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Zastavujem parkovacieho asisten-
ta. Hovorí mi to isté. „Tu nekon-

trolujeme, asi je to súkromné,“ hovorí 
a  ukazuje mi svoju aplikáciu. Vlast-
níkom pozemku je hlavné mesto. Na 
magistráte sme sa pýtali, či ho má 
niekto prenajatý. Do našej uzávierky 
nereagovali. Budovu pred námestím 
vlastní TPD. „Priestor pred budovou 
starého TPD sme nikdy nevlastnili 
a nikdy nebolo ani vedené ako parko-
vanie. Je to námestie t.j. chodník,“ re-
agoval Ondrej Majtán z  EURONICS 
TPD. 

Na tomto mieste prvý týždeň spus-
tenia PAAS spokojne parkoval celý 
deň aj noc ktokoľvek. Na zdôvodne-
nie sme sa pýtali Mestskej polície. 
„Ďakujeme za zaslanie podnetu. Pre-

bral si ho pán Bánovec z Mestského 
parkovacieho systému a  inštruoval 
parkovacích asistentov,“ reagoval Pe-
ter Borko z  oddelenia komunikácie 
Mestskej polície s tým, že bude čakať 
na spätnú väzbu, či tam došlo k upo-
zorneniu vodičov.

Čistejšie ulice a chodníky
Na Dvory som sa vybrala so svo-

jou bonusovou kartou. Som z tých 
šťastných, ktorých systém PAAS 
prijal hneď. V  priebehu pár hodín 
som bola zaregistrovaná, zaplatila 
za kartu, stiahla aplikáciu bmove, 
na parkovisku do nej zadala kód 
5001, prebehla platba 0 eur, dostala 
potvrdenku mejlom a vykročila do 
ulíc.

Veľa ľudí takéto šťastie nemá. 
Majú totiž rôzne špecifické situácie. 
Aj preto spustenie celomestskej par-
kovacej politiky sprevádza kritika 
a  v  kancelárii PAAS na Muchovom 
námestí prevláda nervozita. Niektorí 
nechápu, prečo jeden človek môže 
mať na seba registrované len jedno 
auto. „Fakt musím to druhé, na kto-
rom sa vozí moja priateľka, prepísať 
na ňu? Hoci by som rád zaplatil 150 
eur...“ Ďalší píše: „Len tri parkomaty 
pre celé Dvory. A dá sa v nich platiť 
len kartou!“ Jedni kritizujú, že musíte 
byť kráľ google, aby ste vedeli, či ste 
v zóne, aký je na ulici kód a zorien-
tovali sa v appke. „Vie mi niekto ob-
jasniť, ako v aplikácii nastavím na-
príklad teraz parkovanie od polnoci, 
keď od 18h do polnoci je to pre ne-
rezidenta zadarmo...?“ Druhí naopak 
kritizujú, že tých tabúľ je toľko, že je 
výsmech hovoriť o  boji s  vizuálnym 
smogom. „Žiadosť mi zamietli pre 
neplatnú STK, ktorá je podľa záko-
na platná ešte tri mesiace...“ „V jednej 
časti Petržalky platia úplne iné pra-
vidlá ako na zvyšku. 

Pokračovanie na strane 4

PAAS na Dvoroch 4 sa rozbehol. Vidíte to aj podľa 
žltých lístočkov prilepených na sklách mnohých áut. 
Avšak rovno uprostred zóny - priamo na Mánesovom 
námestí, mimo bielych boxov, stáli prvý týždeň PAAS 
spokojne a beztrestne dve desiatky áut. Tak ako roky 
predtým. „Tým oznam o porušení pravidiel nedáte?“ 
pýtam sa kontrolóra. „Nie, tu nám to nepatrí,“ reaguje.

uprostred vyčistených 
Dvorov zabudli

Park pre všetkých 
Petržalčanov
Škôlku v Slnečniciach samospráva 
vyriešila, verejná škola a park budú 
väčší problém. 

Ako vznikli  
znamenia v Sade 
Janka Kráľa?
Stretli sme sa s tvorcom zverokruhu, 
akademickým sochárom Rastislavom 
Miklánkom. 
Mesto mu dá 
k 80. narode-
ninám pekný 
darček. Jeho 
diela vrátane 
vstupnej 
plastiky sa 
chystá obno-
viť.

Nežiaduci bufet na 
sídlisku Kopčany 
Petržalskí poslanci sa ani nepokúsili 
v diskusii na zastupiteľstve zdôvod-
niť, prečo mu odmietajú predĺžiť 
nájom.

Aj fitness stroje 
sa dajú požičať
Ak si nie ste istí, či vás cvičenie doma 
bude baviť, vyskúšajte ojedinelú služ-
bu, ktorá funguje v Ovsišti.
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Na oázu nerezidentov

Mánesovo námestie bolo aj týždeň po 
spustení PAAS okupované autami.
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Slovo  
šéfredaktorky

Rozdelená Petržalka
PAAS rozdelil Petržalku 
na Dvory 4 a  zvyšok. Na 
Dvoroch 4 parkujú ne-
rezidenti od 18h večer 
do polnoci bezplatne 
a  bez potreby registrá-
cie, vo zvyšku v modrých 
boxoch nemôžu stáť 
v noci vôbec. V zóne Dvo-
ry dostane aj rezident 
upozornenie, ak parkuje 
na neoznačenom chod-
níku, vo zvyšku Petržalky 
takto parkovať môžu aj 
nerezidenti, minimálne 
do marca a  zrejme aj po 
ňom. Máme chaos v tom 
– kto, kde a kedy. A rozču-
ľujeme sa.
Faktom však je, že po-
riadok v  parkovaní po-
trebujeme. Už petržalský 
parkovací systém uľavil 
rezidentom. Navyše sa 
vyhol vyšpičkovaným 
emóciám, a  to aj preto, 
že je pre Petržalčanov 
bezplatný. Mesto, na-
opak, žiada poplatok 
hneď od začiatku. V  pr-
vých dňoch rozdávalo 
len upozornenia, aktuál-
ne už plánuje aj pokuty. 
A  to ľudia stále nemajú 
doriešené desiatky svo-
jich špecifických situácií, 
ktoré treba vybavovať 
osobne a zložito.
Na druhej strane okamži-
té spoplatnenie prinieslo 
aj pozitívny efekt. „Kam 
zmizli všetky tie autá, kto-
ré parkovali kade-tade na 
Dvoroch?“ pýta sa jedna 
z rezidentiek. Dvory sú čis-
tejšie. Je to vidno na prvý 
pohľad. 
Že sa so spustením PAAS 
objavujú nedostatky? 
Áno, ale kto sa narodil 
dokonalý? Nenadávajte 
do vetra, upozorňujte na 
chyby konkrétne mesto. 
Komunikačných kanálov 
má dosť. A  reflektuje. Ak 
vytrvá v dôslednej kontro-
le (možno aj nerezidentov 
po polnoci), PAAS oceníte.
 Ingrid Jarunková
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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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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)

Vyššia úmrtnosť
 Za rok 2021 eviduje rodná mat-

rika 2914 detí narodených v ne-
mocnici na Antolskej, z ktorých 
1480 bolo chlapcov a 1434 diev-
čat. V  porovnaní s  predchádza-
júcim rokom je to o  163 detí 
menej. „Nie všetky deti však žijú 
v  Petržalke,“ upozorňuje vedúca 
miestnej matriky Ilona Kraic. 
„Na trvalý pobyt bolo prihlá-
sených 1274 detí narodených 
v roku 2021,“ dodáva.

 Medzi najčastejšie používanými 
dievčenskými menami domi-
novali Ema, Sofia, Mia, Linda, 
Nela, Lilien či Eliška. V  prípa-
de chlapcov išlo o  tradičnejšie 
mená ako Jakub, Samuel, Dávid, 
Maxim, Matúš, Lukáš alebo 
Patrik.

 Niektorí rodičia si pre bábät-
ká vybrali vskutku nezvyčajné, 
priam exotické mená ako Liam, 
Gaston, Timon, Nátán, Damian 
alebo Luna, Berenika, Tamia, 
Alessia, Leonie či Milla.

 V  porovnaní s  rokom 2020 
vzrástla úmrtnosť. V  roku 
2021 zomrelo v  Petržalke 
1223 obyvateľov, pričom rady 
zosnulých tvorili z väčšej čas-
ti muži.

Takmer tri stovky sobášov
 Za rok 2021 oddali petržalské 

matrikárky a poslanci 273 párov. 
Väčšina uprednostnila úradný 
sobáš v  obradných sieňach ale-
bo na obľúbených exteriérových 
miestach Petržalky, akými sú 
Sad Janka Kráľa či reštaurácie 
na nábreží Dunaja. Sobášilo sa 
aj cirkevne, a to v 31 prípadoch. 
Sobáš s  cudzincom malo 28 
snúbencov.

 V  prípade, že majú páry s  tr-
valým pobytom v  Petržalke 
záujem o  sobáš mimo mest-
skej časti, musia o  to požia-
dať svoju matriku.  „Celkovo 
sme vyhotovili 131 povolení na 
uzavretie manželstva mimo 
územia Petržalky. Sú to v pod-

state sobáše, o ktoré sme v mi-
nulom roku prišli, lebo páry si 
vybrali inú, atraktívnejšiu des-
tináciu na sobáš, čo im nezaz-
lievam, no určitým spôsobom 
ma to mrzí,“ prezrádza vedúca 
matriky a ohlasovne pobytov, 
ktorá chce do budúcna roz-
šíriť a  zatraktívniť možnosti 
sobášov v mestskej časti.

 Príjemným oživením boli dve 
zlaté svadby, na ktorých si páry 
obnovili svoje manželské sľuby 
po 50 rokoch spolunažívania.

 K  rozvodu prišlo u  63 manžel-
ských párov.

Zvýšený záujem 
o trvalý pobyt
 Na nahlásenie trvalého alebo 

prechodného pobytu do Petr-
žalky slúži miestna ohlasovňa 
pobytov. V roku 2020 si cez ňu 
trvalý pobyt nahlásilo 3300 ľudí, 
v  roku 2021 až 3604 a  k pre-
chodnému pobytu 360 občanov 
Slovenska. (mh)Z  kapacitných dôvodov sa 

nestihla zrealizovať oprava 
kanalizácie ZŠ Nobelovo ná-
mestie. Presúva sa rekonštruk-
cia miestnej knižnice na Vavi-
lovovej, rovnako ako obnova 
a  realizácia detských ihrísk. „V 
roku 2021 sa zabezpečila do-
tácia na vybudovanie ihriska 
na Šintavskej a v roku 2019 na 
Pečnianskej. Tieto sa v  rokoch 
2021 nepodarilo vyčerpať a  je 
potrebné ich čerpanie presunúť 

do roku 2022. Okrem toho sa 
v  roku 2021 nepodarilo zrevi-
talizovať ihrisko na Haanovej 
a Gessayovej,“ píše sa v návrhu 
úpravy rozpočtu. Hlavný dôvod 
sú nedostatočné dodávateľské 
kapacity v COVID období. Na 
tento rok sa presunula aj výme-
na rozvodov na Medveďovej 21. 
„Budeme pokračovať v  obnove 
domu, konkrétne bytov,“ hovorí 
poslanec Miroslav Dragun, kto-
rý sa v tejto veci aktivizuje.

Novorodenec musí mať 
v  čase podania žiadosti 

o príspevok trvalý pobyt v Petr-
žalke.  Rovnako aj matka, a  to 
najmenej tri mesiace ku dňu na-
rodenia dieťaťa. Dieťa zároveň 
nemôže byť po pôrode zvere-
né do náhradnej starostlivosti. 
Takisto platí, že ak sa rodičom 
narodia súčasne dve a viac detí, 
jednorazový finančný príspevok 
sa poskytne pre každé dieťa.

O  príspevok môže v  mene 

matky dieťaťa požiadať aj jeho 
otec, ktorý musí predložiť svoj 
platný občiansky preukaz 
a  tiež platný občiansky preu-
kaz matky. Pri otcovi sa trvalý 
pobyt do úvahy neberie.

Žiadatelia o  príspevok sú 
povinní vyplniť predpísané 
tlačivo dostupné na webovej 
stránke mestskej časti alebo 
si ho môžu prevziať priamo 
na oddelení matriky. Žiadosť 
je následne potrebné doručiť 

osobne alebo poštou do po-
dateľne miestneho úradu.

„Ročne sa v Petržalke naro-
dí asi 1200 detí a na sume 100 
eur sme sa zhodli aj v  porov-
naní s  inými mestskými čas-
ťami, ktoré tento príspevok 
poskytujú,“ hovorí predkla-
dateľka návrhu, poslankyňa 
Ľudmila Farkašovská, ktorá 
sa za 15 rokov vítania detí do 
života stretla u  Petržalčanov 
s opakovanými otázkami, pre-
čo najväčšia mestská časť Bra-
tislavy takýto príspevok nemá. 

Petržalka takýto príspevok 
doteraz neposkytovala. Exis-
toval len slávnostný akt, tzv. 
uvítanie detí do života, v kto-
rom plánuje pokračovať. (mh)

Dlhoročných miestnych poslancov Ju-
raja Kríža a Olivera Kríža nahradia Eva 
Surovková a Katarína Sklenková. Sľuby 
zložia na februárovom zastupiteľstve.

Poslanci Juraj Kríž a Oliver Kríž oznámili, 
že v decembri 2021 dobrovoľne ukon-

čujú svoje dlhoročné pôsobenie na pozícii 
miestnych poslancov. Miesto Juraja Kríža 
obsadí Eva Surovková, ktorá bude v  Petr-
žalke zastupovať volebný obvod č. 2, Oli-
vera Kríža nahradí Katarína Sklenková za 
volebný obvod č. 6.

Oliver Kríž pôsobil pôsobil ako petržalský 
poslanec 19 rokov, len o niečo menej ako 
bratislavský mestský poslanec. Juraj Kríž 
plnil funkciu komunálneho politika takmer 
15 rokov.

„Politiku vnímam ako vážnu vec. Aj tú 
komunálnu. Boli ste zvolení občanmi, aby 
ste niečo pre svoju mestskú časť a  mesto 
naozaj urobili – zlepšili, zveľadili, skrášli-
li. Bohužiaľ, dnešná komunálna politika 
sa stala arénou rôznych aktivistov a  fan-
tastov, ktorých ciele sú nerealizovateľné 
a nástroje pochybné. Som z toho unavený 
aj demotivovaný. Preto som sa rozhodol 
vzdať svojho mandátu,“ povedal Oliver 
Kríž. (mh, pn)

Nové poslankyneRok 2021 na petržalskej matrike

Petržalka dlh škôlkam  
a školám
Petržalka bude v tomto roku hospodáriť 
s rozpočtom viac ako 54 miliónov eur. Nové 
investície sú vo výške 5 030 191 eur. Viacero 
projektov sa však v minulom roku nestihlo 
zrealizovať a presúvajú sa na rok 2022.

Sto eur pre novorodencov
Pre deti narodené od januára tohto roka už 
môžete požiadať mestskú časť o príspevok. 
Možnosť máte najskôr 28. deň po narodení, naj-
neskôr do dovŕšenia prvého roka veku dieťaťa.

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk

V roku 2022 spláca 

Na rok 2022 sa presúva aj 
projektová dokumentácia pre 
rekonštrukciu trhoviska Mly-
narovičova, realizácia pitných 
fontánok a polievacích vodo-
vodov, rekonštrukcia a  vyba-
venie odborných učební a ka-
merový systém.  

Prioritou starostu Jána Hrč-
ku je vytváranie nových miest 
pre škôlkarov vo verejných ma-
terských školách, čo sa mu aj 
darí. V polovici januára pribudli 
ďalšie štyri triedy pre 84 detí na 
Turnianskej 10. Tento rok chcú 
zvýšiť kapacity na MŠ Fedinova 
a plánujú sa prestavby školníc-
kych bytov na triedy na Pif-
flovej, Bohrovej, Ševčenkovej, 
Bzovíckej a  Jankolovej. Nová 
škôlka bude v Slnečniciach a na 
MŠ Hrobákovu sa vypracú-
va projektová dokumentácia. 
„Našou ambíciou je dosiahnuť, 
aby od septembra 2022 boli 
prijaté všetky deti staršie ako 
tri roky,“ tvrdí starosta o svojej 
priorite. Tento rok samosprá-
va investuje do škôlok, vrátane 
rekonštrukcií toaliet, kuchýň či 
bezbariérových vstupov až 2,1 
milióna eur.

Na budovanie športovísk 
je vyčlenených 567 000 eur. 
„Financie pôjdu na tri atletic-
ké ovály v  rámci areálov zák-
ladných škôl,“ hovorí Miroslav 
Dragun, medzi ktorého prio-
rity patrí rozvoj športu v Petr-
žalke. „A to bežeckú dráhu na 
Turnianskej, a Lachovej, nové 
multifunkčné ihrisko v  areáli 

jednej zo ZŠ či modernizáciu 
telocviční.“

Investície do opráv chod-
níkov sú len 100-tisíc, avšak 
bežné výdavky na obnovu ko-
munikácií sú vyše pol milióna 
eur. V  roku 2022 sa plánuje aj 
oprava schodiska vedúceho na 
terasu Fedinova 2 a Beňadická 
5, a väčší úsek terasy schválený 
komisiou investičných činností. 

Električka  
žiada trpezlivosť

Druhou prioritou starostu je 
otázka parkovania. V  Petržal-
ke popri mestskej PAAS stále 
funguje petržalský parkovací 
systém. „V rámci riešenia dlho-
dobého problému s  nedostat-
kom parkovacích miest bude 
naším cieľom zbaviť Petržalku 
nepojazdných vozidiel,“ vyjadril 
sa Ján Hrčka pre Bratislavské 
noviny na tému výziev roka 
2022. Na tento účel si samo-
správa prenajala doteraz takmer 
nevyužitý areál na Kočánkovej 
ulici 1, ktorý slúži ako dočasné 
odstavné parkovisko pre vra-
ky. „Rok 2022 sa bude niesť aj 
v znamení predĺženia električ-
kovej trate na koniec Petržalky 
pod hlavičkou hlavného mesta. 
Výstavba si bude vyžadovať 
veľkú dávku trpezlivosti od 
obyvateľov z dôvodu viacerých 
dopravných obmedzení,“ dodal 
s tým, že ak vydržíme, budeme 
sa tešiť z výhod, ktoré predĺže-
nie trate prinesie. (in, ac) 

foto: MČ Petržalka
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Podľa novely zákona o cest-
nej premávke má byť od 

1. marca zakázané parkovanie 
na chodníkoch. V Petržalke tak 
parkuje 1500-2000 áut. „Dvad-
sať rokov sa tento problém ne-
riešil, ak si niekto myslí, že autá 
z  chodníkov zrazu zmiznú, tak 
je optimista. Alebo to, že začne-
te dávať pokuty 2000 vozidlám 
vyrieši problém? Nevyrieši,“ 

skonštatoval starosta Ján Hrč-
ka na margo ďalšieho pravidla, 
ktoré sa nebude dodržiavať. 

Samospráva chce, aby boli 
pokutované autá na chodní-
koch tam, kde by stáť nemu-
seli. Napríklad na Budatínskej, 
kde sa súkromné parkovisko 
zmenilo na verejné, ale ľudia 
aj tak parkujú na chodníkoch 
a parkovisko je poloprázdne. 

Označiť značkami chod-
níky, kde parkovanie bude 
umožnené, však podľa Jána 
Hrčku do marca reálne nie je. 
Logické by bolo prechodné 
obdobie aspoň 1- 1,5 roka. Na 
každý úsek je totiž potrebné 
pripraviť a  odsúhlasiť projekt 
organizácie dopravy, až po-
tom osadiť značky. Do marca 
je to nereálne.

S Í D L I S K OS Í D L I S K O

+ Servisná obhliadka ZADARMO

Novoročné ZĽAVY
na servis okien a dverí

Ušetrite stovky eur 
na kúrení

Zabránite 
vypadnutiu 

Predlžíte životnosť 
niekoľkonásobne  

+421 911 078 833 www.volitaservis.sk

Pokračovanie zo strany 1
Už mám registrované 

auto v Petržalke, tak nechá-
pem, prečo sa mám znova 
niekde registrovať. Prečo 
mesto neprevzalo petržalský 
systém, ktorý bol funkčný?“ 
pýta sa ďalší.

Áno, pôvodná myšlienka 
bola, že Petržalka rozbehne 
parkovací systém, ktorý pre-
berie mesto. Nestalo sa tak. 
Mesto sa rozhodlo pre svoj 
vlastný a  ten je značne od-
lišný od toho petržalského. 
Aj to prispelo k  aktuálnemu 
chaosu. 

Volajú nám do redakcie, 
že sa im nedarí registrovať, 
skúšajú sa dovolať na info-
linku, bez úspechu. Volám 

Starosta Ján Hrčka v online dis-
kusii s obyvateľmi informoval, 

že rokovania so supermarketmi 
vo veci umožnenia parkovania 
v  noci na ich parkoviskách na-
predujú, s  niektorými má pred-

bežné dohody, s  niektorými 
finálne. „Dôležité je technické 
zabezpečenie, ako to kontrolo-
vať, aby sa to nezneužívalo, to je 
momentálne na strane mestskej 
časti obstarávané,“ povedal. Od 

februára, marca by mali byť k dis-
pozícii prvé parkoviská s rampa-
mi. Postupne má ambíciu každý 
mesiac pripojiť do systému as-
poň jedno. V Petržalke je 3-4-tisíc 
miest, ktoré sú v noci nevyužité.

Petržalský parkovací systém ide ďalej

(Ne)parkovanie na chodníkoch je (ne)reálne

D11d-
Parkovisko

(státie na chodníku 
kolmé alebo šikmé)

D11f-Parkovisko
(čiastočné státie 

na chodníku kolmé 
alebo šikmé)

D11e-
Parkovisko

(státie na chodníku 
pozdľžne)

D11g-
Parkovisko

(čiastočné státie na 
chodníku pozdľžne)

preto na infolinku 0800 
222  888 aj ja a  dávam im 
za pravdu. Po 15 minútach 
hudby to vzdávam.  

Kritiky je veľa, spustenie 
PAAS sprevádza zúfalý do-
pyt po informáciách, faktom 
však je, že ulice aktuálne 
vyzerajú lepšie. „Od zavede-
nia petržalskej parkovacej 
politiky sme nemali veľký 
problém, ale teraz je to na-
ozaj lepšie. Super je, že autá 
z  chodníkov sú preč,“ hovo-
rí obyvateľka Vavilovovej 
a  dodáva, že na ich veľkom 
parkovisku, kde sa pláno-
val parkovací dom, našla po 
siedmej večer voľných šesť 
miest, čo sa predtým stávalo 
len výnimočne. 

Zájdem pred škôlku Bril-
liant Stars. Bolo „dobrým“ 

zvykom rodičov vojsť do zá-
kazu vjazdu, aby malo dieťa 
do súkromnej škôlky len na 
skok. O  tretej poobede pri-
chádzajú rodičia väčšinou 
na veľkých SUV. Ani jedno 
nevojde do zákazu, všetky 
zaparkujú disciplinovane na 
parkovisku.

Prechádzam cez Jungman-
novu, ktorej časť sa zjed-
nosmernila a  mám pocit, že 
som ju nikdy nevidela takú 
voľnú. Je uprataná. Iste, náj-
de sa tu zopár zblúdilcov, 
ktorí zo zvyku vojdú do jed-
nosmerky, ďalší, čo parkujú 
v  zákrute na parkovisku, ale 
ulica je iná, krajšia. Pobaví 
ma pohľad na auto, ktoré má 
za stieračom už tri lístky rôz-
nych farieb. Nadšená volám 
kamarátke, čo tam býva. „Par-

kuje sa ti lepšie?“ pýtam sa 
jej. „Cez deň sa to vždy nejak 
dalo, skôr večer bol problém 
a ten mám stále,“ schladí ma. 
Áno, Petržalčania majú prob-
lém zaparkovať doma najmä 
večer a v noci. Preto ma pre-
kvapilo, že po spustení PAAS 
na Dvoroch 4 parkuje nerezi-
dent po 18. hodine (do polno-
ci) bezplatne a nemusí sa ani 
nikde registrovať. Situáciu to 
rieši minimálne návštevám.

Nerezidenti po 18h 
bezplatne

V  Petržalke, s  výnimkou 
Dvorov 4, naďalej platí, že ne-
rezident môže v  pracovných 
dňoch od 7h do 18h a počas 
víkendu parkovať bezplatne, 
ak sa zaregistruje v  aplikácii 
URBI. Petržalka kontroluje 
denné parkovanie len na 10-
15 vybraných parkoviskách, 
kde je celodenný problém 
s  parkovaním, inak sa zame-
riavajú výhradne na nočné 
parkovanie, pretože to je 
hlavný problém sídliska.

Na Dvoroch 4 je to inak. 
Spoplatnený je čas od pol-
noci do 18h jedným eurom 

na hodinu. Nerezidenti po 
šiestej večer parkujú bez-
platne a  nemusia sa vtedy 
ani nikam registrovať, infor-
movala nás hovorkyňa ma-
gistrátu Katarína Rajčanová. 
Petržalka nerezidentov re-
gistrovala aj preto, aby mala 
prehľad o tom, koľko ich kde 
parkuje. Mesto tvrdí, že časy 
v zónach je pripravené upra-
viť, ak vznikne potreba, ale 
informáciu o  tom, koľko ne-
rezidentov večer po šiestej na 
Dvoroch 4 zaparkuje, k tomu 
zjavne nepotrebuje. 

Aby nerezidenti bezplatné 
parkovanie od 18h do polno-
ci nezneužívali, budú chodiť 
kontroly tesne po polnoci ale-

bo nadránom? Uvidíme. Ešte 
je priskoro hodnotiť funkč-
nosť PAAS. Starosta Petržalky 
Ján Hrčka vyzval na trpezli-
vosť voči novým riešeniam. 
Ak sa po troch mesiacoch 
osvedčia, PAAS by sa mal 
rozšíriť na Dvory 5 a 6 a Bo-
sákovu – Šustekovu. Ak nie, 
toto je reakcia starostu z jeho 
facebookového profilu: „Ak sa 

magistrátu výhody celomest-
ského parkovania v dohľadnej 
dobe nepodarí ukázať v pra-
xi, určite sa budeme s kolega-
mi z úradu snažiť využiť všet-
ky dostupné prostriedky, aby 
sa PAAS ďalej nerozširoval 
a aby sa Dvory 4 vrátili späť 
do nášho petržalského projek-
tu parkovania.“  (in)

foto: in, ac, Marian Dekan

Čistá Jungmannova. Človek tu môže konečne ísť po 
chodníku. Doteraz na nich parkovali autá.

Na parkovisku v zákrute, 
na zeleni ani na neoznače-
nom chodníku sa už v zóne 
parkovanie netoleruje.

Po žltých upozorňujúcich 
lístkoch by už v týchto dňoch 
mali prísť na rad oranžové - 

avizujúce pokuty. 

Rovno do zákazu vjazdu. Nie všetci si všimli nové jednosmerky.

Na tejto časti Vavilovovej vždy večer parkuje v stredo-
vom páse zopár aut, hoci veľké parkovisko, na ktorom 
mal byť parkovací dom, má kopec voľných miest. Akoby 
boli ľudia leniví prejsť pešo pár desiatok metrov k svojmu 
vchodu.

➤

➤

➤

➤ ➤

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

„Lístočkový“ 
rekordér
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perovi zadala súkromná škola 
Felix. Tá má o školu v Slneč-
niciach takisto záujem. De-
velopera oslovila už v  roku 
2017. Spolu dali vypracovať 
niekoľko štúdií, potrebnú do-
kumentáciu aj  samotný pro-
jekt školy. Škola sa preto di-
zajnovala podľa ich predstáv 
s  tým, že má slúžiť pre deti 
z celej Bratislavy. Ide o zdru-
ženú – materskú, základnú 
aj strednú školu, ktorá bude 
dvakrát väčšia ako bežné ško-
ly v Petržalke – ide totiž o tri 
školy v jednom priestore. Ro-
kovania budú teda zaujímavé. 
Otázka totiž je, či Petržalka 
vôbec potrebuje celú takú-
to obriu verejnú školu práve 
na konci Petržalky a  nebola 
by pre ňu vhodnejšia bežná 
škola v  úplne inej lokalite. 
Okrem toho, že ju treba za-
platiť, treba totiž financovať 
aj jej prevádzku. Nie je táto 
škola príliš veľká len pre deti 
zo Slnečníc? Áno, o 10-15 ro-
kov tu bude žiť 17-tisíc oby-
vateľov, ale je taká veľká škola 
dlhodobo udržateľná ako ve-
rejná? Možno áno, ale chce-
lo by to podoprieť nejakými 
faktickými argumentmi, nie-
len vyhlásením, že v Slnečni-

ciach verejnú školu chceme 
a hotovo.

Ak park, tak 
pre všetkých

Ďalším problémom, s  kto-
rým sa mestská časť v Slnečni-
ciach potýka, je centrálny park 
vo Viladomoch. Má rozlohu 
14 000 m2, v územnom pláne 
je tu funkcia verejná zeleň. Vy-
budoval ho developer na súk-
romných pozemkoch, s cieľom 
zveriť ho do správy mestskej 
časti. Park je otvorený už pol-
roka a stále nie je jasné, kto sa 
oň bude starať, hoci rokovania 

avizovali obaja od leta minu-
lého roka. A  to je len zaťaž-
kávajúca skúška pred dvakrát 
takým veľkým parkom, ktorý 
vyrastie v  zóne Mesto. Aj ten 
by mala podľa developera pre-
vziať do údržby mestská časť. 

Ako teda napredujú 
rokovania? 

„Prioritou rokovaní zo stra-
ny MČ Petržalka bol v  po-
sledných mesiacoch projekt 
škôlky. V  rokovaniach o  mo-
deli prevádzkovania a správy 
dokončeného parku v  Zóne 
Viladomy budeme, verím, 
pokračovať v  novom roku,“ 
reagoval v polovici decembra 
na otázku výkonný riaditeľ Ján 
Krnáč. „Sme pripravení park 
čo najskôr odovzdať mestskej 
časti do správy tak, aby jeho 
údržba finančne nezaťažova-
la obyvateľov Slnečníc.“

Mestská časť to vidí zloži-
tejšie. Hovorkyňa Mária Ha-
lašková: „Vzájomné rokovania 
mestskej časti a miestneho de-
velopera ukázali, že prechod 
centrálneho parku v  Slnečni-
ciach do správy  mestskej časti 
by bol náročný po časovej aj 
finančnej stránke z  dôvodu 
technicky zložitých terénnych 
úprav. Už teraz rozsiahly 
park vyžaduje pravidelnú sta-
rostlivosť o zeleň, čistotu a po-
riadok, nehovoriac o  zväčša 
manuálnej údržbe športovísk 
a  komunitných priestorov. 
Z rokovaní vyplynulo, že spo-
ločnosti, z dielne ktorých park 
vznikol, plánujú park rozšíriť 
o  ďalšiu zeleň a  prvky, čo by 
mestská časť nedokázala ča-

sovo ani personálne pokryť. 
Ak má mestská časť investo-
vať do starostlivosti o  takýto 
zložitý terén s početným mo-
biliárom a množstvom zelene, 
potom je na mieste, aby park 
mohli využívať všetci obyva-
telia Petržalky.“ 

S  tým developer ráta. „Po 
odovzdaní do správy mestskej 
časti má byť park, samozrej-
me, verejný. Tak je zadefinova-
ný aj v územnom pláne, a tak 

to bolo od začiatku aj komu-
nikované. Pokiaľ ide o vyjad-
renia o zložitosti terénu, aj na 
základe pripomienok a  roko-
vaní s  mestskou časťou sme 
park upravili a  zjednodušili 
tak, aby bol menej náročný na 
údržbu,“ dodáva Lenka Doli-
najová z PR oddelenia develo-
pera.  (in)

foto: Marian Dekan,  
MĆ Petržalka,

vizualizácia: Cresco Group
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Miniinvazívny zákrok pre pacientov 
so zväčšenou prostatou

UROklinika
MUDr. Malek Chanawani, FEBU
Zuzany Chalupovej 9, 
851 07 Bratislava
Tel.: +421 902 22 00 99
E-mail: info@uroklinika.sk
Web: www.uroklinika.sk

Liečebný cyklus trvá 9 sekúnd. Ste-
rilná para je aplikovaná do postih-
nutého tkaniva, tam sa kondenzuje 
a uvoľnená tepelná energia vedie 
k odumretiu prostatických buniek. 
Mŕtve bunky pacient vymočí, ob-
jem prostaty sa zmenší a prestane 
tlačiť na močovú rúru.

LIEČBA APLIKÁCIOU 
VODNEJ PARY
 miniinvazívny zákrok
 bez nežiadúcich účinkov 
 na sexuálnu funkciu
 viditeľný rozdiel zvyčajne 
 už do 2 týždňov po zákroku
 štúdiami preukázaná 
 bezpečnosť

50 % mužov trpí už pred šesťdesiatkou zväčšením prostaty, 
spojeným s množstvom komplikácií.

Našťastie existuje aj iná cesta 
ako veľký chirurgický zákrok 
či užívanie množstva liekov:

Zdroj obrázku: Boston Scientific Corporation

Petržalskí poslanci súhlasi-
li, aby mestská časť kúpila 

budovu a pozemok na Fialovej 
ulici za financie z poplatku za 
rozvoj z tejto lokality. Cena je 
milión eur. Ďalších 330-tisíc je 
v  tohtoročnom rozpočte vy-
hradených na projektovú do-
kumentáciu a  prestavbu ob-
jektu pre potreby škôlky, ktorá 
bude slúžiť pre 70 detí. 

Dvakrát väčšia ako 
bežné školy

Už dlhšie je známe, že 
mestská časť chce, aby bola 
škola v  Slnečniciach, alebo 
aspoň jej časť, verejná. Vo 
februári 2020 dostal develo-
per po dva a pol roku čakania 
kladné záväzné stanovisko 
mesta projekt školy. V októbri 
2021 získal územné rozhod-
nutie. Nasledovať bude žia-
dosť o stavebné povolenie, sa-
motná výstavba a kolaudácia. 

Starosta Ján Hrčka v  on-
line diskusii informoval, že 
v  januári začínajú rokovania 
o  škole a  úlohou samosprá-
vy bude aj zohnať zdroje fi-
nancovania, pretože pôjde 
o sumu desať a viac miliónov 
eur.

Zrejme vám teraz napad-
ne, prečo v novovybudovanej 
štvrti nemá dostať mestská 
časť priestory pre školu au-
tomaticky grátis. Odpoveďou 
je poplatok za rozvoj. Kým 
nebol schválený, bolo nutné 
komplikovane lobovať a  vy-
jednávať zo strany samosprá-
vy za súvisiace investície do 
verejného sektora. Aktuálne 
má poplatok (Cresco bude 
najväčším prispievateľom 

v  Petržalke, ide o  milióny 
eur. pozn. red.) v  rukách sa-
mospráva. Tá rozhoduje, čo 
a  kde zaň zafinancuje, malo 
by ísť najmä o  verejnú in-
fraštruktúru v  danej lokalite. 
(Z  týchto peňazí sa preto lo-
gicky financuje aj budova ma-
terskej školy na Fialovej ulici.) 

„Rokovania s mestskou čas-
ťou Petržalka o vytvorení zá-
kladnej školy v  Slnečniciach 
prebiehajú už niekoľko ro-
kov,“ hovorí Ján Krnáč, výkon-
ný riaditeľ CRESCO REAL 
ESTATE. „Avšak do dnešného 
dňa sme od kompetentných 
nedostali konkrétne zadanie. 
Akonáhle budeme poznať po-
treby mestskej časti, vieme im 
projekt prispôsobiť. Aktuálne 
je pre zámer školy vydané 
právoplatné územné rozhod-
nutie. Ďalším, nevyhnutným 
krokom je spresnenie modelu 
prevádzkovania a financova-
nia školy. Po vyjasnení týchto 
skutočností sme pripravení 
zahájiť práce na projektoch 
pre stavebné povolenie.“

Pod konkrétnym zadaním 
má na mysli podobný lokalit-
ný program (teda koľko po-
trebuje tried, ako by sa stavba 
mala fázovať...), aký develo-

Škôlku v Slnečniciach samospráva vyriešila, 

Samospráva sa chystá kúpiť v Slnečniciach budovu, v ktorej zria-
di „svoju“ škôlku. Verejná škola, o ktorej aktuálne začína rokovať, 
však bude zrejme väčší problém. Rovnako ako centrálny park vo 
Viladomoch, ktorý developer chce zveriť mestskej časti. Pre tú je 
to však priveľké sústo.

verejná škola a park pre všetkých bude väčší problém 

Budúca škola v Slnečniciach zahŕňa tri školy - materskú, 
základnú aj strednú - v jednom priestore.

Predaj budovy budúcej verejnej škôlky je tesne pred 
podpisom zmluvy.

➤
➤

V Ý S TAV B A V Ý S TAV B A
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Rastislav Miklánek bude 
mať piateho februára 80 

rokov. Jeden z  pekných dar-
čekov bude mať aj od mesta. 
„V pripravovanej krajinár-
sko-architektonickej súťaži 
na obnovu Sadu Janka Kráľa 
uvažujeme so zachovaním 
a  rekonštrukciou sochárskych 
objektov i priľahlého sedenia,“ 
napísali nám z  oddelenia ko-
munikácie. 

Aký je príbeh ich vzniku?

Zabudnuté umenie
Rastislav Miklánek má aj 

v  osemdesiatke bystrú myseľ 
a  úžasnú pamäť. Napokon 
donedávna bol pracovne ak-
tívny. 

Spomína, ako sa v  sedem-
desiatych rokoch zoznámil 
so záhradným architektom 
Alfonzom Tormom. Spolu 
začali pretvárať najskôr okolie 
Štrkoveckého jazera. „Malo 
sa zmeniť na oddychovú 
zónu, preto som napríklad 
presadzoval, aby zmiernili 
vtedy strmé brehy. Zdalo sa 

mi dôležité, aby mali ľudia 
kontakt s  vodou.“ V  rámci 
toho vzniklo aj detské ihrisko. 
Veľká biela ťava, ktorú urči-
te poznáte, je dielom práve 
Rastislava Miklánka. „Dnes 
už je natretá nažlto, z  čoho 
nie som nadšený, tá betónová 
biela mala svoje čaro,“ hovorí 
a  spomína, že aj jej tvar mal 
svoj zmysel. Zozadu šmy-
kľavka, zboku sa dala podlie-

zať, preliezať... S  nostalgiou 
konštatuje, že fontána, čo tu 
navrhol, nikdy nefungovala, 
pretože zle prerátali prítok 
vody a  po rokoch ju celkom 
odstránili.

Rovnako mu je ľúto, 
v akom stave sú dnes plastiky 
v Medickej záhrade, na ktorej 

Venoval sa aj medajlérstvu, vyrobil množstvo pamätných 
dosiek, ťažiskovou činnosťou je však sochárska tvorba – a to 
najmä parková a dotváranie verejných priestranstiev – v Bra-
tislave konkrétne dotvorenie okolia Štrkoveckého jazera, 
výzdoba v Sade Janka Kráľa a v Medickej záhrade realizoval 
vstupnú plastiku a kvetinové vázy. 

Ako vznikli znamenia v Sade Janka Kráľa?
„Stretávame sa ´pri Rybách´,“ oznamovali sme si ako stredoškoláci vždy na Prvého mája. 

Každý vedel, kam v Sade Janka Kráľa treba ísť. Hovorím to tvorcovi znamení zverokruhu, 
akademickému sochárovi Rastislavovi Miklánkovi. „Presne taký mali mať účel. Sú to orien-

tačné body,“ reaguje. 

úprave tiež spolupracoval. Zo 
vstupnej plastiky v tvare listu 
lipy ukradli všetky písmená, 
je posprejovaná.... O nič lep-
šie na tom nie je ani Pamätná 
tabuľa historického rozária 
v Sade Janka Kráľa. Pod plas-
tikou, ktorou je štylizovaná 
hlávka ruže, tiež písmená 
chýbajú. „Akoby dnes už ume-
nie verejné inštitúcie nezaují-
malo,“ zamyslí sa smutne.

Na prelome 70-tych a  80-
tych rokov, keď začínali s pre-
menou Sadu Janka Kráľa, to 
vraj bolo inak. S  Alfonzom 
Tormom už tvorili zohratý 
pár a  Rastislav Miklánek od 
neho dostal zadanie na všetky 
objekty v  sade. Na vstupnej 
plastike, ktorej kmeň symbo-
lizuje históriu aj budúcnosť 
parku, nechal voľné plochy 
na textovú časť. „Rátalo sa 
s  ňou, ale nikdy sa nereali-
zovala,“ hovorí a spomína, že 
v  tej dobe bol park biednym 
miestom plným neporiadku. 
„Keď sme chodili po uprave-
ných parkoch v Česku, pripo-
mínal nám náš sad anglický 
park. Alfonz Torma v  ňom 
navrhol polkruhové odpo-
čívadlá, v  ktorých deti pod-
vedome utekajú do stredu. 
Hovoril, že by ich rád označil 
nejakými prvkami. Pýtal som 
sa ho, koľko ich bude a on re-
agoval, že desať, dvanásť. Tak 
sme zvažovali, aké symboly 
by tam mohli byť. Komisia 
vtedy navrhovala aj symboly 
družobných miest, ale ja som 
si to nevedel predstaviť. Čo by 
som robil - erby?“

Tak sa tvorcovia rozhod-

li pre nadčasové znamenia. 
„Nerobili na nás nátlak. Len 
po čase sa na prvej strane 
dennej tlače objavil článok 
s  iniciálami mňa a  mojich 
dvoch kolegov, ktorý komen-
toval naše vraj nadštandard-
né zárobky,“ pokračuje sochár. 
„Označili nás vtedy za para-
zitov socializmu. Nebolo to 
príjemné. Dostal nás z  toho 
až minister kultúry Miroslav 
Válek, keď nám povedal, že 
nejde o  útok proti nám, ale 
proti nemu. Dodnes som pre-
svedčený, že bol najpovola-
nejším slovenským ministrom 
kultúry.“  

Kameň objavil náhodou
„Pri tvorbe znamení som 

uvažoval aj nad vertikálnymi 
tvarmi, ale ako základný jed-
notiaci prvok zvíťazila guľa. 
Tá mi naznačila, čo na nej 
môžem robiť,“ hovorí o reliéfe, 
ktorý víta prichádzajúcich, 
pretože rez je vedený voči 
nim. 

„Nerobil som dovtedy veľmi 
s  kameňom, červený andezit 
som objavil náhodou. Raz 
som cestou autom pri Galan-
te zbadal plochu zo zaujíma-
vého kameňa, zastavil a  zis-
ťoval, odkiaľ je. Bol z Dobrej 
Nivy, dedinky medzi Zvole-
nom a Krupinou. Za dedinou 
v  lese mali kameňolom.“ So-
chár si odtiaľ odviezol metro-
vé kocky kameňa, ktorý sa dal 
opracovávať aj leštiť. Hrubé 
opracovanie robil zbíjačkou, 
reliéf dlátami a kladivom. 

Rastislav Miklánek mal vy-
tvoriť aj fontánu v Sade Janka 

Kráľa. „Zdalo sa mi, že už 
toho mám dosť. Nechcel som 
robiť všetko sám, to by nerobi-
lo dobrotu. A tak som oslovil 
Ambróza Balážika a fontánu 
Holubice zrealizoval v  sade 
on,“ spomína. 

Z prvej revitalizácie 
zišlo 

Pred takmer desiatimi rok-
mi mala Petržalka ambíciu re-
vitalizovať vtedy zverený Sad 
Janka Kráľa. „Okrem iných 
nezmyslov bol návrh dať gu-
ľové plastiky zverokruhu do 
kruhu, vraj to malo predsta-
vovať uzavreté ročné obdo-
bie. Hviezdne znamenia...!“ 
spomína sochár a  rozohňu-
je sa: „Táto popisnosť bola 
taká primitívna, že sa bojím 
predstaviť si akoby revitali-
zátor poňal výrok ´vzal nohy 
na plecia´.“

Z revitalizácie vtedy zišlo, 
podľa jeho slov aj po jeho 
apele na porušenie autor-
ského zákona. Sad prevzalo 
v  roku 2019 od samosprá-
vy mesto a  pripravuje novú 
obnovu. Predchádzať jej má 
architektonická súťaž. „Re-
vitalizácia je nutná. Verím 
však, že jej autori budú reš-
pektovať pôvodných autorov 
a  ich diela,“ dodáva Rastislav 
Miklánek. 

(in)
foto: archív R. M.,  
Marian Dekan, in

Akademický sochár Rastislav 
Miklánek je absolventom Vysokej 
školy výtvarných umení v  Bra-
tislave, odbor sochárstvo, ktorú 
absolvoval v  roku 1966. V  roku 
1971 postgraduálne ukončil štú-
dium reštaurovania plastík. Už ako 
študent vytvoril diela pre mnohé 
inscenácie a  filmové spracovania. 
V  tomto období vytvoril aj Bra-
tislavskú lýru a  Intervízny zlatý 
kľúčik. 

Možno si ešte pamätáte 
na veľký šach. Jedna sada 
bola na Štrkovci, druhá 
na Dunajskej.

Pamätná tabuľa historického rozária v Sade Janka Kráľa 
kedysi a dnes. Je to smutný pohľad nielen pre jej tvorcu.

Ľ U D I A Ľ U D I A

Drevené sedenie sa takisto rozpadáva. 
Rekonštrukcia je nevyhnutná. Viac- menej úspešne 

odolávajú len kamenné znamenia.

Vstupná plastika v sade  
je na tom podobne. Posprejovaná...
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Všetci mocní hráči vo svete 
démonológov už vedia, že sa 
schyľuje k rozhodujúcej potýčke. 
No Innsbrucku môže vládnuť len 
jeden z nich. Radana si osvojila 
nové schopnosti a je pripravená 
bojovať o prežitie. Ak sa jej včas 
nepodarí porozumieť konfliktu, 
ktorý démoni rozpútali nielen 
vo svojom svete, ale aj v tom 
ľudskom, šance na úspech budú 
mizivé.

Claire McKennová už toho v živote 
stratila viac než dosť. Pre strelné 
poranenie ukončila sľubnú teniso-
vú kariéru a ostala žiť v ospalom 
pobrežnom mestečku v Connec-
ticute. Dni trávi s priateľkami z 
čitateľského krúžku, s rodičmi, 
obklopená vzorkovníkmi a katalóg-
mi stavebných materiálov. Priateľ 
jej nedávno ušiel s kamarátkou z 
detstva a jej renovačná firma má 
finančné problémy. Claire sa však 
nevzdáva. Je presvedčená, že po 
tom všetkom už zvládne čokoľvek.

Jedinečný prehľad života a diela 
najväčšieho bádateľa ľudskej 
mysle. Sigmunda Freuda pova-
žujeme za otca psychoanalýzy. 
Vynašiel techniky, ktoré spôsobili 
prevrat v chápaní podvedomia a 
naznačili nové vnímanie ľudskej 
mysle a jej fungovania. Táto kniha 
ho predstavuje ako človeka a 
vedca, manžela a otca, zakladate-
ľa a vedúcu osobnosť medziná-
rodnej komunity psychoanaly-
tikov.

Každý z obyvateľov udržiava 
Rušné mesto v tom správnom 
zhone – požiarnici hasia oheň, 
drevorubači pília drevo, lekár lieči 
pacientov, murár stavia domček... 
A všetko ide ako po masle! 
Zistíte, že zvieratká radi trávia 
čas nielen v práci, ale hlavne s 
rodinou a kamarátmi. Objavte 
mnohé ďalšie povolania a každo-
denné činnosti zvieratiek, ktoré 
originálne ilustroval svetoznámy 
Richard Scarry.

Prenikavý a komplexný portrét 
slávneho vedca doplnený o 
vzácne a nádherne reprodukova-
né dokumenty z jeho osobného 
archívu. Nikola Tesla patrí medzi 
najslávnejších fyzikov všetkých 
čias. Vedec a inžinier, ktorého 
považujeme za otca modernej 
elektriny, zmenil svet. Venoval sa 
výskumu a počas života si dal za-
registrovať viac ako 700 patentov. 
Vyvinul mnohé z princípov, ktoré 
formovali budúcnosť vedy.

Adriana Bolyová: 
Hierarchia svetla

Jamie Beck: 
Mohlo by to vyjsť

Ruth Sheppard: 
Freud 

Človek, vedec a zrod 
psychoanalýzy

Richard Scarry: 
Čo robíme celý deň

Richard Gunderman: 
Tesla 

Človek, vynálezca 
a vek elektriny

V  polovici decembra 
schvaľovali na zastupi-

teľstve petržalskí poslanci pre-
dĺženie nájmu pozemku pod 
bufetom Zastávka u  Miňa. 
Zaujal ma tento bod, pretože 
jeho súčasťou bolo vyjadrenie 

Občianskeho združenia Uli-
ta, ktoré na sídlisku Kopčany 
dlhodobo pracuje s  deťmi 
a  mládežou. Koordinátorka 
terénnej sociálnej práce Vero-
nika Porubčanská v ňom píše: 
„Existenciu bufetu a pohostin-

stva na sídlisku stále vnímame 
ako pozitívnu z dôvodu posky-
tovania priestoru pre trávenie 
času dospelým osobám, ktoré 
by ho v  opačnom prípade 
trávili pravdepodobne na ve-
rejnom priestranstve sídliska, 
napr. aj konzumáciou alko-
holu v  blízkosti športového 
ihriska pre deti a mládež, ako 
to bolo v  minulosti. Vznikom 
bufetu sa čiastočne presunuli 
dospelé osoby z tohto priesto-
ru, čo prispieva aj k  primár-
nej prevencii pitia alkoholu 
u mládeže, ktorá tu trávi čas. 
Z nášho pozorovania je záro-
veň priestor v okolí pohostin-
stva čistý a udržiavaný.“

Prišlo mi zaujímavé, že 
krčma môže pomôcť. Keď 
poslanci bez diskusie ne-
schválili predĺženie nájmu, 
vybrali sme sa do Kopčian 
hľadať dôvody. 

Žiaden park ani lavičky
Veronika Porubčanská 

a  Veronika Gajarská z  Uli-
ty nás vedú k  športovému 
ihrisku, kde trávi čas najmä 
mládež. Páči sa mi grafitti ná-
pis Kopčany, vytvorila si ho 
miestna mládež. „Do konca 
roka (2021,pozn.red.) tu pri-
budne ochranná sieť, nový 
ping-pongový stôl a  basket-
balový kôš. Meniť sa bude aj 
solárna lampa,“ hovorí Ve-

ronika Porubčanská, na čo 
minú dotáciu od magistrátu 
a  financie od individuálnych 
darcov.

„Keď je pekne, ľudia chcú 
byť vonku a tráviť spolu čas,“ 
pokračuje Veronika Gajarská. 
„Na tomto sídlisku však na to 
nemajú možnosti. Nie je tu 
žiaden park ani lavičky.“ Tie 
sú len pri ihrisku, a  to bol aj 
primárny 
d ô v o d , 
prečo sa 
tu zvykli 
združovať 
aj dospelí. 
Aj tí, čo si 
p r i n i e s l i 
niečo na 
pitie. Ne-
pomohlo, 
že pri ih-
risku je 
tabuľa, ktorá to zakazuje.

„Odkedy vznikol bufet, pre-
sunula sa doň časť dospelých, 
ktorí tu trávili čas. Tento 
fakt vnímame ako pozitív-
ny, pretože priestor ihriska 
je primárne určený pre deti 
a  mládež,“ hovorí Veronika 
Porubčanská a  pripúšťa, že 
to znie zvláštne. „Nechceme 
sa vyjadrovať k tomu, či bufet 
má alebo nemá byť otvorený. 
O  stanovisko k  bufetu nás 
požiadala mestská časť, no 
hovoríme v  ňom len za Uli-

tu, ktorá sleduje záujem detí 
a mládeže, s ktorými tu pra-
cujeme. Nemôžeme hovoriť 
za obyvateľov sídliska. Pokiaľ 
sa rieši takáto otázka, je veľ-
mi dôležité, aby sa k  tomu 
vyjadrili samotní obyvatelia 
sídliska.Poslanci rozhodujú 
za nich, tak by mali poznať 
ich názor.“

Smerujeme spolu k  bufetu 
na Kop-
č ianske j . 
Stojí vedľa 
ihriska pre 
m e n š i e 
deti a  Ve-
r o n i k a 
Gajarská 
mi uka-
zuje wor-
k o u t o v é 
preliezky 
na ihrisku, 

ktoré tam Ulita osadila spolu 
s obyvateľmi. „Táto bytovka si 
aj sama organizuje susedské 
upratovanie, takže toto je už 
celkom pekné miesto.“

Cestou oslovujem staršiu 
pani a  pýtam sa jej na ná-
zor na bufet. „Jediné miesto, 
kde sa dá posedieť,“ hovorí. 
„Nič iné tu nemáme, žiadnu 
kaviareň ani cukráreň, nič 
okrem malých potravín. Aj 
my s kamarátkou sme sa tam 
občas zastavili.“ Býva v neďa-
lekom paneláku a  na žiadny 

hluk od bufetu sa nesťažuje. 
„Chodia tam bežní ľudia, 
muži, keď idú z roboty, ľudia 
z ubytovne, v lete si mamičky 
vezmú z bufetu kofolu, keď sú 
s deťmi na ihrisku a zastavu-
jú sa tu aj cyklisti na ceste do 
Rakúska.“

Oslovím ešte mladú ženu, 
ktorá pri ihrisku venčí psa. 
Reaguje podobne. Bufet jej 
neprekáža. „Predtým to bola 
len taká búda, ale zmenilo sa 
to. Interiér je nový a  pekný,“ 
hovorí. V rovnakom duchu sú 
aj recenzie na webe. 

Keby som aspoň 
vedel dôvod... 

Telefonujem Milanovi 
Pavlíkovi, ktorý prevádzku-
je bufet spoločne s  dcérou. 
Býva v  neďalekom paneláku. 
Je 28. decembra a odo mňa sa 
dozvedá, že nájom predĺžený 
nemá. Mal by zavrieť 31. ja-
nuára a môže dúfať, že mu vo 
februári poslanci na zastupi-
teľstve nájom predsa len pre-
dĺžia. „V júni 2016 sme po ro-

koch snahy dostali povolenie 
na stavbu bufetu s  nájmom 
na päť rokov,“ hovorí. „Zbúra-
li sme starú búdu, ktorá bola 
hrozná, a rok prerábali a pla-
tili nájomné. Otvorili sme na 
jeseň 2017. Dva roky sme sa 
rozbiehali a  ďalšie dva roky 
bojovali s  koronou. A  vy mi 
teraz hovoríte, že ma len tak 
zrušia? Prečo?“

Petržalskí poslanci zmenili 
život tomuto človeku za nece-
lých šesť minút. Bez diskusie. 
Desať ich bolo za, štyria proti, 
traja sa zdržali, dvaja nehlaso-
vali. Smutné je, že aj keby boli 
všetci za, predĺženie nájmu by 
neprešlo, pretože ide o prípad 
osobitného zreteľa. A na to je 
nutné, aby na zasadnutí bolo 
prítomných 21 poslancov (čo 
sú tri pätiny zo všetkých  35 
poslancov) a  všetci hlasova-
li za. Štrnásteho decembra, 
v predvianočnom období, ich 
nielen pri tomto bode bolo 
len 19. Minimálne neúcta 
voči bežnému človeku, ktorý 
je na ich rozhodnutí závislý...

Milan Pavlík dôvody odpo-
ru voči jeho bufetu nepozná. 
Na komisii správy majetku 
a miestnych podnikov sa jeden 
z poslancov vyjadril, že „sa mu 
stav nepáči, nájomca zaberá 
väčší priestor na sedenie ako 
má prenajatý. Je potrebné ho 
vyzvať, aby doplatil zaujatie 
verejného priestranstva“. 

Ďalším dôvodom je údajne 
aj výhrada, že bufet podpo-
ruje hazard. Nie, nejde o vý-
herný automat. V  bufete je 
zariadenie na podanie stávky 
prostredníctvom štátneho Ti-
pos a iFortuny, čo sú stávky na 
športové zápasy.

„Splnil som každé zadanie 
samosprávy. Som z  toho roz-
ladený, keby som aspoň vedel 
príčinu,“ hovorí Milan Pavlík. 
„Investoval som do bufetu ti-
síce, vybudoval som to sám, 
vlastnými rukami..., Kúpil 
kvalitné okná, aby nám to tu 
nevykrádali... Čo teraz čakajú, 
že príde buldozér a zrovná to 
so zemou?“ (in)

foto: in

Bufet na sídlisku Kopčany už z princípu 
nemôže byť prínosom... a bodka!

Jediné miesto v Kopča-
noch, kde sa dá posedieť 

na pive či kofole, je zjavne 
veľkou hrozbou. Aspoň 
tak to pôsobí z reakcie 

petržalských poslancov. 
Tí sa ani nepokúsili v dis-

kusii na zastupiteľstve 
zdôvodniť, prečo mu od-

mietajú predĺžiť nájom.

Petržalskí poslanci ne-
schválili 14. decembra 

predĺženie nájmu ani Mater-
skému centru Budatko. A  ta-
kisto ani pre Ekocharitu, ktorá 
má v  Petržalke 38 kontajne-
rov a  tiež pre Humanu a  jej 
desať kontajnerov. V druhých 
dvoch prípadoch bol dôvo-
dom, podobne ako pri bufete, 
nedostatočný počet poslan-
cov. Aby malo uznesenie 
vôbec šancu prejsť, muselo 
ich byť aspoň 21 z 35. Pokiaľ 
ide o Budatko, na najbližšom 
plánovanom zastupiteľstve 
v  druhej polovici februára, 
by mal byť tento bod opäť 
na programe. „Do tej doby je 
fungovanie Materského cen-
tra Budatko, ktoré považuje 
naša samospráva za jednu 
z  veľmi dôležitých združení 
pre kvalitu života v  našej ko-
munite, zabezpečené na zá-
klade rozhodnutia starostu, 

ktorý môže priestory mestskej 
časti prenajať na 10 dní v me-
siaci aj bez rozhodnutia za-
stupiteľstva. Keďže toto ma-
terské centrum funguje počas 
pandémie v  obmedzenom 
režime, vyhovuje im aj spo-
mínaný limit,“ napísal nám 
vedúci referátu komunikácie 
Jozef Rybár. „Veríme však, že 
vo februári alebo minimálne 
čoskoro sa život vráti do nor-
málu a  poslanci do tej doby 
schvália štandardný nájom 
pre toto skvelé združenie.“

Pokiaľ ide o  ďalšie ne-
schválené body, uviedla 
hovorkyňa Mária Halašková, 
že referát správy miestneho 
majetku bude kontaktovať 
žiadateľov, aby opätovne 
zaslali svoju žiadosť a  dané 
body budú následne zara-
dené na rokovanie miest-
neho zastupiteľstva vo feb-
ruári.

Laxný prístup poslancov 
ovplyvnil aj Ekocharitu

Ľudia sa potrebujú 
stretávať aj vonku. 

Keď to nebude v bufete, 
bude to na lavičkách 
pri ihrisku, kade-tade 

po pustom sídlisku 
alebo pred malými 

potravinami. 

Interiér nefajčiarskeho bufetu negatívne asociácie nevy-
voláva.

Ihrisko si mládež dotvára podľa svojich predstáv a trávi 
na ňom dosť času. Keďže má však jediné lavičky v okolí, 
často tu trávia čas aj dospelí. Aj tí popíjajúci.

➤
➤
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Medzi vchodmi Holíč-
ska 11 a  Holíčska 9 

z druhej strany sú schody v ta-
komto stave. Čakáme, kým 
sa to tam zrúti a  niekoho   to 
zabije? Včera spadol predo 
mnou na schody kus betónu!! 
Nemusíte opraviť celú dlhú 
terasu, ale aspoň jedny schody 
nech sú bezpečné! Toto je na-
ozaj neudržateľný stav. 

 Beáta K.

„Zábradlie na schodoch na 
terasu pri Bille (na Znievsku) 
drží už len na dobré slovo,“ 

napísala na Fb Petržalky Ľuba 
H. „Ak sa oň niekto silnej-
šie oprie, určite ho odlomí 
a  spadne zo schodov. Treba 
ho vymeniť.“

(pozn. red. Reakcia Petr-
žalky: „Podnet sme preverili 
u kolegov, podľa našich infor-
mácií bola terasa Znievska 
9 kolaudovaná pre Bytové 
družstvo Petržalka.“ S  Byto-
vým družstvom sa redakcia 
Petržalských novín pokúša 
skontaktovať s  cieľom urobiť 
rozhovor o  ich terasách už 
niekoľko týždňov. Zatiaľ na 
ponuku nereagovali.) 

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

Tvorte s nami Petržalské noviny

Z REDAKČNEJ POŠTY
Rozpadávajúca sa Petržalka
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Nemohla by Petržalka tiež 
osadiť takéto workouto-

vé stroje vedľa Chorvátskeho 
ramena? Myslím, že by to oce-
nili aj seniori.

Gabriela M.

Dobrý tip

VA Š E  N Á Z O R YS P O L O Č N O S Ť

● Kúpime podiel vo Vašom byte. 
● Kúpime Váš byt a môžete  
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● Kúpime podiel vo Vašom byte. 
● Kúpime Váš byt a môžete  

v ňom ostať bývať. 

Tel: 0948 100 001Tel: 0940 622 877
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

Takýto „kultúrny stav“ 
verejného životné-

ho priestoru pred hlavným 
vchodom DK Lúky-terasa 
Vígľašská bol v posledný deň 
v roku 2021 a prvý deň v roku 
2022. 

Neodtekajúca dažďová 
voda z  terasy, lebo je tu už 
dlhú dobu nefunkčná kanali-
zácia.

Do okolia sto metrov ne-
horázne smetisko a  hnojis-
ko. Z  prechodu opustenej 
a  chátrajúcej budovy Braník 
sa šíril nepríjemný zápach. 
V  interiéri tejto budovy sa 
sústavne a  nelegálne zdržujú 
asociáli, lebo okno na tomto 
objekte bolo násilne otvorené 
a zničené-vstup voľný.

Pod touto terasou je ďalšie 
smetisko...

Koľko rokov tu bude ešte 

trvať táto úmyselná abnor-
malita? 

 Rastislav Gemerský.

(Pozn. red. Existuje Infor-
mačný materiál Vízia rekon-
štrukcie DK LÚKY a priľahlé-
ho územia, ktorý vypracovala 
MČ Petržalka. Podľa pred-
bežného časového harmono-
gramu by realizácia projektu 
mohla začať v  októbri 2023. 
Predchádzať jej má partici-
patívny proces s  obyvateľmi, 
proces majetkového usporia-
dania, vyhotovenie projekto-
vej dokumentácie, zapojenie 
sa do výzvy na financovanie 
projektu, výber zhotoviteľa...)

Dokedy sa budeme na 
toto pozerať?

MB Panónska, s.r.o., Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava, 
tel.: +421 915 999 111, www.mercedesbratislava.sk

MB Panónska
Váš Mercedes-Benz partner v Petržalke
Predaj a servis osobných  
a úžitkových vozidiel

Graffiti komunita oceňo-
vala v  Janíkovom dvo-

re množstvo stien, ich výšku 
a povrchovú kvalitu, ochranu 
pred dažďom aj rezervovanosť 
od okolitého sídliska. Vyzýva-
jú preto na diskusiu o  alter-
natívnom priestore pre street 

art komunitu. Podľa Matúša 
Ferenčíka existuje zoznam 
oporných múrov mostných 
konštrukcií a  iných stavieb, 
ktoré sú majetkom alebo 
v  správe mesta. „Dôležité je 
z toho množstva vytipovať tie 
správne a  o nich sa následne 

zhovárať, či ich je možné (a za 
akých podmienok) dať do uží-

stenu. Kto im pomôže?
Legálna graffiti zóna v Janíkovom dvore 
musí ustúpiť výstavbe električky. „Nič lepšie 
ako bol Janíkov dvor v Bratislave neexistuje,“ 
vyjadril sa na Facebooku Matúš Ferenčík, 
ktorý ju pomáhal zlegalizovať. Petržalský 
mládežnícky parlament chce pomôcť, a to 
projektom, ktorý zabezpečí vytvorenie no-
vých legálnych plôch.

Graffiti umelci prišli o legálnu

vania komunite,“ píše v disku-
sii na svojom profile.

Organizáciu „graffiti ses-
sion“ má v  pláne aktivít na 
tento rok aj Petržalský mlá-
dežnícky parlament (PMP). 
Motivácia je rovnaká - de-
molácia legálnej steny v Janí-
kovom dvore. „Na projekt je 
možné využiť budovy mest-
skej časti, ale taktiež je možné 
požiadať súkromníkov o ude-
lenie povolenia na takýto typ 
podujatia,“ citujeme z ich tla-
čovej správy. Uvidíme, ako sa 
im bude dariť.

Medzi ďalšie projekty, 
ktoré chce PMP tento rok 
zrealizovať, patrí aj tzv. Petr-
žalská izba - plánujú vytvoriť 
expozíciu starých predmetov 
pochádzajúcich z  doby 70.- 
80. rokov minulého storočia. 
Veria, že im obyvatelia Petr-

žalky darujú/zapožičajú svoj 
majetok na jej zriadenie.

Rozpracovaný majú aj pro-
jekt označenia petržalského 
umenia vo verejnom priesto-
re. Ten spočíva v  označení 
sôch a  reliéfov QR kódom, 
s  názvom diela a  autorom. 
V  roku 2022 chcú pred vy-
brané diela osadiť informačné 
tabule.

V pláne majú aj podujatia, 
ktoré pomôžu deviatakom 
s  výberom strednej ško-
ly. „Aktivity, ktoré nebude 
možné financovať z  rozpoč-
tu mestskej časti, sa budú 
financovať z  poslaneckých 
priorít niektorých poslancov,“ 
informoval nás Juraj Valocsay 
z  PMP, ktorý verí, že sa im 
v  roku 2022 podarí zrealizo-
vať všetky avizované. (in)

foto: Marian Dekan

Hrubú stavbu stanice metra Janíkov dvor a 300 metrov dlhý úsek traťového tunela 
metra búrajú, nahradí ich električková trať. 

➤
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Plávajúce ľadové kryhy sa 
na niektorých miestach 

nahromadili a  zatarasili rieč-
ny tok, čo viedlo k  vzostupu 
vodnej hladiny a  vyliatiu rie-
ky mimo koryta. Prvé správy 
o  ľadových povodniach na 
Dunaji pri Prešporku pochá-
dzajú zo 16. storočia. Ako to 
dokladajú súdobé pramene, 
niektoré z nich vážne zasiahli 
aj územie dnešnej Petržalky. 

Z  dobovej tlače sa dozve-

dáme, že 14. februára 1767 
došlo na Dunaji k  povodni, 
ktorá zaplavila obec Enge-
rau. Povodeň postihla obec 
aj o  rok neskôr. V  novinách 
Preßburger Zeitung sa uvá-

dza, že uhorský miestodržiteľ 
vojvoda Albert Sasko-Tešín-
sky, zať panovníčky Márie 
Terézie, nechal obyvateľov 
obce Engerau, ktorých vysoká 
hladina vody odrezala od sve-
ta, výdatne zásobovať mäsom 
a chlebom.  

Pri povodni, ku ktorej do-
šlo 29. januára 1809, hladina 
vody v  Prešporku dosiahla 
najvyššiu úroveň spome-
dzi dosiaľ známych ľado-
vých povodní. Najviac bola 
postihnutá obec Engerau, 
ktorá mala podľa súdobých 
novín Preßburger Zeitung 
v  tom čase 117 domov a  asi 
500 obyvateľov. Provizorát 
grófskeho pálffyovského se-
niorátneho panstva im vy-
slal na pomoc dva nákladné 

„Keď sme pred dvoma 
rokmi pre covid ne-

ustále prerušovali naše cviče-
nie na trampolínach, klientky 
sa pýtali, či by sme im tram-
políny nepožičali domov,“ spo-
mína Oľga Ponomarenko na 
to, ako vznikol nápad otvoriť 
si požičovňu fitness strojov. 
Ľudia na túto ponuku reflek-
tovali. Oľga tvrdí, že ju samú 
prekvapilo, že až tretina ľudí, 
ktorí si stroje požičala minulý 
rok, sa ozvala tento rok opäť. 
Základňu v  Ovsišti si pochva-
ľujú. Má dobrú strategickú 
polohu aj pre tých zákazníkov, 
ktorí sú nerozhodní a  stroj si 
chcú najskôr osobne vyskúšať. 

Stroje na domáce 
použitie 

S  manželom Alexandrom 
priznávajú, že spočiatku 
o  strojoch na cvičenie veľa 
nevedeli. Každý nový skúšala 
Oľga na vlastnej koži. Dnes 
vďaka tomu vie klientom po-
radiť. „Ženy obľubujú najmä 
orbitreky, ktoré posilňujú 
ruky, nohy aj brucho. Minulý 
rok bol o ne najväčší záujem. 
Tento rok vyhrávajú bežecké 
pásy a  pre mužov veslovacie 

trenažéry,“ hovorí Oľga a uka-
zuje na jeden z  nich. Som 
prekvapená, že nie je až taký 
veľký, ako som čakala.

„Všetky naše stroje sú len 
pre domáce použitie, majú 
slúžiť pre bežných ľudí, nie 
vrcholových športovcov. Aj 
pásy na chodenie či bežecké 
sú menšie, zmestia sa aj do 
obývačky, kam si ich ľudia 
často umiestňujú kvôli tele-
vízoru,“ pokračuje Alexander. 
Spomína na pána, ktorému sa 
pokazil profi stroj za tritisíc 
eur a od Ponomarenkovcov si 
narýchlo požičal „bežný typ“, 
kým si vyberie niečo vlastné. 
„Zistil, že ten náš na domáce 
použitie mu celkom stačí a už 
sa ho nechcel vzdať. Napokon 
ho od nás kúpil.“ Ak má takú-
to požiadavku „prvý nájomca“ 
stroja, vyhovejú mu. 

Určite aj vy máte známych, 
ktorí si za stovky eur zado-
vážili stroj na cvičenie, ktorý 
im dnes slúži maximálne ako 
vešiak. Tí by ho zrejme veľ-
mi radi vrátili. „Áno, tomuto 
sa chcú mnohí ľudia vyhnúť. 
Mali sme klienta, ktorý si 
od nás požičal jeden mesiac 
veslovací trenažér, potom or-

bitrek, ďalší mesiac bežecký 
pás ... Vyskúšal všetko do-
stupné, aby zistil, čo ho bude 
najviac baviť a  taký stroj si 
napokon kúpil,“ spomína Ale-
xander a  vymenúva, kto sú 
ich ďalší zákazníci. „Máme 
zákazníka, ktorý si od nás 
požičiava lepší bežecký stroj 
a  prebehne na ňom týžden-
ne 400 kilometrov. Ale to je 

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia* 

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

* s plnou úhradou pacienta

www.ortoinova.sk

MUDr. Tomáš Horňák a zdravotná sestra  
Mgr. Zuzana Schmidtová s pacientkou.

ZACHRÁŇTE SI KĹB,  
ODDIAĽTE JEHO VÝMENU!
Unikátne bioaktívne hojenie kĺbu 

a kĺbovej chrupavky

Liečba fibrínovým derivátom bohatým  
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

+

1 kúra až na 6-12 mesiacov
Zdravotnícke pomôcky

Nájdete nás v zdravotnom stredisku,  
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.

na Dunaji ohrozovali PetržalkuV minulosti sa na 
Dunaji pri Prešpor-

ku vyskytlo počas 
zimných mesiacov 

viacero ľadových 
povodní, ktoré 

mali ničivé následky. 
Vznikali po náhlom 
oteplení, keď sa na 

zamrznutej rieke 
začal lámať ľad. 

Keď ľadové povodne

(1. časť)

člny s lodníkmi, ktorým bolo 
vyplatených 325 zlatých. Za-
chrániť sa podarilo všetkých 
obyvateľov, s  výnimkou mla-
dého dievčaťa a  starej ženy. 
O sile povodne svedčí, že zni-
čila väčšinu domov. Napoly 
zničený bol aj hostinec Bruck 
Auel Wirtshaus (neskorší 
hostinec Leberfinger). Ako sa 
uvádza v  novinách Preßbur-
ger Zeitung, pri povodni 
uhynulo 113 koní a 130 kráv 
a  stratilo sa 3 594 zlatých. 
Celkové škody boli vyčísle-
né na sumu 136 994 zlatých. 
Spomienku na túto povo-
deň zachytil vo svojej Knihe 
pamätí aj prešporský rabín 
Chatam Sofer. Spájala sa so 
židovskou rodinou žijúcou 
v  jednom zo zopár domov, 
ktoré sa nachádzali na vtedaj-
šom ostrove Pečeň. K  domu 

patrila aj drevená maštaľ 
s pôjdom na uskladnenie kr-
miva, v ktorej bolo 12 kusov 
dobytka. Keď sa začala valiť 
voda, celá rodina sa nachá-
dzala v  maštali. Otec rodiny 
sa snažil rýchlo vyviesť doby-
tok z  maštale a  s  manželkou 
a  dvoma synmi sa chcel do-
stať na povalu domu. Podarilo 
sa im však uchýliť len na pôjd 
maštale. Hladina vody rýchlo 
dosiahla po okienko pôjdu 
a ďalej nestúpala. Paradoxom 
je, že prívalová voda nesúca 
so sebou brvná a  kusy ľadu 
zrútila dom, no maštaľ zostala 
stáť. Otec rodiny vyliezol na 
strechu maštale, odkiaľ volal 
o  pomoc dovtedy, kým si ho 
nevšimli na mestskej strane. 
Všetkých zachránil lodník, 
ktorému bola vyplatená od-
mena 80 zlatých. 

V  roku 1809 obyvateľov 
Prešporka a  jeho okolia po-
stihli aj ďalšie nešťastia, a  to 
obliehanie mesta napoleon-
skou armádou a  následná 
nepriateľská okupácia, ako 
aj  epidémia škvrnitého tý-
fusu. Udalosti tohto roku 
v  petržalskom Starom háji 
dodnes pripomína Kaplnka 
sv. Kríža.

Obec Engerau sa ocitla 
pod vodou aj v rokoch 1826 
a  1827. Ďalšia ľadová povo-
deň ju zasiahla vo februári 
1847. Zložitým rozpolože-
ním obyvateľov obce En-
gerau sa vtedy zaoberala 
aj generálna kongregácia 
Prešporskej stolice, na jej 
zasadnutí zrealizovali zbier-
ku. Vzhľadom na skúsenos-
ti s  ľadovými povodňami 
sa začala využívať varovná 
služba, na Hradnom vrchu 
v  Prešporku boli umiestne-
né mažiare. Ak výška vodnej 
hladiny presiahla na vodočte 
15 stôp (4,74 m), výstrelmi 
z  mažiarov boli obyvatelia 
upozorňovaní zakaždým, 
keď voda stúpla o  ďalšie tri 
palce (7,902 cm). 

Mgr. Matej Čapo, PhD.
foto: Ján Čomaj - 

Petržalka Engerau –
Ligetfalu, Vydavateľstvo

Marenčin PT
(Pokračovanie 
v budúcom čísle.)

Most zo slamy na zamrznutom Dunaji pred rokom 1890.

„Ľudia, ktorí si stroj 
požičiavajú po prvý raz, 
zvolia najskôr jeden me-
siac. Keď napíšu, že chcú 
predĺžiť prenájom, vieme, 
že sú spokojní,“ hovorí 
Alexander.

Orbitreky obľubujú 
najmä ženy, pretože 
spevňujú celé telo. 

Rotopédy 
vyhľadávajú 

ľudia aj kvôli 
rehabilitácii.

Zamrznutý Dunaj pri Prešporku v roku 1827.

➤

➤

➤

➤

➤

bude baviť? Skúste najskôr 
požičovňu
V petržalskom Ovsišti funguje ojedinelá služba, ktorú využívajú ľu-
dia z celého Slovenska. Požičovňa fitness strojov je najväčšmi vyhľa-
dávaná v tomto období. Vďačí za to nielen zime, tme a januárovým 
snahám o chudnutie, ale aj pandémii.

výnimka. Zväčša sú to bežní 
ľudia, aj úplní začiatočníci 
a o čosi viac je žien.“

„Máme klientov z menších 
obcí, kde nemajú možnosť ísť 
si zacvičiť. Alebo mamy s ma-
lými deťmi, ktoré si nemôžu 
dovoliť cestovať za cvičením 
na  presnú hodinu,“ pokraču-
je Oľga a Alexander spomína 
na zákazníčku, ktorá si doma 
v  pivnici spravila malú po-

silňovňu. „Mali s  man-
želom nejaké 

vlastné stro-
je a  od nás 

doplnili, čo im chýbalo.“
Špeciálnou skupinou sú pa-

cienti, ktorí potrebujú stroje 
kvôli rehabilitácii. Napríklad 
tí po operáciách kolien si po-
žičiavajú rotopédy na dva-tri 
mesiace. 

Alexander klientom stroj 
dovezie, zloží a  keď chcú 
ukončiť prenájom, zas si preň 
príde. Tento servis je v cene. 
Mesačný prenájom sa po-
hybuje od 30 do cca 100 eur. 
„Náš zákazník nemá starosti. 
Cez internet objedná, zapla-
tí po doručení,“ konštatuje 
a spomenie, že na druhý deň 
cestuje do Sniny. Požičovňa 
fitness strojov je totiž ojedi-
nelá služba, Alexander nevie, 
či aj nie sú jediní v krajine. 

(in) 
foto: in, www.sportdoma.sk

Neviete, či vás cvičenie doma
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Mark  
Twain

zasnú-      
benie  
(bás.)

únosca  
Heleny

ohmatám  
(hovor.)

malý  
mozog  
(anat.)

obyvateľ 
Írska

4. časť 
tajničky

aroma-      
tická zlú-    
čenina

uvádzam   
do omylu

Pomôcky: 
malus, ebi-   
kon, rdest,  
káma, etol  

náuka  
o zvukoch

ľudskej 
reči

osirelá,  
opustená

1. časť 
tajničky darčeky

v reči pri-    
pomínam

základná 
zásoba

napustený  
moridlom

týkajúca  
sa ôs  

dávam si  
záležať

spôsob  
urážku  
detašuj  
(kniž.)

najatý pla-   
tený vojak  
nezasiah-   
nutie cieľa

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

značka  
lantánu

7. časť 
tajničky

snímacia  
elektrónka  
predstihol  

(expr.)

hodvábny  
atlas  

5. časť 
tajničky

nalieval

sociam,  
drgám  

predpona  
superlatívu

vlastníte  
predná  
strana  
mincí

2. časť 
tajničky

vzťahu-     
júci sa  

na kapra

mužské  
meno

nástroj na  
zametanie  

spájal  
lepom

hl. mesto  
Bieloruska  

ináč  
(z lat.)

Pomôcky: 
liberty, su-   
port, Ajas,  
anol, rotel

vydával 
stony  

drankám  
(expr.)

domáce  
zviera  

motajte  

druh  
antilopy  

prvosienka

obíjam  
latami

Adela  
(dom.)  

náležitá,  
primeraná

fosfid  
uránu  

osirotenosť  
(zried.)

ukojenie  
(bás.)

dedičné  
ochorenie  

hrali  
na base

skratka  
strany  

loptová hra 
na koňoch

programo-   
vací jazyk

sústava  
bicích  

nástrojov  
časť stroja

pokryje  
špinou  

spočíval  
(kniž.)

skratka  
pre iteretur

mutant 
(biol.)  
lotor,  

darebák

pomer  
gólov  

v zápase  
tetanus

skúmaním  
na niečo  
prídem

prirážka  
k poistné-    

mu  
(ekon.)

úradný  
výnos  

vysoká je-   
žatá tráva

mužské  
meno  
hotel  

v autobuse
Pomôcky: 
limes, kaš-   
ka, salop,  
edikt, DSL  

praskol  
červenavec   

(zastar.)

nedôveruj  
spôsobo-    
valo loč-     

kanie

šitím obrúb   
rímske  

hraničné  
opevnenia  

spájala  
do rýmu

pohonná  
zmes  

6. časť 
tajničky

zvýšený  
tón a  

maďarské  
muž. meno

prestalo  
prať

sú  
v platnosti  
vlastnila

označenie  
lietadiel  
Etiópie  
ocigáň

skratka  
európske-   
ho pohára

tískajme  
obstal  
(zried.)

nepočetní  
stať sa  
bielym 

základná  
číslovka

inkasova-    
nie  

ničivá  
víchrica

narýchlo,  
letmo  

koralový 
ostrov

Tibor  
(dom.)

mrzutosť  
(expr.)  
oddiel  
silúru

nasával  
Anna  
(dom.)

3. časť 
tajničky

stredoveké 
vežové  
hodiny

Pomôcky: 
saltant, la-   
lang, pólo,  

porfýria  

bohyňa  
smrti  
struk,  

po česky  

ozdobná 
stužka  
živo  

(hud.)

Lazár  
(dom.)  

syn kráľa  
Telamóna

lesklo,  
jagavo  

ženské  
meno  

sluchové  
orgány

skratka 
majora  

španielske  
žen. meno

urobí  
stálym

vynakladá  
úsilie  

EČV Ilavy  

značka 
hliníka  
osobné  
zámeno

vyhradené 
miesto, 

post
ako ľan

usadenina  
roztoku obliať zdravotne  

upravuj


