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Vo februári 2020 vymenila 
mestská časť schodisko pri 

bytovom dome na Holíčskej 1, pre-
tože už hrozilo, že sa pod niekým 
zrúti. Dala zaň 11-tisíc eur. Naklá-
ňajúci sa betónový múr zostal. Bied-
ne sú na tom aj schodiská z druhej 
strany. Rozpadávajúce sa, špina, 
smrad, zbytky po ľuďoch, ktorí pod 
nimi prespávajú. V noci by ste tade 
domov ísť nechceli. Aj z  druhej 
strany poskytujú terasy „nádherné 
zákutia“. Veľké nevyužité priestory, 
kedysi zrejme zásobovacie tunely, sú 
ohradené železným plotom, pretože 
ak by neboli, bol by to tu raj čier-
nych skládok a hnusu. Je to smutný 
pohľad. 

Minulý mesiac nám čitateľka 
Beáta napísala, ako sa pokúšala zis-
tiť, kto má opraviť schody medzi 
vchodmi Holíčska 9 a  11. „Hava-
rijný stav terasy evidujeme,“ odpí-
sal jej Dávid Pavlík z  referátu ko-
munikácie mestskej časti. „Terasa 
však nie je v  správe mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorá nemô-
že zasahovať do opravy cudzie-
ho majetku. Danú záležitosť sme 
viackrát komunikovali s  kolegami 
z magistrátu. Podľa ich vyjadrenia 
je terasa strechou garáží a majú si 
ju opravovať vlastníci garáží. Pod-
ľa nám prístupných údajov je tera-
sa majetkom hl. mesta, ktoré tvrdí 
opak a správcom je podľa nich BD 

Petržalka. Situácia je skutočne 
komplikovaná a zamotaná...“

Je to skrátka unikátny chaos, v kto-
rom sa jeden vyhovára na druhého 
a  v  katastri pri väčšine terás, ktorí 
sú na pozemkoch hlavného mesta, 
svieti info „neexistuje záznam o stav-
bách“. Jedine časť terasy Holíčska  
5 a 7 je nejakým zázrakom vysporia-
daná a  v  katastri figurujú ako maji-
telia vlastníci bytov z  týchto dvoch 
vchodov. Niežeby z toho boli šťastní. 

Pokračovanie na strane 8

Neprejde mesiac, aby nám čitateľ neposlal fotografiu 
rozpadávajúcich sa schodov, padajúcich múrov, terás, 
na ktorých rastie burina či betónových zábran, ktoré 
držia už len silou vôle. Jeden taký lukratívny kus sa 
nakláňa z terasy na Holíčskej. Kto bude zodpovedný za 
to, ak raz niekoho privalí? 

Ľudia už strácajú nervy

Petržalka  
po 10 rokoch
Viac seniorov, slobodných a ľudí bez 
vierovyznania

Ďalšia skúška 
trpezlivosti 
pre Dvory 4

Polyfunkčný objekt na Farského, 
ktorý skôr špatil ako dodával pridanú 
hodnotu, čaká rekonštrukcia. 

Dokáže jediný 
človek dodať 
Petržalke váhu?
Príbeh 
Martina 
Kleibla 
ukazuje, že 
aj jednotli-
vec dokáže 
neskutočne 
veľa zmeniť.

Občas sa mamy 
boja vody viac ako 
ich deti
„Stretávame sa aj s otázkou, či je 
prekážkou, že mamička nevie plávať. 
Nie je, práve naopak,“ hovorí Zuzana 
Križanová z petržalskej plaveckej 
škôlky.

strana 2

strana 4

strana 12

strana 19

➤

Petržalské terasy: 

Životu nebezpečný betónový 
múr na terase pri Holíčskej 1.

Terasa Holíčska z druhej strany. 
Večer by ste tadeto ísť nechceli.
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Slovo  
šéfredaktorky

Ako konkurenti
Verejné inštitúcie majú 
obhajovať rovnaký zá-
ujem – blaho občana, 
napriek tomu sa často 
správajú ako konkurenti 
v podnikaní. 
Starosta Ján Hrčka ne-
dávno vysvetľoval, prečo 
si samospráva musela 
prenajať pozemok pre 
parkovisko odtiahnutých 
áut od súkromníka. „Viac 
ako šesť mesiacov sme 
sa snažili získať poze-
mok od mesta alebo štá-
tu, ktorý by bol lacnejší, 
a  tým by bola aj cena 
odťahov nižšia,“ vyjad-
ril sa s  tým, že rokovali 
s  ministerstvom vnútra, 
ale zablokovalo to minis-
terstvo financií. 
V  Petržalke máme nedo-
statok miest pre škôlká-
rov. Vie o tom štát? Isteže. 
Napriek tomu sú v niekto-
rých materských školách 
dlhodobo sklady minis-
terstiev či iných štátnych 
inštitúcií. Presťahujú sa, 
keď Petržalka žiada o  pô-
vodné využívanie budo-
vy? Nie.
Ďalší príklad je spred 
štyroch rokov. Opustenú 
bývalú škôlku na Tema-
tínskej 1 vymenilo minis-
terstvo práce so súkrom-
níkom za štyri rodinné 
domy v  Dunajskej Strede 
a  Bernolákove. Pýtal sa 
štát najskôr samosprávy, 
či by budovu nepotrebo-
vala? Nie. Udialo sa to v ti-
chosti.
Zdá sa vám to normálne?
 Ingrid Jarunková

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE

Petržalka po 10 rokoch: Viac seniorov, 
slobodných a ľudí bez vierovyznania

Prvé výsledky Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov 2021 v Petržalke 

ukazujú, že v nasledujúcich rokoch 
budeme musieť zriaďovať seniorské 

centrá. Petržalka za 
desať rokov zostar-

la. Seniorov 65+ 
už máme výrazne 

viac ako detí do 
14 rokov. Viac je aj 

slobodných a značne 
stúpol počet ľudí bez 

vierovyznania.

Petržalská samospráva je presvedče-
ná, že štatistici nezapočítali pri sčítaní 
zhruba 3 500 obyvateľov s trvalým po-
bytom.

„Podľa údajov z  našej matriky a  ďal-
ších štátnych registrov vieme, že 

v  Petržalke v  roku 2021 žilo nie 114 000, 
ale asi 117 500 obyvateľov s trvalým poby-
tom,“ informuje samospráva. „Rozdiel cca 
3 500 Petržalčanov, ktorých nám štatistici 
nezapočítali, je na nasledujúcich 10 rokov 
podľa aktuálneho kľúča prerozdeľovania 
financií viac ako 3,6 milióna eur. Inak po-
vedané, kilometre opravených ciest III. a IV. 
triedy či chodníkov, stovky vysadených 
stromov, pár revitalizovaných námestí 
a parkov, dva úplne nové parkovacie domy 
či stovky miest v našich materských a zák-
ladných školách.“ Petržalka nevie zistiť, kto 
sa nespočítal, verí však, že jej Štatistický 
úrad SR túto informáciu poskytne a  tiež 
zdôvodní, prečo ich štát nepovažuje za 
Petržalčanov.

Ako skonštatoval starosta Ján Hrčka 
v prepočtoch a výhradách navyše ignorujú 
ďalšie tisícky obyvateľov, ktoré v  Petržalke 
stále žijú bez zmeny trvalého pobytu. (mh)

Nezarátali všetkých 
Petržalčanov?

Štatistický úrad SR nám na-
počítal 114 000 obyvateľov. 

V  roku 2011 to bolo 105  842, 
Petržalka tak na základe pre-
rozdelenia časti podielových 
daní od štátu samosprávam zís-
ka o viac ako milión eur ročne. 

Z tohto hľadiska k výraznejším zmenám nedošlo.
	Základné vzdelanie - 10 642 - 9,34 % (roku 2011 – 7067 obyv.)
	Stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) - 13 651 - 11,97 % (14 154)
	úplné stredné vzdelanie (s maturitou) - 26 897 – 23,59 % (24 529)
	vyššie odborné vzdelanie - 6 364 - 5,58 % 
	vysokoškolské vzdelanie - 37 212 - 32,64 % (38 036)

Kým pred desiatimi rokmi tvorili seniori 65 + len  
7,4 percenta obyvateľov, v  roku 2021 ich počet stúpol 
o 12 percent. Počet ľudí v produktívnom veku, naopak, 
klesol o 15,5 percenta.
	Predproduktívny vek (0-14 rokov) - 16 677 - 14,63 % 
 (v roku 2011 – 11 732 – 11.1 %)
	Produktívny vek (15-64 rokov) - 75 161 - 65,93 % 
 (v roku 2011 - 86 151 – 81,4 %) 
	Poproduktívny vek (65 a viac rokov) - 22 162 - 19,44 % 
 (v roku 2011 – 7870 – 7,4 %)

Výrazne ubudlo ľudí bez vyznania, v prehľade sa objavi-
li aj hnutia, ktoré v roku 2011 neboli špecifikované ako 
budhizmus, islam alebo pohanstvo a prírodné duchovno. 
	Bez náboženského vyznania - 51 095 - 44,82 % 
 (35 437 - 33,4 %)
	Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike 
 (rímskokatolícke) - 42 893 - 37,63 % (rok 2011- 53 443 obyv.)
	Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 na Slovensku (evanjelické) - 4 279 - 3,75 % (5016 obyv.)
	Budhizmus - 293 - 0,26 %
	Islam – 196 - 0,17 %
	Pohanstvo a prírodné duchovno – 119 - 0,1 %

Pomer mužov a žien sa za 
desať rokov nezmenil. Je 
dokonca navlas rovnaký 
– 54  966 mužov (50  244 
v  roku 2011 - 48,22 %), 
59 034 žien (55 598 v  roku 
2011 - 51,78 %). 

VZDELANIE

VEK

NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE

POHLAVIE

Poproduktívny vek 
(65 a viac rokov)

Stúpol nám počet slobodných, klesol počet vydatých a ženatých, rozvedení a ovdovelí 
zostávajú na rovnakých percentách.
	slobodný, slobodná - 50 444 - 44,25 % (v roku 2011 - 41 128 - 38 %)
	ženatý, vydatá - 44 395 - 38,94 % ( v roku 2011 - 45 869 – 43 %)
	rozvedený, rozvedená - 12 436 - 10,91 % (11 544 – 10,9 %) 
	vdovec, vdova - 5 996 - 5,26 % (5880 – 5,5 %)

RODINNÝ STAV

V porovnaní s rokom 2011 nám klesol počet ľudí s ma-
ďarskou, českou, nemeckou (zo 155 na 87) či rómskou 
(z 91 na 66) národnosťou. Pribudli obyvatelia s ukrajin-
skou (zo 107 na 259), ruskou (zo 111 na 170), talianskou 
(49) či čínskou národnosťou (40), jeden Petržalčan je kó-
rejskej národnosti. 
	slovenská 98 870 - 86,73 % (v roku 2011 - 97 654 obyv.)
	maďarská 2 650 - 2,32 % (3512)
	česká 1 039 - 0,91 % (1200)

rodinný dom – 308 - 16,01 %
bytový dom - 1 316 - 68,4 %
Väčšina domov 847 (44,02 %) bola posta-
vená v  rokoch 1981-2000. Jedenásť domov 
v Petržalke je spred roka 1919. Fyzické osoby 
vlastnia 911 domov (47,35 %), 849 domov má 
kombináciu vlastníkov.
Septiku alebo žumpu má 68 domov, 1720 
(89,4 %) je pripojených na kanalizačnú sieť, 
domácu čističku odpadových vôd má 21 do-
mov a jeden v Petržalke je bez kanalizácie.
Najvyšší dom má 30 podlaží, ďalšie tri domy 
majú 25, 23, 20 podlaží, 19 podlaží majú tri 
domy. Najviac domov je s  deviatimi - 444 
(23,08 %) a 13-timi podlažiami – 249 (12,94 %).

NÁRODNOSŤ

POČET DOMOV
1 924

2011 – 7,4 % 2021 – 19,44 %

POČET BYTOV 52 379
V bytových domoch je 48 622 bytov (92,83 %)
	Z hľadiska formy vlastníctva je 50 307 (96,04 %) bytov obývaných vlastníkom, 

obecných bytov je 492, služobných 110, družstevných 135. Realite asi cel-
kom nezodpovedá údaj bytov v nájme, ktorých sčítanie našlo len 74 (0,14%).

	Najviac bytov je trojizbových - 25 537 - 48,75%, 19 bytov udáva 9 obytných 
miestností a viac.

	Splachovací záchod mimo bytu uviedli tri byty, bez vane alebo sprchovacie-
ho kúta priamo v byte sú tri byty. (in) 

 Zdroj: Štatistický úrad SR

Bez náboženského vyznania
2011 – 33,4 % 2021 – 44,82 %

Rozdiel 15 658 obyvateľov

Rozdiel 14 292 obyvateľov

fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k,
 M

at
úš

 H
us

ár

CZHUSK

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



4 • 11. 2. 2022 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 11. 2. 2022 • 5V Ý S TAV B AV Ý S TAV B A

OC TPD, VAŠE RÝCHLE
NAKUPOVANIE S POHODLNÝM

PARKOVANÍM V SRDCI BRATISLAVY
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Nájdete u nás:

Akcia platí do 28.2.2022
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„Súčasný objekt už ne-
zodpovedá aktuálnym 

štandardom a obnovu si vyža-
doval. Práce sa už začali. Na-

teraz vo vnútri 
objektu. Neskôr 
budú prebiehať 
práce už aj na 
fasáde, ktorá 
bude komplet-
ne obnovená,“ 
vyjadril sa Cy-
ril Šedo, riadi-
teľ spoločnosti 

trpezlivosti pre Dvory 4

Prvá etapa výstavby poly-
funkčného komplexu Mu-

chovo námestie dostala sta-
vebné povolenie. Nasledovať 
bude verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavby. 

Vzniknúť tu má 8-pod-
lažný bytový dom zložený 
z dvoch častí. „Obe sekcie sú 
jeden konštrukčný celok, dis-
pozične neprepojený. Každá 
sekcia bytového domu má 
vlastný vstup,“ píše sa v  roz-
hodnutí. V  Sekcii A  bude 52 
bytov, v sekcii B 51 bytov. Ide 
o  mestský projekt výstavby 

nájomného bývania, mesto 
tu plánuje riešiť aj nové ná-
mestie a parčík. 

Druhá etapa stavby - 
Objekt nebytovej budovy 

- ubytovacieho zariadenia 
- bude predmetom samo-
statného stavebného kona-
nia. 

Foto: magistrát

Stavať sa začne aj na Muchovom námestí

Ďalšia skúška

Polyfunkčný objekt na Farského, ktorý Dvory 4 skôr špatil, ako im 
dával pridanú hodnotu, čaká rekonštrukcia. 

TATRAK s tým, že po rekon-
štrukcii už budova nebude es-
teticky narúšať lokalitu.

Prvé vizualizácie obnovy 
boli známe už v  roku 2010, 
v  roku 2015 dostal projekt 
kladné územné rozhodnutie. 
V ňom sa hovorilo o nadstav-
be dvojpodlažného objektu 
o  jedno nadzemné podlažie 
navrhnutej ako átrium, kde 
malo vzniknúť 21 apartmánov 
a  na prízemí 31 parkovacích 
miest. Mal byť zastrešený plo-
chou pochôdznou strechou 
a vegetačnou strechou v átriu 
a druhé poschodie využívané 
na priestory občianskej vyba-
venosti.

Aktuálny projekt, ktorý má 
podľa Cyrila Šeda právoplatné 
stavebné povolenie, riaditeľ 
bližšie nešpecifikuje. „Súčas-
ťou bude nadstavba jedného 
podlažia. Pribudnú aj parko-
vacie miesta, a to v rámci ob-
jektu na prízemí na úkor ob-
chodných priestorov,“ napísal 
nám. Koľko bude rekonštruk-
cia trvať, pre nedostatok sta-
vebných materiálov na trhu, 
nevedel odhadnúť. Takisto je 
podľa neho predčasné hovo-
riť, aké prevádzky budú v ob-
jekte. „Pochopiteľne, budeme 
sa snažiť do objektu umiestniť 
také, ktoré budú pre obyvate-
ľov v okolí atraktívne,“ dodal.

Zmierení nájomníci
„V  decembri sme dostali 

trojmesačné výpovede,“ kon-
štatuje jedna z  nájomníčok, 
pani Jarmila z  pubu Las Ve-
gas. „Opraviť tento objekt 
je už nevyhnutné, len je to 

trocha narýchlo. Boli sme tu 
15 rokov. Bude mu ľúto za 
miestnymi, už sme sa poznali, 
s mnohými sme sa skamará-
tili.“ Dodáva, že aj preto chcú 
zostať v Petržalke. Sťahujú sa 
pod Starý most a veria, že ľu-
dia si ich tam nájdu. Najskôr 
však treba vypratať vnútorné 
priestory a  predať kontajner, 
kde predávali streetfood. 

Je jej jasné, že rekonštruk-
cia je nevyhnutná, hovorí sa 
o  nej roky. „Veď tá budova 
sa rozpadáva, pozrite na 
tie pukliny v  stene. Pôvod-
ný plán však bol, že sa bude 
rekonštruovať popri otvore-
ných prevádzkach, ale ma-
jitelia pochopili, že to nie je 
reálne.“

Do pubu prichádza aj 
majiteľ diskotéky Calabria. 
Koniec klubu berie pragma-
ticky. „Diskotéka je v  tomto 
období aj tak neperspektívny 
biznis,“ hovorí. „V Petržalke 
však skrachovalo veľa podni-
kov počas pandémie, nových 
priestorov na podnikanie je 
dosť. Nájdem si niečo iné.“

Pre Petra Šalíka, majiteľa 
hudobného obchodu na prí-
zemí, výpoveď prekvapením 
nie je. „Mal som to aj v zmlu-
ve,“ hovorí a berie to ako fakt. 
V  budove si užil svoje, zate-
kanie mu už poškodilo gitary 
aj klavír. Spomína niekoľko 
čiastočných opráv, ktoré mali 
problém vyriešiť. „Strechu 
opravovali dvakrát, neúspeš-
ne, tak tam teraz idú nadsta-
viť poschodie s bytmi.“ 

Aj hudobniny chcú zostať 
v  Petržalke. „Ľudia si tu na 

nás zvykli, presunieme sa len 
o  kúsok ďalej na Šustekovu,“ 
hovorí a  je dokonca rád. „Po 
zavedení parkovacej politiky 
na Dvoroch tu naši zákazníci 
ani nemajú kde zaparkovať.“

Jediný nešťastný je čínsky 
predajca textilu na poschodí. 
„Taký veľký priestor, ako mám 
tu, za tri mesiace nenájdem,“ 
obáva sa. „Čo urobím s  tro-
ma kamiónmi tovaru? Kam 
to dám, na ulicu? Aspoň pol 

roka, keby mi dali. Neviem, 
čo skôr. Či tu predávať, alebo 
hľadať novú prevádzku.“ 

Faktom je, že budova na 
Farského v  aktuálnom sta-
ve miestnym nebude príliš 
chýbať. Dvory 4 majú v okolí 
dosť alternatív, ktoré ju do-
kážu nahradiť. Napríklad vo 
vedľajšom TPD, ktoré má 
vyriešené aj parkovanie pre 
zákazníkov. (in)

foto: Marian Dekan, in

Taký veľký priestor, ako mám tu, 
za tri mesiace nenájdem,“ obáva sa 
predajca textilu.

Budova je v zlom technic-
kom stave. Cez strechu 
zateká do prevádzok, 
fasáda je zničená, rekon-
štrukcia je nevyhnutná.

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

Všeobecná praktická ambulancia 

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

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

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

www.regiontatry.sk

Ubytovanie, informácie 
a tipy na túry nájdete na:

Realizované 
s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej 
republiky

PREČO SÚ TATRY AKO LIEK?
Počas zimných teplotných inverzií zažijete dokonalo slnečné dni.

Aktívny pohyb na čerstvom tatranskom vzduchu pôsobí ako liečivá procedúra.

Intenzita slnečného žiarenia počas zimy prináša pozitívnu zmenu pre telo i myseľ.

Prechádzky popri zasnežených stromoch v horskom prostredí spájajú všetky výhody klimatoterapie.

www.regiontatry.sk

Ubytovanie, informácie 
a tipy na túry nájdete na:

Realizované 
s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej 
republiky

PREČO SÚ TATRY AKO LIEK?
Počas zimných teplotných inverzií zažijete dokonalo slnečné dni.

Aktívny pohyb na čerstvom tatranskom vzduchu pôsobí ako liečivá procedúra.

Intenzita slnečného žiarenia počas zimy prináša pozitívnu zmenu pre telo i myseľ.

Prechádzky popri zasnežených stromoch v horskom prostredí spájajú všetky výhody klimatoterapie.

s

a výstavby Slovenskej 
republiky

Časť zákazníkov petržal-
ského obchodíku Bioveci 

totiž tvoria aj ľudia, ktorým 
telo nedalo inú možnosť. Je 
pre nich uľavujúce, že ich víta 
tabuľa s  farebnými bodmi – 
som bez lepku, bez mlieka, 
vegán... Vyberú si farbu a keď 
pozrú na cenovku a nájdu svoj 
bod, vedia, že potravina je aj 
pre nich. 

Keď nazriem v obchode do 
vegánskej chladničky, je mi 
jasné, že tých náhrad potra-
vín je dosť, len nie v bežných 
prevádzkach. Rôzne druhy 
syrov, sedem druhov vegán-
skych masiel, falafely, mascar-
pone, zeleninové karbonátky, 
šľahačky, nátierky, jogurty 
a rastlinné mlieka, dokonca je 

tu kešu ´briendza´....
Lýdia Burcinová mi prizná, 

že aj ju rozmanitý vegánsky 
sortiment fascinuje. „Keď 
som prvý raz ochutnala túto 
vegánsku klobaňu, neverila 
som. Okolo mäsa ani nešla, 
ale vonia ako mäso, a aj tak 
chutí,“ hovorí a  dodáva, že 
ochutnala prakticky všetko 
na pultoch aj v  chladničkách 
svojho obchodu. „Rada viem, 
čo predávam. Máme naprí-
klad dva druhy mandľových 
múk, no každá inak saje. A to 
je podstatný rozdiel. Najjed-
noduchšou cestou je preto 
všetko ochutnať a  vyskúšať. 
Chuť je  ale veľmi subjektív-
na záležitosť, pretože to, čo 
chutí mne, nemusí vám a na-

opak. Netreba sa preto báť, 
treba skúšať. Napríklad taký 
vegmezán, to je niečo neuve-
riteľné. To musíte vyskúšať,“ 
povie a  napriek mojim pro-
testom už beží po lyžičku. 
A ja jej musím dať za pravdu. 
„Parmezán“ z kešu orechov je 
skvelý.

Bio nebýva nablýskané
Prechádzam sa po obcho-

de, ktorý je na rohu Lužnej 
a  Šustekovej už takmer rok. 
Čapovaná drogéria, základ-
ná kozmetika, medzi množ-
stvom korenín ma zaujme 
mletý bobkový list. Mapujem 
chladničky. Bio produktov, 
teda chemicky neošetrených, 
je v obchode 95 percent. Tie 

zvyšné síce certifikát nemajú, 
napríklad niektoré cereálne 
kaše, ale Lýdia tvrdí, že v nich 
je len to, čo v nich má byť. Po-
kiaľ ide o zloženie, je pedant. 

Aj preto je väčšina výrobkov 
v obchode priamo od výrobcu 
z  Nemecka alebo Rakúska. 
„Máme na policiach to, čo 
majú aj Rakúšania či Nemci. 
Priestor sme však dali aj kva-
litným slovenským značkám. 
Každé ráno nám vozia čerstvé 
kváskové   bezlepkové pečivo 
od Dobrožrúta a  nechýbajú 
ani klasické kváskové špaldo-

Bryndza aj parmezán z kešu 
orechov a viete, čo je demeter?

„Prvým testerom 
bio kvality bola 
moja dcéra,“ hovorí 
Lýdia Burcinová, 
ktorá sa k „lepším“ 
potravinám dostala 
kvôli jej zdravotným 
problémom. V ich 
rodine sa traja čle-
novia stravujú bez 
lepku, jeden bez 
mlieka. Lýdia preto 
vie, čo predáva. Je to 
uľavujúce najmä pre 
čerstvo diagnostiko-
vých celiatikov, ktorí 
sem prídu a často 
zúfalí sa pýtajú: Čo ja 
budem teraz jesť?

vé rožky či chlieb.“   Ponuka 
zeleniny a ovocia ma na prvý 
pohľad prekvapí. Pochopím, 
že biozelenina nikdy nebude 
taká nablýskaná ako v  super-
markete. Lýdia mi rozpráva 
o  hruškách v  demeter kvali-
te. Absolútne netuším, o čom 
hovorí. „Demeter farmy majú 
omnoho prísnejšie podmien-
ky pre chov či pestovanie. Na 
Demeter farmách napríklad 
nedávajú kravám dole ná-
silne rohy, ktoré im slúžia na 
dorozumievanie sa. Takáto 
krava potom vyprodukuje 
menej mlieka, no jeho kvalita 
sa s  kvalitou bežného mlieka 
len ťažko porovnáva,“ vysvet-
lí mi. „Mnohí naši zákazníci 
nám hovoria, že im bežné 
mlieko nerobí dobre, no de-
meter mlieko bez problémov 
zvládajú. Ak takéto mlieko 
dlhšie postojí, po otvorení mu-
síte preraziť najprv smotanu, 
potom sa dostanete k mlieku. 
Rovnaké je to so šľahačkou.“

Prichádzajú ďalší zákazníci. 
Sledujem Lýdiu, ako diskutuje 
s pani o kombuche, s pánom 
o  kimči a  chápem výhody 
nákupu špeciálnych potravín 
v malom obchode. Bio zo su-
permarketu má rovnaký cer-
tifikát, ale nikto sa tam o ňom 
s vami baviť nebude. To Lýdia 
s  vami podiskutuje s  nadše-
ním a zápalom. Príďte vyskú-
šať. (in)

foto: Marian Dekan

S P O L O Č N O S Ť

V rohu obchodu 
sa nedá prehliad-
nuť čajový kútik. 

„Milujem čaje. 
Pijem ich, aj keď je 
vonku 40 stupňov,“ 

hovorí Lýdia. A tak 
tu nájdete aj 500 

druhov čajov. 



8 • 11. 2. 2022 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 11. 2. 2022 • 9

Pokračovanie zo strany 1
„Máme zrekonštruovaný 

dom, ale prechádzať popod 
terasu a  po nej je peklo. Ale 
čo si máme opraviť len časť 
terasy pred našimi vchodmi? 
Mesto dáva ročne dotáciu 
200-tisíc eur pre všetky terasy 
v Bratislave. 

To je smiešna podpora, 
to by sme potrebovali sami 
na tú našu, keď si vezmete, 

že len statický posudok stojí 
10-15-tisíc eur...,“ skonšta-
toval nemenovaný obyvateľ 
vchodu. 

Byty a  teda aj terasy na 
Holíčskej 1 a  3 má v  správe 
Bytové družstvo. Trikrát sme 
im posielali otázky, než sme 
dostali reakciu. Konkrétne 
nás zaujímalo. Koľko terás 
v  Petržalke  majú v  správe? 
Evidujú sťažnosti od oby-

vateľov, komunikujú s  nimi 
o  možnostiach revitalizácie 
terasy? Majú tento rok v plá-
ne opravy nejakých konkrét-
nych terás? Vedia, na ktorej 
terase v ich správe si situácia 
vyžaduje okamžité riešenie? 
Terasa Jungmannova - Vlas-
tenecké námestie je podľa 
mestskej časti v správe Byto-
vého družstva. Pripravuje sa 
tam nejaká rekonštrukcia?

Odpísali nám, že „s  ohľa-
dom na zhoršujúcu sa pan-
demickú situáciu rozhovor 
s  osobným stretnutím ne-
preferujeme“ a  poslali nič-
nehovoriacu odpoveď. Uve-
rejňujeme ju celú:  „Bytové 
družstvo Petržalka (ďalej len 
družstvo“) vykonáva sprá-
vu niektorých   garážových 
objektov nachádzajúcich sa 
v  Petržalke, ktorých strecha 
súčasne tvorí pochôdznu te-
rasu a ktoré sú vo vlastníctve 
fyzických osôb – obyvateľov 
Petržalky.   Družstvo ako 
správca v  zmysle svojich zá-
konných povinností a v súla-
de s platnými rozhodnutiami 
vlastníkov týchto garážových 

objektov v  spolupráci s  MČ 
Bratislava - Petržalka ako aj 
s Magistrátom hlavného mes-
ta SR Bratislavy priebežne 
zabezpečuje opravy a  rekon-
štrukcie týchto objektov, vrá-
tane  pochôdznych terás, kto-
ré sú ich súčasťou.  Pokiaľ ide 
o  takú pristavanú technickú 
vybavenosť - pochôdzne te-
rasy nachádzajúce sa v Petr-
žalke, ktoré nie sú zapísané 
v  katastri nehnuteľností 
a  nemajú určeného vlastní-
ka, tieto družstvo nemá prá-
vo a  možnosť riešiť. Takouto 

terasou je aj Jungmannova 
– Vlastenecké námestie. Vo 
veci týchto terás prebieha ko-
munikácia s mestskou časťou 
Bratislava - Petržalka ako aj 
Magistrátom hlavného mes-
ta SR Bratislavy. Družstvo 
samozrejme chápe závaž-
nosť situácie - aktuálneho 
technického stavu niektorých 
pristavaných technických vy-
baveností v  Petržalke, avšak 
riešenie aktuálneho stavu je 
komplikované, pričom za zá-
sadné je potrebné považovať 
určenie vlastníctva k  týmto 

Niektoré terasy v správe  
Bytového družstva Petržalka
	Rovniankova 6
	Rovniankova 9, 11
	Gessayova 33, 35, 37, 39, 45, 47
	Gessayova 10,12
	Námestie hraničiarov 4a, 4b, 1-13
	Mlynarovičova 5-11, 22, 24
	Blagoevova 14, 16, 18, 20
	Znievska 1-11
	Strečnianska 1-7
	Fedinova 6-16
	Vígľašská 3-13
	Holíčska 1,3
	Topoľčianska 8, 10, 16, 18, 20, 22
	Krásnohorská 1,3
	Šustekova 9-11, 25-31
	Lachova 35-39
	Vavilovova 20-26
	Jungmannova 2-10
	Jungmannova 12-20
	Vlastenecké námestie 7,8
	Lenárdova 2-8
	Pečnianska 1-11 

Zdroj: MČ Petržalka, pn podľa portfólia na www.bd-p.sk

Zoznam komunikačných 
terás v správe mestskej časti 
Bratislava-Petržalka
	Rovniankova ul.č. 2, 4, 6
	Rovniankova ul.č. 13, 15
	Rovniankova ul.č. 12, 14, 16
	Osuského ul.č. 1, 1a, 3, 3a
	Gessayova ul.č. 41, 43
	Mlynarovičova ul.č. 14, 16, 18, 20, 22, 24
	Blagoevova ul.č. 22, 24
	Topoľčianska ul.č. 12, 14
	Strečnianska ul.č. 9, 11
	Beňadická ul.č. 5, 7
	Beňadická ul.č. 13, 15, 17, 19
	Holíčska ul.č. 13, 15
	Jasovská ul.č. 10, 12
	Znievska ul.č. 13, 15, 17, 19
	Bohrova ul.č. 3, 5
	Fedinova ul.č. 2, 4
	Mánesovo nám. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Zdroj: MČ Petržalka

ZNIEVSKA 1-11
Bytové družstvo Petržalka 

ZNIEVSKA 13-19
MČ Petržalka

PEČNIANSKA 1-11
Bytové družstvo Petržalka 

JUNGMANNOVA
Bytové družstvo Petržalka 

objektom.“ Podpísaná - Ildikó 
Zóradová predsedníčka Pred-
stavenstva Bytového družstva 
Petržalka.

Ľudsky povedané – s tera-
sami nechceme mať nič, ak 
nás k  tomu neprinúti mesto 
alebo mestská časť.

Začne to manažovať 
mesto?

Terás je v  Petržalke okolo 
60, z toho k 17-tim sa hrdin-

sky prihlásila mestská časť. 
A  tie vyzerajú aj relatívne 
najlepšie. Samospráva v  roz-
počte na tento rok avizuje, že 
v  roku 2022 plánuje opravu 
schodiska vedúceho na tera-
su Fedinova 2 a  Beňadická 5 
a väčší úsek terasy schválený 
komisiou investičných čin-
ností. 

Tie ostatné terasy si preha-
dzujú mesto, bytové družstvo 
a  zopár menších subjektov. 

Kto vlastne zodpovedá za 
ktorú terasu nie je vôbec jas-
né. Pekný príklad „koho je/nie 
je vlastne čo“ je Znievska 1-11 
a  Znievska 13-19. O  tú prvú 
časť by sa malo starať Byto-
vé družstvo, o  druhú mest-
ská časť. Keď si ale pozriete 
stránku odkazprestarostu.sk, 
magistrát sa prihlásil, že bude 
riešiť aj podnet, ktorý patrí do 
správy Bytového družstva. „....
ďakujeme za podnet, ktorého 
prijatie týmto potvrdzujeme. 
Pridelili sme ho kolegyniam 
a  kolegom, ktorí majú rieše-
nie danej agendy v kompeten-
cii. ....“

Rovnaká odpoveď magis-
trátu figuruje aj na podnete 
Andreja z  januára 2022, kto-
rý sa sťažuje na katastrofál-
ny stav terasy na Beňadickej 
9-19. Pritom k Beňadickej 5, 7 
a Beňadickej 13, 15, 17, 19 sa 
hlási mestská časť.

Buďme optimisti a  verme, 

že mesto už má pasportizá-
ciu terás a  začalo manažovať 
spoločnú komunikáciu via-
cerých strán, ktoré by sa na 
rekonštrukcii mohli finančne 
podieľať. Už by bolo načase, 
pretože, ako píše Andrej v prí-
spevku: „Obyvatelia bytových 
domov by nemali problém fi-
nančne prispieť, ak by sa toho 
mesto/ Petržalka chopili, ale 
za tie roky nič.“ (in)

foto: Marian Dekan, in

BEŇADICKÁ 13 - 19
MČ Petržalka

Dotácia  
od mesta
Dotácia na terasu je podľa 
magistrátu spôsobom, ako 
obyvateľom „kompenzovať 
fakt, že na svojej nehnuteľ-
nosti znášajú ťarchu verejné-
ho priestoru“. Celková suma 
je 200-tisíc eur.
Na jej využitie je potrebná 
spoluúčasť na financovaní 
vo výške aspoň 50 %, pričom 
peniaze je možné využiť na: 
	vypracovanie statického 
 posudku;
	vypracovanie projektovej 
 dokumentácie na sanáciu
 alebo rekonštrukciu;
	udržiavacie práce: 
 obnova
	stavebné práce: 
 rekonštrukcia.

Žiadosť o dotáciu je možné 

podať do 31. marca prostred-

níctvom ONLINE formulára na 

stránke bratislava.sk.

➤

S Í D L I S K OS Í D L I S K O

V lete na tejto terase rastie tráva  
a pod múrmi sa darí aj stromom.

K Jungmannovej napriek jej havarijnému stavu sa nehlási ani Bytové družstvo Petržal-
ka ani samospráva. 

Aj železné ohradenie, ktoré malo zabrániť možnému 
pádu do zásobovacieho tunela, je nefunkčné.

Terasa samosprávy má 
opravené aspoň schodištia, 
na rozdiel od Znievskej 1-11.

Mesto na stránke odkazprestarostu.sk avizovalo, že stav 
ide riešiť, hoci k časti tejto terasy sa priznáva aj petržalská 
samospráva.

➤

➤

➤
➤
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tislavy. „Potrebujeme vedieť, 
či funkcia, ktorá je v  územ-
nom pláne pre tieto územia 
stanovená, je stále stanovená 
správne. Jedna z ciest, ktorý-
mi sa dá ovplyvniť ďalší vý-
voj takého územia a  lokalitu 
oživiť, je 
z m e n i ť 
jeho funk-
ciu - na-
p r í k l a d 
z  prie-
myslu na 
bývanie .“ 
M e s t o 
však nech-
ce určo-
vať, čo by 
na ňom malo byť. Prehľad ne-
využitých území má pomôcť 
všetkým aktérom v území.

V  Bratislave sa ročne „vy-
rieši“ bez zásahu mesta zhru-
ba osem brownfieldov. To 
je vysoký počet. Pomáhajú 
tomu aj občianske združe-
nia, ako to bolo napríklad pri 
vzniku Cvernovky. 

Situácia v meste sa 
rýchlo mení 

Pokiaľ ide o  brownfieldy, 
Petržalka je na tom relatívne 
dobre. Nevyužívané územia 
sú najmä tie, kde stoja opus-
tené škôlky, ihriská a  nevy-

u ž í v a n á 
z e l e ň . 
Š k ô l k y 
a  ich are-
ály sa dajú 
p o m e r -
ne ľahko 
z n o v a 
oživiť – 
napríklad 
p r e s t a v -
bou na se-

niorské centrá, denné staci-
onáre... Petržalka nemá staré 
sklady a  tehlové budovy, čo 
sa rozpadajú, okrem Mata-
dorky v nej netreba riešiť od-
straňovanie environmentál-
nych záťaží. A  väčšie, zatiaľ 
„spiace“ plochy od Einstei-
novej po nábrežie Dunaja, 
tzv. Nové Lido, čaká v  naj-

bližších rokoch veľká pre-
mena. Územie medzi Sta-
rým a  Prístavným mostom 
má schválený územný plán 
zóny a  športovo-rekreačná 
zóna Lido má aj urbanistickú 
štúdiu.

Situácia v  meste sa rýchlo 
mení. Kým pred dvoma rokmi 
bolo v lokalite Matadorky via-
cero brownfiledov, napríklad 
dvojhalie bývalej smaltovne, 
dnes už na nich prebieha vý-

stavba. Chátrajúcu škôlku 
na Znievskej 26 prebrala od 
mesta do správy mestská časť 
a  chystá sa ju revitalizovať. 
Traumatické Domino zrejme 
tiež čaká dostavba. Alebo Ty-
ršovo nábrežie po Starý most, 
ktoré bolo takisto brownfiel-
dom, celoročne zaplnil pro-
jekt Tyršák a vizuálne zlepšilo 
mesto obmedzením parkova-
nia.  (in)

foto: Marian Dekan, in

AUPARK SHOPPING CENTER, II. poschodie
www.duetto.sk

PRÍJEMNÝ OBED
ALEBO

VALENTÍNSKA VEČERA

V Duetto Ristorante vybavíte oboje. 
Pozvite svoju polovičku na pravé domáce
talianske cestoviny v krásnom prostredí
s jedinečným výhľadom na Bratislavu.

DOMÁCE CESTOVINY | PIZZA DETSKÝ KÚTIK | ROMANTICKÉ PROSTREDIE | ŠIROKÁ PONUKA VÍN

Predám zaujímavú rodinnú 
vilu v obci Dubovany, okres 
Piešťany. Úž. plocha 196 m2 
s pozemkom 1225 m2

 vhodný na podnikanie, 
malú škôlku, malý penzión 

 na samote

Cena: 259.000 €
Volať RK 0915 119 114

Niektoré sa nedajú prehliadnuť - traumatizujúce Domino či opus-
tené škôlky. Mnohé nie sú tak na očiach - rozpadávajúce sa budovy 
v Kopčanoch, pri železničnej trati alebo za petržalským cintorínom. 
A zopár už ani nevnímame, hoci okolo nich často chodíme - na-
príklad zarastené hektárové územie v lukratívnej časti priamo pri 
Draždiaku medzi tenisovými kurtami a Medissimom. Tieto lokality 
voláme brownfieldy. Čo s nimi?

V urbanistickej štúdii 
sú medzi brownfielda-

mi v Petržalke zaradené 
aj miesta, ktoré na prvý 

pohľad vyzerajú ako 
vegetácia. Napríklad pri 
čističke na Betliarskej, 

v blízkosti konečnej au-
tobusov. Kedysi tu však 
stáli objekty, hoci dnes 
ich už cez bujnejúcu 

zeleň nevidno.

Tvorcovia štúdie upo-
zorňujú aj na architek-

tonicky zaujímavé mies-
ta, hoci zaberajú územie 
menšie ako pol hektára. 
Napríklad budova býva-
lého mlyna alebo komín 

v Matadorke. 

Naša mestská časť
je na tom relatívne dobre
Jednotlivé brownfieldy sú v štúdii veľmi dôsledne analyzova-
né. Sú napríklad rozdelené do kategórií od A po D, ktorá ho-
vorí o rozvojovom potenciáli územia. Kategória A nepotrebuje 
podporu mesta, B- istú formu áno, C – plný záujem samosprá-
vy a D – to už vyžaduje urgentný zásah, pretože ide o miesto, 
ktoré je život ohrozujúce. Takým je napríklad 150-hektárový 
Istrochem. V Petržalke „D-čko“ nemáme.

Kategória C 
Do tejto kategórie patrí napríklad koľajisko bývalej viedenskej 
električky a  jej historické depo. V objekte, ktorý je hodný pa-

m i a t k o v e j 
ochrany, je 
dnes mecha-
nizačno-do-
pravné stre-
disko ŽSR. 
Územie má 
viacero vlast-
níkov.

	Do C-čka patrí aj Stará colnica na Viedenskej ceste. Vlastní-
kom je štát. 

	A takisto územie na Kaukazskej, za petržalským cintorínom, 
ktoré má takisto rôznych vlastníkov. Nachádzajú sa tu roz-
padnuté budovy, špina, odpadky, územie využívajú ľudia 
bez domova. Situáciu zrejme vyrieši až výstavba novej štvrte 
Kapitulský dvor, ktorá sa tu chystá.

Kategória B 
	 Chátrajúca bu-
dova na Kopčianskej 
je v  súkromnom 
vlastníctve. Za ňou je 
zarastajúci pozemok 
so stavebnou suťou 
a  menšie budovy. 
V  Rakúsku je naprí-
klad daň z  nevyuží-
vanej stavby oveľa 

vyššia, možno by to bolo riešenie aj u nás.

Kategória A 
	Do kategórie A, 

ktorá je najjedno-
duchšie riešiteľná, je 
zaradená napríklad 
vegetácia na Mama-
teyovej, čo je zelená 
plocha patriaca are-
álu Saleziánov. 

	Vlastníkom nevyužívaného športového areálu na Haano-
vej pri pivárni je mesto. Mestská časť Petržalka má záujem 
o zmenu funkcie územia z viacpodlažnej zástavby obytného 
územia napríklad na parky alebo územie slúžiace pre šport.

	Do „a-čka“ patria aj bývalá škôlka na Tematínskej, ktorej vlast-
níkom je štát, alebo bývalé škôlky na Znievskej 2 (vlastník 
VÚC tu plánuje autistické centrum) a Znievskej 26, ktorá bola 
na jeseň minulého roka zverená mestskej časti. 

	MiB zaradil do tejto kategórie aj niekdajšiu Cudzineckú polí-
ciu na Ambroseho, ktorej vlastníkom je mesto.

Čierne diery Petržalky

Na existenciu nevy-
užívaných území 

s chátrajúcimi stavbami, ktoré 
už neslúžia pôvodnému účelu, 
upozorni-
lo ako prvé 
občianske 
združenie 
Punkt. Od 
roku 2016 
ich mo-
n i t o r u j e 
magistrát, 
a k t u á l n e 
M e t r o -
p o l i t n ý 
i n š t i t ú t 
B r a t i s l a -
vy. V  roku 
2019 ich 
v e ľ m i 
dôsledne analyzoval v  urba-
nistickej štúdii. A  tak sme sa 
dozvedeli, že Bratislava má na 
svojom území 131 brownfiel-
dov na 630 hektároch. V Petr-

žalke ich bolo pred dvoma 
rokmi najviac – 28, ale tvorili 
plochu len 45 hektárov. Oveľa 
horšie sú na tom druhý a tre-

tí okres. 
P l o c h y 
väčšie ako 
5 0 0 0 m 2 
a opustené 
minimálne 
dva roky 
tam zabe-
rajú stovky 
hektárov.

„Naším 
c i e ľ o m 
bolo zmo-
nitorovať 
všetky ne-
využívané 
ú z e m i a , 

pretože sú to akési čierne 
diery v  mestskej štruktúre,“ 
hovorí Magda Ďurdíková zo 
sekcie územného plánovania 
Metropolitného inštitútu Bra-

Aj toto sú 
petržalské 
brownfieldy
	Viedenská električka 
 na Kopčianskej 
	Cudzinecká polícia 
 na Ambroseho 
	Tyršovo nábrežie
	Areál MŠK na Vranovskej 
	Budova BVS na Starohájskej 
	Futbalové ihrisko pri Seči

Servis a opravy PC  
a servis WiFi sieti

Opravujeme PC aj u Vás doma

Vladimir Hutta AATUH
0915 720 730

atuh@centrum.sk

www.aatuh.sk

Znievska 2 - vlastník VÚC tu 
plánuje centrum pre autistov.

Mamateyova

Vlastníkom nevyužívaného športového areálu na 
Haanovej pri pivárni je mesto. Pred pár rokmi 
sa tu mali stavať nájomné domy, čo narazilo na 
odpor obyvateľov. Tí tu chcú park. 
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ria,“ reagujem. „Možno sčasti 
aj vďaka mne,“ usmeje sa. 

Fascinovaný 
drobnými službami

Neviem, či poznáte hu-
dobné dielo Bolero skladateľa 
Maurica Ravela. Neustále sa 
v ňom opakuje jeden hudob-
ný motív, pridávajú sa len ná-
stroje a  silnie dynamika. Tak 

nejak mi pripadajú aj prvé 
projekty Martina Kleibla. Už 
na vysokej škole, kde štu-
doval fotografiu, bol témou 
jeho bakalárskej práce akýsi 
prvý sprievodca Petržalkou. 
Opísal v  nej niekoľko trás 
po sídlisku. „Narodila sa mi 
vtedy dcéra, volal som to ko-
číkové prechádzky,“ spomína 
na  rok 2009. Na bakalárku 
nadviazala o tri roky brožúra, 
ktorá mapovala historické pa-
miatky, umelecké diela, rôzne 
zaujímavosti, ale aj prevádz-
ky, malé predajne a  služby. 
Tú objavil vydavateľ a v roku 
2014 vznikla kniha Prekvapi-
vý sprievodca mestskou čas-
ťou, ktorá akoby bola hmot-
ným dôkazom, že Petržalka 
je dobré miesto pre život. Ani 
sami Petržalčania nevede-
li o  mnohých zaujímavých 
miestach či objektoch, ktoré 
ich sídlisko ukrýva.

„Už vtedy začala moja 
fascinácia prevádzkami, 
malými obchodmi a  služba-
mi v Petržalke. Stránka kde-
maju.sk je len výsledok toho, 

čo už dlho nosím v hlave,“ ho-
vorí Martin Kleibl. Na bicykli 
navštívil každú z  vyše 1050 
prevádzok, ktoré sú na strán-
ke s  jasným zámerom. Uká-
zať Petržalčanom, čo všetko 
doma majú a  motivovať ich, 
aby objavili a využili prevádz-
ky vo svojom okolí. „Chcem 
zviditeľniť malých podnikate-
ľov a remeselníkov. Je to úplne 
iný pocit, keď prídete do ma-
lej predajne, kde poznáte pre-
davača a prehodíte s ním pár 
slov. To sa vám v neosobnom 
reťazci nestane,“ pokračuje. 
„Navyše, keď ľudia začnú vy-
hľadávať malé prevádzky na-
príklad na terasách, pribud-
nú ďalšie, terasa ožije, bude 
to benefit aj pre miestnych.“ 

Aj preto chce do budúcna 
na stránke informovať aj o voľ-
ných priestoroch na terasách. 
„Pri mapovaní prevádzok 
som bol totiž šokovaný, koľko 
prázdnych priestorov v  Petr-
žalke je,“ hovorí a nostalgicky 
spomína, ako kedysi terasy 
žili. Človek na nich nakúpil 
všetko, deti sa tu hrávali...

Prekvapený bol aj z  malej 
ponuky remeselníkov. „Dnes 
akoby sa to nenosilo, ale ve-
rím, že prichádza generácia, 
ktorá si tieto služby vyžiada 
späť. Mnoho mladých si veci 
radšej dá opraviť, akoby ich 
vyhodili a kúpili nové.“ 

Z  prieskumu vyšlo, že 
najviac je kaderníctiev a  ho-
ličstiev. Logicky. „Veď si zo-
berte, koľko hláv, ktoré potre-
bujú ostrihať je len v jednom 
dome,“ konštatuje s úsmevom 
a dodáva aj preňho pozitívny 
zážitok. „Požičovňa karneva-
lových kostýmov je na Fedi-
novej už roky. Je to taký malý 
zaprataný kamprlík. Fasci-
nuje ma, že tento typ predaj-
ne tu prežíva už roky. A to je 
dobre, pretože takisto vytvára 
kolorit terasy.“

Prvé reakcie na Martino-
vu službu sú pozitívne, hoci 
stále vychytáva muchy. Ozý-
vajú sa malí živnostníci, ktorí 
v nej chcú byť, užívatelia zas 
oceňujú, že sú nej na rozdiel 
od Google reálne malé ob-
chody, nielen sídla firiem ale-
bo internetové shopy. A  vy-
hľadávanie je aj na základe 
kľúčových slov. Ja som naprí-
klad zadala „oprava odevov“ 
a našla najbližšiu pri svojom 
dome. Martin dodáva, že 
stačí zadať aj „gumáky“, ak si 
nejaké aktuálne potrebujete 
kúpiť.

Tlieskam nad 
múdrou voľbou

Keď sa dozvedám, že Mar-
tina Kleibla oslovila minulý 
rok s  ponukou práce samo-
správa, tlieskam nad tou 
múdrou voľbou. V  tom, čo 
robil ako aktivista-solitér, 
v podstate pokračuje pod hla-
vičkou Kultúrnych zariadení 
Petržalky ako projektový ma-
nažér. Petržalské informačné 
centrum, ktoré samospráva 
plánuje otvoriť na jar v  DK 
Zrkadlový háj je jeho dieťa. 
„Pripravujeme propagačné 
materiály aj merch, teraz 
robíme na ilustrovanej mape 
Petržalky s jednou výtvarníč-
kou, chceme vydávať brožúr-
ky o Petržalke, osloviť miest-
nych mladých umelcov a  do 
budúcna si viem predstaviť 

aj komentované prehliadky 
po sídlisku,“ hovorí a  niečo 
v rámci KZP pripravili aj pre 
deti. Možno ste už počuli 
o  súťaži, prostredníctvom 
ktorej spoznajú deti svoju 
mestskú časť. Volá sa Petr-
žalskí pátrači. Rodičia s deťmi 
chodia po rôznych trasách 
– Dunajská cesta, Cestami 
petržalského športu, cesta 
za umením, po petržalských 
námestiach a  online v  mo-
bile vypĺňajú úlohy, ktoré 
dostanú. Poslednou cestou je 
Cesta do petržalskej histórie. 
Keďže sa súťažiaci prenesú do 
minulosti, bezplatne dostanú 
zošit, jednorazový fotoaparát, 
historickú mapu z roku 1948 
a otvorí sa im zabudnutý svet 
starej Petržalky. Skúste ich 
preň nadchnúť. Ak ich cesta 
zaujme a absolvujú aj ostatné, 
možno sa dostanú do finále 
a vyhrajú bicykle pre celú ro-
dinu. 

A to stále 
nie je všetko...

„Vždy musím mať rozrobe-
ných viac projektov,“ smeje sa 
Martin Kleibl a  hovorí, ako 
už vyše tri roky rekonštruuje 
Bunker B-S 10. Je v  súkrom-
ných rukách, má ho v prenáj-
me. „Je to zvláštne miesto. Keď 
si sadnem na strechu, z jednej 
strany pole, pozeráte na be-
hajúce zajace, z druhej strany 
diaľnica, kde hučia autá, má 
to svoje čaro. Kúsok od pa-
nelákov Petržalky a  pritom 
ďaleko, lebo dostať sa tam, to 
chce celé obísť cez Kopčian-
sku,“ hovorí o  svojom „me-
dzisvete“. Raz bude slúžiť ako 
zážitkové ubytovanie. Noc 
v bunkri, ďalšia atrakcia Petr-
žalky, pod ktorú sa podpíše. 
S luxusom sprchy aj elektriny 
zo solárnych panelov. Teraz 
si však ešte oblieka zateple-
né montérky a  ide pripraviť 
priestor pre budúcu latrí-
nu. „Fyzická práca ma baví. 
Nemal by som z  toho takú 
radosť, keby som to len za-
dal niekomu inému. Prídem 
z  roboty a  idem k  diaľnici 
relaxovať,“ hovorí jediný ak-
tívny člen svojho občianskeho 
združenia Konduktor. (in)

 foto: Archív M. K.

Kniha Prekvapivý sprie-
vodca mestskou časťou, 

monumentálna maľba Mier 
na paneláku na Osuského, 
plastika Strom života na Fur-
dekovej, unikátna šmykľavka 
z areálu Kormorán... Aktuálne 

webová stránka kdemaju.sk , 
ktorá mapuje vyše tisíc prevá-
dzok a služieb v Petržalke, na 
ktorej vznik poskytla finančnú 
dotáciu aj naša mestská časť, 
či rekonštrukcia bunkra B-S 
10... Stáli roky úsilia, zháňa-

„Keď si ľudia začali zatepľovať 
domy, monumentálne maľby na 
fasádach panelákov začali miz-
núť. Povedal som si, že aspoň jed-
nu, poslednú, ktorá zostala, maľ-
bu Mier na Osuského, sa pokúsim 
zachrániť,“ hovorí Martin Kleibl. 
Mal k nej osobitý vzťah, celé det-
stvo sa na ňu pozeral z  detskej 
izby.

Vedel, že dom chystajú na zateple-
nie, stretol sa so správcom, ktorého 

pre myšlienku nadchol a  sám za-
čal zháňať cez internetovú zbierku 
a  granty potrebných päťtisíc eur... 
„Podstatnou časťou prispela SNG,“ 
upozorňuje. Trvalo to dva roky. Nie-
ktorí ľudia z domu boli proti, mnohí 
neverili, ale dnes zrejme neľutujú. 
Maľba Jozefa Porubčina sa stala po-
znávacím znamením. Motívy z nej sú 
použité aj na vizualizáciách zastávok 
k pokračovaniu električkovej trate.

„Rád by som obnovil všetkých 
osem malieb, vytvoril akúsi mo-
numentálnu galériu na fasádach, 
ale to je utópia,“ hovorí a  spomína 
ako na Muchovom námestí ponúk-
li obyvateľom plné financovanie aj 
realizáciu maľby významného slo-
venského umelca Stana Filka na ich 
dome. Návrh neprešiel o pár hlasov. 
Niektorí obyvatelia by totiž prefero-
vali na fasáde skôr reklamu a z  toho 
plynúce financie.

Martin napriek tomu ukazuje, že 
sa to dá. Podobne tvrdohlavo inicio-

val aj záchranu plastiky Strom života 
na Furdekovej alebo herný prvok od 
výnimočného dizajnéra a  sochára 
Alexandra Bilkoviča, ktorý sa chys-
tali zlikvidovať z  niekdajšieho areálu 
Kormorán. Druhé dielo zachraňoval 
už ako zamestnanec KZP. Napokon, 
zachovanie podobných diel by malo 
byť úlohou práve mestskej časti. 
„Alexander Bilkovič má v  Petržalke 
viacero diel, ktoré by si zaslúžili ob-
novu,“ hovorí Martin Kleibl a  spo-
menie tri šmykľavky v tvare listov na 
Hrobákovej, kde sa to vďaka dvom 
poslancom možno aj podarí. 

Umenie, ktoré hodno zachrániť

Prvý raz som Martina Kleibla zaregistrovala, 
keď svojím projektom poľudštil obrí petržal-
ský panelový blok. Na fotografii stačilo klik-
núť na hocijakú z množstva lodžií a otvoril 
sa vám príbeh ľudí, ktorí za ňou žijú. Zrazu 
mala Petržalka tvár. 
Odvtedy zvýznamnil 
Petržalku viackrát. 
Keď si občas bezmoc-
ne vzdychnete, „čo už 
zmôže človek sám ako 
jednotlivec“, príbeh 
Martina Kleibla vám 
odpovie: Až nesku-
točne veľa. 

Dokáže jediný človek dodať 
Petržalke váhu? Dokáže!

nia materiálov aj 
peňazí, presvied-
čania ľudí... A  je 
za nimi jediný člo-
vek. Martin Kleibl 
má obdivuhodnú 

vlastnosť – nevzdať a vytrvať, 
nech to stojí, čo to stojí. Do-
ťahuje svoje nápady do konca, 
hoci to často trvá roky. „Čo vy 
beriete ako robotu, je pre mňa 
radosť. Petržalka je také moje 
veľké ihrisko, na ktorom sa iba 
hrám,“ hovorí mi, keď nechá-

pavo krútim hlavou. Jeho pro-
jekty sú totiž veľkou službou 
verejnosti. Ukazuje ľuďom 
hodnotu vecí, ktoré majú oko-
lo seba a  Petržalke dodávajú 
váhu. 

Pritom, keď sa tu v  roku 
1981 narodil, sídlisko ho roz-
hodne nenadchýnalo. 
Žiadne trávniky, žiad-
ne stromy, samý betón. 
„Dlho som bral bývanie 
tu ako za trest. Potre-
boval som sa vyrovnať 

s tým, že som vyrastal na sta-
venisku,“ hovorí. Neutiekol, 
práve naopak. Rozhodol sa 
vyvrátiť neustále sa opakujú-
cu frázu, že Petržalka je betó-
nová džungľa.

„Ste aktívny aj naďalej, 
hoci dnes to už ľudia nehovo-

Ľ U D I A Ľ U D I A

Herný prvok 
z areálu Kormorán

Martin Kleibl už vyše tri roky rekonštruuje Bunker B-S 10

Raz bude slúžiť ako zážitkové uby-
tovanie. Noc v bunkri, ďalšia atrakcia 

Petržalky, pod ktorú sa podpíše. 

S detstvom na 
stavenisku sa vyrovnal 

nasledovaniahodne.

➤

➤

➤

Strom života

Maľba Mier na Osuského

Šmykľavky v tvare listov na Hrobákovej
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Frederica Merrivillová prichádza 
do Londýna s troma súrodencami 
a s odhodlaním nájsť vhodného 
manžela pre svoju nádhernú sestru 
Charis. Vyhľadá markíza Alver-
stoka, vzdialeného známeho ich 
nebohého otca, a požiada ho, aby 
im zabezpečil vstup do vyberanej 
londýnskej spoločnosti. Nevšedne 
priamočiara Frederica zapôsobí 
na markíza natoľko, že súhlasí s jej 
nečakanou žiadosťou.

Najúčinnejšia a najjednoduchšia 
metóda, ako sa natrvalo zbaviť ciga-
riet. Allen Carr bol tuhým fajčiarom 
viac ako 30 rokov. Po mnohých ne-
úspešných pokusoch oslobodiť sa 
od svojej závislosti sa mu to zrazu 
podarilo. Prišiel na metódu, ktorou 
pomohol už miliónom fajčiarom po 
celom svete. Tí si dnes vychutnáva-
jú svoj svet bez cigaretového dymu.

Historický román Bezhlavý čas 
zobrazuje koniec 18. storočia. 
V Európe vrcholí Francúzska revo-
lúcia popravou kráľa a kráľovnej, 
narastá teror, násilie a nové vojny. 
V Habsburskej ríši po neúspešnom 
reformátorovi Jozefovi II. vládne 
jeho brat cisár Leopold II. Po jeho 
neočakávanej smrti sa panovníkom 
stáva mladý syn František.

Ako sa stať skvelým rodičom? 
Vyhnúť sa omylom, zachovať si za 
každých okolností chladnú hlavu, 
bezodnú trpezlivosť a mať vždy 
upratané... Kristina Kuzmič vie, že 
to je utópia. Motivačné a zábavné 
čítanie o rodičovstve, každodennom 
zápasení s problémami a pochyb-
nosťami spojenými s výchovou detí 
je dielom známej influencerky, ktorá 
je tiež len matkou z mäsa a kostí.

S Hudsonom Rothschildom sa 
zoznámila na svadbe. Nečakane 
dostala pozvánku do najluxusnej-
šieho podniku v meste. Hudson bol 
ženíchov hosť a pravdepodobne 
najúžasnejší muž, akého kedy 
videla. Tancovali spolu a iskry 
medzi nimi len tak lietali. Vedela, že 
púšťať sa s ním do rozhovoru nie je 
najlepší nápad, no nebolo možné 
mu odolať.

Georgette Heyerová: 
Frederica

Allen Carr: 
Jednoduchý spôsob, 
ako prestať fajčiť aj 

bez pevnej vôle

Anton Hykisch: 
Bezhlavý čas

Kristina Kuzmič: 
Drž sa!

Vi Keelandová: 
Pozvánka

Reklama bude aktivna od 07.02. do 25.02.2022

Do vypredania zásob. Nijaká zodpovednosť za nesprávne výtlačky. Predáva sa iba v množstve pre domácnosť. Podobné obrázky.

Vyprážané belyashi 
s bravčovým mäsom, 
hlboko zmrazené,
450 g, 
1 kg = 11,09

Ryžový šalát so 
zeleninou
720 g, 
1 kg = 4,15Slanina v 

maďarskom 
štýle, ochutená, 
100 g, 1 kg = 7,30

Varená klobása, 
jemne nakrájaná 
„ Doktorskaya“
700 g, 1 kg = 7,13

Dúbravka 
- Pri Hrubej lúke 2

Pon - Sob: 10:00 - 19:00,   Ned: 10:00 - 15:00

Naše obcHoDy:

otVáRacie HoDiNy: Petržalka
- Námestie hraničiarov 13

Ružinov
- trnavská cesta 74
- Prešovská 37/a

Zmiešané huby v 
pikantnej infúzii, 
530 g, 1 kg = 9,49

Nakladané para-
dajky pikantné 
1000 ml, 1 kg = 4,54

Knedle „Pelmeni 
avangardnye“ s 
mäsovou náplňou, 
750 g, 1 kg = 3,99

Lososové filé solené s 
korením, v oleji / Makrela 
maslová filety, 100 g, 
1 kg= 22,90

Merlúza argentínska
„Moreloff“, bez 
hlavy, vypitvaná,
 t / g, 800 g 1 kg = 6,24

Produkt slnečni-
cového semena 
„Halva“, 1 kg

Penový cukor „ružový 
/ biely“ s malinovou a 
vanilkovou príchuťou, 
260 g, 1 kg = 6,12

Vaječné rezance-rezance
500 g, 1 kg = 3,58

Fermentačný 
nápoj kvass 
„taras“ na 
báze extraktu 
z raže, jač-
meňa a sladu
2 L, 1 L = 0,90

Lomtadze-čer-
vené/ biele víno 
„ensemble No. 1“, 
sladké, 0,75 L,
1 L = 10,65

ovocný nápoj vyrobený 
z koncentrátu parada-
jkovej pasty, sladený a 
solený. obsah ovocia: 
82%.   0,95 L, 1 L  = 1,46

7.994.99

2.99 2.592.99
2.99

1.39

2.29

2.99

4.99

1.79
1.79

4.99 3.90
1.590.73

5.99

3.99 3.99 3.29

2.59

5.90

1.59

2.299.992.29
3.99

6.59

0.79

6.59

V polovici novembra 2021 
odovzdalo mesto zho-

toviteľovi stavenisko. Ľudia 
zaregistrovali prípravné práce 
v  súvislosti s  výstavbou po-
kračovania električkovej tra-
te v  Petržalke, keď sa začali 
rúbať stromy. (Pre električku 
ich padne 1700, mesto sľubuje 
nahradiť ich novou výsadbou.) 

Magistrát avizoval, že práce 

budú prebiehať naraz pozdĺž 
celej trasy. Nová trať bude kri-
žovať viaceré existujúce komu-
nikácie, ľudí preto zaujíma, aký 
je harmonogram aspoň najväč-
ších stavieb. Na takmer 4-kilo-
metrovej trati totiž pribudnú 
štyri mostné objekty a  deväť 
nových križovatiek. Stránka 
petrzalskaelektricka.sk o  do-
pravných obmedzeniach zatiaľ 

neinformuje. V  aktualitách je 
len info o  pokračovaní prác 
na odstraňovaní ornice na od 
Kutlíkovej smerom k Chorvát-
skemu ramenu. V  zmluve so 
zhotoviteľom, zverejnenej na 
stránke bratislava.sk nájdete 
harmonogram v  tabuľke, laik 
sa v  ňom však len ťažko zo-
rientuje. Spýtali sme sa preto 
hovorkyňe magistrátu Dagmar 
Schmuckovej na orientačný 
časový plán najväčších prác 
na trati. „O harmonograme 
a  dopravných obmedzeniach 
budeme s  predstihom obyva-
teľov informovať, hneď, ako to 
bude aktuálne. V súčasnosti sa 
zhotoviteľ venuje okrem iného 
práve príprave a  spracovaniu 
návrhov organizácie dopravy, 
ktoré je potrebné mať odkomu-
nikované a schválené Krajským 
dopravným inšpektorátom 
Bratislavy aj Dopravným pod-
nikom Bratislavy. Spustenie vý-
stavby a s tým aj isté dopravné 
obmedzenia očakávame v  jar-
ných mesiacoch,“ reagovala. (in)

foto: Matúš Husár

Metropolitný inštitút 
Bratislavy so spolupra-

cujúcimi architektmi pred-
stavili architektonickú štúdiu, 
ktorá približuje detaily pláno-
vanej rekonštrukcie. Predbež-
ne by sa mali prvé práce začať 
už v  priebehu leta. Najväčšiu 

časť zaberú búracie práce v 
interiéri, pre novú funkciu bu-
dovy bude potrebné nanovo 
rozmiestniť vnútorné prieč-
ky. Rovnako je naplánovaná 
oprava strechy. Na fasádu pod 
biely spišský travertín sa vráti 
pôvodný keramický obklad, 

ktorý v  90. rokoch odstránil 
vtedajší majiteľ. Rovnako sa 
obnoví pôvodné presklenie 
smerom do parku, odstránia 
sa mreže a opraví sa fontána, 
ktorá je súčasťou stavby. 

„Budúca gastroprevádzka 
má počas dňa fungovať ako 

rodinné a cenovo dostupné bis-
tro. Podvečer sa tento priestor 
zmení na slušnú reštauráciu 
s  niekoľkými dobrými jedla-
mi,“ priblížil Marcel Dzurilla, 
riaditeľ sekcie tvorby mest-
ských priestorov z Metropolit-
ného inštitútu Bratislavy.

Na budúceho prevádzko-
vateľa gastroprevádzky pre-
behne transparentná súťaž 
s  presne stanovenými pod-
mienkami na ponuku pokr-
mov a nápojov, a tiež zariade-
nie interiéru. Architekti totiž 
pripravujú len holopriestor 
s  funkčným technickým zá-
zemím a  na základe schvále-
nej štúdie bude vypracovaný 
dizajn manuál, podľa ktorého 
bude budúci nájomca postu-
povať. Nájomca však bude 
mať možnosť dotvoriť si in-
teriér a vlastnú atmosféru. 
V prípade záujmu by sa mali 
dať tieto priestory prenajímať 
na súkromné akcie, ako sú 
semináre, oslavy, či kultúrne 
vernisáže. (ds)

Vizualizácia: magistrát

Ste komunita?
Do 15. marca sa môžete 
uchádzať o  grant Nadácie 
mesta Bratislavy. Otvo-
rené tri grantové výzvy 
v  programe KOMUNITY: 
Komunitné aktivity, Komu-
nitné priestory a Funkčnej-
šie verejné priestory. 

Grant je určený pre orga-
nizácie aj jednotlivcov, mesto 
víta aj menšie projekty, ktoré 
žiadajú nižšie sumy. Vo výzvach 
je spolu alokovaných 230 000 
eur. A na čo ich možno žiadať? 
Napríklad na susedské inicia-
tívy či podujatie vo vašom su-
sedstve, komunitné dielne či 
centrá. Najväčšia časť zo sumy 
je určená pre ľudí, ktorí oživujú 
verejné priestranstvá, renovujú 
vnútrobloky či sídliskové te-
rasy, vytvárajú komunitné zá-
hrady. Riešenie projektu, ako aj 
povolenie k užívaniu pozemku 
môžu záujemci a  záujemkyne 
konzultovať s  konzultantami 
z Metropolitného inštitútu Bra-
tislavy.  (ao)

Cez deň bistro, večer reštaurácia
Budova bývalého nočného salónu, ktorú mesto minulý rok kúpilo 
za 1,63 milióna eur, bude potrebovať ďalších 600-tisíc eur bez DPH 
na rekonštrukciu. Potom z nej bude gastroprevádzka. O budúcom 
prevádzkovateľovi rozhodne súťaž.

Referát mobility len za január 
uvádza 74 vozidiel odtiah-

nutých na Odstavné parkovisko 
Petržalka, 7 vozidiel odtiahnu-
tých priamo na vrakovisko, 10 
vozidlám bola nalepená výzva 
na odťah z dôvodu neznámeho 
majiteľa (ak sa do 60 dní nepri-
hlásia, vraky budú odtiahnuté), 
54 majiteľom vozidiel zaslaná 
výzva poštou a  18 majiteľom 
vozidiel zaslaná výzva elektro-
nicky. Ako reaguje starosta Ján 
Hrčka vo facebookovej diskusii, 
mestská časť robí takmer všetko 
vo vlastnej réžii, vrátane odťa-
hov. 120 eur ide do rozpočtu 
mestskej časti, z toho však časť 
nákladov ide SBS a  časť (cca 
20eur/odťah) za nájom po-
zemku. „Pôvodne to bolo iba 
100 eur, ale z dôvodu agresivity 
niektorých ľudí, ku ktorým sme 

museli opakovane privolávať 
políciu, sme museli doobjednať 
SBS-ku, čo navýšilo cenu na je-
den odťah o 20 eur,“ uviedol. 

Okrem 120 eur zaplatí maji-
teľ auta stojné, a to od piateho 
dňa 5 eur za každý začatý deň. 
Prevziať odtiahnuté vozidlo 
z Odstavného parkoviska Petr-
žalka je možné 24 hodín denne, 
7 dní v týždni po predchádza-
júcej telefonickej či e-mailovej 
dohode na 0947 487 999 alebo 
parkovanie@petrzalka.sk.

Majitelia vrakov v Petržalke 
však môžu stále ušetriť, ak sa 
obrátia priamo na Miestny 
úrad Petržalka. Ten im vie za-
bezpečiť odtiahnutie a  zlikvi-
dovanie starého vozidla tak-
povediac bez nákladov. Stačí, 
ak mu na to dajú splnomoc-
nenie. (pn)

Autá odťahujú s SBS-kou
Odkedy si Petržalka prenajala koncom minulého roka 
pozemok na Kočánkovej, zvýšila počet odťahov nepo-
jazdných a nebezpečných vrakov, ako aj vozidiel vodičov, 
ktorí opakovane alebo hrubo porušujú pravidlá cestnej 
premávky.

Výstavba električkovej 
trate sa spustí na jar
Kedy máme očakávať dopravné obmedzenia? 

V Ý S TAV B AS P O L O Č N O S Ť
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Je to smutný pohľad ako 
na Kutlíkovej zostávajú 

po zdravých stromoch len 
pne...

 D.K.
(pozn. red.  „Hlavné 

mesto v zastúpení zho-
toviteľa, ktorým je Zdru-
ženie NS MHD Petržal-
ka muselo stromy pred 
Technopolom odstrániť 
kvôli zmenám v doprav-
nej infraštruktúre a vý-
stavbe veľkej križovatky novej 
električky s Kutlíkovou uli-
cou, Topoľčianskou ulicou a 
Jantárovou cestou,“ informuje 
na Facebooku samospráva.

Starosta Ján Hrčka 
k  tomu v  online diskusii 
povedal: „Keď sa pozriete 
smerom na Bratskú, uvidí-
te, že v minulosti niekto na-
plánoval, že celá Kutlíkova 

až po Bratskú má byť 
rovná 4-prúdová cesta. 
Počas stavby sa spravilo 
´esíško´, ktoré malo byť 
dočasné, bohužiaľ to 
dočasné trvalo 40 rokov 
a  vyrástol tam za ten 
čas strom. Teraz sa má 
Kutlíkova s  Bratskou 
zrovnať, z  toho dôvodu 
ten strom musel byť vy-
rúbaný.“

Jantárova cesta sa 
bude takisto prerábať. Nebu-
de na tom istom mieste, kde 
je dnes. Bude vystavaná nová 
cesta ku križovatke Kutlíko-
va-Jantárova.)

Bývam na Šustekovej a vši-
mla som si, že magistrát 

konečne odstránil nefunkčné 
kedysi zrejme zrkadlo, kto-
ré tam zavadzalo celé roky 
a naposledy bránilo aj vo vý-
hľade na informačnú tabuľu. 
Ďakujeme. Chcela by som 
však upriamiť pozornosť aj na 
schody zo zastávky smerom 
na poštu a aj tie do sídliska. Sú 
v hroznom stave a pozrite na 
tie ohnuté zábradlia. Aj na fo-
tografiách vidíte, že ľudia ich 
obchádzajú po tráve. Aj tie by 
sa zišli bezbariérovo opraviť. 
Na záver už len spomeniem 
fakt, že nám tu na chodní-
ku bežne otáčajú (a parkujú) 

autá, ktoré z  chodníka vy-
chádzajú na cestu priamo na 
priechode pre chodcov ako 
chodci. Absurdné. 

 Čitateľka Hana
(pozn. red. Starosta Ján 

Hrčka v online diskusii pove-
dal, že k rekonštrukcii scho-
dov by malo dôjsť v priebehu 
tohto roka. „Rieši sa to aj 
z dôvodu cyklotrasy,“ uviedol.)

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
Stromy pred Technopolom

Urobte niečo aspoň 
s tými schodmi!

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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Zdá sa mi to alebo odkedy 
začal platiť PAAS na Dvo-

roch, pred Lidlom na Mama-
teyovej sa nedá ani cez deň 
normálne zaparkovať a  ísť si 
nakúpiť? Nedávno som tam 
narátal minimálne dvadsať 
mimobratislavských značiek 
a nepredpokladám, že si nie-
kto z Popradu vyrazil nakúpiť 
do Petržalky... Anonym

(pozn. red. Problém prepl-
neného parkoviska môže byť 

v tom, že nerezidenti sa z Dvo-
rov skutočne presunuli do 
iných lokalít. Dôvodom však 
môže byť aj v to, že podľa petr-
žalského parkovacieho sys-
tému, ktorý naďalej platí vo 
zvyšku Petržalky, nerezident 
v noci v Petržalke na modrých 
boxoch nemôže parkovať, 
inak mu hrozí pokuta. Tento 
supermarket nemá rampu, 
a  tak to majitelia neregistro-
vaných vozidiel využívajú.)

Plné parkovisko pred potravinami

VA Š E  N Á Z O R Y

viac informácií a prihláška na

www.kulturavpe
trzalke.sk/p/ptp

PODIUM TALENTOV
`

Petržalčanky, Petržalčania 
a Petržalčatá!

 Viete spievať, tancovať, hrať na hudobný 
 nástroj, recitovať, alebo...? 

Kultúrne zariadenia Petržalky 
vás všetkých pozývajú 

do súťaže o najväčší talent mestskej časti. Každý z vás, 
kto má chuť a odvahu ukázať čokoľvek, čo ukázať vie, 
môže to predviesť na novom mobilnom pódiu, ktoré 
bude od 1. mája 2022 do konca Kultúrneho leta 2022 

putovať po celej Petržalke. Podľa toho, kde bývate, 
postavíme pódium k vášmu domu čo najbližšie, 

aby vás vaši susedia mohli vidieť vystupovať na javisku 
priamo z okna svojho bytu, alebo aby sa na vás mohli 
prísť pozrieť hoci aj v papučiach. Hodnotiť vás budú 

nielen oni, ale aj trojčlenná odborná porota. 
Na záver sa najlepší z vás stretnú na mobilnom pódiu 

vo finále súťaže 
PÓDIUM TALENTOV PETRŽALKY 

o titul PETRŽALSKÝ PARNAS 2022 počas Dní Petržalky.

 Podmienkou účasti je trvalý pobyt v okrese Bratislava V. 
Prihlasovať sa môžete do 31. marca 2022. 

nedele Rozprávkové 
13. 2. 2022

10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 
O LenivOm LišiaKOvi  Divadlo agapé

Do škôlky pri lese chodia zvieratká. Medvedík, prasiatko, zajačik a lišiačik. Ale lišiak je veľmi lenivý, nechce sa mu nič robiť 
a neposlúcha pani učiteľku. Keď príde búrka, ostane ležať na daždi a prechladne. 

Deti pomáhajú doktorovi liečiť ho a učia, že lenivosť sa v živote nevypláca.

20. 2. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 

nebOjsa  bábkové divadlo UŽ 

Kedysi - kdesi mal jeden otec jedného syna, ktorý sa nebál, a tak sa vybral do sveta... Či sa na svojej ceste naučil báť, kto všetko sa mu 
priplietol do cesty a či okrem strachu aj lásku stretol, to rozpovie naše bábkové predstavenie na motívy rozprávky Pavla Dobšinského.

27. 2. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 

meDOvá rOZprávKa  spozavoza

Hlavným hrdinom príbehu je ježko Jožko, ktorý žije sám v pustom lese, nemá kamarátov. Jedného dňa sa vyberie do sveta. 
Cestu mu však skríži záhadný roj včiel. Ježko sa s nimi skamaráti a dozvie sa o nich veľa zaujímavostí. 

Predstavenie vzniklo na motívy knihy Simony Čechovej: Včelár Jožko.

2022február

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

v ňom ostať bývať. 

Tel: 0948 100 001
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● Kúpime podiel vo Vašom byte. 
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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
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Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia zameraná na pohybový aparát, kolená a bedrá* 

Zdravotné stredisko na Trnávke v Bratislave, ul. Pavlovičova 3

www.ortoinova.sk

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

•	 Rýchle	objednanie	=	rýchla	úľava	od	bolesti	 
kolien a bedier

•	 Aplikujeme	iba	kvalitné	injekcie	do	kolien	a	bedier
•	 Máme	dostupné	ceny	hyalurónových	injekcií
• Jediná	ambulancia	v	SR,	ktorá	 
aplikuje	vysoko	účinný	fibrínový	 
derivát	s	obsahom	hojivých	 
cytokínov	prispievajúcich	k	dlhšej	 
životnosti	kolena	a	bedra

• Pri	podaní	hyalurónovej	injekcie	 
do	kĺbu	od	nás	dostanete	kapsuly	 
na	kĺby	zn.	NODOL	iba	za	1	cent

poznáte 
z TV

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!
    

      ortoinova.sk 
* s	plnou	úhradou	pacienta

CHRÁŇTE SVOJE KĹBY

 

„Často sa stretávame s otázkou, či je prekáž-
kou, že mamička nevie plávať. Nie je, práve 
naopak. Máme radosť, že sa mnohé na kon-
ci istej tréningovej etapy zvládnu ponoriť 
pod vodu spolu so svojím dieťaťom,“ hovorí 
Zuzana Križanová z petržalskej Plaveckej 
škôlky AQUABABY. 

Zuzana Križanová je bý-
valá vrcholová plavkyňa. 

„K plávaniu ma to ťahalo od 
narodenia,“ hovorí a spomína, 
že plávať vedela už v  štyroch 
rokoch. V  štrnástich začala 
trénovať deti a venovala im aj 
doktorandské štúdium na Fa-
kulte telesnej výchovy a špor-
tu. Mať vlastný plavecký klub 
bolo preto logickým vyúste-
ním. 

Detské plavecké centrum 
v  Draždiak House pri jaze-
re otvorila v  polovici roka 
2020. Avšak do toho zasiahla 
pandémia. Napriek tomu si 
centrum svoju klientelu do-
kázalo nájsť. Zrejme aj preto, 
že v  Aquababy to nie je len 
o polhodinovej lekcii a potom 
rýchlo domov. 

„Po plávaní chodia deti do 
sauny respektíve vyhrievacej 
miestnosti,“ hovorí Zuzana 
o  bonuse, ktorý považuje za 
štandard v  podobných cen-
trách. „Navyše, ja si prevádz-
ku ani neviem predstaviť bez 
detského kútika, kde mamy 
pobudnú akúkoľvek dlhú 
dobu potrebujú. Väčšie deti sa 
spolu pohrajú, poriadne vysu-
šia. V zime im sama odporú-
čam, aby boli v kútiku dlhšie.“

Trénerka ma prekvapí, keď 
skonštatuje, že práve zimné 
mesiace patria v centre z hľa-
diska záujmu k  najsilnejším. 
„V  zime je možností aktivít 
pomenej, a  plávanie je su-
per náhrada. Dieťa otužuje 
a  buduje si imunitu,“ hovorí 
a  dať šancu vode odporúča 

aj rodičom detí s  oslabenou 
imunitou. Výhodou v ich cen-
tre je, že ak prídu škôlkarské 
choroby, ktorými skrátka tre-
ba prejsť, každá lekcia sa dá 
nahradiť. „Buď na klasických 
hodinách plávania, alebo na 
súkromnom rodinnom plá-
vaní.“ 

Začať sa dá hneď
Petržalská plavecká škôlka 

je určená pre deti od ukon-
čeného 3. mesiaca. „Samo-
zrejme, plávať s bábätkom je 
možné od narodenia. V  do-
mácom prostredí, vo vanič-
ke. V  rámci našich časových 
možností chodíme aj domov 
a  ukazujeme správnu mani-
puláciu doma vo vani,“ hovo-
rí Zuzana. Od troch mesiacov 
zhruba do troch rokov ide 
potom v  kurzoch Aquababy 
o spoločné aktivity s rodičom. 
Od troch rokov prechádzajú 
deti na individuálnu plaveckú 
výučbu. Dokedy? „Kým ne-
plávajú tak dobre, že ich už 
posielame na veľký bazén, čo 
je asi vo veku 7-8 rokov.“

Kurzy trvajú 8 týždňov 
a  rodičia si môžu vybrať, či 
chcú chodievať raz alebo 
dvakrát do týždňa. V skupine 
nie je viac ako šesť detí, pri 
väčších deťoch, ktoré sa radi 
bláznia, ešte menej. „Nejde 
nám o  to vychovať olympio-
nikov, aj keby sme sa tomu 
potešili, cieľom skôr je, aby 
deti otužovali, hýbali sa od 
útleho veku, a pripravovali sa 
na škôlku a kolektív.“

Najmenšie bábätká fungu-
jú inštinktívne, stereopypom, 
opakovanými aktivitami. Pes-
ničkami sa im vštepuje od 
narodenia prirodzený pohyb 
a odbúrava strach z vody. Že 
to má efekt, vidí Zuzana, keď 
porovná kurzy 3-4-ročných 
detí, ktoré plávali od narode-
nia so začiatočníkmi. 

Čo ak dieťa plače?
Sú deti, vodníci od narode-

nia, ktoré sa od prvej hodiny 
potápajú, skáču do vody, po-
tom deti opatrnejšie, na ktoré 
treba ísť pomalšie, a napokon 
tie, ktoré prvé lekcie preplačú. 
Vtedy to má mnoho rodičov 
chuť vzdať. „Častým dôvo-
dom plaču u  malého dieťaťa 

ani nemusí byť voda, hoci sa 
to s ňou zvykne spájať. Môže 
byť unavené, hladné, môže ho 
bolieť bruško. Alebo mamička 
nie je uvoľnená a  presenie to 
na dieťa. Dôvodom býva aj 
reakcia na väčší kolektív. Vždy 
vravím, treba vydržať,“ hovorí 
Zuzana Križanová. „Našimi 
centrami si prešlo už vyše ti-
síc malých plavcov a ani jed-
no dieťatko neodišlo z  kurzu 
s tým, že vodu nemá rado.“

V  Aquababy ponúkajú 
jednak možnosť rodinného 

plávania, kde sa dieťa zozná-
mi s  vodou v  kruhu svojich 
najbližších, jednak vkladajú 
dôveru do svojich inštrukto-
riek, ktoré sú psychologička-
mi, učiteľkami, mamičkami, 
trenérkami i bútľavými vŕba-
mi v  jednom. „A napokon, 
u  nás preplakané lekcie ani 
nepočítame rodičom ako od-
plávané. Dávame tým najavo 
presvedčenie, že toto prehrmí 
a potom si budú vodu len uží-
vať,“ dodáva Zuzana. (in)

foto: Archív Aquababy

Občas sa mamičky boja 
vody viac ako ich deti

„Deti, ktoré chodia plávať a už v útlom veku sú často v kolektíve, sú trikrát menej choré 
ako tie neplávajúce,“ hovorí Zuzana Križanová, ktorej 1,5-ročný syn robí na bazéne „asis-
tenta“ v podstate od narodenia.

...téměř půl oné osady, 
budowiska se statkem tak 
zmizly, že ani znáčku po ních 
není. Přemáwka (kommuni-
kacia) jest bálwány ledowými 
přetrhnuta; počet lidí, swé-
ho přístřessí pozbawených 
wystupuje na 600 dussí; ws-
setky wzala obec Presspůrka 
pod ochranu.“ 

Počet obetí sa v prameňoch 
líši, uvádza sa šesť, ale aj osem. 
V  tejto súvislosti možno vy-
zdvihnúť hrdinstvo dvoch 
dôstojníkov rakúskej armády 
Stanislausa Posgaya a Antona 

Melichovského. Dňa 4. febru-
ára sa nachádzali na pravom 
brehu Dunaja oproti Prešpor-
ku, kde ich zastihli varovné 
výstrely z  mažiarov. Museli 
preto zotrvať v  obci Enge-
rau v  dome povrazníckeho 
majstra Stiblreitera. Po tom, 
čo sa obec ocitla pod vodou 
a zo všetkých strán sa ozývali 
zúfalé výkriky ľudí volajúcich 
o  pomoc, poručík Posgay sa 
odhodlal nastúpiť do člna, 
z  ktorého povzbudzoval lod-
níkov k záchrannej akcii. Za-
krátko sa k nemu priblížil čln 

s  tromi lodníkmi Michaelom 
Undesserom, Franzom Herbi-
chom a Lorenzom Dombaue-
rom. Keďže bol ich čln väčší, 
poručík Posgay si doň 
presadol. Pridal sa k nim 
aj  poručík Melichov-
sky. V  búrlivých vlnách 
vo vode plnej ľadových 
krýh sa im na chatr-
nom plavidle podarilo 
zachrániť 51 ľudí, ktorí 
boli umiestnení v  dome 
majstra Stiblreitera. Oba-
ja dôstojníci boli ocenení 
Rytierskym krížom Radu 
Františka Jozefa. Povodeň 
z  roku 1850 v  bratislavskom 
Starom Meste dodnes pri-
pomína niekoľko pamätných 
tabuliek s vyznačenou výškou 
vodnej hladiny. Málo známou 
skutočnosťou je, že podobná 
tabuľka sa nachádza aj na há-
jovni v  petržalskom Starom 
háji, kde je dnes vyznačenie 

V roku 1850 obec Engerau zasiahla mi-
moriadne ničivá ľadová povodeň. V správe 
uverejnenej v periodiku Slovenské noviny sa 
uvádza: „Záhuba, kterau powodeň d. 5. Febr. 
okolí nassemu přinesla, mnohem wětssí jest, 
než se očekáwalo. W sausedné dědince Enge-
rau (za Dunajem) wíce lidí o žiwot přisslo... 

(2. časť)

hladiny vody vo výške približ-
ne 92 cm nad úrovňou zeme. 
Kurióznou pripomienkou po-
vodne bola aj tzv. richtárska 
klada, ktorá bola umiestnená 
pred domom richtára obce 
Engerau. Hoci bol tento tres-
tajúci nástroj richtárskej moci 
v roku 1848 zrušený, richtár sa 
zrejme nechcel vzdať niekdaj-
šieho symbolu moci svojho 
úradu. Keďže starú kladu od-
niesla povodeň, rozhodol sa ju 
nahradiť novou kladou s leto-
počtom 1850.  

Ďalšia ľadová povodeň za-
siahla obec Engerau vo  febru-
ári 1862. Hoci ju zaplavila iba 
čiastočne, vyžiadala si dve obe-
te. Boli nimi Leopold Träger, 
35-ročný hostinský z  Ovsišťa 
a  Josef Matzenauer, 33-ročný 
hájnik z Veľkého Medera.

Ľadové povodne ohrozo-

vali petržalský breh Dunaja aj 
v 20. storočí. V januári 1928 sa 
voda vyliala pri Auspitzi. Váž-
nejšia situácia nastala v marci 
1947, keď sa v  úseku Dunaja 
od Bratislavy po Komárno 
muselo pristúpiť k odstreľova-
niu súvislej ľadovej pokrývky. 
V rámci prípravných prác do-

šlo 10. marca poniže Starého 
mosta k  tragédii. Neplánova-
ná explózia munície si podľa 
novín Národná obroda vyžia-
dala životy šiestich vojakov 
a  dvoch dievčat, ktoré práve 
prechádzali okolo. Deväť ľudí 
bolo vážne zranených. Dňa 
12. marca sa Dunaj vylial na 
petržalskej strane, kde, ako sa 
uvádza v  novinách Národná 
obroda z  13. marca, „stojí až 
do teraz pod vodou Ovsiš-
te, Elyzium, Aulizl, Starý háj, 
Pečenský háj a  pred reštau-
ráciou Leberfingera je voda 
asi meter vysoko“. V  Ovsišti 
voda dosiahla úroveň okien, 
ktorými prenikala do domov. 
Obyvatelia Petržalky postih-
nutí povodňou boli evakuo-
vaní do škôl na Ulici Červenej 
armády (dnešná Grösslingova 
ulica) a na Stalinovom námes-

tí (dnešné Námestie 
SNP). Väčšina z  nich 
sa do svojich domo-
vov mohla vrátiť 17. 
marca. 

Dunaj zaplavil petr-
žalský breh aj v marci 
1956, keď sa muselo 
pristúpiť k  leteckému 
bombardovaniu ľado-
vej bariéry pod Brati-
slavou. Ľadochody sa 
na Dunaji pri Bratisla-

ve vyskytli aj v nasledujúcom 
období, avšak mesto ani pro-
tiľahlý breh už neohrozili. 

Mgr. Matej Čapo, PhD.
foto: Matej Čapo, 

kniha - Ján Čomaj
Petržalka – Engerau – 

Ligetfalu - vydavateľstvo 
Marenčin PT.

Pamätná tabuľka povodne z roku 1850 
na hájovni v petržalskom Starom háji

na Dunaji ohrozovali Petržalku
Keď ľadové povodne
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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)
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Christian  
Friedrich  
Hebbel

zraková  
porucha  

(lek.)

4. časť 
tajničky

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

rúbem
české  

mužské  
meno

drkotajúca dvojhláska
skratka  

adenozín-   
trifosfátu

zhrubnutá 
jazva  
(lek.)

Pomôcky: 
anopia, ko-  
diak, Alda,  
Aur, Notos  

zužoval
kilogramo-   
vé závažie 

(hovor.)

skratka  
reálneho  
gymnázia

skratka  
Akadémie  
múzických  

umení

fúkalo 1. časť 
tajničky

zavolá  
na iné  
miesto

podraďova- 
cia spojka

najväčší  
medveď  
remíza 
(šach.)

potajomky

nesliedite

mužské  
meno  
nitrid  

neodýmu

ohorok
napĺňal  

nepožívaj 
tekutiny

lovom  
získaj  

estrádny 
umelec

sladkovod-   
ný krab

ulom  
skladá  

do záhy-    
bov

citoslovce  
nesúhlasu  
ozdobný  

kvet

skratka  
pre iteretur

patriaci  
materi  
gazík,  

po česky

vrecovitý  
obal  

bľabotalo

druh hliny  
štikútala

skratka  
arginínu

rýchlik  
(dopr.)  

vymokal

súvisiaca  
s legáciou  
čiastočne  

zlom
Pomôcky: 
turf, pota-    
mon, Iam,  
Aps, tábes  

indický  
boh pod-    

svetia  
stoh

cesta  
(z lat.)  
voľno 

(zastar.)

zacengá  
2. časť 
tajničky

horúčosť  
(zastar.)

súvisiaca  
s kazom

posielal  
(bás.)  
rúcalo  
(kniž.)

obuvnícky 
nôž  

tropický 
strom

listnatý  
strom

tekutina  
vo vajci  

dostihová  
dráha

americký  
herec  

morský  
živočích

zakokce

grécky  
boh južné-   
ho vetra  
omotá

skr. súhv.  
Povozník  

spadlo  
(expr.)

citoslovce  
prekvape-   

nia

Laurus  
(dom.)  

rozpletal  
pletenie

mrzutosť  
(hovor.)  
3. časť 
tajničky

skratka 
vysokého 
napätia  

tlapa

páchaj  
lúpež

výletník  
zľava z ce-   
ny tovaru

zariadenie  
na lapanie  

držadlo  
na pluhu

Pomôcky: 
knajp, kľa-   
ča, kanna,  

nagana  

odstrčenie  
(bás.)

100 m2

5. časť 
tajničky

Florián  
(dom.)  

obyvateľ  
Beše

vykríkla  
ich  

Baltské  
more

tlačilo,  
tískalo

dookola  
pohrab

upravené  
železo  
ovčie  

plemeno

nepotreb-    
ná príťaž  
ciacha

vysekávaš  
dlátom

štádium  
vývinu  
chytíš

obkrúť  
materská  
vajíčková  

bunka

venoval sa 
salaš-       
níctvu

počulo  
nepomlč

skratka  
súhvezdia  

Rajka  
nahádžem  

EČV  
Trebišova

staroveká 
zbraň  

ochorenie  
dobytka

mužské  
meno  
robí  

čalúnenie

skratka  
pre otrav-    
né látky  
štuchala

ronenie  
(bás.)

pečením  
nahromaď  
lasicovitá  

šelma

ciciak,  
cuciak  

7. časť 
tajničky

druh  
hoboja

nazízaj  
ponáraj

kvacli  
značka 

lawrencia

prvý  
izraelský  

kráľ

Pomôcky: 
oocyt, ke-    
loid, gon,  

širaz  

skratka  
pre invenit

jávsky  
gong  

6. časť 
tajničky

blaznel  
Slovenská  
mierová  

rada (skr.)

vysycha-    
nie miechy  

(lek.)  
omotaj  

syn  
Daidala

rozumne  
citoslovce  

bolesti

Paulína  
(dom.)  
MPZ  

Česka

abnormál-   
ni celkove

vďaka,  
vďačnosť  

(kniž.)

zaručujú  
sa

biblické  
mužské  
meno


