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S  pani Martou stojíme pred petr-
žalským cintorínom. „Všade pre-

dávajú kvety a sviečky. Tu je len jedna 
pani pri križovatke, ktorá predáva 
prebytky zo svojej záhradky,“ hovorí 
prvú z  výhrad, ktoré jej na cintoríne 

prekážajú. „Polopodzemné kontajnery 
pri vchode sú opáskované, teda ne-
funkčné, a  tie pred Domom smútku, 
sú na veľmi nešťastnom mieste. Po-
zrite, tu býva truhla, tu sú najbližší 
a  hneď vedľa kontajnery,“ ukazuje 

nám. „Je podľa vás dôstojné lúčiť sa 
s blízkymi hneď pri odpadkoch?“

„V  priebehu extrémne krátkej doby 
(5 pracovných dní) sa nám podarilo 
zrealizovať  pilotný projekt vybudova-
nia 2 stojísk podzemných kontajnerov 
na cintoríne v Petržalke,“ chválilo sa ve-
denie Marianum-u koncom septembra 
2020. Lenže... Kontajnery už mesiace 
neplnia svoju funkciu a dôvodom je, že 
kvôli blízkym stĺpom vysokého napätia 
ich auto s  rampou nemôže vysýpať. 

Pokračovanie na strane 4

„Pred cintorínom očakávate kvety, ale v Petržalke vás 
víta len hnusný otvorený zelený kontajner, pretože 
tie moderné polozapustené sú už dlhé týždne mimo 
prevádzky. A to ich s veľkou slávou osádzali len pred 
rokom,“ napísala nám do redakcie čitateľka Marta.

kontajnery na cintoríne presťahujú

➤

Budeme obchádzať 
celé sídlisko! 
Obyvatelia Pifflovej žiadajú mesto, 
aby v rámci PAAS prehodnotilo 50- 
metrový úsek Černyševského, medzi 
križovatkami Pifflova – Farského.

Poštárka roka 
je z Petržalky
Aj keby sme dali dole menovky na 
schránkach vo všetkých tridsiatich 
vchodoch, kde Jitka Tomaškovičová 
(59) roznáša poštu,  vedela by, ktorý 
list kam patrí.

Dôchodok môže 
byť úžasný
V Dennom centre pre seniorov na 
Vyšehradskej našli mnohí svoju 
druhú rodinu aj odložené životné sny.

strana 8

strana 6

strana 14

Katastrofálne umiestnené

V kapacite Domu smútku na 
cintoríne v Petržalke (20 osôb, 
pozn. red.) problém nie je. 
Ľuďom prekážajú skôr 
kontajnery pred ním.
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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

Slovo  
šéfredaktorky

Ucti si svojho seniora
Október sme kedysi citlivo 
vnímali ako mesiac úcty 
k starším. V posledných ro-
koch, mám pocit, táto pek-
né tradícia akosi ustupuje 
do úzadia.
V  Petržalských novinách 
sme sa rozhodli ju pripo-
menúť. Aj preto sme pri-
jali pozvanie do Denného 
centra pre seniorov na 
Vyšehradskej. „Je dobré 
chodiť do klubu seniorov. 
Nemáte otlačené lakte od 
parapety, pretože doma 
len nepozeráte so závis-
ťou von oknom,“ povedala 
nám so smiechom hneď 
na úvod vedúca centra 
Ružena Borzová. Návšte-
va klubu bola zážitkom, 
zostali sme príjemne šo-
kovaní, ako si petržalskí 
seniori vedia užívať život 
aj plniť sny. (Viac na str. 
14)
Aj petržalská samospráva 
chápe, že počet seniorov 
v našej mestskej časti bude 
stúpať. Preto pre nich otvo-
rila na Osuského ulici prvú 
klubovňu, v  ktorej nájdu 
každý deň v  týždni inú ak-
tivitu. Neváhajte a  zájdite 
ju vyskúšať, otvorená je pre 
všetkých. 
A  ešte jedna pozvánka. 
Koncert „Kráľ primášov 
a  primáš kráľov“ v  podaní 
Kaviarenského orchestra 
Andreja Záhorca, ktorý 
odznie v  rámci Seniorfestu 
11. 10. 2021 o  15:00 hod. 
v Dome kultúry Zrkadlový 
háj, venuje samospráva se-
niorom bezplatne.
 Ingrid Jarunková

S A M O S P R ÁVA S Í D L I S K O

Od piatka 1. októbra 2021 
vstúpili do platnosti 

zmeny v  petržalskom parko-
vacom systéme, ktoré vyplý-
vajú zo všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta 
Bratislavy, podľa ktorého už 
nemá mestská časť opráv-
nenie vyberať za parkovanie 
poplatky. Aj preto Petržalka 
upravila pravidlá spôsobom, 
že nerezidenti, teda všetci 

návštevníci mestskej časti bez 
trvalého pobytu, už za parko-
vanie nebudú platiť. Bezplatne 
však môžu na modro vyzna-
čených petržalských boxoch 
parkovať iba cez deň a víken-
dy, teda v pondelok až štvrtok 
od 07:00 do 18:00 a  v piatok 
od 07:00 do nedele 18:00. 
A vždy iba s povolením mest-
skej časti, ktoré sa v Petržalke 
viaže na používanie mobilnej 
aplikácie. Mimo spomenu-
tých časov, teda v  nočných 
hodinách medzi 18:00 a  7:00 
(okrem víkendovej piatkovej 
a  sobotnej noci), už nemajú 
žiadne oprávnenie parkovať 
na rezidentských parkovacích 
miestach.

Pre petržalských reziden-
tov a  ich návštevy sa pod-
mienky od piatka 1. októbra 

2021 de facto nemenia. A to 
minimálne do 31. decembra 
2021. Od 1. januára 2022 
však magistrát, zatiaľ iba 
na petržalských Dvoroch 
4, plánuje spustiť celomest-
ský parkovací systém. Podľa 
webu www.PAAS.sk by tak 
mali aj rezidenti Dvorov 4 
od nového roka parkovať vo 
svojej zóne neobmedzene, 
ale iba s rezidentskou kartou 
za 39 eur pri jednom či 150 
eur pri dvoch autách na rok. 
Návštevníci magistrátnej 
parkovacej zóny by zas mali 
v  spoplatnenom čase, teda 
v  pracovných dňoch medzi 
polnocou a  18:00, za parko-
vanie platiť 1 euro za každú 
začatú hodinu.

(mh)
foto: MČ Petržalka

„Na základe platnej 
legislatívy je mož-

né spustiť vykurovanie až po 
naplnení podmienok presne 
stanovených Zákonom Mi-
nisterstva hospodárstva Slo-

venskej republiky (MH SR) 
č..657/2004 Z. z. o  Tepelnej 
energetike a takisto Vyhláškou 
MH SR č.152/2005 Z. z. o ur-
čenom čase a  určenej kvalite 
dodávky tepla pre konečného 

spotrebiteľa,“ informovala nás 
Slavomíra Vogelová, riaditeľ-
ka marketingu a komunikácie 
Veolia SK.

Ako uviedla, vykurovacia 
sezóna   sa začína 1. septem-
bra príslušného kalendárne-
ho roka a  končí sa 31. mája 
nasledujúceho kalendárneho 
roka. „K spusteniu vykurova-
nia dochádza vtedy, ak von-

Nájomca športovej haly 
na Prokofievovej sa hľadá 
od začiatku roka. Koncom 
júla mala verejná súťaž 
konečne víťaza, ten však 
nesplnil zmluvné pod-
mienky. Čo bude ďalej?

„Výherca súťaže nezložil 
požadovanú kauciu 250-tisíc 
eur v zákonnej lehote, z toho 
dôvodu bude musieť byť vy-
hlásená nová verejná súťaž 
na prenájom haly s  novými 
podmienkami,“ informovala 
nás hovorkyňa Petržalky Má-
ria Halašková.

V  pôvodných podmien-
kach súťaže bolo, že budúci 
nájomca bude mať halu na 
Prokofievovej prenajatú na 
30 rokov, do 6 mesiacov však 
musí požiadať o  stavebné 
povolenie a do 10 rokov od 
jeho vydania investovať do 
opravy objektu minimálne  
1 100  000 eur. Tie sa mu 
započítajú do nájomného, 
v  ktorom nie sú zahrnu-
té energie. Súťaž mala byť 
ukončená 31. marca a prená-
jom naplánovaný na začiatok 
leta. Termíny sa však posúva-
li. Hala bola v plnej prevádz-
ke do konca augusta, od 
septembra mala byť v nájme 
víťaza. „Od 1. októbra do kon-
ca roka bude hala opäť v pre-
vádzke pre viacerých nájom-
cov, ktorí prejavili záujem,“ 
dodala hovorkyňa. (in)

Havarijný stav bytového 
domu na Medveďovej sa 
začína riešiť. 

Magistrát ho previedol do 
vlastníctva mestskej časti Petr-
žalka. Tá má v  tohtoročnom 
rozpočte vyčlenených na re-
konštrukciu stupačiek 280-ti-
síc eur. Poslanec Miroslav 
Dragun, ktorý sa o  problém 
bytového domu dlhodobo 
zaujíma, tvrdí, že už prebieha 
obstarávanie a  ešte pred Via-
nocami bude polovica stupa-
čiek vymenená. „Do februára 
by mala byť hotová druhá po-
lovica,“ informoval nás. 

Zdržanie spôsobil zákon 
o verejnom obstarávaní, pod-
ľa ktorého musia ísť zákazky 
nad 350-tisíc eur do vestníka. 
„Počas rekonštrukcie budú 
v bytoch, ktoré patria mestskej 
časti, v časti, ktorá sa nebude 
rekonštruovať, k dispozícii so-
ciálne zariadenia a sprchy pre 
obyvateľov,“ dodal. (in)

Hala na  
Prokofievo-
vej nájomcu 
nenašla

Časť stupačiek 
do Vianoc

už zase bezplatne,  
s výnimkou noci
Od októbra parkujú návštevníci Petržalky 
počas dňa a cez víkendy zadarmo. V noci 
už ale na modrých miestach nezaparkujú 
vôbec.

Nerezidenti

Kúrenie podľa zákona
„Aj napriek chladným nočným teplotám sa 
v Petržalke ešte stále nekúri,“ napísal nám do 
redakcie čitateľ so žiadosťou o zdôvodnenie. 

kajšia priemerná denná tep-
lota vzduchu vo vykurovacom 
období klesne  počas dvoch 
za sebou nasledujúcich dní 
pod 13 °C a podľa predpovede 
počasia nemožno očakávať 
nárast  vonkajšej priemernej 
dennej teploty v  nasledujú-
com dni nad  túto hodnotu. 
Vzhľadom na to, že v zmysle 
legislatívy ešte neboli naplne-
né predpísané vonkajšie prie-
merné teploty na spustenie 
vykurovania, naša spoločnosť 
nemohla zo zákona pristúpiť 
k zahájeniu vykurovania.“ 

Podľa jej slov ich zamest-
nanci od začiatku vykurovacej 
sezóny (od 1.9.2021) štyrikrát 
za deň monitorujú a  násled-
ne vyhodnocujú vývoj von-
kajších teplôt potrebných na 
zahájenie vykurovania a v prí-
pade splnenia vyššie uvede-
nej podmienky sú pripravení 
spustiť všetky potrebné zaria-
denia a  systémy na dodávku 
tepla do ústredného kúrenia.

(in)
foto: Matúš Husár
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Pokračovanie zo strany 1
„Umiestnenie dvoch po-

lopodzemných kontajnerov, 
bolo bývalým vedením orga-
nizácie Marianum vykonané 
neodborne a v rozpore s plat-
ným Zákonom o  energetike,“ 
informovala nás Katarína 
Šemberová, vedúca oddelenia 
komunikácie a obchodu MA-
RIANUM-u - Pohrebníctva 
mesta Bratislavy. Vysvetlila, 
že nebola splnená požiadavka 
na vzdialenosť ochranného 
pásma v okolí veľmi vysokého 
napätia. „Súčasný riaditeľ Ró-
bert Kováč prijal v  súvislosti 
s uvedeným a v záujme ochra-
ny zdravia zamestnancov 
zabezpečujúcich vysýpanie 
odpadu okamžité opatrenia, 
konkrétne výluku používania 
týchto polopodzemných kon-
tajnerov.“  

Marianum sa preto chys-
tá prehodnotiť stojiská, a  to 
aj kontajnerov pred Domom 
smútku. Ich umiestnenie 
súčasné vedenie tiež nepo-
važuje za vhodné. „Zohľad-
níme možnosti stojísk najmä 
s  ohľadom na komfort náv-
števníkov cintorína. Kontaj-
nery budú ľahko dostupné 
a umiestnené k spokojnosti či 
už návštevníkov cintorína, ale 
aj k  spokojnosti pozostalých, 
ktorí sa zúčastňujú na posled-
nej rozlúčke so zosnulým,“ uis-
tila nás Katarína Šemberová.  

Od lepšieho umiestnenia 

si pohrebníctvo sľubuje aj 
zlepšenie separácie odpadu. 
Návštevníci cintorína totiž 
aktuálne nedodržujú separo-
vanie odpadu v  takej miere, 
ako pohrebníctvo po osadení 
moderných kontajnerov oča-
kávalo. 

Moderné estetické kontaj-
nery vyriešili problém opa-
kovaného prepĺňania malých 
smetných košov, ktoré zamest-
nanci nestačili vysýpať. Teraz 
však, paradoxne, 14 malých 
košov, ktoré boli pri každom 
vodovode, niektorým náv-
števníkom chýba. Pani Marta 
počas našej prechádzky cinto-
rínom tvrdí, že najmä starším 
ľuďom, ktorí majú hroby vo 
vzdialenejších častiach. „Pred-
stavte, že teraz musia nosiť 
svoj odpad cez celý cintorín.“ 

Pri jej sťažnostiach na zber 
lístia, oponujeme. Nemôžeme 
chcieť naraz na cintorínoch aj 
stromy, aj mať hroby na je-
seň celkom bez listov. V čase 
našej návštevy zamestnanec 
cintorína listy zbieral. Aj jeho 
snaha má však svoje limity.

Za pravdu jej však dávame, 
keď vidíme toalety. Spoloč-
né, bez umývadla, tým by sa 
rekonštrukcia zišla. „Minulý 
rok mi z  Mariannum-u od-
písali, že Dom smútku bude 
obnovovaný pravdepodobne 
v roku 2023. Tak hádam prí-
de aj na toalety.“

Katarína Šemberová spres-

ňuje: „Kompletnú rekonštruk-
ciu plánujeme na rok 2024. 
V roku 2022 – 2023 bude za-
dané spracovanie projektovej 
dokumentácie. Čo sa týka to-
aliet, tie budú opravené pod-
ľa možností čo najskôr.“

Pre komfort návštevníkov 
zvažuje pohrebníctvo aj vy-
tvorenie vlastných kvetinár-
stiev pri cintorínoch v správe 
Marianum. „V  prípade cin-
torína v  Petržalke si musí-
me túto možnosť prerokovať 

s mestskou časťou Petržalka, 
nakoľko nám nie je zverené 
parkovisko pred cintorínom 
do správy, aj keď sa staráme 
o jeho údržbu.“

Aktuálne ukončili aj kom-
plexnú reštaurátorskú obno-
vu Pamätníka 497 nevinných 
obetí. Po ňom bude nasledo-
vať premiestnenie kontajne-
rov. 

Keď s pani Martou odchá-
dzame z  cintorína, zastavia 
sa pri nás dve ženy a  pýta-

jú sa, kde je zastávka MHD. 
„Musíte to celé obísť. A poná-
hľajte sa, lebo autobus jazdí 
len každú hodinu,“ hovorí 
im pani Marta a obráti sa na 
mňa. „Vidíte, aj zadný vchod 
by sa tu zišiel. Mali by sme 
zastávku na skok.“

(in)
foto: in

D O P R AVA

Poslanci Matúš Repka 
a  Tomáš Palkovič spra-

covali Návrh rozvoja cyk-
listickej infraštruktúry na 
území mestskej časti Brati-
slava-Petržalka pre rok 2020, 
ktorý zastupiteľstvo schvá-
lilo. Týkal sa troch cyklotrás 
- cyklotrasy č. 8, - Prístavný 
most, Májová ulica, Námestie 
hraničiarov, Rusovská cesta, 
č. 13 - Černyševského a Wol-
krova ulica a č. 21B - Jasovská, 
Turnianska, Humenské nam. 
Žehrianska a  Dolnozemská. 
Financie na ne zostali ešte 
z  roku 2019, podľa investič-
ného plánu z  februára 2020 
bolo na ne v  rozpočte vyčle-
nených 145 000 eur. Vo všet-
kých troch prípadoch mala 
byť spracovateľom dokumen-

tácie aj zhotoviteľom mestská 
časť Petržalka. Keď sme na jar 
2020 s oboma poslancami ho-
vorili, boli presvedčení, že dve 
menšie cyklotrasy je možné 
zrealizovať v  roku 2020. Ne-
stalo sa. V roku 2021 sme na 
výstavbu nových chodníkov, 
komunikácií a cyklotrás vyčle-
nili 500-tisíc eur, k júnu 2021 
z nich minuli len 10 428 eur. 
Zdôvodnenie? „Referát inves-
tičných činností z  plánova-
ných finančných prostriedkov 
čerpal financie len na projek-
tovú dokumentáciu cyklot-
rasy 21B, ktorá sa spracová-
va spoločne s  magistrátom. 
Nakoľko k  dnešnému dňu 
nie je ukončená projektová 
dokumentácia, pre neustále 
požiadavky na prepracovanie 

zo strany magistrátu nebolo 
možné realizovať ďalšie prá-
ce,“ citujeme z  vyhodnotenia 
rozpočtu za prvý polrok. 

O objasnenie sme požiadali 
petržalského poslanca Tomáša 
Palkoviča, ktorý sa cyklotra-
sám dlhodobo venuje. „Na prí-
prave projektu cyklotrasy č.8 
(Prístavný most - ŽST Petržal-
ka) sa pracuje,“ hovorí s  tým, 
že úlohou Petržalky bolo do-
dať hotový a schválený projekt, 
ktorý by mesto prevzalo, a  fi-
nancovalo aj realizáciu.

Pridal aj svoj názor na „ne-
ustále požiadavky na prepra-
covanie“. Tento projekt chce-
la Petržalka podľa jeho slov 
realizovať ešte v  roku 2016, 
ale nebola schopná ho dostať 
do finálnej formy. „Pôvod-

S budovaním cyklotrás máme v Petržalke

Rok čo rok samo-
správa vyhradí 

v rozpočte desaťti-
síce na nové cyklot-
rasy a rok čo rok sa 

ich realizácia pre-
sunie... na ďalší rok. 
V čom je problém?

ný projekt už dnes nespĺňal 
kritériá a  štandardy, ktoré 
mesto pri dopravných pro-
jektoch vyžaduje. Pre príklad 
môžem uviesť nedostatočné 
priestorové riešenie v  oblasti 
nadjazdu na Rusovskej ceste 
v  úseku od Hálovej po ŽST 
Petržalka. Podarilo sa nám 
pre cyklistov nájsť priestor 
v  samostatnom jazdnom 
pruhu. Pribudlo a zlepšilo sa 
napojenie na železničnú sta-
nicu. Stavebne sa tiež bude 
riešiť križovatka Mama-
teyovej a  Gettingovej, ktorá 
bude plynule napojená na 
cyklotrasu na Mamateyovej, 
privádzajúcu cyklistov na 
dunajskú hrádzu. Toto všetko 
sú veci, ktoré projekt drama-
ticky zlepšujú, napájajú ho 

na okolie a robia ho prakticky 
použiteľným.“

Uviedol, že sa zmenila tiež 
vyhláška o  dopravnom zna-
čení a pôvodný projekt by tak 
dnes nemohol byť schválený 
políciou. A  napokon, ďal-
ším problémom, ktorý vidí 
je, že projektant vysúťažený 
MČ nemá s  projektovaním 
cyklistickej infraštruktúry 
dostatočné skúsenosti. Zrej-
me aj preto nakoniec koncom 
septembra magistrát prevzal 
nedokončenú projektovú do-
kumentáciu od projektanta 
obstaraného mestskou čas-
ťou a  zabezpečí dopracova-
nie projektu vo vlastnej réžii. 
„Som presvedčený, že toto celý 
proces vzhľadom na kompli-
kovanú komunikáciu s  pro-
jektantom výrazne zrýchli,“ je 
presvedčený poslanec.

A  čo cyklotrasy 13  a  21B?  
„Pán starosta Hrčka aj s  jeho 
úradom jednoducho nevyko-
nali uznesenie miestneho za-
stupiteľstva. K  týmto trasám 
sme pripravili zadanie, vyčle-
nili na ne dostatok financií 
v rozpočte a včas sme pripra-
vili materiál na schválenie. 
Zámer bol schválený takmer 
všetkými poslancami zastu-
piteľstva. Napriek tomu dnes 
úrad s jednou trasou nepohol 
vôbec a  pri druhej prebieha 
súťaž na projektanta,“ skon-
štatoval Tomáš Palkovič. (in)

foto: in

problém

Už 15 rokov zabezpečujeme 
kompletný servis kamenárskych 
prác a cintorínskej architektúry  

v Bratislave.

Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, +421 903 351 470, berinosro@gmail.com
www.kamenarstvoberino.sk

  jednohroby
  dvojhroby
  urnové pomníky
  nápisné dosky
  opravy starých hrobov

➤

S P O L O Č N O S Ť

Hlavná okružná trasa 
č. 8 bude viesť aj cez 

Dolnozemskú, po Gettingovej 
a križovať Mamateyovu ulicu.

Jesenné listy patria ku koloritu cintorínov. Nie je možné ich všetky odstrániť.

Pamätník 497 nevinných obetí prešiel obnovou.

Toalety majú byť obno-
vené ešte pred kompletnou 
rekonštrukciou.

➤
➤

➤

1190 € 800 € 850 € 750 €
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Zelená elektrina – najľahší spôsob 
ako mať zelenší domov
Možno ste už v médiách zachytili, že na Slovensku majú 
spotrebitelia možnosť pomáhať slovenskej prírode naprí-
klad aj tak, že podporujú výrobu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie. Medzi obnoviteľné zdroje patrí napríklad 
slnko, voda či vietor. Aj na Slovensku máme množstvo 
takýchto zelených elektrární, ktoré môžete podporiť aj vy. 
ZSE má pre svojich zákazníkov službu Zelená elektrina, 
v rámci ktorej si zákazníci môžu vybrať, ktorý obnoviteľný 
zdroj chcú podporiť. 

Ako funguje Zelená elektrina? 
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá domácnosť 
bez problémov kedykoľvek počas dňa či noci, iba s tým 
rozdielom, že spotreba elektriny je 100 % krytá zárukami 
pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Zelená 
elektrina sa od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, 
že ZSE vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme 
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo k vašej 
domácnosti. A vôbec pritom nezáleží, či bývate v byte 
alebo v rodinnom dome. Najlepšie na tom celom je, že 
môžete priamo podporiť zelené elektrárne zo Slovenska. 

„Pre svojich zákazníkov sme zakúpili v roku 2020 záruky 
pôvodu obnoviteľnej energie od viac ako 900 malých aj 
veľkých vodných elektrární po celom Slovensku a od viac 
ako 760 malých fotovoltických elektrární na Slovensku,“ 
hovorí Miroslav Bištuť, odborník na Zelené riešenia v ZSE.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 našich 
zákazníkov z radov domácností. Pri podiele uhlia ako 

zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE v roku 2020  
na úrovni 7,47 % a podiele zemného plynu na úrovni 15,46 % 
to znamená, že týchto 70 000 zákazníkov ročne ušetrí 
20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného plynu a zabráni 
vzniku až 33 928 ton CO

2
 zo spáleného uhlia a plynu. 

Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať 
zelené elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich vý-
robné procesy sa budú zefektívňovať a to sa odrazí aj 
na postupnom znižovaní cien elektriny vyrobenej z ob-
noviteľných zdrojov. 

Každá pomoc slovenskej prírode sa počíta

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina

Ak patríte k ľuďom, ktorí veria, že 
aj jednotlivec môže pozitívnymi 
zmenami svojho životného štýlu 
prispieť k ochrane životného 
prostredia, tento článok je práve 
pre vás. 

Petrzalske noviny_206x132mm_08.10.2021.indd   1Petrzalske noviny_206x132mm_08.10.2021.indd   1 22.09.21   11:1222.09.21   11:12

Obyvatelia Pifflovej: Pre 50 metrov 
budeme obchádzať celé sídlisko! 

„Pre 50 metrov 
 navrhovanej jed-
nosmernej ulice sa 
nám cesta autom 
z Prístavného mos-
ta na Pifflovu ulicu 
predĺži o takmer 
dva kilometre. Ak 
sa budeme chcieť 
dostať na Most SNP 
o viac ako kilometer. 
Mesačne najazdí 
jedno auto o sto ki-
lometrov viac! Toto 
´zelený´ magistrát 
netrápi?“ sťažujú sa 
obyvatelia Pifflovej 
v súvislosti so zna-
čením zóny Dvory 4 
v rámci PAAS. 

Medzi dvoma obojsmer-
nými ulicami Pifflovou 
a Farského je 50-metrový 
jednosmerný úsek. „Radšej 
oželieme tých desať miest 
popri ceste na Černyšev-
ského, ak nám tu nechajú 
obojsmernú premávku,“ 
tvrdia obyvatelia.

Značenia prvých zón ce-
lomestskej parkovacej 

politiky sa už stretlo s  viace-
rými protestmi obyvateľov. 
V Krasňanoch mesto priznalo, 
že obyvatelia poznajú svoju 
lokalitu najlepšie a  zobralo 
do úvahy ich výhrady. To isté 
očakávali obyvatelia Pifflovej. 
Zatiaľ bez úspechu. 

Miestni z  Pifflovej par-
kujú väčšinou na veľkom 

parkovisku pri Mall Shope, 
pretože parkovacie miesta 
pred ich domom bývajú ob-
sadené. Lenže z Farského sa 
na toto parkovisko po zjed-
nosmernení Černyševského 
už nedostanú. A  naopak, 
z parkoviska vychádza podľa 
miestnych denne 90 percent 
áut doprava, na Most SNP. 
Po novom budú musieť ísť 
„do lievika“ k  električkám, 

kde sa výrazne zvýši počet 
áut. „Áno, táto križovatka 
bude zaťažená najviac. Je 
to daň za to, že upokojíme 
stred sídliska,“ priznal aj na 
online stretnutí dopravný 
projektant Ondrej Májek. 
„Ale taký zásah do života 

obyvateľov sa nerieši online 
a ešte cez dovolenkové obdo-
bie. Opakujeme, že nás nik 
vopred neinformoval o  zá-
mere magistrátu. Tu platí 
staré ´o nás bez nás´,“ hovorí 
jeden z  obyvateľov Róbert 
Földeš. 

Preto žiadajú magistrát 
prehodnotiť 50-metrový 

úsek Černyševského medzi 
križovatkami Pifflova – Far-
ského. Preň totiž po absol-
vovaní väčšieho nákupu 
v  TPD, Tescu či Bille budú 
musieť prejsť namiesto 400 
– 500 metrov dva kilometre 
cez tri semafory, len pre 10 
metrov pri odbočení z  Far-
ského na parkovisko. Budú 

chcieť ísť autom z  parko-
viska pre väčší náklad pred 
vlastný vchod? Neprejdú sto 
metrov, ale budú obchádzať 
celé sídlisko. 

„Keď budú denne podobné 
obchádzky robiť všetci, vie-
te, aká je to uhlíková stopa? 
Ochrana životného prostre-
dia a  najmä záväzok Slo-
venskej republiky z  hľadiska 
znižovania emisií uhlíka ale 
zrazu nie sú podstatné,“ kon-
štatuje ďalší z miestnych Vi-
liam Podhorský.

„Na magistrát sme posla-
li desiatky argumentov. Na 
všetky reagujú rovnako - sys-
témom Ctrl C  – Ctrl V. Po-
inta? Občania, zvyknite si,“ 
pridáva sa Róbert Földeš. 
„Budeme denne obchádzať 
celé Dvory 4 a  oni to nazvú 
„drobný diskomfort vyvážený 
benefitmi“. Akými?

„Jedným z  hlavných dô-
vodov   pre zjednosmernenie 
týchto ulíc je zvýšenie legál-
nej kapacity parkovania – 
šírkové pomery komunikácie 

neumožňujú vyznačenie par-
kovacích miest a  zachovanie 
obojsmernej premávky,“ začí-
na odpoveď magistrátu. „Par-
kovacie státia aj šírka komu-
nikácie majú nejaké normy, 
ktoré sa musia dodržiavať 
aj s  ohľadom na bezpečnosť 
chodcov alebo prejazdu in-
tegrovaného záchranného 
systému. Ďalším z  dôvodov 
je, že je to opatrenie na utí-
šenie tranzitujúcej dopravy, 
na tranzit sú dimenzované 
predovšetkým nadradené 
cesty, kde je aj vyššia rýchlosť. 
Dôvod, prečo sa mesto snaží 
znižovať tranzit cez sídlis-
ko, je hlavne zvýšenie bez-
pečnosti pre chodcov a  deti, 
zníženie emisií v  obytnej 
zóne, zníženie hluku v  obyt-
nej zóne a väčší komfort pre 
obyvateľov, aj tých, čo ne-
vlastnia auto. Uvedomuje-
me si, že zmenou v  riadení 
premávky narušíme niektoré 
zvyky občanov, ale veríme, 
že si občania postupom času 
zvyknú práve kvôli benefi-

tom vyplývajúcich priamo zo 
zjednosmernenia, a  to je za-
chovanie parkovacích státí.   
Rozumieme, že bude nutné, 
aby si obyvatelia zvykli na 
nový systém. Na prvý pohľad 
sa to môže zdať nepríjemné, 
ale veríme, že táto zmena po-
vedie z  dlhodobého hľadiska 
ku kvalitatívnemu zlepšeniu 
života obyvateliek a  obyva-
teľov.“

Tieto argumenty sú pre 
obyvateľov nedostatočné. 
„Chceli nám zachovať parko-
vacie miesta? Je ich tu menej 
ako doteraz a radšej oželieme 
tých desať miest popri ceste, 
ak nám nechajú obojsmernú 
premávku,“ tvrdia. „Bene-
fitom má byť utlmená pre-
mávka? Veď my tu žiadnu 
intenzívnu premávku nemá-
me! Maximálne, keď je ha-
vária na Einsteinovej. Autá 
tu jazdia 30km/h, máme tu 
spomaľovače, každých pár 
metrov priechody. Že neprej-
de dieťa cez cestu? Nezmysel. 
Skôr sa obávame, že kolízie 

PAAS až od januára

Mesto posúva spustenie 
registrácií do systému 

regulovaného parkovania pre 
prvé tri zóny (Tehelné pole, 
Krasňany a Dvory 4) na 1. de-
cember 2021 a  samotnú re-
guláciu a kontrolu parkovania 
na január 2022. 

Dvory 4 budú zatiaľ fungo-
vať ako zvyšok Petržalky - na 
tzv. “modrých” parkoviskách 

budú môcť parkovať len re-
zidenti s  parkovacou kartou 
mestskej časti. Mestská časť 
bude kontaktovať všetkých 
držiteľov súčasných parko-
vacích kariet s  možnosťou 
“preklopenia” na bezplatné 
rezidentské karty, s  ktorými 
budú môcť parkovať v  celej 
Petržalke (na   tzv. “modrých” 
parkoviskách). (kr)

Spustenie celomestskej parkovacej politiky, 
vrátane Dvorov 4, bolo odložené na 1. 1. 2022.

nastanú po zjednosmernení, 
pretože mnoho áut kvôli tým 
pár metrom, ktoré ich delia 
od Farského k parkovisku, po-
ruší zákaz vjazdu.“ 

Preto žiadajú zrušiť navr-
hovanú jednosmernú pre-
mávku na Černyševského od 
Pifflovej po Farského. „Celá 
Pifflova je rovnako široká ako 
navrhovaná jednosmerka. 
Taktiež Farského od Billy, ale 

tá už môže byť obojsmerná... 
Tu neplatia normy pri pod-
statne hustejšej premávke? 
Chceme problém riešiť, vy-
zývali sme pracovníkov ma-
gistrátu, aby prišli za nami 
osobne a  mohli sme im situ-
áciu vysvetliť. Zatiaľ bez odo-
zvy,“ dodáva Róbert Földeš 
s tým, že rezignovať neplánu-
jú. (in)

foto:in, google maps

D O P R AVAD O P R AVA

Ak sa budú chcieť obyvatelia Pifflovej dostať na Most SNP z parkoviska pri  
Mall shope, budú obchádzať polovicu štvrte. 

➤
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Kontaktná osoba: Júlia Čičkán 
Tel. : 02 6825 5314, j.cickan@salesianer.sk

Termín nástupu: ihneď

„Pracovník/-čka práčovne“ 
Ponúkaná mzda Pracovník práčovne (brutto) 650€

+ výkonnostné odmeny od 100-500€ (brutto) 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

Deň začína o  pol šiestej 
na pošte na Vlastenec-

kom námestí. Z  priečinka 
berie zásielky, ktoré si rozdelí 
podľa ulíc a vchodov. Žasnem 
nad jej dôslednosťou. Ešte 
aj v  doskách má doporuče-
né listy uložené presne podľa 
toho, kade pôjde. Naloží, čo 
sa zmestí do poštárskej tašky, 
ktorá niekedy váži aj 15 kíl! 
Vždy, keď som videla nastu-
povať doručovateľov do MHD 

s  ťažkými taškami, až ma 
pichlo pri srdci. „Sme tréno-
vaní,“ reaguje Jitka. „Naložím 
si toľko, koľko viem, že zdvih-
nem do autobusu a zvyšok mi 
kolega dovezie do odkladacej 
schránky na Jasovskej ulici.“ 

Ešte jedna fotka pred poš-
tou a  ide sa. Okolo práve 
prechádzajú Jitkine kolegyne 
a  so smiechom kričia: „Foťte 
ju z  profilu!“ Jitka sa zasme-
je a  chváli kolektív, v  ktorom 

pracuje. Každý z  nich by si 
vraj zaslúžil ocenenie Poštár 
roka. „Pracujem so šikovnými 
ľuďmi, sme výborný kolektív, 
máme sa radi,“ hovorí. Zrejme 
aj preto je pobočka na Vlaste-
neckom námestí - ako mi pred 
odchodom stihla povedať ve-
dúca pošty Amália Mňačková 
- za posledný štvrťrok najlep-
šia z  celej Bratislavy. Jitka tu 
pracuje už 32 rokov. Na tej 
istej pošte, v tom istom rajóne.

List hodí do správnej schránky aj so zavretými očami
Aj keby sme dali dole menovky na schránkach vo všetkých tridsia-
tich vchodoch, kde Jitka Tomaškovičová (59) roznáša poštu, vedela 
by, ktorý list kam patrí. Poštárka roka pozná v rajóne na Jasovskej, 
Turnianskej a Krásnohorskej väčšinu „svojich ľudí“. Niektorých ví-
dala ešte v kočíku. Deti jej nepovedia inak ako teta a dospelí ju často 
volajú suseda. V Petržalke totiž pracuje aj žije.

Poštárka roka:

Najnáročnejší je máj 
Prichádzame na Krásno-

horskú,  Jitka vytiahne zvä-
zok čipov od všetkých brán, 
nájde ten správny a už je pri 
schránkach. Mená na nich 
ani nesleduje, ide po pamä-
ti. Nosí v  hlave 1 200 bytov! 
Nielen ich schránky, dokonca 
aj dvere. „Keď si ich dá niekto 
vymeniť, pozerám, či som na 
správnom poschodí,“ smeje sa.

Nejde však ako robot. Aj 
nájomníci sa menia, z času na 
čas ju nové meno prekvapí. 

Listy sú vybavené, na rad 
prichádzajú doporučené zá-
sielky. Dnes ich má 169. Pres-
ne toľko ráz zazvoní niekomu 
priamo pri jeho dverách. „V 
dome s  výťahom sme povinní 
doručiť zásielku až ku dverám,“ 
vysvetľuje a vzápätí dodáva, že 
často vybehne za ľuďmi, aj keď 
ten nefunguje. „Ceníme si, že 
príde až hore,“ hovorí mi star-
šia pani, ktorá nám otvorila. 

„A aká ste otužilá,“ otočí sa 
už smerom k Jitke. Naráža na 
jej tričko a vestu, hoci počasie 
vonku je na bundu. Aj takto 
začínajú dialógy s  ľuďmi. Jitka 
ich denne absolvuje niekoľko. 
Niekto sa občas potrebuje vy-
rozprávať, niekto ju pozýva na 
koláčik, kávičku či na obed. 

Smerujeme na ďalšie po-
schodie. Som prekvapená, 
koľko mladých ľudí nám otvá-
ra dvere. „Korona ich presunu-
la na ´home office´. Doručuje-
me podstatne viac rekománd 
ako pred pandémiou,“ vysvetlí 
a hneď premostí: „V lete, keď je 
pekne, sa s kolegami smejeme, 
že keby sme šli doručovať na 
Draždiak, tak zas nájdeme 
všetkých tam.“

Keď vychádzame z  vcho-
du, Jitka pozrie na mláku po 
včerajšom daždi a hovorí: „Tu 
som sa v zime tak šmykla na 
ľade, že pani odvedľa z poh-
rebnej služby vyletela von a ja 

PONDELKY o 15:00 
DK ZrKaDLOvý háj, Rovniankova 3 

STrEDY o 10:00
CC CENTrUM, Jiráskova 3

kurz spoločenských tancov pre seniorov

Projekt realizovaný s finančnou podporou MK SR

  vstup voľný 

www.kulturavpetrzalke.sk

 ľahKOSť a LaDNOSť 
 Na TaNEčNOM ParKETE

jej hovorím: Takmer som sa 
stala vašou klientkou.“ Jitka 
má skrátka zmysel pre humor. 
„Mám rada svoju prácu,“ 
dodá na vysvetlenie a tvrdí, že 
dobrá nálada ju neopúšťa ani 
v daždi – veď sa zas vysuším – 
a ani vtedy, keď je veľa roboty. 

Pýtam sa jej, ktoré mesiace 
sú najnáročnejšie a  tipujem 
december. Omyl. „Máj, jún, 
pretože vtedy sa doporučene 
posielajú vyúčtovania za byt 

a  všetky správcovské spoloč-
nosti ich posielajú naraz,“ ho-
vorí. „Tak mám 1 200 dopo-
ručených zásielok okrem tých, 
ktoré mám bežne. A potom sú 
dane za byt. Tam je dokonca 
doporučená zásielka s  opa-
kovaným doručením, čo zna-
mená, že ju nosím dva dni, ak 
toho adresáta nezastihnem 
na prvý raz.“

Kvantá pohľadníc počas 
Veľkej noci a Vianoc vraj na-

hradili balíčky z Číny, hoci aj 
ich nápor na čas ustal. „Už to 
zase rastie, ľudia si zvykajú 
platiť clo,“ pokračuje Jitka, 
ale s  potešením konštatuje, 
že aj pohľadníc na Vianoce 
pribúda. Asi začíname chá-
pať, že je to krajší pozdrav 
ako esemeskou preposlaný 
veršík. Ona sama na Viano-
ce nakúpi desiatky pohľadníc 
a  vhadzuje ich do schránok 
s podpisom – Vaša poštárka. 
Robí to už roky pre osame-
lých ľudí, ktorí celý rok ne-
dostanú žiaden list, ale aj pre 
rodiny s malými deťmi, ktoré 
sa z pohľadníc tešia. „Ale nie 
som jediná, veľa mojich kole-
gov robí to isté.“ 

Máte pre mňa niečo? 
Idete aj ku mne?

Jitka prejde denne 9 až 12 
kilometrov. Základ sú dobré 
topánky a tie, čo doručovate-
ľom zabezpečuje pošta, vraj 
presne také sú. Športovať ne-
potrebuje. Má kondičku, nič 
ju nebolí, nikdy nebola na PN-

ke. „Teda okrem februárovej 
korony,“ zasmeje sa. Aj s  ťaž-
kou taškou má svižný krok. 
„Žiadne vychádzkové tempo,“ 
konštatujem a  ona so smie-
chom  spomenie, že keď ide 
niekam s  manželom, ten jej 
vždy hovorí: „Brzdi, brzdi...“

Prezradí, že oboch ich 
dala pred dvadsiatimi rokmi 
dokopy jej práca. „Bola som 
jeho poštárkou,“ spomína, 
ako ju na jej narodeniny čakal 
na konci ulice s kyticou ruží. 
A tak Jitka vo svojom petržal-
skom rajóne nielen pracuje, 
ale aj býva. „A  manžel od-
vtedy nevie, ako vyzerá žltý 
lístok v  schránke...“ zareagu-
jem, ale ona len pokrúti hla-
vou: „Paradoxné je, že našu 
vlastnú poštu nosím niekedy 
v  kabelke aj mesiac, kým ju 
doma vyložím. V lepšom prí-
pade ju hodím do schránky 
a  manžel sa ma pýta: Mali 
sme niečo? A  ja odpovedám: 
Máš to v schránke.“

Máte pre mňa niečo? Ide-
te aj ku mne? To sú v postate 

najčastejšie otázky, ktorými sa 
začína každá debata s poštár-
kou. Niektorí ľudia na ňu kri-
čia už z diaľky. S viacerými si 
tyká a neraz prinesie poštu aj 
do malého pohostinstva na 
terase, pretože vie, kto tam 
pravidelne sedáva. Mnohí 
majú jej telefónne číslo, takže 
občas jej ktosi zavolá aj večer, 
aby sa spýtal, čo sa ukrýva 
za jeho žltým lístkom. Star-
ším ľuďom zaplatí šeky, podá 
list, vyberie pre nich zásielku 
z  pošty. A  znova opakuje, že 
to nerobí jediná. Mnoho jej 
kolegov to považuje za svoju 
službu ľuďom. Aj preto je jej 
ľúto kritiky, ktorú na poštárov 
občas počuje. Možno keby 
s ňou strávili jediný deň... Ten 
končí na odovzdávacej poš-
te na Jasovskej, kam si ľudia 
chodia po nevyzdvihnuté zá-
sielky. Ale až vtedy, keď je jej 
taška prázdna, čo je v ťažkých 
dňoch aj o  pol šiestej večer. 
Listy totiž do druhého dňa 
neodkladá.  (in)

 foto: nc

Keď vidia revízori v MHD poštára, vraj ho ani nekontro-
lujú, hoci každý z nich má služobnú električenku.
➤

Ľ U D I A Ľ U D I A
Jitka pracuje na rovnakej pošte 
a v rovnakom rajóne už 32 rokov. 

S prácou začína už o pol šiestej ráno 
na pošte na Vlasteneckom námestí.
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„V návrhu sa uvažuje s podlažnosťou 8-9 podlaží. Zastúpenie 
obytnej funkcie v miere minimálne 70 % predstavujú bytové 
nájomné domy so 164 bytmi pre 410 obyvateľov. Výhľad po-
trieb statickej dopravy je v porovnaní s kapacitnými nárokmi 
na statickú dopravu podľa aktuálne platného ÚPN znížený 
o cca 68 % (235 parkovacích miest, pozn.red.).“

Obyvatelia Šustekovej už 
od roku 2004 bojova-

li petíciami za to, aby došlo 
k  zmene územného plánu 
a ich park s vyše sto vzrastlý-
mi 30-ročnými stromami bol 
parkom aj oficiálne. Verili, že 
proekologické aktivity vedenia 
mesta sa dotknú aj ich život-
ného prostredia. Teraz sa im 
to zrejme konečne podarí, 
lenže v oboch lokalitách chce 
mesto postaviť aj 435 nájom-
ných bytov pre 1088 obyva-
teľov. A  tomu sa bránia, hoci 
to vyzerá, že zbytočne. Ich 
záujem bude musieť ustúpiť 
tomu verejnému. „Ak by sme 
počúvli všetky mestské časti 
a občanov, dnes by sme tento 
materiál nemali – nemali by 
sme tam ani jeden pozemok,“ 
skonštatoval na zastupiteľ-
stve primátor Matúš Vallo. 
Mesto totiž zúfalo potrebuje 

nájomné byty, ale pozemkov, 
na ktorých sa dajú postaviť, už 
veľa nemá. „Chápeme potrebu 
výstavby nájomných bytov,“ 
argumentujú obyvatelia. „Ale 
s  citom pre starousadlíkov. 
Bránime sa tomu, aby výstav-
ba bola taká masívna, s akou 
ráta štúdia v našej lokalite.“

Chceli zmenu, 
ale nie takúto

Zástupcovia mesta aj spra-
covatelia štúdie sa obyvateľov 
snažia presvedčiť, že možnos-
ti na diskusiu o tom, čo vlast-
ne v lokalite vyrastie, stále sú. 
Tí však nadobúdajú pocit, 
že ich pripomienky sú málo 
platné, mesto si ich síce vypo-
čuje, ale ide si svoje.

„Od júna do schvaľovania 
novo vypracovanej štúdie nás 
nikto nekontaktoval, nedali 
nám ani pripravenú uprave-

nú štúdiu k nahliadnutiu, ne-
odpovedali na naše žiadosti 
zaslané priamo územnej ko-
misii pani Kratochvílovej aj 
do podateľne k rukám primá-
tora Valla,“ hovorí Ľudmila 
Tekulová, zástupkyňa vlastní-
kov bytov zo Šustekovej 5-7.

Obyvatelia Šustekovej mali 
výhrady, už keď sa ich lokalita 
zjavila vo  vyhľadávacej štúdii 
v  roku 2018. Protestovali aj 
začiatkom minulého roka, 
kedy mesto zverejnilo návrh 
zadania urbanistickej štúdie. 
Lokality Šustekova a Sosnova 
patria totiž už dnes medzi 5 
najzastavanejších lokalít v ce-
lej Bratislave. Spočiatku od-
mietol lokalitu Šustekova aj 
starosta Petržalky Ján Hrčka. 
Petržalka ponúkla mestu aj 
lokalitu Starohájska, tá však 
do štúdie napokon zaradená 
nebola. (Nájomné byty plá-

Obyvatelia Šustekovej k mestským nájomným 
domom: Mesto nás nepočúva!
Mestskí poslanci na poslednom zastu-
piteľstve zobrali na vedomie spracovanú 
Urbanistickú štúdiu umiestnenia nájom-
ného bývania na území Bratislavy. Tá 
bude slúžiť ako podklad pre návrh zmien 
a doplnkov územného plánu. Týka sa 
13 lokalít v štyroch mestských častiach. 
V Petržalke najväčšiu nevôľu obyvateľov 
vyvoláva možná výstavba na 
Šustekovej a Sosnovej.

Šustekova

„V návrhu je uvažovaná pod-
lažnosť 3-17 podlaží. Zastú-
penie obytnej funkcie v  miere 
minimálne 70 % predstavujú 
bytové nájomné domy so 271 
bytmi pre 678 obyvateľov,“ píše 
sa v štúdii. „Výhľad potrieb sta-
tickej dopravy je v  porovnaní 
s  kapacitnými nárokmi na sta-
tickú dopravu podľa aktuálne 
platného ÚPN znížený o  cca 
51 % (391 parkovacích miest, 
pozn.red.).“

Sosnova

nuje mesto stavať v Petržalke 
aj na Bratskej, Muchovom 
námestí, Viedenskej ceste a v 
Janíkovom dvore, pozn. red.).

Obyvatelia Šustekovej sa 
zúčastnili na verejnom pre-
rokovaní štúdie, ale ich po-
chybnosti sa nezmenšili. 
Spísali petíciu, dovolávali sa 
ďalších stretnutí. „Napriek 
pripomienkam väčšina ne-
bola akceptovaná alebo len 
zobratá na vedomie bez toho, 

aby sa to presne zadefinovalo 
v predkladanom dokumente,“ 
konštatovali v otvorenom lis-
te primátorovi a  poslancom 
a  žiadali stiahnutie štúdie 
z  programu zastupiteľstva. 
Viacerí na ňom aj vystúpili. 
„Šustekova je stabilizované 
územie, ktoré nebolo roky 
aktualizované,“ uviedla jedna 
z obyvateliek s tým, že zmenu 
si územný plán od roku 2007 
žiada, ale nepredstavovali si, 

že zo zmiešaného územia 
bývania a  občianskej vybave-
nosti sa má využitie územia 
zmeniť na funkciu 101, čo je 
viacpodlažná zástavba obyt-
ného územia. Na Sosnovej 
sa takisto navrhuje zmena 
funkčného využitia územia, 
a  to z občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestské-
ho významu na viacpodlažnú 
zástavbu obytného územia. 
V  lokalite dnes možno teda 
stavať aj obchodné centrá, 
hotely, mesto však namiesto 
nich potrebuje nájomné byty. 
Preto sa mení územný plán. 
Obyvatelia však majú pocit, 
že zelene im ubudne a  budú 
obkolesení domami. Na Sos-
novej plánuje totiž výstavbu 
aj súkromný developer. „Sme 
odhodlaní ďalej bojovať za 
uvedenú zelenú lokalitu so 
vzrastlými stromami, na Šus-
tekovej je to nad 100 stromov, 
z  ktorých mesto aj tak bude 
chcieť časť vyrúbať, lebo tam 
plánuje stavať dom aj v časti 
dnešného parku. Na Sosnovej 
je to okolo 40 starých košatých 
stromov. Životného prostredia 
a  klimatických zmien máme 
plné ústa, ale ´skutek utek´,“...“ 
konštatuje Ľudmila Teku-
lová. „Je paradox, že mesto 
sa v  týchto dvoch lokalitách 
snaží zničiť to, čo sa pokúša 
v  centre rozsiahlo vybudovať 
nanovo z dôvodu zmiernenia 
klimatických dopadov.“

Zápchy sú tu už teraz
Uspokojivé odpovede ne-

dostali obyvatelia ani vo veci 
dopravnej situácie. V štúdii sa 
k doprave v týchto dvoch lo-
kalitách uvádza len: „Doprav-
né pripojenie lokality je 
možné iba cez miestne 
komunikácie Šustekova 
ul., t. j. vjazdom do úze-
mia cez križovatku Bosá-
kova – Šustekova (CDS). 
Vzhľadom na zahusťo-
vanie lokality bytovou 
výstavbou budú pre vý-
stavbu nájomného býva-
nia potrebné aj stavebné 
úpravy križovatky Bosá-
kova -Šustekova (CDS ) 
a  to minimálne rozšíre-
ním radiaceho priestoru 
križovatky zo Šustekovej ul., 
vrátane úpravy cestnej do-
pravnej signalizácie.“ 

„Ťaží nás, akým spôsobom 
sa má riešiť doprava, resp. 
výjazd z vnútrobloku,“ pokra-
čuje Ľudmila Tekulová. „Je 
nepredstaviteľné, aby popri 
poliklinike jazdili stavebné 
stroje niekoľko rokov!“ Upo-
zorňuje, že Bosákova a Šuste-
kova sú už dnes v dopravnej 
špičke takmer nepriechodné 
ulice, plné pomaly sa posú-
vajúcich áut, ktoré pokračujú 
na dopravný uzol na Dolno-
zemskú cestu a mosty Apollo 
a Prístavný most. Celá dopra-
va pôjde pred poliklinikou na 
Šustekovej, kritická situácia je 

tu už teraz. Preto miestnych 
zaujíma, čo bude, keď v  lo-
kalite pribudnú ďalšie byty 
a s nimi ďalšie autá. Obávajú 
sa zhoršenia životného pros-
tredia a  dopravného zaťaže-

nia natrvalo. Infraštruktúra 
však bola v štúdii spracovaná 
len v mierke, ktorú určuje zá-
kon.

Za štúdiou si stoja
Metropolitný inštitút si, 

naopak, za svojou dvojročnou 
prácou stojí a sú presvedčení, 
že na Šustekovej dôjde k  vy-
lepšeniu obytného prostre-
dia. Ako sa na zastupiteľstve 
vyjadrila Katarína Štefancová 
zo sekcie územného rozvoja 
magistrátu, Šustekova bola 
upravovaná v  prospech oby-
vateľov, „akceptovateľné pri-
pomienky boli zapracované“. 
Štúdia po diskusii navrhuje 
zmeniť funkčné využitie ze-

lenej plochy so stromami na 
funkciu 1110 – čo je park. To 
v aktuálnom územnom pláne 
nie. „Plochy zelene navrhuje-
me doplniť aj obojstranným 
stromoradím pozdĺž severné-

ho ramena Šustekovej 
ulice a  jeho predĺžením 
až po Dolnozemskú ces-
tu,“ píše sa v štúdii. 

Na Sosnovej zas na 
základe pripomienky 
mestskej časti Petržalka 
navrhli nižšiu intenzitu 
využitia územia. Ria-
diteľ Sekcie územného 
plánovania MiB Martin 
Berežný navyše skonšta-
toval, že dnešná platná 
regulácia dovoľuje na 
Šustekovej postaviť viac 

bytov, ako je v  návrhu mes-
ta. Uistil, že každý pozemok 
prejde architektonickou sú-
ťažou, ktorá nebude riešiť len 
domy, ale aj verejný priestor 
a infraštruktúru.

Čo ďalej?
Na mestskom zastupiteľ-

stve sa petržalský a  mestský 
poslanec Milan Vetrák po-
kúsil presadiť návrh, podľa 
ktorého mala štúdia slúžiť ako 
územnoplánovací podklad 
až po súhlasnom stanovisku 
mestskej časti Petržalka. Svoj-
ho času si to totiž petržalskí 
poslanci takto odhlasovali. 
Cez mestské zastupiteľstvo 
však návrh neprešiel. 

Štúdia je teda odobrená, 
prechádza sa do  bodu dva, 
a to je balík zmien na dopln-
kov územného plánu, pre 
ktoré je štúdia podkladom. 
Poslanec Drahan Petrovič na 
zastupiteľstve skonštatoval, že 
je stále dosť priestoru na dis-
kusiu o výstavbe. Pretože sta-
vať sa nezačne ani o  mesiac, 
ani o rok, ani o tri. Odhadol, 
že balík zmien a  doplnkov 
bude pripravený na verejné 
prerokovanie v  novembri 
tohto roka. A  verejnosť sa 
k  nemu môže opäť vyjadriť. 
Následne sa pripomienky 
budú vyhodnocovať, čo bude 
trvať zhruba do marca. „Až 
vtedy sa balík dotvorí a v júni 
budúceho roka predloží na 
schválenie zastupiteľstvu,“ 
vysvetlil.

Ak sa aj zmení funkčné 
využitie územia v  lokalitách 
Šustekova a  Sosnova, stá-
le bude priestor na diskusiu 
o tom, čo vlastne v týchto lo-
kalitách vyrastie. Územným 
rozhodnutiam totiž má na 
mestských pozemkoch pred-
chádzať participácia a  archi-
tektonické súťaže. A výsledok 
môže byť celkom odlišný od 
toho, čo dnes hovorí štúdia. 
Obyvatelia by preto nemali 
odobrenie štúdie považovať 
za svoju prehru a na svoje po-
žiadavky rezignovať.

(in)
foto: Urbanistická štúdia

„Bosákova a Šustekova sú 
už dnes v dopravnej špičke 
takmer nepriechodné ulice, 

plné pomaly sa posúvajúcich 
áut, ktoré pokračujú na Dolno-
zemskú cestu a mosty Apollo 

a Prístavný most. Celá doprava 
pôjde pred poliklinikou, kritic-

ká situácia je tu už teraz.“

V Ý S TAV B AV Ý S TAV B A
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Skúsená koučka Silvia Langer-
mann sa vám na ceste za vaším 
úspechom prihovorí tým „najľud-
skejším“ jazykom. V tejto knihe 
ponúka pomoc a reálnu skúse-
nosť, ktorú nadobudla počas viac 
ako 10-ročnej praxe vedenia ľudí 
priamo za ich snami. Naučíte sa, 
čo je pre získanie úspechu pre 
vás najdôležitejšie, ako napríklad: 
medziľudské vzťahy, snívanie 
a stanovenie reálnych cieľov, 
akým chybám sa treba vyhnúť, ako 
spoznať svoj talent a chopiť sa prí-
ležitostí, či ako dosiahnuť svoj cieľ. 
Inšpirujte sa príbehmi odvážnych 
ľudí a prekonajte nepriazeň osudu.

Pätnásťročná Emília má nezvyčajné 
tajomstvo. Necháva si platiť dospe-
lými mužmi za svoj čas. Podivní ob-
divovatelia komentujú jej fotografie 
na internete a bez zaváhania dávajú 
mladému dievčaťu, čo si zažiada. 
Emília nemá nikoho, komu by sa 
zverila, iba svoje plyšové hračky. 
Rodičia by jej nerozumeli. Matka je 
večne zahĺbená do svojho počítača 
a otec má zdravotné problémy, 
s ktorými sa sám ťažko vyrovnáva. 
Emílii to neprekáža, má predsa 
všetko pod kontrolou. Veľmi rýchlo 
však zisťuje, ako ľahko sa dá pod-
ľahnúť temnej stránke internetu.

Kniha Stručná história takmer 
všetkého vás zoberie na jedinečné 
potulky. Zo žeravého jadra planéty 
sa vyšplháte až na Mount Everest, 
od veľkého tresku prejdete až po 
21. storočie. Nazriete do vnútra 
atómu aj za oponu nekonečného 
vesmíru. Za všetky poznatky, ktoré 
v súčasnosti máme, vďačíme 
géniom, odvážlivcom a pracovitým 
vedcom minulosti, ktorí hľadaniu 
pravdy obetovali roky mravčej 
práce. Občas im však pomohla aj 
šťastná náhoda. Súčasťou príbehu 
Zeme ste aj vy, lebo všetko, čo sa 
tu zatiaľ odohralo, nepochybne 
viedlo k vašej existencii.

Krátky príbeh umenia prináša inova-
tívny náhľad na svet umenia. Jedno-
ducho koncipovaná kniha sa venuje 
50 kľúčovým výtvarným dielam 
umeleckej histórie – od jaskynných 
malieb až po súčasné inštalácie – 
a zároveň ich spája s najdôležitejšími 
umeleckými smermi, námetmi 
a technikami. Prístupná, obsahovo 
úsporná a bohato ilustrovaná kniha 
podáva vysvetlenie, ako, prečo 
a kedy sa umenie menilo, kto prišiel 
s určitými trendmi, v čom spočívali, 
kde ich vytvorili a prečo boli dôležité.

Vyvolení z vyššej spoločnosti čakajú 
na evakuáciu zo strechy mrakodrapu, 
kým masy obyčajných smrteľníkov 
v uliciach postpandemickej Ameriky 
zápasia o prežitie. Vedec skúmajúci 
večný život objavuje skartovanie 
pamäti ako spôsob vyrovnania sa 
s minulosťou. Dvaja priatelia cestujú 
do Pamplony na býčie zápasy a zami-
lujú sa do jedného dievčaťa. Majster 
trileru Jo Nesbø prichádza s druhou 
zbierkou poviedok plných napätia 
a emócií a tentoraz čitateľa pozýva do 
blízkej budúcnosti.

Silvia 
Langermann: 

Úspech si ty

Jukka Behm: 
Plyšová hračka

Bill Bryson: 
Stručná história 
takmer všetkého

Susie Hodge: 
Krátky 

príbeh umenia

Jo Nesbø: 
Ostrov 

potkanov

V 90-tych rokoch chcel z Petržalky takmer 
každý ujsť. Chvíľu to vyzeralo, že sa zmení 
na slum. Nestalo sa. Nielenže sme začali 
oceňovať kvalitu nášho priestoru, meníme 
pohľad aj na kedysi zaznávanú socialistickú 
architektúru. „Môže priniesť kvalitu, dokon-
ca má aj svoje čaro,“ tvrdí historik architek-
túry Peter Szalay. 

Pri pohľade na dnes doží-
vajúci niekdajší obchod-

ný priestor a  dom kultúry 
v Ovsišti by ste zrejme nesú-
hlasili. „Zbúrať a postaviť na 
tom mieste niečo normálne,“ 
počúvam často. Peter Szalay 
ma však presviedča, že kon-
cept nebol zlý a problémom je 
starostlivosť. „Objekt chátra, 
preto majú ľudia pocit, že sa 
ho treba zbaviť. Pritom by 
stačila rekonštrukcia, obno-
venie fasády a  najmä – vyu-
žiť ho. Zásadné je, čo sa deje 
vo vnútri. Je veľa príkladov, 
kedy aktívni nadšenci doká-
zali vyťažiť z  potenciálu ta-
kéhoto priestoru. Smutné je, 
že profesionálne navrhnutých 
kultúrnych priestorov od revo-
lúcie nevzniklo veľa, a aj tie čo 
vznikli, sa búrajú alebo menia 
funkciu. Strácame hodnotu, 
ktorú sme už mali.“ 

Podľa Petra Szalaya práve 
v architektúre čerpáme z mi-
nulosti dodnes. Napokon, 
stále užívame budovy, ktoré 

vtedy vznikli, pretože naprí-
klad nové školy alebo domy 
kultúry, sa v  Petržalke za 30 
rokov nepostavili. „Často ide 
o  kvalitnú architektúru, kto-
rá sa dá pretvoriť pre súčas-
né potreby,“ hovorí historik 
architektúry. „Netreba hneď 
všetko búrať. Kedysi bolo ta-
kéto myslenie normálne. Boli 
sme presvedčení, že máme 
neobmedzené zdroje. Dnes 
už vnímame ekologické dopa-
dy takého myslenia, preto by 
sme mali viac premýšľať ako 
stavby, ktoré sa nám zdajú 
zastarané, využiť, dostavať, 
zrekonštruovať.“

Počas výstavby Petržalky 
vzniklo podľa Petra Szalaya 
viacero kvalitných architek-
tonických objektov, ktorých 
hodnotu sme stále nedocenili. 
„Verím, že čas niektorých ešte 
len príde, zachovajú sa,  zve-
ľadia a viac autenticky ako to 
aktuálne vidíme pri premene 
industriálu. “ Ktoré objekty 
sú podľa neho naj?

Nedocenená architektúra Petržalky

Terasy

Peter Szalay je fanúšikom architek-
túry modernizmu a  naša červená 

pošta je podľa neho ukážkou dobrej 
architektúry poštového objektu. „Bohu-
žiaľ, postihol ju smutný osud necitlivého 
zateplenia,“ hovorí, ako sa červená poš-
ta zmenila na sivú. „Kovová fasáda s ná-
pisom Pošta bola výnimočná. Zateple-
ním zničili jej výtvarné kvality a vlastne 
aj dom ako taký.“ 

Zaujíma ma, či by nebilo do očí, keby 
dnes vyzerala ako v  80-tych rokoch. „Nie, 

práve naopak. Ani súčasní architekti by sa 
nehanbili, ak by také niečo postavili. Dnes 
sa všetko zateplí a vyzerá rovnako...“ 

„Toto je príklad kvalitnej postmodernej archi-
tektúry, ktorá vznikla na sídlisku v rámci ob-

čianskej vybavenosti,“ hovorí Peter Szalay. „Vzni-
kal koncom 70-tych a  začiatkom 80-tych rokov, 
takže tam už cítiť odklon od prísneho minimaliz-
mu k  návratu k tradičným formám, napríklad cez 

obklady či výraznú kovovú štruktúru markízy...“ 
Možno máte pocit, že nie je využitý dosta-

točne a že súkromník by ho využil lepšie ako 
verejná inštitúcia. „Príklad, že to tak byť nemu-
sí, je Grössling,“ hovorí Peter Szalay. „Po rokoch 
je šanca, že sa podarí zveľadiť, doplniť a  do-
konca vylepšiť oproti tomu, aký bol kedysi. Aj 
DK Zrkadlový háj môže mať podobný osud.“ 

„Boli navrhnuté špeciál-
ne pre Petržalku,“ ho-

vorí Peter Szalay. Dôkazom, 
že dodnes majú svoju kvalitu 
je podľa neho rekonštrukcia 
dnes súkromného Gymnázia 
C. S. Lewisa. „Interiér prešiel 
zaujímavou premenou, ktorú 
ocenili aj v  najprestížnejšej 
domácej architektonickej 

súťaži CEZAAR. Táto prestav-
ba je dobrý príklad, ako sa 
dá stará dobrá architektúra 
zmodernizovať bez toho, aby 
sme ju hneď búrali.“ Táto prvá 
lastovička z dielne Kleinert 
Creative House je dobrou 
inšpiráciou, ako petržalské 
školy zmeniť pre súčasné po-
treby. 

Červená pošta

DK Zrkadlový háj

Základné školy

Vízia dopravy pri projektovaní Petržalky bola, 
že na zemi budú autá,  verejný priestor pre 

ľudí mal byť vyzdvihnutý na terasy, poprepájané 
mostmi. Utopická myšlienka 60-tych rokov sa ne-
zrealizovala, terasy sú nám dnes skôr na obtiaž... 
Mestská časť ponúkla umeleckým inštitúciám ná-
jom za priestory na terasách za nižšie sumy. Aj to 
bola jedna z motivácií, prečo tu dnes funguje Hot-
dock Gallery, kde vystavujú súčasné umenie alebo 
Galéria Photoport so súčasnou slovenskou foto-

grafiou. Je to výhodnejšie ako v Cvernovke. Umel-
cov láka aj betónový brutalizmus, Petržalčania 
majú vďaka tomu umenie bližšie. Aj toto je cesta, 
ako oživiť terasy. Inú skúšajú urbanisti zo združenia 
Krásy terasy, naposledy postavili altánok aj vysadili 
rastliny pred miestnou knižnicou na Vavilovovej. 
Takže napriek tomu, že pôvodná predstava využi-
tia terás sa pravdepodobne nezrealizuje, majú svoj 
nesporný potenciál – sú to posledné veľkorysé 
priestory bez áut. 

Unikátne dielo architekta 
Vladimíra Dedečka malo 

byť tiež veľkorysejšie, ako sa 
napokon zrealizovalo. Na kon-
ci osemdesiatych rokov sa už 

pripravovala výstavba zimného 
štadióna. Komplex je prístupný 
len počas výstav, čo je škoda, 
a jeho potenciál je zúfalo nevy-
užitý. 

Komplex Incheby

Paneláky sú ďalším príkla-
dom, kedy podľa Petra Sza-

laya objekt stratil zateplením 
vizuálnu kvalitu. Zateplením 
robíme všetko pre to, aby sa pa-
nelák nepodobal na panelák. „A 
to je podľa mňa chyba,“ hovorí. 
„Výtvarné vyjadrenie paneláku 

je práve v  jeho konštrukcii – je 
zložený s panelov. V  90-tych ro-
koch sme boli všetci znechutení 
z  toho, aká je Petržalka mono-
tónne sivá. Dnes však mám po-
cit, že tá monotónnosť je práve 
v tých nezladených pastelových 
fasádach.“

„Mali by sme byť zase 
siví?“ pýtam sa laicky, na čo 
Peter Szalay reaguje, že keď 
sa dnes stavajú nové domy, 
prevláda biela. Verí, že sa 
v  budúcnosti nájde cesta, 
ako pri zateplení vizuálnu 
stránku panelákov nezničiť 
a  uchovať kvalitu architek-
túry, ktorá spočívala v  prís-
nej jednoduchosti. Možno 
raz budú stavebné úrady 
spolupracovať napríklad 
s  Metropolitným inštitútom 
a  dajú renováciám panelá-
kov koncept, ktorý im teraz 
chýba, čoho výsledkom je, že 
Petržalka už nie je betónová 
džungľa, ale Kanárikovo. 

Paneláky

Najvýraznejší prvok bolo 
priečelie, pozostávajúce 
z červených horizontálne 
uložených hliníkových 
profilov.

(in)    foto: Petra Bošanská, archív Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, Marian Dekan 

Dostať život na terasy pomáhajú 
aj umelci. Terasa na Topoľčianskej 
ožíva počas vernisáží v Hotdock Gallery.
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„Je dobré chodiť do klu-
bu seniorov. Nemáte 

otlačené lakte od parapety, 
pretože doma len nepozeráte 
so závisťou von oknom,“ hovo-
rí so smiechom vedúca centra 
Ružena Borzová. Táto energic-
ká 73-ročná dáma s charizmou 
a darom reči ma pozvala do ich 
centra na pravidelné pondelko-
vé stretnutie. Úprimne prizná-
vam, sama seba som sa najskôr 
pýtala, čo ja o „tých senioroch“ 
napíšem? Ale oni ma šokovali. 
V pozitívnom zmysle.

Je pondelok, pol tretej po-
obede, a  v klubovni denného 
centra je už živá diskusia. Na 
stole káva, čaj, koláče, vraj 
vždy niekto napečie a donesie. 
Rozprávajú sa zážitky z víken-
du. „Alebo si vymieňame tipy. 
Každý z nás má dotykový tele-
fón, tak napríklad aj tie na ich 
obsluhu,“ smeje sa pani Ruže-
na. V  klube je 15 stolných 
tenistov, turistická partia, aj 
cyklisti, ktorí sa v  pondelok 
dohodnú a  o  pár dní spolu 

niekam vyrazia. Od miestne-
ho úradu má klub aj dve per-
manentky na plaváreň, aj tie si 
tu „plavci“ prestriedajú. 

Mnohí z  prítomných sa 
poznajú roky, majú za sebou 
spoločné dovolenky, desiatky 
akcií. Aj sa pohádajú, ale stále 
viac sa tešia zo vzájomných 
stretnutí. Jedna z  členiek 
dnes priviedla švagrinú. Toľ-
ko počula o klube, že sa chce 
pridať. 

Pri malom stolíku sedia traja 
páni a  hrajú sedmu. Po chvíli 
vytiahnu šach a  Ružena Bor-
zová ukazuje na  pána Stanka, 
ktorý má 90, ale šancu v šachu 
by som proti nemu nemala. 
Druhý šachista, pán Mirko, 
chodieva do klubu aj s  man-
želkou Evičkou. Obaja vraj 
radi naučia hrať šach každého, 
kto má záujem. Neďaleko sedí 
pani Anka, ktorá bola 41 rokov 
vizážistkou v SND a  líčila há-
dam všetky herecké hviezdy. 
A  hneď vedľa nej pani Vierka 
–niekdajšia vrchná sestra na 

chirurgii na Kramároch. Čo 
človek, to príbeh na knihu... 

V jednej chvíli si slovo vypý-
ta Valika Balúchová. Dlhé roky 
viedla Jednotu dôchodcov 
a  dodnes do klubu nosí tipy, 
kedy je aká akcia pre seniorov. 
Aktuálne hovorí o pripravova-
nom vianočnom a  silvestrov-
skom pobyte po dvojročnej 
pauze a pani Ružena spomína 
na posledné spoločné vianoč-
né posedenie v reštaurácii, kde 
im dovolili doniesť si vlastné 
koláče. Nuž, byť seniorom má 
svoje výhody.

V  auguste boli vďaka fi-
nančnému príspevku od sta-
rostu na plavbe loďou na De-
víne a  na vystúpení Lúčnice. 
V  klube sú dva desaťčlenné 
skupinky, ktoré chodia spo-
lu pravidelne na dovolenky. 
Nedávno sa vrátili zo Štúro-
va. Aj oni sa už tešia na au-
tobus, ktorý sa mestská časť 
chystá kúpiť pre seniorov. Na 
jar budú môcť vyraziť na jed-
nodňové výlety.

„Až vám závidím tie mož-
nosti,“ hovorím pani Ružene 
a ona reaguje: „Všetko by bolo 
dobré, len tá korona nás vy-
plašila. Mnohí z nás sa minu-
lý rok každý deň zúfalo pýta-
li: Kedy už pôjdeme do klubu? 
A aj teraz striehneme, či nás 
zas nezavrú...“ 

Vlievajú si tu totiž vzájomne 
energiu do života. A to nieke-
dy doslova. Jedna členka mala 
pred pár týždňami mozgo-
vú príhodu a  logopedička jej 
prikázala chodiť medzi ľudí 
a  komunikovať. Šla rovno do 
„svojho“ klubu. „A logopedič-
ke môže povedať, že s ňou ko-
munikovala celá partia ľudí,“ 
hovorí pani Ružena a dodáva: 

„Vieme, kam máme ísť, keď je 
nám ťažko.“ 

Dva kluby v jednom 
a ešte oveľa viac

Denné centrum na Vy-
šehradskej je spomedzi šies-
tich petržalských najväčšie. 
Pred pandémiou mali 85 čle-
nov. Dnes je aktívnych 62, pre 
koronu sa viacerí, bohužiaľ, 
radšej izolujú. 

Po pondelkovom stretnutí, 
sú utorky vyhradené pre spe-
vácky súbor Melódia. Pred 18 
rokmi ho založila a doteraz ve-
die Mária Winkláreková. „Do-
kážu spievať dve hodiny bez 
prestávky. Keď je pekne, tak aj 
na lavičkách za centrom pod 
stromami. Vždy sa pri nich 
zastavia nejakí okoloidúci, 
započúvajú, pochvália. Člen-
kou je aj 80-ročná pani Maj-
ka. Tá si pred vystúpením dá 
barle za oponu a ide spievať,“ 
hovorí pani Ružena a slovo už 
nechá Márii Winklárekovej. 
„V roku 2004 sme začali spie-
vať len pre radosť. Ani by mi 
nenapadlo, žeby som niekedy 
viedla súbor,“ spomína na za-
čiatky, keď súbor nemal ani 
meno. To dostal až s  prvými 

Nikdy nie je neskoro

Kde iní končia, pán Ferko len začal

Prvá klubovňa pre seniorov
Pani Hela Kamenská má 
po 65-tke a  ja s  obdivom 
pozerám, v akej je fyzickej 
kondícii a ako výborne vy-
zerá. Hovorím jej takmer 
s  istotou: Vy ste museli 
celý život športovať. „Ale 
kde,“ zasmeje sa. „Stolný 
tenis som začala hrať ako 
dôchodkyňa. Ani na turis-
tiku som nechodila.“ Dnes 
pláva, bicykluje, chodí 
po Tatrách, ktoré miluje, 
vyhráva súťaže v  stolnom 
tenise a venuje sa maľova-
niu. Vidím pred sebou živý 
dôkaz citátu: Nikdy nie je 
neskoro... 

V centre sú partia troch 
turistiek. „S Olinkou 

som sa zoznámila na zastáv-
ke,“ spomína pani Hela. „Vide-
la som, že má ruksak, tak sa 
jej pýtam: Kam idete? Na tu-
ristiku? S dôchodcami? A keď 
prikývla, ja že super! Tak sme 
sa spoznali. Prišla k  nám do 
klubu a  s  kamarátkou Mar-
tou odvtedy tvoríme partiu.“

Foto: Archív H. K.

Väčšina pohárov a  všetky 
medaily vystavené v cen-

tre patria pánovi Ferkovi Haj-
kovi (83). Kedysi hrával futbal 
a  hokej, ale v  roku 2013 keď 
mu po operácii zaviedli tri 
bajpasy, mu lekár zakázal 
kontaktné športy. „Tak som 
ako 75-ročný začal so stolným 
tenisom. A  najskôr som všet-
ko prehrával,“ smeje sa. Ale 
k  športu má blízko, vypraco-
val sa. Šesťkrát vyhral pohár 
starostu Petržalky, dodnes 

chodí po celoslovenských tur-
najoch veteránov v  stolnom 

tenise, hoci je tam takmer 
vždy najstarší. Minulý rok mal 
ísť dokonca na Majstrovstvá 
sveta veteránov do Bordeaux. 
Prekazila mu to pandémia. 
Pozerá však dopredu. „Teším 
sa na novú klubovňu pre se-
niorov na Osuského, kde by 
mali byť štyri pingpongové 
stoly,“ usmieva sa minuloroč-
ná Osobnosť Petržalky. Mimo-
chodom, v klube na Vyšehrad-
skej toto ocenenie získali už 
siedmi členovia. 

Na Osuského ulici 8 bude k dispozícii od pon-
delka do piatka v čase od 10:00 do 16:00 hod.

V  rámci interiéru vznikla 
v  klubovni takzvaná tan-

čiareň určená na spoločenské 
tance a  kolektívne športy. Se-
niori majú k dispozícii aj herňu 
s  biliardom, ping-pongom aj 
stolným futbalom, kuchynku 
oddychovú miestnosť a  von-
kajší areál.

Každý deň v  týždni bude 
prednostne, nie však výhrad-
ne, sústredený na konkrétnu 
záujmovú činnosť. Pondelky 
budú zamerané na šport 
a  súťaženie, v  stolnom teni-
se, šípkach, biliarde, stolnom 
futbale či petangu. Utorky 
posilňujúce mentálnu kon-
díciu v rámci spoločenských 
hier, tréningu pamäti... Stre-

dy budú vyčlenené na tanec 
Zumby Gold, rehabilitačné 
cviky, Jogu, Nordic walking, 
turistiku. Štvrtky budú môcť 
seniori ukázať svoje krea-
tívne zručnosti v  tvorivých 
dielňach. Piatky sa bude 
spievať a  tancovať s  fol-
klórnymi súbormi Melódia 
i  Petržalčanka. Seniorom sa 
budú denne venovať tri pra-
covníčky.

Podľa starostu Jána Hrčku 
je priestor vyhradený pre se-
niorov v  medziobdobí, kým 
sa nerozhodne, či ho prero-
bia na Dom opatrovateľskej 
služby, ako bolo pôvodne 
plánované. (mh, pn)

 foto: MČ Petržalka

Dôchodok môže byť úžasný. 
Kde? V seniorskom centre 

Pani Hela Kamenská nikdy nešportovala. Odkedy je na dôchodku, 
hrá stolný tenis, pláva, bicykluje a miluje turistiku v Tatrách. Fero 

Hajko má 83 rokov a hoci stolný tenis začal hrať až ako 75-ročný, už 
šesťkrát vyhral pohár starostu Petržalky a cestuje na turnaje veterá-

nov po celom Slovensku. Kde iní končia, oni len začali. Fascinujú-
cich a podnetných príbehov som si v Dennom centre pre seniorov 

na Vyšehradskej vypočula viacero. 
A s rešpektom a obdivom konštatujem, 

že seniori vedia žiť a stále si plnia sny.

vystúpeniami. „Za tie roky sa 
v  Melódii vystriedalo veľmi 
veľa ľudí. Teraz máme nového 
harmonikára, dúfam, že nám 
neutečie,“ usmeje sa a s  rov-
nakou nadsázkou dodáva, že 
hoci spievajú bez nároku na 
honorár, pohostenie neod-
mietnu. V  repertoári majú 
nielen slovenské ľudovky, ale 
aj rusínske, ruské, či dokonca 
country piesne a nahrali už aj 
štyri cédečká. Aktuálne desať 
žien a traja muži medzi sebou 
radi privítajú ďalších, ktorí 
by sa chceli pridať. „Pri speve 
zabudnete na všetky starosti,“ 
zhodujú sa a sú hrdí na to, že 
na akciách po celom Sloven-
sku reprezentujú Petržalku.

Jednou z členiek súboru je 
aj Zdenka Kmeťová. Do klu-
bu prišla hneď po odchode do 
dôchodku a  tiež si tu splnila 
životný sen – začala aktívne 
a  pravidelne spievať a  vystu-
povať. „Milujem trávnice, 
rusínske piesne, viem spievať 
po srbsky, poľsky, chorvát-
sky, maďarsky, a  to teda nie 
je jednoduché,“ hovorí pani 

S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť

V pondelky a stredy sa v centre pravidelne  
hráva aj šach či sedma. 

Mária Winkláreková (druhá zľava), ktorá pred osem-
nástimi rokmi súbor Melódia založila, rada privíta 
nových spevákov a speváčky. 

➤

➤

Zdenka, ktorá zároveň vedie 
petržalskú pobočku Sloven-
ského zväzu telesne postih-
nutých. Jej členovia majú 
totiž na Vyšehradskej vyhra-
dené štvrtky.

„Naše centrum je vlastne 

dva v jednom,“ usmeje sa Ru-
žena Borzová. Ja mám pri od-
chode pocit, že je oveľa viac. 
Miesto, kde mnohí seniori 
našli svoju druhú rodinu aj 
odložené životné sny. (in)

foto: in, MČ Petržalka
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

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

15.10.

AKCIA DUŠIČKY

Rok 1809 bol pre Prešpo-
rok a  jeho okolie veľmi 

nešťastný. Obyvatelia sa ešte 
nestihli spamätať z  ľadovej 
povodne, ktorá v  januári na-
páchala veľké škody nielen 
v meste, ale aj vo vtedajšej obci 
Engerau, keď v  apríli rakúsky 
cisár František I. vyhlásil vojnu 
Napoleonovi. Vojenské uda-
losti sa vyvinuli v neprospech 
Rakúskeho cisárstva a front sa 
priblížil k Prešporku. 

Strategicky významným 
priestorom sa stalo územie 
dnešnej Petržalky, na ktorom 
rakúska strana v prvej polovi-
ci mája začala budovať opev-
nené predmostie. Za jeho 
základ bol zvolený ostrov 
Mostná niva, na ktorom sa 
nachádzal Aupark, dnešný 
Sad Janka Kráľa. Hranicou 
opevnenia sa stalo Aupark-
ské rameno, ktoré oddeľova-
lo Aupark od obce Engerau. 
Opevnenie súvislou lomenou 
líniou ohraničovalo Aupark, 
pričom jeho pravé krídlo sa 
opieralo o Dunaj a ľavé o Ru-
sovecké rameno. Od začiatku 
júna musel Prešporok bez-
mála poldruha mesiaca čeliť 

snahám o  jeho obsadenie. 
Napriek viacnásobnému de-
lostreleckému bombardova-
niu, ktoré si vyžiadalo obete 
na životoch a  spôsobilo ob-
rovské materiálne škody, sa 
mesto podarilo ubrániť. Na 
základe prímeria podpísané-
ho 12. júla v Znojme sa však 
Prešporok stal súčasťou fran-
cúzskej strany demarkačnej 
línie a 14. júla ho na viac než 
štyri mesiace obsadili nepria-
teľské jednotky. 

Čo sa týka opevnenia ohra-
ničujúceho Aupark z  južnej 

a  východnej strany, ktoré 
v roku 1809 prispelo k úspeš-
nej obrane Prešporka, podľa 
niektorých názorov sa jeho 
pozostatky nachádzajú na 
týchto miestach dodnes. 
Tzv. protinapoleonský val tu 
pripomínajú dve pamätné 
tabule. Z  viacerých dobo-
vých prameňov naproti tomu 
vyplýva, že opevnenie bolo 
počas okupácie Prešporka 
v  roku 1809 zničené. O  jeho 
odstránenie mal záujem sa-
motný Napoleon. Dňa 20. júla 
adresoval list maršalovi Loui-

História valu na okraji  
Sadu Janka Kráľa

Existujú názory, že pozostatky opevnenia 
ohraničujúceho Aupark, ktoré v roku 1809 

prispelo k úspešnej obrane Prešporka, sa na 
týchto miestach nachádzajú dodnes.

Plán opevnenia z 1809 

Pozostatky valu na okraji 
Sadu Janka Kráľa

➤

sovi Alexandro-
vi Berthierovi, 
v ktorom za tým-
to účelom poža-
doval poslať do 
Prešporka dvoch 
inžinier-dôstoj-
níkov a  sapérsku 
čatu. V  ďalšom 
liste, ktorý mu 
odoslal 28. júla, 

sa  informoval, či už je pred-
mostie zrovnané so zemou. 
Správu o  demolovaní valu 
nachádzame aj v  novinách 
Preßburger Zeitung z 28. júla 
1809. Vynaložené náklady 
predstavovali sumu 914 zla-
tých. 

Ako vyplýva z ďalších pra-
meňov, val, ktorého pozo-
statky sú dodnes viditeľné, 
bol na miestach opevnenia 
z  roku 1809 vybudovaný 
v  októbri 1848 na obranu 
Prešporka proti vojsku bána 
Josipa Jelačića. Anatole 

Wacquant vo svojej knihe 
„Die ungarische Donau-Ar-
mee 1848/49“ v  tejto súvis-
losti uviedol: „V roku 1848 
(pozn. autora) spomienky 
z  vojenskej histórie a  mapa 
mesta podávali správu 
o existencii valovej línie, kto-
rá, keďže pochádzala z ‚doby 
Francúzov‘, bola takmer úpl-
ne zničená.“ Dňa 7. októbra 
oznámil bán Jelačić mest-
skému magistrátu, že hodlá 
vstúpiť do Prešporka. Žiadal 
sprevádzkovať pontónový 
most, v  opačnom prípade 
mestu pohrozil ostreľova-
ním. Nakoniec však Preš-
porok neohrozil a  presunul 
sa k  Viedni. Odvahu, ktorú 
v  tom čase obyvatelia Preš-
porka prejavili, dobová tlač 
prirovnala k  statočnosti, 
s  ktorou v  roku 1809 mesto 
bránili ich predchodcovia. 

Ako vyplýva z  plánov 
z prvej polovice 19. storočia, 
ktoré mapujú územie dnešné-
ho Sadu Janka Kráľa, opev-
nenie zrejme nebolo v  roku 
1809 zničené bez stopy, čo 
potvrdzuje aj vyššie spomína-
ný A. Wacquant. Hoci prie-
kopa bola pravdepodobne 
zakopaná, línia valu, i keď na-
rušená, do určitej miery zo-
stala v  teréne zachovaná, čo 
dokladá jej zakreslenie karto-
grafmi. Valová línia tak v roku 
1848 mohla byť základom pre 
vybudovanie nového opev-
nenia, ktorého pozostatky sa 
dodnes nachádzajú na okraji 
Sadu Janka Kráľa.

Mgr. Matej Čapo, PhD.
Foto: Archív M. Č.

Spôsob orezávania stromov, 
ako prebieha tento rok 

v Petržalke, je naozaj neúnosný. 
Každý rok firma starajúca sa 
o zeleň odpíli zopár konárov zo 
stromov, na ktoré dočiahne, ale 
tento rok prišiel pracovník s pí-
lou na rúčke a opilovával koná-
re vo výške 2,5 až 3 metre. Pri 
ihličnatých nízkych stromoch 
(1,5 m) odpílil aj spodné koná-
re, ktoré boli 10 cm nad zemou. 

Keď som ho oslovil na Vilo-
vej ulici, povedal, že je z firmy 
SMZ (Správa mestskej zele-

ne) a že ho poslali opíliť všet-
ky konáre, na ktoré dočiahne, 
pretože tade bude jazdiť trak-
tor kosiaci trávu a konáre by 
zavadzali vodičovi. 

Traktor? Naozaj musia po-
medzi stromy jazdiť traktory? 
Aký má tá zeleň vlastne zmy-
sel, keď je jej „ošetrovateľovi“ 
jej prirodzený rast na príťaž? 

Je nanajvýš potrebné urých-
lene určiť tejto firme techniku 
a  spôsob, akou môže stromy 
a  trávnaté plochy „udržiavať“. 
Postupné okypťovanie listna-

tých stromov do výšky 3 metre 
a ihličnatých do výšky 1,5 m je 
neúctivé a  hodné výsmechu. 
Ak sa cudzí návštevník prejde 
po petržalskom sídlisku, uro-
bí si záver, že sme vo vzťahu 
k  prírode národ necitlivých 
hlupákov alebo ľahostajných 
ignorantov.

Objednávateľ firmy SMZ je 
Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, ako mi bolo ozná-
mené na MČ Petržalka. Pod-
net som im adresoval, zostal 
bez odpovede.

 Pongrác 

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
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

Je správne, že sa ko-
nečne robí poriadok 

v  parkovacej politike. No 
nedávne značenie parkova-
cích boxov bolo miestami 
nedomyslené, napríklad na 
Vavilovovej ulici. Chodník 
z terasy pokračuje cez cestu, 
potom medzi panelákmi na 
detské ihrisko a  je preruše-

ný jedným boxom pre autá. 
Na sídlisku (Farského) je veľa 
obytných domov a  Stredná 
potravinárska škola. Tento 
chodník je veľmi frekvento-
vaný a  ľudia musia zaparko-
vané auto obchádzať. Dá sa 
to ešte napraviť? 

Igor Danay, obyvateľ 
Petržalky

Chodník prerušený autom

VA Š E  N Á Z O R YH I S T Ó R I A
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Ich Boxerňa začínala v roku 
2009 v  petržalskom pa-

neláku a  členmi boli najmä 
nadšenci bojových športov. 
A  hoci sa otvárali všetkým, 
ľudia mali 
p r e d s u d k y . 
Spočiatku ne-
bolo ľahké ich 
presvedčiť, že 
box nevyhľa-
dávajú vaga-
bundi či v lep-
šom prípade 
š p o r t o v c i , 
ktorí si tlčú do 
nosa. Zmeni-
la to trénerka 
M u l t á n o v á , 
ktorá v  boxerni začala tvoriť 
ženskú komunitu. „Stačilo, 
aby žena povedala v  robote 
kolegyniam: ´Bola som na 
boxe, bolo to super! Atmo-
sféra, kolektív, hudba..., je to 
zážitok, to musíte vyskúšať!´ 
a  začali prichádzať ďalšie. 
Zväčša vo dvojiciach, troji-
ciach, pretože žena nejde ani 
na toaletu sama. Vždy vezme 
so sebou kamarátku,“ smeje 
sa Michal Vičan. 

A  záujem neupadá. „Trh 
je momentálne presýtený 
posilňovňami, súkromnými 
trénermi, aerobikmi, zum-
bami, jogami, formovaním 

postavy...  ženy 
toho majú 
dosť a hľadajú 
nové podnety.“ 
A  box sa ním 
stal. Ženské 
večerné tré-
ningy sú dnes 
v  Boxovni, 
ktorá sídli vo 
Vienna Gate 
v  Petržalke, až 
štyrikrát do 
týždňa.

Niekomu nesadnú, ale dve 
z  troch nováčikov zostáva-
jú, pretože vidia, že box sa 
dá trénovať úplne elegantne, 
a  čo väčšine žien vyhovuje, 
bez kontaktu. To percento, 
ktoré kontakt láka, prechá-
dzajú do zmiešaných skupín. 
Aj tam má však súboj isté 
pravidlá. „Mnohí ľudia si ne-
môžu dovoliť fyzické stopy na 
tvári. Predstavte si právnika, 
ktorý by prišiel za klientom 

s monoklom pod okom. To by 
vyzeralo divne...“

Kráľ rýchlej zmeny 
smeru

Keď prichádzam ráno na 
ôsmu do Boxerne, skupina 
žien a  mužov tu už hodinu 
trénuje. Sledujem tú intenzitu 
tréningu a mám pocit, že po 
desiatich minútach by som 
bola k.o. „To sú už pokročilej-
ší. Avšak na to, aby ste začali 
trénovať box, nepotrebujete 
prísť s nejakým fyzickým fon-
dom. Ten sa dostaví postup-
ne,“ presviedča ma Michal 
Vičan a  tvrdí, že preto ne-
odmietnu ani obéznych zá-
ujemcov. „Tréning zameraný 
na rýchlosť, vytrvalosť a  silu 
je unikátny v  tom, že sa nik-
dy neopakuje, je plný zmien 
a  tak všestranný, že k  nám 
chodia nielen rekreační 
športovci, ale aj profesionáli 
z  iných športov – futbalisti, 
hokejisti, volejbalisti, hádza-
nári... Skoro v každom športe 
je totiž dôležitá rýchla zmena 
smeru a box je v tom kráľom. 
Rýchlo zmeniť smer a do toho 

posilňovňami objavili box
„Boxovať môže každý, bez ohľadu na vek, pohlavie či fyzický fond,“ 
tvrdí Petržalčan Michal Vičan z Bratislavskej Boxerne. Boli prvým 
boxerským klubom, ktorý sa otvoril verejnosti. A ženám učaroval 
tak, že dnes tvoria polovicu členov klubu.

Ako začať?
„Zvedavý človek príde a opýta sa, do akej skupiny by zapa-

dol,“ hovorí Michal Vičan o najjednoduchšej ceste. Jeseň je na 
rozbeh ideálna, aj nováčikov býva viac. Na jeden, dva prvé tré-
ningy vám v Boxovni požičajú aj rukavice, ak ale budete chcieť 
pokračovať, mali by ste si kúpiť vlastné. Napokon, keď sa dáte 
na behanie, tiež nečakáte, že vám bude niekto požičiavať te-
nisky. 

Ženy presýtené

zapojiť ruky aj nohy.“
V  dnešnej rannej skupine 

trénuje vedľa seba nováčik 
aj majster sveta. A  tréning je 
pre oboch rov-
naký. Rozdiel 
je „len“ v  tom, 
že každý ide 
podľa svo-
jich možnos-
tí. V  Boxerni 
totiž nemajú 
tréningy roz-
delené pre 
začiatočníkov 
a  pokročilých. 
Výhodou je, že 
sa môžete pri-
dať do skupi-
ny kedykoľvek 
počas roka. 
Nedesí to 
však začiatočníkov? „Tréning 
je taký intenzívny, že človek 
nemá čas zaoberať sa inými. 
Navyše, začiatočníci rýchlej-
šie napredujú, keď v  reálnej 
akcii vidia tých lepších. Box 
je však najmä individuálny 
šport, aj keď sa trénuje v ko-
lektíve. V závere aj tak každý 
kope sám za seba.“ 

Poobedia sú trikrát do týž-
dňa určené deťom a  po nich 
päťkrát do týždňa mládeži. 
Box dáva tým divokejším 

sebadisciplínu a  tým zakrík-
nutejším sebavedomie. A  nie 
nutne prostredníctvom sú-
bojov. Mnoho detí trénuje 

bez kontaktu. 
„Dlhé roky 
sme patrili aj 
do Národnej 
protidrogovej 
stratégie,“ spo-
mína Michal 
Vičan. Vyras-
tal v  Petržalke 
„v dobe hero-
ínu“, videl, čo 
dokáže urobiť 
s  ľuďmi. To 
bolo moti-
váciou, aby 
v  Boxerni tré-
novali aj mladí 
po drogovej 

skúsenosti. „Verím tomu, že 
dať týmto ľuďom komunitu 
spojenú s  disciplínou, je ces-
ta.“

A dôkaz, že komunita, kto-
rú ponúka, má silu, prišiel 
počas pandémie. Boxerni, 
ktorá sa ocitla vo finančnej 
kríze vyzbierali jej členovia 
v priebehu jediného dňa nie-
koľkotisíc eur. Len aby im ju 
nezavreli. 

(in)
foto: Marian Dekan

V Bratislavskej Boxerni dnes trénujú deti, mládež, seniori, 
matky aj ženy stredného veku. „A ak si predstavíte hocija-
ké povolanie, všetky tu nájdete,“ hovorí Michal Vičan. 

„Vybiť si frustrá-
ciu boxovaním do 

vreca? To je klasická 
predstava, ale nie je 
to zďaleka primár-
na motivácia, kvôli 

ktorej ľudia boxerňu 
navštevujú.“

„Raňajšie trénin-
gy vyhľadávajú aj 
pracovne vyťažení 

ľudia. Vedia, že budú 
v robote do večera 

a unavení pôjdu do-
mov. Nechcú sa raz 
prebudiť a zistiť, že 
vlastne nežijú. Tré-

ning pred robotou je 
pre nich riešením.“

Na poslednom miest-
nom zastupiteľstve 

zisťoval poslanec Miroslav 
Behúl dôvod, prečo sa ne-
spravila finančná analýza pre 
prevádzkovanie troch bez-
motorových člnov, ktoré si 

mala mať možnosť verejnosť 
požičať už v  lete budúceho 
roka. „Dotknuté orgány od-
porúčali sprístupnenie tejto 
časti ramena odložiť o  zhru-
ba dva roky, a  to preto, že sa 
budú cez rameno budovať 

pešie koridory,“ uviedla pred-
nostka  Petra Vančová dôvod, 
prečo bolo plnenie uznesenia 
pozastavené. 

Negatívne sa k  projektu 
postavil len rybársky zväz, 
vodohospodári dali súhlasné 

Loďky na kanáli až o dva roky?
Rybári sú proti, ale to vraj nie je dôvod, prečo sa samospráva chystala 
projekt člnkovania na Chorvátskom kanáli odložiť o dva roky.

stanovisko, avšak s odporúča-
ním odkladu, Štátna ochrana 
prírody sa zatiaľ oficiálne ne-
vyjadrila. Petržalské noviny 
však pred mesiacom oslovili 
Jána Kaľavského, zoológa zo 
Štátnej ochrany prírody, kto-
rý povedal: „Ak ľudia počas 
člnkovania nebudú prirážať 
člny kdekoľvek pri brehu, kde 
by mohli poškodiť chránené 
rastliny alebo vyrušiť nejaké 
živočíchy a pristávať budú len 
v  mieste kotviska, v  letných 
mesiacoch nevidíme v  tejto 
aktivite problém.“ Bezmoto-
rové loďky vtáctvo rušiť ne-
budú.

Na informáciu o  odložení 
projektu zareagoval na za-
stupiteľstve iniciátor projek-
tu poslanec Matúš Repka: 
„Neviem, prečo ste žiadali 
vyjadrenie Slovenského ry-
bárskeho zväzu, keďže ten 
nemá právny nárok uzurpo-
vať si celé Chorvátske rame-
no. Štátna ochrana prírody 
má, naopak, problém s  ry-

bármi, ktorých háčiky sa za-
chytávajú labutiam v  krku.“ 
Pokračoval, že nechápe, pre-
čo by sa mal projekt posúvať 
o dva roky, keď lávky nemajú 
žiadny vplyv na územie, ktoré 
bolo v  materiáli vymedzené. 
(Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 
kilometra a  vedie pri jazere 
Veľký Draždiak až po vojenský 
bunker B-S 13 s  prístavným 
mólom pod mostom pri ne-
mocnici na Antolskej ulici. 
pozn. red.) „Beriem to ako 
neschopnosť tohto úradu,“ 
dodal poslanec. 

Po mnohých negatívnych 
reakciách voči projektu na 
sociálnych sieťach na zastu-
piteľstve už nepanuje jed-
noznačný názor, či člnkovanie 
presadiť. Poslankyňa Tatiana 
Kratochvílová navrhla spo-
ločné stretnutie zainteresova-
ných, poslanec Miroslav Behúl 
pridal, že je nutná participácia 
s obyvateľmi.

(in)
foto: Matúš Husár
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