo včelobale pečivo dýcha

VIAC AKO BEŽNÉ POTRAVINY

Včelobal 

100 % prírodné obaly na potraviny
Potraviny zabalené vo včelobale vydržia 

dlhšie čerstvé, neoschnú. Obaly sú priľnavé, 
pričom dovolia potravinám dýchať, sú opa-

kovane použiteľné, kompostovateľné. 

www.vcelobal.sk

HAUSNATURA - prvá slovenská mestská farma
V srdci bratislavskej Petržalky vyrást-
la prvá urban farma HAUSNATURA, 
ktorá sa môže hrdo pýšiť pestovaním 
superkvalitných (lepších ako bio) 
plodín. HAUSNATURA je fenomé-
nom nielen urban farmárčenia, ale 
aj fenoménom v oblasti hydroponic-
kého pestovania plodín. Práve fakt 
hydroponického farmárčenia zvyšu-
je kvalitu pestovaných plodín, vďaka 
minimálnemu zaťaženiu enviromen-

tálneho prostredia. HAUSNATURA 
eliminuje uhlíkovú stopu lokálnym 
pestovaním a zaručuje čerstvosť pro-

duktov. Konkrétne hovoríme o  pes-
tovaní šalátovej zeleniny ako je kel, 
listy horčice (perfektné do šalátov), 
rímsky šalát, bylinky ako bazalka 
(pravá, thajská a mix), mäta, petržle-
nová vňať, koriander. Celý sortiment 
HAUSNATURY nájdete na e-shopo-
vej stránke www.hausnatura.sk, v sie-
ti potravín YEME alebo fyzicky na 
adrese Pajštúnska 1 Bratislava - mest-
ská časť Petržalka. Celý rozhovor 

o vzniku a nápade urban farmárčenia, 
so spoluzakladateľom Ing. Filipom 
Toškom, nájdete na našej webovej 
stránke banoviny.sk. 

HAUSNATURA 

Moderná vertikálna mestská farma 
v centre Bratislavy. 

Pajštúnska 1
Bratislava - Petržalka

e-shop: www.hausnatura.sk
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ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

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)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

inzercia_proteza_3.indd 1 14.9.2016 23:31:29

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Prečo sa rozhodnúť pre klimatizáciu 
práve teraz? 
Dôvodov je hneď niekoľko. Na klimatizáciu nebudete vôbec 
čakať, ale budete ju mať nainštalovanú do pár dní od obhliad-
ky a uhradenia zálohy. Navyše nie ste pod časovým stresom 
a nemusíte robiť unáhlené rozhodnutie. Ponuku klimatizácií 
si môžete detailnejšie naštudovať, porovnať si jednotlivých 
dodávateľov a prípadne si môžete dohodnúť aj osobné 
stretnutie priamo u predajcu, kde si klimatizáciu pozriete 
na vlastné oči. Zároveň sa nemusíte obávať, že si budete 
vyberať len z toho, čo na trhu zostalo. Predajcovia totiž majú 
na skladoch dostatok zásob z každého typu klimatizácie.
„Naši zákazníci si u nás môžu vybrať špičkové klimatizácie 
značiek Daikin a Samsung, ktoré sú zaradené v úspornej 
energetickej triede A+, A++ a A+++ a zároveň sú extra ti-
ché (20 – 30 dB, čo je podobné ako šum padajúceho lístia). 
Ku každej klimatizácii z našej ponuky zákazník získa aj vý-
hodnejšiu elektrinu, čo určite ocení počas leta, kedy bude 
doma klimatizáciu využívať naplno. Do 31. 5. 2021 máme 
akciu, v rámci ktorej zákazník od nás získa zadarmo servis 
po 1. roku v hodnote 99 ◊ a poukážku v hodnote 15 ◊ 
na dobrú knižku v kníhkupectve Martinus,“ tvrdí Lenka Ger-
geľová, odborníčka na ZSE Klima. 

Klimatizácia len za 1 ◊ denne a s farebným 
dizajnom zadarmo
Presne tak, aj toto je jedna z výhod, ktoré ZSE ponúka záu-
jemcom v rámci garantovanej služby ZSE Klima Bezstarosti. 
V praxi to znamená, že ak vám klimatizácia prestane fungo-
vať, ZSE ju na mieste opraví alebo vymení za novú. V rámci 
služby ZSE Klima Bezstarosti získate skvelú klimatizáciu len 
za 1 ◊ denne s možnosťou ovládania cez aplikáciu v smart-
fóne a s predĺženou zárukou až na 6 rokov. Nemusíte si 
robiť ťažkú hlavu ani so zabezpečovaním servisnej kontroly, 
pretože pravidelnú ročnú prehliadku klimatizácie máte 
v cene. Navyše, ak si z tejto ponuky vyberiete značku Daikin, 
získate od ZSE do 31. 5. 2021 možnosť vybrať si z viac ako 20 
farebných dizajnov zadarmo. 

Užitočné tipy na záver
Keďže klimatizácia je zariadenie, ktoré by vám malo slúžiť 
naozaj dlho, nechajte jej montáž na firmu, ktorá má na trhu 
dlhoročné skúsenosti. Máte tak istotu, že ak sa vám s klima-

tizáciou čokoľvek stane, budete sa mať na koho v prípade 
potreby obrátiť. Určite si prečítajte recenzie zákazníkov, 
aby ste si urobili obraz o tom, ako boli spokojní s prístu-
pom danej firmy. Pozrite si ich webstránku, všímajte si to, 
či je ich ponuka prehľadná a majú zrozumiteľne uvedené 
všetky potrebné informácie (parametre zariadenia, cena, ...). 
Obzvlášť si dajte pozor na to, aby ste od firmy nekúpili len 
samotné klimatizačné zariadenie, pretože v tom prípade je 
treba počítať s tým, že montáž si budete musieť zabezpečiť 
vo vlastnej réžii. 
„Kvalite našich klimatizácií do bytu alebo domu dôveruje už 
viac ako 3 200 spokojných zákazníkov po celom Slovensku 
a toto číslo neustále rastie. Na webstránke www.zse.sk si môže 
každý pozrieť našu ponuku a v prípade akýchkoľvek otázok 
sme zákazníkom k dispozícii. Stačí si len vybrať ktorúkoľvek 
klimatizáciu, ktorú máme na webe, nechať nám nezáväzný 
kontakt a my zákazníka budeme zakrátko telefonicky kon-
taktovať a odpovieme na všetky jeho otázky,“ dodáva Lenka 
Gergeľová zo ZSE. 

Vonkajšie teploty idú hore, ale klimatizáciu kúpite teraz výhodnejšie
Zo skúseností mnohých dodávateľov klimatizácií 
vyplýva, že väčšina ľudí sa rozhodne zaobstarať 
si klimatizáciu až počas najväčších horúčav. Nie 
je to však najlepší nápad, keďže montéri sú 
v tomto čase maximálne vyťažení a zákazníci, 
ktorí sa chcú doma na poslednú chvíľu 
schladiť, doplácajú tým, že musia na vysnívanú 
klimatizáciu čakať v neznesiteľných teplotách 
aj niekoľko týždňov. Nečakajte preto až do leta, 
a klimatizáciu si zaobstarajte čím skôr. 

Barbara Szalaiová
moderná zmrzlinárka Len za 1 ◊ denne

S klímou od ZSE 
sa budete cítiť 
doma ako doma

Potrebujete poradiť? Napíšte nám na klima@zse.sk 
alebo nás navštívte v ZSE Centre OC Central.
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Čo by teda v  priestore, 
kde je dnes najmä 

trávnatá plocha, malo pribud-
núť? Obytný dom s  približne 
100 až 130 bytmi, občian-
ska vybavenosť ako obchody 
a služby a parkovací dom s 500 
parkovacími miestami. 

Samotná výstavba je reálna 
najskôr v  rokoch 2024-2025. 
Magistrát však odštartoval 
projekt diskusiami s obyvateľ-
mi už teraz – chce poznať ich 
názor ešte predtým, ako v júni 

Začiatkom februára poda-
la Slovenska kanoistika 

o.z. žiadosť o vydanie územ-
ného rozhodnutia na stavbu. 
Jej súčasťou je , vybudovanie 
profesionálnej dráhy a  záze-
mia pre prípravu rýchlost-
ných kanoistov a  veslárov 
a  pre organizovanie národ-

ných a  medzinárodných 
podujatí. Stavať sa bude ob-
jekt zväzu kanoistiky, veslár-
skeho zväzu, hangár, šatne, 
športová hala s  parkovaním 
a  sadovými úpravami, most 
cez Jarovské rameno, Most 
Cieľ či prehlbovať Jarovské 
rameno... 

Centrum bude mať se-
zónny charakter a  cez zimné 
obdobie sa areál nebude vy-
užívať. Projekt sa má budovať 
v štyroch etapách, investičné 
náklady sú 30 miliónov eur. 

(pn)
foto: Správa o hodnotení,  

Ekojet

Centrum na Veľkom Zemníku žiada 
o územné rozhodnutie
Postupuje nielen výstavba šiesteho mosta cez Dunaj, ale aj projekt Centrum 
rýchlostnej kanoistiky a veslovania, Bratislava-Jarovce, ktorý sa nachádza neďa-
leko od neho na Veľkom Zemníku.

Chystá sa výstavba nájomných domov,Na konci Petržalky, 
v Janíkovom dvore, 

pri depe nezreali-
zovaného metra, sa 

mesto chystá po-
staviť nájomné byty 

a parkovací dom. 
Spôsobom, akým 

o tom komunikuje 
s dotknutými oby-
vateľmi Vígľašskej 

a Vyšehradskej ulice, 
by sa mali inšpirovať 
všetci, ktorí chystajú 
výstavbu v zastava-

nom území. 

mesto zaujíma váš názor

2021 vyhlási architektonickú 
súťaž, pretože do jej zadania 
chce vložiť aj predstavy oby-
vateľov.

Na jeseň by sa potom malo 
konať už klasické stretnutie 
s  obyvateľmi, kde im mesto 
predstaví víťazný návrh, 
o ktorom opäť prebehne dis-
kusia.

Byty pre ľudí s potreb-
nými povolaniami

Koncom apríla sa konalo 
verejné prerokovanie návrhu 
Urbanistickej štúdie umiest-
nenia nájomného bývania na 
území Bratislavy. Petržalky sa 
týkajú lokality v  Janíkovom 
dvore a  na Muchovom ná-
mestí. Obyvatelia Janíkovho 
dvora mali možnosť sa po-
zhovárať s  odborníkmi on-
line aj samostatne niekoľko 
dní predtým. Boris Hrbáň, 
koordinátor mestského ná-
jomného bývania, vysvetlil, 
prečo vlastne Bratislava po-
trebuje stavať nájomné byty. 
Odpoveď je prostá - pretože 
ich nemá. Oproti porovna-
teľnému Brnu, ktoré ich má 
28-tisíc, disponuje Bratislava 
2000 bytmi, z  toho polovica 
je v  správe mestských častí. 
Okrem toho tu máme oby-
vateľov reštituovaných bytov, 
ktorým je mesto povinné 
zabezpečiť náhradné býva-
nie. A  tiež ľudí s  povolania-

mi, ktoré sú nevyhnutné pre 
chod mesta, ale nezarábajú 
toľko, aby si mohli dovoliť 
vlastný byt. A preto ich je ne-
dostatok. To je aj odpoveď na 
obavy ľudí, kto v  nájomných 
bytoch bude bývať. Tými 
potrebnými povolaniami sú 
totiž učitelia, opatrovateľky, 
mestskí policajti, zdravotné 
sestry, vodiči MHD...

Mestský komplex s  pri-
bližne 130 bytmi nebude 
vyšší ako existujúca zástavba, 
uviedli odborníci mesta. Ráta 
sa v  ňom aj s  komunitnými 
priestormi, ktoré chce mesto 
vo všetkých svojich projek-
toch. Takmer 70 percent rie-
šeného pozemku bude tvoriť 
verejný priestor. Na nový park 
sa zmení aj aktuálne otočisko 
autobusov, ktoré sa presunie 
k  novej električke. Zastávka 
však zostane. 

V  blízkosti mestského 
domu bude stáť parkovací 
dom s  500 miestami a  ze-

lenou strechou. Je to preň 
ideálne miesto, keďže vodiči 
prichádzajúci do hlavného 
mesta z  Panónskej, tu môžu 
odstaviť svoje autá a  dostať 
sa novou električkou rovno 
do centra. Nočné parkovanie 
pre rezidentov s  parkovacou 
kartou tu bude zdarma. Pri-
vítali by ste v ňom bezpečné 
parkovanie pre bicykle alebo 
uzatvárateľné priestory pre 
parkovanie motoriek? Aké 
obchody a služby v komplexe 
by mali pribudnúť v  rámci 
občianskej vybavenosti? Aj to 
zaujíma Metropolitný inštú-
tut, ktorý pripravuje architek-
tonickú súťaž. Máte otázku 
alebo podnet? Píšte na parti-
cipacia@mib.sk.

V  rámci diskusie zaznela 
aj otázka, či polovicu parko-
vacieho domu neobsadia ná-
jomníci 130 bytov. Peter Her-
ceg, splnomocnenec mesta 
pre parkovaciu politiku, tvrdí, 
že nájomníkmi sú obyvatelia, 

u ktorých nie je predpoklad, 
že budú mať dve autá na ro-
dinu. „Predpokladáme skôr 
0,7 auta na byt,“ uviedol. 
Ďalší obyvateľ sa pýtal, prečo 
mesto nezvažovalo postaviť 
parkovací dom na opačnej 
strane, kde je dnes parkovis-
ko. Odpoveď je, že jednak je 
táto plocha príliš blízko pri 
obytných domoch, aby tu 
vyrástol nový objekt, jednak 
chceli prepojiť obytný a  par-
kovací dom, aby nezastavali 
toľko plochy. Pozemok na 
opačnej strane je však takisto 
mestský a odborníci sa nebrá-
nia zmene, ak zo súťaže vyjde 
iný, lepší nápad, na revitalizá-
ciu tohto priestoru.  

Po vyhlásení architektonic-
kej súťaže v júni, sa tento rok 
chystá na jeseň ešte participá-
cia s verejnosťou o víťaznom 
návrhu. V  rokoch 2022-2024 
bude projekt žiadať o  po-
trebné povolenia, 2024-2025 
by sa mala realizovať výstav-

ba. Spustenie parkovacieho 
domu a odovzdanie bytov sa 
pri optimistickom variante 
zrealizuje v roku 2026. 

Muchovo námestie 
tiež ráta s parkovacím 
domom

Projekt na Muchovom ná-
mestí je k  realizácii bližšie. 
Čaká na stavebné povolenie, 
výstavba by sa mala realizovať 
na budúci rok, odovzdanie 
bytov v  roku 2023. V  prvej 
etape sa ráta so 103 bytmi (52 
bytov pre ľudí s  potrebnými 
povolaniami a  53 bytov pre 
nájomcov z  reštituovaných 
bytov) na ôsmich podlažiach, 
v druhej s 50 bytmi. Súčasťou 
má byť takisto verejný park. 
Obyvateľov najviac zaujíma 
otázka parkovania, pretože 
v  projekte sa neráta s  pod-
zemnými garážami, pretože 
tie sú podstatne drahšie ako 
parkovací dom. Drahan Pet-
rovič zo spoločnosti Metro, 
ktorý je zároveň petržalským 

poslancom, už minulý rok 
počas verejnej diskusie s oby-
vateľmi vysvetlil, že parko-
vacie miesta plánuje mesto 
získať úpravou pozdĺžneho 
parkovania na kolmé v okolí, 
čím získajú 60 parkovacích 
miest. Pod električkovým 
premostením na pozemkoch 
mesta by malo pribudnúť 124 
parkovacích miest pre obyva-
teľov bytov a  pozdĺž násypu 
električkovej trate pribudne 
ďalších 38 nových parkova-
cích miest. V druhej etape sa 
pod električkovým premos-
tením ráta s  výstavbou par-
kovacieho domu pre 490 áut. 
Na to je však potrebná zmena 
územného plánu. Ak sa to 
podarí, stalo by sa toto miesto 
bodom, kde by sa železnica 
spájala s električkou, mohli by 
ste tu vystúpiť z vlaku z Vied-
ne a prestúpiť na električku do 
centra. 

(in)
foto: prezentácia  

magistrátu
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kontakt.: www.strecnianska.sk     www.ambulapraktika.com 
tel: 0905 592 157, 0907 793 767

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

Pokračovanie zo strany 1
Niet z čoho odpísať spotre-

bu. Avšak vymeniť sa neda-
jú, pretože  inštalatér by pri 
výmene vytrhol aj časť rúry,“ 
hovorí. „Už sme mali v dome 
poistnú udalosť za viac ako 
8-tisíc eur po vytopení prá-
ve kvôli rozpadávajúcim sa 
stupačkám. Tie sú ešte prio-
ritnejšie ako strecha.“

Do žiadneho z  bytov sa 
nedostaneme, ale stačí nám 
prejsť sa aj po spoločných 
priestoroch, aby sme videli 
rozpad v  priamom prenose. 
Strecha sa roky len plátala, je 
preliačená, s  mlákami vody, 
zhrdzavenými odtokmi, do 
domu na hornom poschodí 
zateká. Schádzame po scho-
disku. Mnohé schodisko-
vé dvere sú bez sklených 
výplní, je tu neporiadok, 
zvyšky jedál na schodoch, 
steny pomaľované, ľudia ne-
chávajú nepotrebný nábytok 
na medziposchodiach rovna-
ko bezproblémovo ako pred 
kontajnerovým stojiskom... 
„Stále sa tu niečo opravuje. 

Bytový podnik opraví vy-
kopnuté dvere, o  dva dni sú 
znova v rovnakom stave. Vy-
maľujeme, o  mesiac sú steny 
posprejované...“ konštatuje 
Miroslav Dragun, ktorý je 
zároveň   predseda dozornej 
rady Bytového podniku Petr-
žalka. „Nájomcovia si ničia 
vlastný dom.“

Dolu v  pivniciach 
sa hromadí len ne-
poriadok, Nikto by si 
tu nič cenné neodlo-
žil. Vidíme otvorené 
rozvodové skrine, 
odhalené káble, na 
výťahu svieti nápis 
„Chceš piko, choď na 
druhé poschodie...“. 
Nevedno, či je to 
promo alebo oho-
váranie, tento dom má však 
všetky predpoklady stať sa 
druhým Pentagonom. 

V tomto  
´baráku´ to vrie 

„Všetci nie sme takí,“ ho-
vorí nám jedna z obyvateliek 
a  tvrdí, že kým jedna časť 

nájomcov dom ničí, druhá 
ticho trpí. Má ťažké srdce na 
mestskú časť, že predlžuje 
tento materiálny aj medziľud-
ský rozklad. Bojí sa však ozvať 
s kritikou verejne. Má zmluvu 
na dobu určitú, a obavy, žeby 
jej ju nemuseli predĺžiť. A ona 
nemá kam ísť. „Zvončeky nám 
nefungujú, „pípač“ občas, vý-
ťahové dvere sa tu opravujú 
každú chvíľu. V  mnohých 
bytoch to nie je o  nič lepšie. 
Prehnité balkóny, steny nám 
praskajú, nefungujú radiá-
tory, bez ventilov kúria príliš 
alebo vôbec. Neraz investuje-
me do opráv nájomného bytu 
sami vlastné peniaze. A to za 
garzónku platím nájomné 
120 eur. Je to málo?“

Jej monológ je zúfalý. Do 
bytu by vraj nezavolala ani 

kamarátku na kávu, 
lebo sa hanbí za dom. V zime 
v  ňom prespávali ľudia bez 
domova, teraz sa tu neraz 
schádzajú asociálni puberťá-
ci. „Nevieme sa zbaviť plo-
štíc, pretože nie všetci otvo-
ria deratizérom. Keď som sa 
sem sťahovala, boli tú šváby. 
Nadávame na upratovačky, 
že si poriadne nerobia svoju 
robotu, ale to ani nie je reál-
ne, keď tu máte ľudí, ktorí tu 
každý deň urobia bordel. Pre-
čo nám ich sem dávajú?“ pýta 
sa zúfalo.

V dome je 250 bytov, zhru-
ba v  polovici bývajú seniori 
- dom slúžil ako Dom s opat-
rovateľskou službou s vrátni-
cou -, do ďalších sa presťaho-
vali ľudia zo sociálnych bytov 
na Čapajevovej ulici. Pred 
15 rokmi objekt chránila aj 
SBS-ka, v  snahe odhaľovať 
čiernych nájomníkov a zabra-
ňovať konfliktom. Nahradili 
ich kamery, ktoré, bohužiaľ, 
nestačia. Vandalizmu dosta-
točne nezabraňujú.

„Máme tu majiteľov bojo-
vých plemien, skúste im po-
vedať, že sa vám nepáčia ex-
krementy ich psov vo výťahu. 
Susedské vzťahy sú príšerné. 
Voláme na seba navzájom 
políciu, robíme si napriek, 
slušní kontra neslušní, v tom-
to baráku to vrie. A mestskej 
časti akoby bolo úplne jedno, 
komu prenajíma byty a  ako 
sa istí ľudia správajú k ostat-
ným nájomcom. Chodím sem 

len spať. Kým nemusím, nie 
som tu. “

Aký bol bol osud domu 
v súkromných rukách?

Tristotisíc eur za výmenu 
stupačiek a opravu strechy je 
len torzom toho, čo do tohto 
domu treba investovať. „Cel-
kový rozpočet je okolo 2,5 - 3 
milióny eur,“ hovorí poslanec 
Miroslav Dragun o  kom-
plexnej obnove. „Tá zahŕňa 
rozvody, výťahy, schodiská, 
vstupné brány, maliarske 
práce, výmenu poškodených 
podlahovín, okien, zateple-
nie domu, ale aj odstránenie 
systémových porúch loggií. 
Túto sumu chce mestská časť 
a  mesto spoločne získať zo 
Štátneho fondu rozvoja bý-
vania.“

A  čo rekonštrukcie bytov? 
Aj preto sa pred dvoma rokmi 
opäť objavila otázka, či majú 
všetci Petržalčania  splácať 
miliónový úver za opravu 
domu, o ktorý sa samospráva 
roky  nestarala, čím výrazne 
prispela k jeho devastácii a či 
nie je lepšie byty odpredať 
a  nechať rekonštrukciu na 
nových vlastníkov. Niektorí 
nájomníci do svojich bytov 
už investovali nemalé finanč-
né prostriedky. Aj tí, čo majú 
nájmy na dobu určitú, majú 
minimálne vlastné kuchyne či 
bezpečnostné dvere. 

Podľa informácií z  febru-
ára 2020 má 200 nájomcov 
(z 245 bytov) záujem o  jeho 

prevod do osobného vlastníc-
tva. Starosta Ján Hrčka na za-
stupiteľstve uviedol, že z 240 
nájomcov bytov tam 38 býva 
od v rozmedzí rokov 1981 do 
1992, 33 od rokov 1993-2003, 
15 od rokov 2004 do 2013. 
Z 240 nájomcov tam 86 býva 
na dobu neurčitú. „Technicky 
vzaté, ak by sa odpredávalo, 
tá prvá skupina by mala ná-
rok. Druhá zrejme tiež, tretia 
je otázna. Zvyšných 150 ná-
jomcov má zmluvy na dobu 
určitú a  nadobudli ich pod-
ľa mojich informácií po 1.1. 
2014,“ vyjadril sa. 

V  lete 2020 prijali petržal-
skí poslanci uznesenie, v kto-
rom nesúhlasia s odpredajom 
a chcú nájomný dom zrekon-
štruovať pre potreby mestskej 
časti. S  tým nesúhlasia niek-
torí nájomcovia, sú presved-
čení, že na odpredaj majú ná-
rok a rozhodnutí sa súdiť.

„Dom by mal zostať nájom-
ný. Žijú v ňom rôzne skupiny 
obyvateľov, seniori, čo chcú 
v  pokoji dožiť, osamelí rodi-
čia s deťmi, sociálne prípady, 
ktorí na väčšie ako regulova-
né nájomné nemajú, a  tiež 
ťažšie prispôsobiví. Mnohí 
nemajú predstavu, čo taká 
rekonštrukcia obnáša, koľ-
ko ich bude stáť, úver a  jeho 
splácanie by si nemohli do-
voliť, veď ani teraz sa v tom-
to dome netvorí fond opráv, 
dotuje ho mestská časť. A ná-
jomné vysoké náklady nepo-
krýva. Skutočne sa obávam, 
aký by bol osud tohto domu, 
keby sa časť bytov predala 
do súkromných rúk,“ hovorí 

poslanec Miroslav Dragun. 
„Po odpredaji by mestská časť 
stratila dosah nad tým, kto tu 
býva a kto nie. Takto aj vďaka 
nájomným zmluvám na dobu 
určitú tento dosah má. Toto je 
dom, kde je 250 bytov. Všetci 
vieme, že v  oveľa menších 
panelákoch majú vlastníci 
problém sa dohodnúť. Viete 
si to predstaviť tu? Veď to sú 
štyri klasické 12-poschodové 
paneláky s jedným vchodom?! 
Keby sme byty odpredali päť-
desiatim záujemcom, ako by 
riešili rekonštrukciu domu? 
Oni by do toho investova-
li a  tí ďalší by im to ničili? 
Problém tu bude, či sa byty 
predajú alebo nepredajú, či 
sa dom zrekonštruuje alebo 
nie...“ tvrdí poslanec a je pre-
svedčený, že pre mestskú časť 
je lepšie do domu investovať, 
a byty dať do prenájmu učite-
ľom, sociálnym pracovníkom 
a podobne, ako ho nechať na-
pospas osudu. 

Pýtame sa našej anonym-
nej respondentky, ako to vidí 
ona. „Byt by som si kúpila, 
predala a ušla odtiaľto,“ pri-
znáva. Neverí totiž, žeby sa 
po odpredaji zlepšil prístup 

obyvateľov k  spoločnému 
majetku a  tiež vzťahy. „Zišla 
by sa tu stála bezpečnostná 
služba, ale platili by sme si 
ju? Pochybujem.“

V júni, keď sa bude schva-
ľovať záverečný účet, bude 
jasné, či sa nájdu prvé penia-
ze pre dom na Medveďovej. 
Podľa Miroslava Draguna sú 
tomu poslanci naklonení. „V 
lete by mohla prebehnúť sú-
ťaž, v septembri, októbri by sa 
mohlo začať,“ je optimistom. 
Nemá logiku, aby mestská 
časť investovala tisíce do pro-
jektu, ktorý sa chystá predať. 
Táto prvá investícia by teda 
bola jasným signálom pre 
nájomcov, že samospráva im 
už byty odpredať neplánuje. 
V rovnakom duchu sa vyjadril 
aj starosta Ján Hrčka v online 
diskusii. „Pokiaľ má do zde-
vastovej budovy mestská časť 
investovať, tak len za pod-
mienky, že byty nebude pre-
dávať,“ povedal. „A uznesenie 
mestského zastupiteľstva je, 
že byty sa nebudú predávať, 
ale budova sa bude rekon-
štruovať.“ 

(in)
foto: Marian Dekan

Výťahové dvere sa tu  
opravujú každú chvíľu.

S Í D L I S K OS Í D L I S K O

Mnohé schodiskové dvere sú bez sklených výplní, je 
tu neporiadok, zvyšky jedál na schodoch, do domu na 
hornom poschodí zateká.Do pivnice by ste si nič len trocha vzácnejšie nedali. 

Strecha sa roky len plátala, je preliačená,  
s mlákami vody, zhrdzavenými odtokmi...

➤

➤

➤

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

●	VODIČ „B“, „T“  - 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
   do výšky 1,85 €/hod. brutto 
●	VODIČ „C“  - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto

●	RUČNÝ   - 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
 PRACOVNÍK   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
Kontaktná osoba: Júlia Pavelová 

Tel. : 02 6825 5314, j.pavelova@salesianer.sk

Termín nástupu: ihneď

„Pracovník práčovne“ a „Údržbár“
Ponúkaná mzda Pracovník práčovne (brutto) 650€

Ponúkaná mzda Údržbár (brutto) 1500€
+ výkonnostné odmeny a príplatky podľa Zákonníka práce

SALESIANER MIETTEX s.r.o., Panónska cesta 3943, Petržalka
hľadá do svojej prevádzky práčovne pracovníkov a pracovníčky

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

PRÁCA V MODERNEJ PREVÁDZKE

REGISTRÁCIA A VIAC INFO: 

www.petrzalskipatraci.sk

Mostík sa  
rozpadáva

Na Tematínskej uli-
ci  je  mos-

tík cez Chorvátske rame-
no, z ktorého odpadáva-
jú betónové kusy...
 Ivan Štelmák

Viem  
byť Petržalčan!

Týždeň čo týždeň som sa 
smerujúc k  MOM-ke na 

Hrobákovej zabávala na troch 
pánoch bez domova, ktorí žijú 
vo výklenku kotolne neďaleko 
testovacieho centra. Buď sa 
hádali alebo spali. Vtipné to 
bolo najmä v kontexte so žia-
rivým logom „Viem byť Petržal-
čan“ za ich chrbtami.
 Jana K.

Pri tenisových kurtoch za 
domom seniorov na Polo-

reckého sú lavičky, na ktorých 
radi sedávajú nielen obyvatelia 
domova. Neviem pochopiť, 
kto má potrebu zničiť funkčnú 
lavičku, ktorá slúži všetkým? 

Chceme pekné prostredie 
na našom sídlisku, chceme 
poriadok, nové lavičky, nové 
smetné koše... Ale oplatí sa to 
vôbec, keď ich zopár frustro-
vaných idiotov sústavne ničí? 

 čitateľka

Kto ju potreboval zničiť?

Na bývalom basketba-
lovom ihrisku na 

Znievskej, kde je už síce len 
jeden funkčný kôš, nedávno 
odstránili pletivo na plote. 
Ľudia tam chodievali hrávať 
aj badminton a chlapci futbal. 
Zaujímalo by ma, či sa bude 
dávať nové, pretože občas sme 
si tam chodievali zakopať so 
synom, lenže bez oplotenia už 
na to nemám odvahu. Z oboch 
strán je cesta a  zaparkované 
autá, nerisknem, že kopneme 
loptu do nejakého z nich a po-

škodíme ho. Nové oplotenie 
by sa tam preto zišlo. 

 Matúš
(pozn. red. Miestny úrad 

dal staré oplotenie dolu, pre-
tože bolo poškodené, trčali 
z  neho drôty, na ktorých si 
mohol niekto ublížiť. Viacero 
basketbalových ihrísk v  Petr-
žalke plot nemá a fungujú, ale 
vzhľadom na to, že od obyva-
teľov Znievskej prišli podnety 
na obnovenie plota na ich ih-
risku, miestny úrad túto otáz-
ku aktuálne zvažuje.) 

Dajú nové oplotenie?
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„Dodnes sa smejem pri 
predstave, že vo vlá-

čiku chceli všetky deti sedieť 
v  rušni, hoci vláčik chodil 
dokola. Lenže tam bol zvo-
nec!“ hovorí Peter. „To boli 
boje o tie lukratívne miesta... 
a  často končili aj plačom. 
A  dokonalá atrakcia bol aj 
zrkadlový labyrint. Poobede 
boli už zrkadlá tak ochytané 
a  špinavé, že ste ním mohli 
prebehnúť. Napriek tomu 
nás to do nemoty bavilo 
a  pýtali sme od rodičov pe-
niaze na ďalší vstup. Koru-
nu, maximálne dve to vtedy 
stálo.“ 

Róbert spomenie svoj spl-
nený sen „zalietať si“ na loo-
pingu. „Musel som čakať. Bol 
až od dvanástich rokov. A keď 

som sa naň napokon dostal, 
tak som sa povracal...“

Hádam neexistuje Bra-
tislavčan, ktorý by sa ne-
usmial a  nevybavil si nejakú 
spomienku na 80. a  90. roky 
na Tyršovom nábreží. „Na 
kolotoče sa šlo automaticky 
po prvomájovom sprievode, 
my z  Petržalky sme to mali 
po ceste domov,“ hovorí Tina 
a  Marián pridáva, že cho-
dil s  rodičmi tiež, hoci boli 
z  Kramárov. „Trávili sme tu 
čas, kým začali po sprievode 
zase jazdiť autobusy a trolej-
busy.“ 

Najväčší nátresk bol na au-
todróme. „Pamätám sa, ako 
sme stáli pri okraji plochy, 
priam v  štartovacej pozícii, 
a  keď autíčka zastali, vrh-

li sa na ňu nejaké obsadiť. 
Museli ste byť rýchli, inak 
ste mali smolu. Autíčka stáli 
päť korún, to bolo dosť, rodi-
čia ma na ne pustili len raz 
počas Prvého mája. Ale  tí 
chlapci, čo ich obsluhova-
li... Mala som možno dva-
násť, ale keď sa mi postavil 
zozadu na auto a  chvíľu sa 
viezol, bola som v  siedmom 
nebi. Dnes už ľudia pozera-
jú na kolotočiarov zvrchu, 
ale vtedy som mala pocit, že 
sú to králi. Väčšie dievčatá, 
ktoré s  nimi poflirtovali, ne-
chávali na reťazovke točiť 
sa aj dlhšie, niekedy až pri-
dlho,“ smeje sa Tina. Smiech 
ju však prejde hneď, ako si 
spomenie na ruské kolo. „Čo 
najskôr vyzeralo ako vzrúšo 
s  výhľadom, sa zmenilo na 
horor. Skončila som s hlavou 
na kolenách a celý čas jačala, 
že vypadnem. Tá kabínka sa 
hýbala a  keď ste boli úplne 
hore a  pod vami tá ničota... 
no des.“  

A netreba zabudnúť na 
labute. „Na tie ma rodičia 
nechceli pustiť, kvôli tomu, že 
koloval príbeh, ako sa jedna 
pokazila, niekto z nej vypadol 
a  zabil sa. Či sa to skutočne 
stalo alebo je to jedna z  ur-

ban legend, dodnes neviem,“ 
spomína Matej. 

O strelnici sa zas hovorilo, 
že vychyľujú mušku na vzdu-
chovkách, aby ste netrafili. 
„Neviem, či to tak bolo, ja som 
netrafil skôr preto, že keď som 
mieril a niekto akurát vystúpil 
po schodíkoch k tej maringot-
ke, labilné laty pod nohami 
ma celého rozkývali,“ nadvä-
zuje Peter, ale pochváli sa, že 
väčšinou bol úspešný. „Mohli 
ste si vystreliť ružu alebo dlhú 
americkú cigaretu... ja som 
chcel skákaciu opičku. Pamä-
táte si ju, vnútri bola krieda.“

A  ešte niečo je neoddeli-
teľne späté s kolotočmi. Cuk-
rová vata. Za tou sme sa išli 
zabiť všetci kompletne. Dve 

koruny stála. Potom desať. 
Dnes stojí dve eurá...

  
Patrí do histórie

Bratislavčania mali vďa-
ka lunaparku pocit, že hody 
v  meste sú každý víkend. 
To skončilo začiatkom roka 
2004, kedy kolotoče rozobrali 
a  odviezli. Náš spomienkový 
optimizmus nás dnes pre-
sviedča, žeby bolo krásne, 
keby tu lunapark stále bol. Je 
to ilúzia. Hodil sa presne do 
doby, v  ktorej bol. A  je pek-
né, že v nej aj zostal. Je to ako 
s filmami. Remake sa máloke-
dy vydarí.  (in)

foto: archiv A. Šmotlák, 
Milan Pavlovič,   

OZ Bratislava a jej Premeny

Pýtali sme sa dnešných päťdesiatnikov, ako 
si spomínajú na 1. a 9. máj na kolotočoch 

v Petržalke. Tu sú ich spomienky.  

Čo vám napadne,  
keď sa povie lunapark?

„Robíme, čo môžeme, 
teda to, čo nám opatre-

nia dovoľujú - online stretnu-
tia, tréningy s menšími deťmi 
v  mikro skupinách, snažíme 
sa ich vzdelávať, motivovať, 
aby trénovali aj sami, ale je to 
už veľmi dlho,“ hovorí za klub, 
ktorý združuje asi 200 detí. 
Čakajú na jar a leto. To možno 
vyrieši problém s  tréningami, 
ale ako to bude ďalej so súťa-
žami, nikto nevie.

V  Petržalke dnes vyrastajú 
hokejbalové ihriská, florbal je 
akoby jeho soft verziou. Ne-
mohli by sa o ihriská podeliť? 
Bohužiaľ nie, hrať turnaje na 
betóne florbalisti nemôžu. 
Ľahké plastové hokejky by 
sa zničili, loptičku by mohlo 
odfúknuť. Sú odkázaní na 
vnútorné priestory. Vladimír 
Roziak tvrdí, že rátajú s  tým, 
že niektoré deti prestanú 
kvôli nútenej prestávke hrať 
úplne, zároveň však očaká-
va nový dopyt. Florbal totiž 
deti priťahuje. Nie je taký 
fyzicky náročný ako hokej, je 

menej kontaktný, ale rýchly 
a technický, divácky atraktív-
ny zrejme aj preto, že v ňom 
padá veľa gólov, brankár totiž 
nechytá loptičku hokejkou, 
ale rukami. Táto hra je za-
ujímavá aj pre dievčatá. Tie 
mladšie vedia v  pohode hrať 
aj s chlapcami. 

Aj 25-tisícové Topoľčany 
sú na tom lepšie 

Záujem o florbal je v Petr-
žalke veľký, bohužiaľ, naša 
mestská časť nemá jedinú 
halu, v ktorej by sa mohol hrať 
oficiálny florbalový zápas. 

Detské súťaže aj tréningy 
bývajú na Strednej odbornej 
škole technickej na Vranovskej 
ulici. „Tam sa môžu hrať zápa-
sy pre deti do 13 rokov, ostatní 
hrajú v  športovej hale Elán, 
v  Karlovke alebo v  Mlynskej 
doline... kde je voľné,“ opisuje 
predseda klubu Snipers reali-
tu. V Petržalke nedokážu po-
kryť ani tréningové kapacity, 
ktoré by potrebovali. Nie sú 
jediným športom, ktorý volá 

po multifunkčnej hale v našej 
mestskej časti. Keď si porov-
náte 25-tisícové Topoľčany, 
ktoré nedávno zrekonštruo-
vali mestskú halu a  vytvorili 
v  nej 2000 miest na sedenie, 
alebo 31-tisícový Liptovský 
Mikuláš, ktorý má vlastnú 
Liptov Arénu, so 100-tisíco-
vou Petržalkou, ktorá nemá 
nič... Nechápete. Uživili by sa 
tu aj štyri. 

Aktuálne prebieha súťaž na 
prenájom haly na Prokofievo-
vej. „Pre nás by mala význam 

Ako sa mu darí v Petržalke, 
ktorá žiadnu halu nemá?
Keď sa spýtate svojich detí na florbal, určite vám povedia, že už ho 
hrali v škole na telesnej výchove. Práve tento halový šport zasiahla 
pandémia veľmi kruto. „Súťaže boli zrušené. Snažili sme sa získať 
výnimku ako ostatné halové športy, ale rovnako ako futsalisti, nie 
sme profesionáli, takže sme neuspeli,“ smutne konštatuje predseda 
petržalského klubu Snipers Bratislava Vladimír Roziak. 

Čo je s halou pred Ekonomickou univerzitou?
Základný kameň viacúčelovej športovej haly s hracou plochou minimálne 42x24 metrov s gra-

fickým vyznačením viacerých ihrísk pre rôzne športy - volejbal, basketbal, futsal, florbal, hádza-
nú či bedminton, a hľadiskom s 350 stálymi miestami a možnosťou mobilných tribún (400) za 
2,28 milióna eur bez DPH, poklepali vo februári 2020. V akom je aktuálne štádiu? Pýtali sme sa 
Júliusa Dubovského, prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu, ktorá na ňu získala 
financie z výzvy ministerstva školstva. „Stavať sa ešte nezačalo.Niekoľkomesačné zdržanie spô-
sobil jednak chronický účastník povoľovacích konaní, ktorý sa odvolal voči výrubovému kona-
niu štyroch stromov, jednak pandemické opatrenia. Výrubové konanie sme napriek tomu stihli 
do 30.3., máme od mesta kladné rozhodnutie o investičnom zámere, už aj územné rozhodnutie 
z mestskej časti, čakáme na stavebné povolenie. Súbežne s ním chystáme súťaž na zhotoviteľa. 
Dúfame, že povolenie získame v polovici mája. Kvôli pandémii budeme mať aj odklad na prein-
vestovanie prostriedkov do decembra 2022,“ informoval nás Július Dubovský. Haly sa teda Petr-
žalka dočká najskôr na budúci rok.  

Florbal je halový šport. 

na tréningy a súťaže menších 
detí, ale na turnaje by tiež ne-
bola vhodná. My potrebujeme 
rozmery hádzanárskeho ihris-
ka – 40 krát 20 metrov, a taký 
priestor s  tribúnou pre publi-
kum v  Petržalke neexistuje. 
Napriek tomu boli florbalisti 
ochotní starať sa o údržbu tej-
to haly z vlastných prostried-
kov. „Máme veľkú komunitu 
aktívnych rodičov, čo majú 
napríklad stavebné firmy. Ve-
deli by sme nejaké veci opraviť 
svojpomocne alebo v  rámci 
bartra, sponzoringu, lenže 
to by sa nedalo započítať do 
preinvestovaných peňazí. Tie 
podmienky preinvestovať po-
čas 10 rokov milión eur sú pre 
nás nereálne.“

Hovorí sa aj o výstavbe hál 
na školských dvoroch. Jednu 
chcú na ZŠ Holíčska stavať 
zápasníci. „To je aj náš sen, ale 
pokiaľ nenájdeme investora 
s kapitálom 600-tisíc eur, ne-
vieme sa pohnúť,“ hovorí Vla-
dimír Roziak.

A  tak sú petržalské kluby 
nútené riešiť svoju situáciu 
prenájmom cudzích priesto-
rov. „Ročne platíme za prená-
jom hál 60-70-tisíc eur,“ po-
kračuje. „Často súkromníkom, 
ale, chvalabohu, za nich, lebo 
inak by sme vôbec nemali kde 
hrať. Mestská časť teda dáva 
dotácie klubom, ale tie idú 
rovno na prenájom. Pritom 
väčší zmysel by malo, keby 
investovala do výstavby haly 
a namiesto dotácií by preroz-
deľovala časť prenájmu.“ 

Dievčatá, naberte  
odvahu a pridajte sa

Po pandémii sa ceny za pre-
nájom hál zrejme ešte zvýšia. 

Čo urobia kluby? Zdvihnú 
členské, čím sa stane člen-
stvo nereálne pre niektoré 
deti alebo ho budú dotovať. 
To však spôsobí, že klub bude 
len prežívať, na rozvoj mu už 
nezostane. „Doteraz sme sa 
stále snažili rozširovať a  byť 
klubom pre všetkých. Stále 
prijímame deti, ktoré chcú 
hrať, majú záujem chodiť na 
tréningy, ale všetkých upozor-
ňujeme, že nie sme krúžok, 
ale klub a rodič by mal počí-
tať s tým, že deti by mali cho-
diť na každý tréning a každý 
zápas, nie fungovať systémom 
– túto sobotu nemôžem, stará 
mama oslavuje narodeniny,“ 
vysvetľuje predseda Snipers. 
Pretože, keď je problém s ha-
lami i  trénermi, nemôžu si 
dovoliť komfort, že im na tré-
ning príde namiesto dvadsia-
tich len osem detí. 

„Neviem, aké bude poko-
ronové obdobie, ale niečo sa 
zmení,“ konštatuje. Výhodu 
majú stále deti od 6 do 9 ro-
kov. Čím ich do klubu príde 
viac, tým lepšie. A  tiež diev-
čatá. „Chlapcov je vo florbale 
dosť, u dievčat je konkurencia 
stále menšia a každý klub ich 
víta. „Nemali by sa báť, spra-
viť krok a prísť,“ vyzýva pred-
seda klubu, ktorý sa tento rok 
ako jediný bratislavský klub 
prihlásil do celoslovenskej 
ligy dievčat do 15 rokov. Malo 
ísť o  prvý ročník, doteraz 
hrávali dievčatá s  chlapcami 
a  konečne mali mať vlastnú 
ligu. „Bohužiaľ, pre pandé-
miu sa nestihla ani začať, ale 
verím, že na budúci rok sa 
rozbehne,“ dodáva Vladimír 
Roziak. (in)

foto: archív Snipers

Š P O R TH I S T Ó R I A

Vo vláčiku chceli všetky deti sedieť v rušni, hoci vláčik 
chodil dokola. Lenže tam bol zvonec!“

Looping bola vychytávka, ktorú chcel vyskúšať každý.  
Len nie každý mal na to žalúdok.

➤
➤
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Epikuros 
zo Samu

v Starom  
zákone  

bájna zem  
zlata

3. časť 
tajničky

náruživo 
má niečo 
rád, obľu-    

buje

obtiera naber  
tekutinu

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

útok mačina,  
po česky

značka  
elektrón-    

voltu

ťarbák  
(pejor.) odseklo

Pomôcky: 
akja, Oidi-   
pus, kraal,  
aplit, skip  

obriadil  
(hovor.)

juhoame-    
rický neje-   
dovatý had

MPZ  
Libérie

1. časť 
tajničky

kokosový  
orech

odháňanie 
dobytka

sadlo, tuk  
(farm.) mrak

loďstvo  
(lod.)

2. časť 
tajničky
spájali  
nitmi

Róbert  
(dom.)  
šikmý  
výťah

ihličnatý  
strom

liečivá  
rastlina  
5. časť 
tajničky

skr. Julián-   
skeho ka-    
lendára  
prepotil

mužské  
meno

Jolana  
(dom.)  

mužské  
meno

oxid  
selénatý  
mužské  
meno

Pomôcky: 
Manas, ur-   
zon, aurit,  
plakoderm  

druh zub-    
ného zlata  

tvorca,  
pôvodca

vo,  
po česky  

český  
maliar

tébsky  
kráľ  
slon  

(zastar.)
sane  

u Eskimá-   
kov a La-    
poncov

omotajte  
cesta  
medzi  

domami

pivotman  
územie na  
Slovensku

grécke po-   
menovanie 

Dunaja

vzorec  
teluridu  
uránu

zazrelo  
vypierala

gauneri  
meno  

Gibsona

skratka  
pre tohto  

roku

vyhynutá  
trieda rýb  
štádium  
vývinu

pevná  
tkanina  
lákať  

(hovor.)

preveril

meno  
Nadala  

druh  
trhaviny

lietanie  
určená  
na žatie  

počítacia  
(zried.)

dodaj  
vlahu  

skratka  
akademika

značka  
neónu  
lámka

Pomôcky: 
šarmé,  

Ofir, paka,  
Vik, magot  

darovala  
žulová  
hornina

listový  
med  

ázijská  
opica

podnožník  
(astron.)  

pláva  
(kniž.)

francovka

pestrá  
látka  

vlastná  
moliam

tácky, 
podnosy  
vlastnite

meno  
Delona

citoslovce  
výsmechu

kirgizský  
epos  

mama  
(hypok.)

často  
meria  

druh väzby 
tkaniny

skratka  
pre Letec-   
ké opra-     
vovne

obyvatelia  
Mogadiša  
kus tvrdej  

hliny

semitský  
boh  

vodca Ar-    
gonautov

inhalačný  
prostrie-     

dok

zatajovať  
ozbrojený 
boj armád  

Ilona  
(dom.)  
rázna,  

energická

všekaz  
(zool.)

dúfajte  
hurhaj  
(expr.)

orientálny  
likér  

drsno  
(zried.)

Pomôcky: 
adeps, ka-   
sia, nadir,  
Iason, lydit  

trýzeň  
čašnícky  

učeň

holením od- 
straňujme  
cit. trha-     

nia papiera

dezén,  
po česky  

uchyť  
(expr.)

zemina

bujné, sa-   
mopašné  
odmeňuje  

platom

druh  
hlodavca  
mužské  
meno

v minulosti  
odľahlý  

veľkosta-    
tok

obec  
v okrese  
Komárno

využívajú-   
ce paru  

citoslovce  
chlipnutia

frknem  
juho-       

americký  
hlodavec

EČV  
Košíc

zauzľujú  
ženské  
meno

pivová  
pozri, aha

EČV 
Malaciek  
produkt  

včiel 

údermi sa  
poškodila

týkajúca  
sa hada  
značka  
erbia

patriaci  
mne  

skratka  
pre ibidem

čierna  
odroda  

buližníka

4. časť 
tajničky

tie isté  
(kniž.)

ohúri,  
omámi  
(hovor.)

juho-       
africká  

kruhová  
dedina

obšúchaj

K R Í Ž O V K A


