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Cítite sa bezmocní?
Pomôžte!
Mnohí z nás sa bránia pred strachom
z vojny charitou, dobrovoľníctvom a
adresnou aktivitou.
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Budú hodiny na
ovsištskej veži opäť
ukazovať čas?
Nákupné centrum v Ovsišti sa po
dlhých rokoch konečne dočkalo
rekonštrukcie.

Petržalské chodníky:
Od marca pokutové eldorádo

Jankolova – to, čo kedysi malo
byť námestie, je dnes parkovisko.

Najmenšia
prevádzka
v Petržalke

Na terase na Fedinovej odoláva
požičovňa karnevalových kostýmov
hypermarketom a e-shopom už
takmer 30 rokov.

Teda, mohlo by byť, ak by policajti boli schopní dať
pokutu každému autu, ktoré od 1. marca parkuje na
chodníku. Pri prechádzke Petržalkou konštatujeme, že
áut na chodníkoch čiastočne ubudlo, ale papuče ani
oznamy sme nevideli. Sú miesta, kde sa to dá pochopiť,
ale aj miesta, kde dnes majú policajti ideálnu príležitosť, aby od nich vodičov „odvykli“.

P
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Chceme dôstojný
a bezbariérový vstup
Kto je zodpovedný za schody, rozbitú
dlažbu a chodník pred Červenou
poštou?
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odľa novely zákona o cestnej premávke je od 1. marca zakázané
parkovanie na chodníkoch, a to aj keď
ponecháte 1,5 metra voľný priestor.
Samosprávy po jej prijatí namietali, že
nie sú schopné za tri mesiace označiť
značkami chodníky, kde parkovanie
bude umožnené. A tak poslanci parlamentu pripravili novelu, ktorou zavedú odklad tohto zákazu do roku 2024.
Hlasovať o nej sa začne na schôdzi,
ktorá sa začína 15. marca. „Predpokladám, že to možno ani nebude na začiatku schôdze. Ide totiž o poslanecký
návrh a tie sa obyčajne nezaraďujú
na začiatok rokovania,“ povedal webu
Bratislavských novín poslanec Ondrej
Dostál, ktorý je spolupredkladateľom
novely. Dodal, že odklad začne podľa
neho platiť najskôr začiatkom, reálnejšie v polovici apríla.
A tak majú policajti poldruha
mesiaca na rozdávanie pokút. Za
priestupok je pokuta do 50 eur v blo-

kovom konaní, formou tzv. objektívnej zodpovednosti je to 78 eur.
V Petržalke sú miesta, kde majú
problém legálne zaparkovať aj rezidenti. Tam sú policajti zhovievavejší.
Samospráva však chce, aby boli pokutované autá na chodníkoch tam, kde
by stáť nemuseli. Napríklad na Budatínskej, kde sa súkromné parkovisko

zmenilo na verejné, ale ľudia aj tak
parkujú na chodníkoch priamo pri
domoch a parkovisko je poloprázdne.
K miestam, kde by policajti mohli
v tomto „medziobdobí“ pritvrdiť,
patrí určite aj priestor medzi domami
na Jankolovej 2 a 4. To, čo malo byť
kedysi námestie, je dnes parkovisko
a autá sem „na drzovku“ jazdia po
chodníku. Rovnako absurdný je zvyk
parkovať na chodníku pred obchodným centrom v Ovsišti, hoci na neďalekých parkoviskách sú voľné miesta.
Policajti majú tento mesiac šancu pokutami naznačiť vodičom, kde
parkovanie už nie je nevyhnutnosť,
ale len drzosť. Využijú ju?
(in, ms)
foto: in

Hlavné mesto nechce odklad až do apríla 2024. Žiada, aby zákaz
parkovania na chodníkoch začal platiť najneskôr od 14. 4. 2023.

➤
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Slovo
šéfredaktorky
Zostať človekom
Pred dvoma mesiacmi som
robila reportáž o ruskom obchode v Petržalke. Rozhovor
s Ukrajinkou Mášou a majiteľom Kevinom, ktorého otec kedysi emigroval z Kazachstanu
do Nemecka, bol jeden z najpríjemnejších, aké som kedy zažila. Smiali sme sa, hovorili spolu
o tom, že nechuť voči všetkého
ruskému, ktorú Slováci cítili
po Nežnej revolúcii, už zmizla.
Cítila som uspokojenie, že po
rokoch dokážeme brať z ruskej
kultúry to podnetné, pekné,
a keďže sme boli v predajni potravín, aj to chutné. Dnes mám
pocit, akoby sa tá návšteva
odohrala v minulom živote.
Zmenila to vojna na Ukrajine
a je to desný pocit. Hlava mi
odmieta prijať predstavu, žeby
som musela náhle zbaliť svoju
dcéru a 70-ročnú mamu a utekať... Kam? Tak ako aktuálne
státisíce Ukrajincov. V tejto
šialenej súčasnosti je uľavujúca len vlna solidarity s nimi.
Do beznádeje ma však vzápätí dostanú plagáty, ktoré
vídam na sociálnych sieťach.
Rusom vstup zakázaný, ruskú
„verbež“ neošetrujeme... Presviedčam sa, že sú to hoaxy,
pretože ja v sebe – napriek
vojne - odmietam živiť nenávisť ku všetkému ruskému.
Naopak, pôjdem nakúpiť do
obchodu k Máši a Kevinovi
a budem dúfať, že ich uvidím
stále spolu. Odmietam totiž
paušalizovať, odmietam kolektívnu vinu a odmietam sa
správať rovnako neľudsky ako
pošahaný agresor. To je môj
protest proti vojne.



Ingrid Jarunková

Servis a opravy PC
a servis WiFi sieti
Vladimir Hutta AATUH
0915 720 730
atuh@centrum.sk
www.aatuh.sk
Opravujeme PC aj u Vás doma

Cítite sa bezmocní? Pomôžte!
Vojna na Ukrajine
vyvolala v niekom Na
potrebu urýchlene si
vybaviť pas, na Záporožskej sa tvoria rady.
Iní si nakupujú jódové
tabletky a balíčky prežitia v army shopoch.
A ďalší sa bránia pred
strachom a pocitmi
bezmocnosti snahou
pomôcť iným.

znak solidarity s našimi
východnými
susedmi veje pred Miestnym úradom Petržalka na
Kutlíkovej 17 od 22. februára
2022 ukrajinská vlajka.
Petržalka však ponúka aj
pomocnú ruku pre všetkých,
ktorí chcú poskytnúť pomoc
v podobe ubytovania, stravy,
parkovania, odvozu či tlmočenia pre ukrajinských utečencov. Denne od 8:00 h do
18:00 h vrátane víkendov môžete telefonovať na infolinku

0947 487 265 alebo napísať na
e-mail socialne@petrzalka.sk
a konzultovať svoju ponuku aj
dopyt. Informácie týkajúce sa
dobrovoľníctva a podpory nájdete aj na oficiálnom štátnom
webe POMOCPREUKRAJINU.
sk.
Od soboty 26. februára naša
samospráva spoluorganizuje
aj materiálnu zbierku pre ľudí
z Ukrajiny. Doteraz sa do nej
zapojilo neskutočné množstvo
obyvateľov. Chcete sa pridať?
Čo aktuálne potrebujú, nájdete
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Stav krytov
civilnej
ochrany

Komunitná záhrada Nové Lido pozýva
záujemcov o pestovanie v centre Bratislavy

Aj túto znepokojujúcu
tému priniesla vojna.
„Rovnako ako iné mestské
časti Bratislavy máme v prípade potreby k dispozícii –
napríklad aj od štátu zdedené
– vojenské kryty. Jeden z nich
sa nachádza aj pod Základnou školou Dudova 2,“ informuje Petržalka na svojom
webe. „A hoci by, ako mnohé
ďalšie na Slovensku, potreboval komplexnú rekonštrukciu,
základnú bezpečnosť zaručiť
určite dokáže.“
Okrem týchto špeciálnych
objektov sa ako úkryty dajú
využiť i podzemné garáže
či miestnosti pod nemocnicami.
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Trend komunitného záhradkárčenia sa medzi obyvateľmi miest teší čoraz väčšej obľube. Možnosť mať svoj
vlastný záhon a dopestovať si zeleninu, ovocie či bylinky oceňujú najmä obyvatelia husto osídlených sídlisk
a centier miest, kde je takýchto priestorov nedostatok. V centre Bratislavy, pri petržalskom brehu Dunaja, pre
všetkých záujemcov sa čoskoro otvorí ďalší – Komunitná záhrada Nové Lido.

na webe miestneho úradu. Ak
chcete participovať na zbierke
ako dobrovoľníci, informujte
sa na Infolinke +421 2 68 29 92
00.
(pn)
foto: MČ Petržalka

Na školu v Slnečniciach bude
Petržalka potrebovať milióny

Petržalskí poslanci odobrili, aby sa miestny
úrad snažil o odkúpenie pozemku a projektu v Slnečniciach, ktoré sú určené pre školu.

V

lokalite Slnečnice
Južné mesto chce mať
Petržalka svoju základnú
školu. Motivujú ju k tomu
aj tunajší obyvatelia, ktorí
sa dlhodobo dožadujú, aby
bola verejná. Pôvodne sa totiž projektovala pre súkromného investora ako združená – materská, základná aj
stredná – škola.
Je dvakrát väčšia ako bežné
školy v Petržalke. Má byť situovaná na štyroch pozemkoch
vo vlastníctve developera.
Aktuálne disponuje kladným
záväzným stanoviskom mesta a územným rozhodnutím. „Umiestnená stavba je

rozdelená na 4 trakty – SO
01, SO 02, SO 03 a SO 04 so
samostatnými vstupmi a troma centrálnymi schodiskami.
Budovu je možné rozdeliť na
2 samostatné trakty SO 01
a SO04, v ktorých môže byť
zriadená základná a materská škola so zázemím (kuchyňa, telocvičňa, jedáleň, vonkajšie športoviská). Tieto
dva trakty, ktoré sú schopné
samostatného užívania, sú
s priľahlou časťou pozemku
na ploche približne 9 670 m2;
na zostávajúce dva trakty SO
02 a SO03 s priľahlou plochou pripadá približne 5 330
m2, ktoré nie sú nevyhnutne

potrebné pre výstavbu materskej a základnej školy,“ píše sa
v dôvodovej správe uznesenia, ktoré schválili poslanci.
„Vzhľadom na to, že stavba
bola umiestnená jedným
územným rozhodnutím, je
v záujme mestskej časti za
primeranú cenu odkúpiť celý
tento pozemok vo výmere
približne 15 000 m2 s tým, že
pre účely povolenia stavby,
samotnú výstavbu vie rozdeliť na dve etapy, z ktorých
v prvej etape by sa realizovala práve verejná ZŠ a MŠ.“
Mestská časť plánuje získať
vlastnícke právo k pozemkom
pod zamýšľanou stavbou,

vrátene dokumentácie pre
územné rozhodnutie. Súčasťou kúpnej ceny by mali byť
aj náklady pre vypracovanie
projektovej dokumentácie.
Starosta Ján Hrčka na zastupiteľstve načrtol aj otázku financií. Sumu odhadol
na 20-25 miliónov eur, pričom skonštatoval, že na
všetkých poplatkoch za rozvoj v danej zóne sa vyzbiera zhruba 20 miliónov eur.
Postavenie tejto školy si teda
bude vyžadovať dofinancovanie. Petržalka vsádza na zdroje z Plánu obnovy.


(pn)
foto: Cresco Group

Záhrada sa nachádza na území plánovanej mestskej štvrte Nové Lido medzi dunajskou hrádzou, Star ým mostom, mostom
Apollo a Einsteinovou ulicou. Vstup do nej
nájdu pestovatelia iba pár minút chôdze po
hrádzi smerom od Starého mosta za oplotením zobrazujúcim budúcu podobu Nového
Lida. Nábrežná štvrť prinesie Bratislavčanom novú športovo-rekreačnú zónu, veľ ký
park a ďalšie atraktívne verejné priestor y
a komunitná záhrada je pr vou možnosťou
zoznámiť sa s kvalitami, ktoré Nové Lido
ponúkne.
Pestovatelia tu nájdu široké možnosti realizácie, vlastný vyvýšený záhon, potrebný
inventár záhradkárskych potrieb aj dostatok
priestoru na komunitné aktivity. Poskytne
záujemcom možnosť záhradkárčenia, relaxu
aj spoločného susedského života. Komunitná

záhrada je dobre dostupná peši, na bicykli aj
mestskou hromadnou dopravou najmä z Petržalky a Starého Mesta.
„Sme radi, že môžeme ľuďom ponúknuť túto
obľúbenú aktivitu a pokryť pomerne husto osídlenú časť Bratislavy,“ hovorí Silvio Kičina, projektový manažér Nového Lida. „Pre okolitých
obyvateľov sme vytvorili všetky podmienky a je
na nich, či využijú príležitosť, prejavia záujem

Čo je Nové Lido
Územie medzi Mostom Apollo a Starým mostom
plánuje Bratislava vo svojich strategických dokumentoch už niekoľko desaťročí premeniť na celomestské
centrum. Názvom Nové Lido nadväzuje developer
JTRE na identitu miesta. Ako súčasť novej mestskej
štvrte navrhuje upraviť a kultivovať aj rekreačnú zónu
s prevažujúcim prírodným charakterom s priamym

a stanú sa členmi novej komunitnej záhrady,“
dodáva.
V záhrade prebiehajú posledné prípravné práce, začína sa registrácia záujemcov a otvorenie je
naplánované na začiatok jari. Zabezpečené budú
takmer všetky nástroje a priestory potrebné pre
pestovanie byliniek, ovocia či zeleniny, voda na
zavlažovanie, ale aj komunitná infraštruktúra
a priestory pre relax a oddych v tichom prostredí. „Záhradkári potrebujú iba vlastné rukavice,
sadenice a chuť ponoriť sa po lakte do zeminy,“
dodáva Silvio Kičina.
Kapacita komunitnej záhrady v prvej sezóne je
maximálne 50 pestovateľov, ktorým sa ujde buď
samostatný vyvýšený záhon, alebo polovica dvojitého záhona. Väčšie boxy sú určené napríklad
pre rodiny s deťmi, ktoré na svoje aktivity potrebujú viac priestoru. Záhradu si budú členovia
spravovať sami, čo podnieti budovanie komunity
a susedský život so všetkým, čo k tomu patrí.
Okrem uzamykateľného domčeka určeného na
uskladnenie náradia, altánku, miesta na sedenie
či samotných záhonov s pripravenou zeminou
tu záhradkári nájdu napríklad aj kvetinovú lúku,
ktorá oddeľuje spoločný priestor od včelích úľov.
Včely tu v bezpečnej vzdialenosti od záhonov
a komunitných priestorov prispejú k funkčnému
ekosystému a pravidelne sa tu budú konať zaujímavé prednášky o včelárstve a dôležitosti starostlivosti o včely.
Podmienkou členstva v Komunitnej záhrade
Nové Lido bude starostlivosť o záhradu a jej vybavenie, ako aj dodržiavanie bezpečnostných pravidiel
a zásad susedského spolunažívania. Pre záhradkárov sú vytvorené podmienky na bezproblémové
pestovanie a starostlivosť o pridelený záhon aj na
budovanie komunity, nadväzovanie priateľstiev či
utužovanie rodinných vzťahov. Tí najmenší si zas
môžu na vlastnej koži vyskúšať prácu v záhrade a jej
výsledky, či už vo forme chutných plodov, alebo pocitu z dobre vykonanej práce.


prístupom k rieke. Nové Lido, jeho verejné priestory
a dopravné riešenia spoja Staré Mesto, Ružinov
a Petržalku. Dunaj sa stane prirodzenou súčasťou
novej časti centra mesta rozloženej na oba brehy.
Nový promenádny most prepojí hlavné námestia
štvrtí Eurovea City a Nové Lido a sám bude novým
atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na
mesto priamo z Dunaja.
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Trhovisko Mlynarovičova je od nového
roka v priamej správe mestskej časti. Tá
navrhla a poslanci
odhlasovali zmenu
prevádzkových hodín, a to od 9. marca.

Kontajnery
na odpad

Za

15.3.2022 – utorok
A. Gwerkovej 12-14
Mamateyova 26
Mamateyova 16
M. Medveďovej 15
Bulíkova medzi 15-17
Blagoevova 14-24
17.3.2022 – štvrtok
Šustekova medzi 9-15
Šustekova medzi 25-31
Mlynarovičova 2-12
Furdekova 12-14
Haanova 40
Haanova 31-41
22.3.2022 – utorok
Lachova medzi č. 18
Lachova 7
Nám. hraničiarov 2
Nám. hraničiarov 19
Hrobákova 9
Osuského 44
24.3.2022 – štvrtok
Osuského 1-3
Romanova medzi č. 19
Romanova 28
Ambroseho 19
Rovniankova medzi č. 14-16
Rovniankova 18-22
29.3.2022 – utorok
Tematínska 2
Topoľčianska 29
Brančská 1
Holíčska 9-11
Smolenická 8-10
Šintavská 22
31.3.2022 – štvrtok
Strečnianska 9-11
Budatínska 3-13 pri KS
Budatínska 37 – chodník
(dolu k parkovisku pri KS)
Znievska 12-14 pri KS (na
rohu oproti Znievskej 1-3)
Beňadická 8-10
Beňadická 11-13
5.4.2022 – utorok
Vígľašská 7
Vígľašská 10-12
Šášovská 2-4 pri KS
Vyšehradská 15
Jasovská 13
Jasovská 6 (oproti na chodník)
7.4.2022 – štvrtok
Krásnohorská 8 pri KS
Ľubovnianska 10 pri KS
Bzovícka 18 pri KS
Slnečnice mesto BII – Zuzany
Chalupovej 14/B
Slnečnice mesto A2 – Zuzany Chalupovej 17/A
Žltá (na konci ulice)
(mh)

letné obdobie určil
správca mesiace od
apríla do septembra, kedy
bude prevádzková doba trhoviska počas pracovných dní
od 06:00 do 19:00 a v sobotu
od 06:00 do 17:00.
V zimnom období, od októbra do marca, bude prevádzková doba kratšia. Od
pondelka do piatka tu obyvatelia nájdu predajcov od 07:00
do 18:00 a v soboty od 07:00
do 16:00. Po novom však
bude petržalské trhovisko celoročne otvorené aj v nedeľu,
a to v letnom období od 07:00
do 15:00 a v zimnom od 08:00
do 15:00.

Tohtoročný jarný zber
2022 je naplánovaný na
marec a apríl. Kontajnery budú vo vybraných
lokalitách umiestňované
vždy v utorky a štvrtky od
12:00 h do 18:00 h.

Trhovisko otvorené aj v nedeľu

Pri rôznych príležitostiach ako Medzinárodný deň
žien, Deň matiek, v deň pred
prvým a posledným dňom
školského roka bude predaj
kvetov na trhovisku povolený až do 20:00. Režim fun-

govania miestneho trhoviska
počas štátnych sviatkov a dní
pracovného pokoja sa nemení, ostáva zatvorené.
Tento rok sa pripravovaná
rekonštrukcia trhoviska ešte
nezačne. Už v minulom roku

Proti vetru a vranám
Petržalčania sa už dlhšiu dobu dovolávajú uzatvorených
košov. Z tých otvorených už totiž bystré vrany vedeli
vyberať odpadky a kŕmili sa nimi aj na strechách áut.
K neporiadku výdatne pomáhal aj vietor. Tento rok samospráva sľubuje, že vymení všetky smetné nádoby.

„V

ysúťažených je 900 kusov, prvá várka 150 kusov
už dorazila,“ informoval v online diskusii starosta Ján Hrčka. „Vyzerajú lepšie, sú väčšie,

uzatvorené, výrazne komplikovanejšie pre vtáky. Nebude do
nich pršať, nemalo by byť také
jednoduché ich zničiť. A napokon, majú jednotný dizajn,

bolo na projektovú dokumentáciu vyčlenených 10-tisíc
eur, no financie sa nakoniec
presunuli do tohtoročného
rozpočtu.
(mh, pn)
foto: Marian Dekan

všetky budú vyzerať rovnako.“
Samospráva aktuálne rieši, že nemá zmysel vymieňať
kôš za kôš, lebo niektoré pôvodné sú malé 20-, 30-litrové,
nové sú 70-litrové. Ako príklad
uviedol starosta Nobelovo námestie, kde je 18-20 košov, sú
malé a nie najlepšie umiestnené. Rozumne rozdeliť koše
treba aj z toho dôvodu, že
Petržalka má 990 kusov košov,
kúpených je o sto menej. (pn)

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

kontakt.: www.strecnianska.sk www.ambulapraktika.com
tel: 0905 592 157, 0907 793 767
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Miesto, ktoré ľudia závidia zvieratám

Prístup k zvieratám majú
mnohí veterinári často lepší
ako humánni doktori.

Na petržalskej veterinárnej klinike EasyVet už podávali infúziu aj škrečkovi.
Pre mňa je to prekvapujúce, ale veterinárna lekárka Daniela Micháľová tvrdí,
že je to dnes bežné.

problémy,“ pokračuje Daniela
Micháľová.
Niektorí majitelia tu však
svojich miláčikov nechcú
nechať samých. Obávajú sa,
žeby to bol pre nich stres.
A tak zostávajú počas
podávania infúzií
s nimi v čakárni.
Aj počas mojej návštevy
Zachránený
ju jeden psík
škrečok
takto absolliniku na
vuje so svojou
Mánesopaničkou.
„PoMiláčik kliniky
vom námestí vytrebujem
si
súrne
Pegy
hľadávajú od jej otvona chvíľu odbehnúť,“
renia, októbra minulého roka, pýta sa pani náhle vystrašene.
najmä majitelia psov, mačiek, „Myslíte, žeby som mohla?“
králikov či malých hlodavcov.
Tu s tým nikto nemá probJedného škrečka už dokon- lém a ona s úľavou odchádza.
ca hospitalizovali. Cez deň
Okolo nás sa tmolí miláčik
dostával infúziu pod kožu, kliniky – buldoček Pegy. „Je
večer si poňho majiteľ prišiel. to pes našej kolegyne a je tu
Klinika má totiž štyri oddele- s nami každý deň,“ predstané hospitalizačné boxy. Vedľa vuje mi veterinárka absolútne
seba tak v prípade potreby vy- priateľského psa, ktorý snáď
držia aj pes, mačka a škrečok. ani nevie štekať. „Vždy, keď ro„Mali sme aj potkana, ktorý bíme ultrasonografické vyšetkýchal, kašľal a mal dýchacie renie alebo dentálnu hygienu,

K

poctivo stráži recepciu.“
Podobne ako ľudia potrebujú aj zvieratá čistenie zubného kameňa. Ony dokonca
ešte viac. Minulý mesiac ich
tu bolo neúrekom, klinika
mala akciu, teraz ich vystriedali mačky. Do konca marca
je totiž v EasyVet zľava na ich
kastrácie a sterilizácie.
Daniela Micháľová mi ukazuje priestory kliniky, ktorá sa
špecializuje na kožné ochorenia. Pozerám na prístroje na
hematológiu a biochémiu, teda
vyšetrenie základného krvného
obrazu, pečeňových či obličkových parametrov, vedľa sa robí
ultrasonografické vyšetrenie
a celkom vzadu je operačná
miestnosť. „Pri klasických zákrokoch používame inhalačnú anestéziu, pretože mnohí

majitelia, najmä srdciarov či
zvierat vo vyššom veku sa boja,
žeby sa ich miláčik už neprebudil z narkózy,“ vysvetľuje mi.
„U nás sú stále pod dohľadom,
narkózu totiž monitoruje naša
zdravotná sestra.“
V ďalšej miestnosti mi ukazuje otoskop na vyšetrenie
uší, oftalmoskop na vyšetrenie oka... Hovorím jej, že
mám pocit, akoby veterinárna medicína bola rovnocenná
tej ľudskej. „Za mňa? Často
lepšia,“ prekvapí ma reakciou.
Vysvetľuje, že prístup k zvieratám majú mnohí veterinári
často lepší ako humánni doktori. Majú viac citu. „Hovoríme s klientmi, vysvetľujeme,
čo sa bude s ich zvieratkom
diať, čo sme zistili a aké sú
ďalšie možnosti diagnostiky...“

Výhodou petržalskej kliniky je navyše to, že spolupracuje s ďalšími troma veterinárnymi pracoviskami. „V
prípade zložitejšej diagnostiky posielame našich klientov
do Rače či Ivanky pri Dunaji.
V Rači je napríklad ortopéd,
kardiológ, stomatológ či chirurgovia, majú tam infekčné
oddelenie aj pohotovosť. Sú to
naši kolegovia, sme systémovo prepojení, takže majitelia
nemusia znova vysvetľovať,
aký majú problém.“
Vybaviť všetky potrebné vyšetrenia v rámci komplexu vypomáhajúcich si kliník je rýchle a pohodlné. Čo by sme za to
dali, keby bola takáto starostlivosť dostupná aj pre ľudí.... (in)
		

foto: Marian Dekan,
EasyVet 

6 • 11. 3. 2022

PETRŽALSKÉ NOVINY

SÍDLISKO

Budú hodiny na ovsištskej veži opäť ukazovať čas?
Nákupné centrum v Ovsišti sa po dlhých rokoch konečne dočkalo rekonštrukcie. Majiteľ aktuálne rieši aj to, či ´spojazdniť´ hodiny
na veži, ktoré po spustení v osemdesiatych
rokoch fungovali len krátko.

R

ekonštrukciu centra zaznamenali aj ľudia zo
širšieho okolia. A to vďaka
nápisu Bratislavský – nákupné stredisko, ktorý v decembri
minulého roka zaplavil sociálne siete. Hlavnou témou diskusie bola gramatika. „Budovu som po odkúpení podielov
od spoločníkov označil logom
firmy a svojím priezviskom,“
hovorí Juraj Bratislavský. Nie

PREDTÝM

všetci to pochopili... „Už keď
to priniesli, som hovoril, že
je to zle spravené. Napriek
tomu som trval na tom, aby to
tam pred Vianocami zavesili.
Malo to svoje pozitíva. Výrobca reklamy sa naučil, ako sa
dáva pomlčka a že sa oddeľuje medzerami, my sme mali
reklamu a ľudia sa pobavili.
Dnes už je to opravené.“
Juraj Bratislavský bol jeden

PETRŽALSKÉ NOVINY
je to jediná veža s hodinami
v Petržalke. Vrátime jej presklenie, aké mala kedysi, sklá
sú už objednané. A možno je
napokon dobre, že tá budova
zostane, aká je. Je zaujímavá,“
zamyslí sa jej majiteľ.
Rekonštrukcia, ktorá by
mala byť ukončená do leta,
zahŕňa aj interiér, menia
sa okná, strechu, ktorá má
takmer hektár, chráni aktuálne bazénová fólia.

Najväčší problém parkovanie

Aktuálne sa rekonštruuje zadná rampa
a potom by mala prísť na rad veža.
z pôvodných majiteľov, ktorí
budovu kúpili v roku 1997.
Podľa jeho slov tomu vtedy
hovorili Dom hrôzy. „Aj vý-

TERAZ

Spojená škola,
Pankúchova 6, Bratislava
Cieľom na našej škole je zdieľať a uplatňovať spoločnú
filozofiu – zaviazať sa k vysokokvalitnému, medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia
teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme
medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a
podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných
osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi,
ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

V budúcom školskom roku 2022/2023 otvárame:
Gymnázium:
8-ročné gymnázium – jedna trieda s počtom žiakov 30
5-ročné gymnázium – jedna trieda s počtom žiakov 30
Medzinárodný program / INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Primary Years Programme
PYP 1 - 1.ročník – dve triedy s počtom žiakov 20
Middle Year Program (organizačná zložka gymnázium)
MYP 3 – jedna trieda s počtom žiakov 26 (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

Všetky potrebné informácie ohľadne prijímania nájdete
na webovej stránke školy www.gympaba.sk

palníci boli u nás demotivovaní,“ konštatuje s úsmevom
pri spomienke na divoké deväťdesiate roky.
Práve odkúpenie budovy
do stopercentného vlastníctva bolo podľa neho jedným
z motívov na začatie rekonštrukcie. „Od roku 2003 sme
sa od magistrátu snažili odkúpiť pozemky pod našou budovou. Mali sme pripravený
aj projekt nadstavby bytov,
ktorým by sa rekonštrukcia
komplexu zaplatila. Mesto
ho celé roky pripomienkovalo, aby ho napokon zamietlo
s tým, že ide o stabilizované
územie. Do toho prišla pandémia, spoločníci to vzdali.
Ja to chcem teraz dať dokopy a udržovať. Dali sme tam
meno našej rodiny, aby bolo
jasné, komu to patrí a kto za
to zodpovedá. Investujeme
do zlepšenia veľa vlastných
prostriedkov, pretože táto
budova nedokáže utiahnuť
rekonštrukciu seba samej,“
pokračuje a dodáva na vysvetlenie, že aj nájmy boli v neudržiavanej budove nízke.
K rekonštrukcii ho primäl
aj nový nájomník – Roman
Tabak z Pizzérie Carla, ktorá
nahradí „sivú“ krčmu. A napokon, to bola snaha zveľadiť prostredie pre ďalšieho
z hlavných nájomcov a jeho
hostí. V bývalej kinosále, kde
sa po zrušení kina konali už
maximálne domové schôdze
a predvolebné mítingy, dnes
nakrúca televízne programy
spoločnosť Daniela Dangla.

To je aj odpoveď, prečo tu
z času na čas vídate prenosové vozy. Napríklad aj relácia 2 na 1 je z Ovsišťa. „Sme
radi, že sú tu, a preto sme im
chceli spraviť dôstojnú prístupovú rampu. Statik nám
povedal, ako ju sanovať, odľahčili sme ju o 30 ton! Veď
len jedna betónová platňa, čo
ju zaťažovali - a bolo ich tam
niekoľko - vážila 800 kilogramov! Nahradili sme ich klasickým železným zábradlím
a na povrchu je protišmyková
dlažba.“
Aktuálne sa rekonštruuje zadná rampa a potom by
mala prísť na rad veža. „Otázka je, čo s hodinami? Niektorí ľudia chcú, aby znova
fungovali. Majú inak krásny
zvon,“ hovorí Juraj Bratislavský a vzápätí si kladie otázku, či jeho zvuk nebude zas
iným prekážať. „Veža patrí
ku koloritu Ovsišťa, možno

Nákupné stredisko v Ovšisti nie je klasickým nákupným
centrom. Prevažujú v ňom
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telocvične, nájdete tu posilňovňu, tanečné školy, zo služieb maséra, kľúčovú službu,
servis počítačov či požičovňu
fitnes strojov, firmy tu majú
sklady. Drží sa tu vietnamská
kuchyňa, predajňa drogérie
a výrobňa zákuskov. „Chceli
by sme tu lekáreň, tá v okolí
chýba. S Jednotou rokujeme
o tom, žeby sem prišiel Kraj
a možno pribudnú thajské
masáže,“ hovorí Juraj Bratislavský. „Počas otváracích
hodín je už v budove aj stála SBS služba, pretože to, čo
bolo v okolí, už bolo neúnosné
a mestskí policajti nám nevedeli pomôcť.“ Má na mysli
skupinky asociálov, ktoré sa
zdržovali a popíjali za budovou. „Pozrite sa, ako to tu
vyzerá, urobili si tu z toho
verejné toalety,“ ukazuje mi
priestor pri budove, akúsi
terasu s nájazdovým chodníkom, ktorým sa dostanete do
supermarketu. „Je to tu ne-

vľúdne, navyše sa terasa postupne predáva. Opravili by
sme aj tú, problém je, že to nie
je náš pozemok, hoci sa javí,
že patrí k budove. Je to územie nikoho, nevysporiadané.
Magistrát to opraviť nechce
a my zas nechceme investovať do cudzieho majetku. Tak
tento priestor naša SBS-ka
aspoň monitoruje.“
Juraj Bratislavský verí, že
výzor budovy bude kultivo-

vať aj nájomníkov, aj návštevníci sa vrátia. Problémom je však parkovisko.
„To, čo sme kedysi vybudovali medzi štadiónom a školou, sme odovzdali mestu
a s parkovacou politikou
nám hrozí, že zákazníci,
ktorí sem prídu, nebudú mať
kde zaparkovať,“ vysvetľuje.
V správe majú len parkovisko pred supermarketom, aj
to bude onedlho potrebovať

rampu, aby tam neregistrované autá neobsadzovali
miesta na celý deň. „Nákupné stredisko bez možnosti
parkovania je nonsens. Kde
budú parkovať zákazníci?
A kde naši nájomníci, napríklad s rozvoznými autami?
Rokujeme aj so samosprávou, hľadáme riešenie, ako
z toho von,“ dodáva.
(in)
foto: in, archív J. B.

ANKETA

Aký je váš názor?
 Mali by sa obnoviť hodiny na veži nákupného centra
v Ovsišti?

 Prispeli by ste na ne?
Ak ste obyvateľom Ovsišťa alebo sa o dianie v tejto časti
Petržalky zaujímate, zapojte sa do našej ankety. Nájdete ju na
Fb Petržalské noviny a na Fb Bratislavské noviny. Ďakujeme
vám za váš názor.

www.oc-danubia.sk

LIDL už aj
v OC Danubia!

OTVÁRACIA
DOBA:

PO – SO: 700 – 2100
NE: 800 – 2000

Terasa, ktorá nepatrí nikomu,
bola obľúbeným miestom popíjajúcich skupiniek. Opravená, bohužiaľ, zrejme nebude.
Nie je majetkom strediska,
hoci sa javí, že patrí k budove.
DANUBIA INZ LIDL 206x85.indd 1

17/02/2022 15:04

Na tejto nekonečnej planine
vyrastie nová štvrť.

Pohľad z bunkra

Návšteva lokality
na pomedzí dvoch krajín sa oplatí
K bunkru BS-8 Hřbitov, ktorý sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice
s Rakúskom, chodieva na prechádzky so
psami mnoho ľudí. Ak chcete vidieť pôvodný stav ešte predtým, ako sa tu začnú stavať
prvé byty projektu Nesto, neváhajte. Pohodlne sa sem dostanete aj MHD.

Na

území s rozlohou
približne 47 hektárov vznikne štvrť, kde bude
žiť približne 15-tisíc obyvateľov. Prví by sa mali do Nesta nasťahovať v roku 2024.
Už pred začatím výstavby
developer na hranici územia vysadil takmer 600 stromov, 1600 kríkov a bylinkové
záhradky. V lete 2021 „poľudštil“ Kopčiansku ulicu. Pribudlo na nej 850 metrov novej cesty a takmer kilometer
oddelenej cyklotrasy, ktorá
územie prepája od rakúskeho
Kittsee až do bratislavského
centra.
Od novembra minulého
roka má v Neste konečnú linka číslo 80. Dopravný podnik
tak priblížil MHD obyvate-

ľom Kittsee, návštevníkom
vojenského cintorína a bunkra pri štátnej hranici. „Dôležitým rozhodovacím kritériom pri presmerovaní linky
80 bol aj nevyhovujúci stav
dovtedy využívanej vozovky
na Kopčianskej ul. V novej
zóne Nesto sa nachádza i sociálne zázemie pre vodičov,“
povedal nám hovorca DPB
Martin Chlebovec.
Oplatí sa ju využiť, o chvíľu
čaká územie veľký stavebný
ruch. V teréne už je vidno
zmeny, náletovou zeleňou
obrastené kopce ako pozostatky dávnej výstavby sú už
zarovnané, vítajú vás tabule
Betonárka a Bunkovisko, čo
sú unimobunky, v ktorých
sídlia pracovníci a vedenie

stavby. Developer už má stavebné povolenie na obe etapy
výstavby. V prvej fáze začína
s budovaním rezidenčných
budov v menšej južnej časti
projektu smerom ku Kopčianskej ulici, ktorá tvorí asi
pätinu územia. Po dokončení

tu bude 160 bytov. „V týchto
dňoch (poslané 17.2.,pozn.
red.) prebiehajú stavebné
práce súvisiace s betónovaním základovej jamy prvej
etapy,“ hovorí Pavel Baslík,
ktorý má v spoločnosti
Lucron na starosti komuni-

káciu a PR projektu Nesto.
Súčasťou výstavby prvej etapy
je aj výstavba časti priľahlého priestranného námestia,
ktoré sa v budúcnosti má stať
miestom na posedenie, nákupy a trávenie voľného času.
Okolo bunkra bol v čase
našej návštevy ešte pokoj. Aj
prechádzka okolo severnej
časti, ktorá je na skok do Rakúska, je príjemná. Stavať sa
tu začne neskôr. V polovici
októbra bola vyhlásená pre
zónu Nesto Sever len medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorá
dá podobu zóne aj pripojeniu k južnej časti. „V týchto
dňoch prebehlo vyhodnotenie prvého kola návrhov od
siedmich popredných európskych architektonických
štúdií. Okrem Slovenska sa
zúčastnili architekti a urbanisti z Francúzska, Dánska,
Rakúska, či Švajčiarska,“ informoval nás Pavel Baslík.
„Druhé kolo súťaže odhalí
víťaza, ktorý bude vyhlásený
formou verejnej prezentácie
v máji/júni tohto roku.“
Výsledkom nemá byť jednoliate sídlisko, ani biznis
zóna, ktorá bude po večeroch
či cez víkendy zívať prázdnotou. Tam, kde je dnes len
obrovská planina vyrastú administratívne priestory, byty
na prenájom, medicentrum,

PETRŽALSKÉ NOVINY

Od novembra minulého roka má v Neste konečnú linka
číslo 80.
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a Bunkovisko, čo sú unimobunky, v ktorých sídlia pracovníci a vedenie stavby.
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gastro a obchodné prevádzky, supermarket, škôlka aj
rozľahlé námestie mestského
charakteru.
„Známy bunker BS-8, vrátane vojenského cintorína
a okolitých stromov plánujeme ponechať na území a citlivo ich začleniť do nášho projektu,“ povedal Pavel Baslík,
dodal však, že o konkrétnych
termínoch je predčasné hovoriť.
Reportér a fotograf Miroslav Košírer, ktorý stál za obnovou vojenského cintorína
z I. svetovej vojny a tiež za premenou bunkra na múzeum, sa
z rekonštrukcie a revitalizácie
priľahlého areálu teší. Už teraz
je to fascinujúce miesto, ktoré
vás exponátmi a fotografiami prenesie v čase. „Areál za
bunkrom navrhujeme nazvať
Vojenský park,“ hovorí a sám
je zvedavý, ako sa cintorín,
bunkre aj protitankovú priekopu podarí zakomponovať
(in)
do novej štvrte. 
foto: in, Lucron Group

Protitankovú stenu zachovajú

Aký je plán s vojenskou
pamiatkou - bývalou protitankovou stenou, ktorá
„stojí v ceste“ budúcej
električkovej trati v Petržalke?
ej pôvod siaha do obdobia rokov 1944-1945, kedy
boli obdobné objekty súčasťou
nemeckých príprav na obranu
Bratislavy. V betónovej stene je
osadená oceľová strieľňa pre
protitankový kanón a stena
bola opatrená zemným násypom na čele a aj po stranách.
V Bratislave bolo takýchto stien
viac, zachovalo sa cca 6 kusov,“
informuje na tabuli Petržalský
okrášľovací spolok, ktorý ju
v roku 2013 vykopal. Dve zo
stien sú pri bunkri BS-8, avšak

„J

táto je zaujímavá tým, že sa
v súčasnosti nachádza v strede
sídliska, na Jantárovej ceste, na
voľnom priestranstve. Podľa Ernesta Húsku, člena Petržalského
okrašľovacieho spolku, sa takéto
dve steny zničili pri výstavbe Carefouru, informuje stránka Mestského ústavu ochrany pamiatok
v Bratislave.
„Daný objekt, ktorý patrí
medzi vojenské pamätihodnosti hlavného mesta, bude
presunutý o niekoľko metrov
ďalej. Zostane teda zachovaný a premiestnený v rámci
sídliska,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Dagmar
Schmucková.
(in)
foto: Matúš Husár

FARBY-LAKY

ZUZANY
CHALUPOVEJ 5

SLNEČNICE
MARKET
0907 935 413
Reportér a fotograf
Miroslav Košírer, ktorý
stál za obnovou vojenského cintorína z I. svetovej
vojny a tiež premenou
bunkra na múzeum, je
zvedavý, ako sa cintorín,
bunkre aj protitankovú
priekopu podarí zakomponovať do novej štvrte.
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Hala zostane
samospráve
Športová hala na Prokofievovej hľadala nájomcu od januára minulého
roka. Bez úspechu. Vyzerá to tak, že ju napokon
bude prevádzkovať samotná mestská časť.
víťazom minuloročnej
súťaže nebola uzatvorená zmluva, pretože nesplnil
záväznú podmienku súťaže,
a to zloženie kaucie v plnej
výške 250 000 eur pri podpise zmluvy. V pôvodných
podmienkach súťaže bolo,
že budúci nájomca bude
mať halu na Prokofievovej
prenajatú na 30 rokov, do 6
mesiacov však musí požiadať o stavebné povolenie
a do 10 rokov od jeho vydania investovať do opravy objektu minimálne 1 100 000
eur. „Nakoľko všetci potenciálni uchádzači chceli investovať financie z grantov,
o ktoré sa môže uchádzať aj
mestská časť, starosta Ján
Hrčka považuje za lepšie
riešenie vytvoriť vlastný projekt, uchádzať sa o dotácie,
telocvičňu zrekonštruovať
a prenajímať,“ uvádza sa
v materiáli o plnení uznesení, ktorý bol predložený
miestnemu zastupiteľstvu.
„Existujú viaceré možnosti financovania, napríklad
z Plánu obnovy. Toto stanovisko odprezentoval starosta aj na zasadnutí Komisie
športu. V súčasnosti referát
projektového riadenia monitoruje aktuálne výzvy, do
ktorých by sa mestská časť
mohla zapojiť.“
(pn)

S

Hľadá sa zhotoviteľ osvetlenia
pri Chorvátskom ramene

V roku 2019 mesto podpísalo s Petržalkou
memorandum, v ktorom jej sľúbilo vykompenzovať takmer dva milióny eur. Šlo
o sumu, ktorá rokmi vznikla vinou zlého
prerozdeľovania podielových daní. Na čo sa
peniaze použili?

„T

ieto peniaze mali de
facto skončiť v našom
spoločnom rozpočte a po dohode s kolegami z magistrátu
sme – v rámci šetrenia času
a kapacít – sami rozhodli, do
ktorých projektov ich oni investujú. V rámci zveľadenia
Petržalky sme si my vybrali
projekty, ktoré si zaslúžia pozornosť vzhľadom na dlhodobo nevyhovujúci stav, ale aj
také, na ktoré nemáme priamy dosah, lebo ich správa je
v kompetencii iných,“ vyjadril

sa starosta Petržalky Ján Hrčka.
Po vzájomnej dohode tak
bolo vyčlenených 1,5 milióna
eur na aktuálne prebiehajúcu
revitalizáciu Sadu Janka Kráľa a zvyšných zhruba 400-tisíc
eur na bezbariérové prístupy
a osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena.
Na poslednom zastupiteľstve došlo k miernej výmene názorov medzi poslancom Tomášom Palkovičom
a starostom Jánom Hrčkom.

Poslanec mu vyčítal, že petržalská samospráva zanedbala
debarierizáciu
chodníkov.
Tá, ktorá sa zrealizovala – na
Romanovej a Osuského – je
prácou mesta, konkrétne splnením sľubov memoranda.
Starosta však opäť zopakoval,
že projekty, ktoré mesto realizuje, si vyberala Petržalka.
Napredujú aj ďalšie. „Hlavné mesto ešte v januári vyhlásilo cez spoločnosť METRO
Bratislava, a.s. verejnú súťaž
na zhotoviteľa osvetlenia pri
Chorvátskom ramene v celej
jeho dĺžke zhruba šiestich kilometrov. V rámci inštalácie
osvetlenia bude obnovený aj
chodník,“ informovala. „Riešené územie je rozdelené na
úseky Bosákova – Rusovská
cesta, Rusovská cesta – Hálova

ulica, Hálova ulica – Markova,
Markova – Pajštúnska ulica,
Pajštúnska ulica – most pri
zdravotníckom centre Medissimo a Medissimo – hrádza. Aktuálne je podaná žiadosť o stavebné povolenie a dopĺňajú sa
posledné vyjadrenia. Predbežná hodnota zákazky bola vypočítaná na 572-tisíc eur, teda
viac, ako bola plánovaná suma
vyplývajúca z memoranda.“
Obnovou prechádza aj Sad
Janka Kráľa. Mesto nedávno
na sociálnej sieti informovalo,
že začalo s kompletnou výmenou lavičiek a odpadových
košov. „Pôjde o 198 ks lavičiek
a 150 ks košov v novom dizajne podľa Manuálu verejných
priestorov.“ Práce zahŕňajú aj
revitalizáciu nevyhovujúceho povrchu pod lavičkami,
niektoré chodníky budú pre
práce dočasne uzatvorené.
Postup je naplánovaný na 4
etapy. Doteraz podľa magistrátu vykonávali bezpečnostné orezy, zrekonštruovali
verejné WC a pustili sa do
obnovy verejného osvetlenia. V roku 2021 sa začalo aj
s projektovou prípravou na
rekonštrukciu fontány Pijúce
holubice, Metropolitný inštitút pracuje aj na komplexnej
urbanisticko-krajinársko-ar(pn)
chitektonickej súťaži.
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Projekt Nesto je dôkazom, že stavať
na zelenej lúke dáva zmysel

Veľa miest na svete vzniklo plánovane, na starostlivo vybratom mieste.
Rovnako aj Nesto staviame na zelenej lúke a máme na to viac než dobré
dôvody. Stavať od nuly prináša množstvo výhod.
Ak chcete bývanie na jednotku,
je lepšie začať od nuly

Zelená lúka je čisté plátno, ktoré nám dáva
priestor naplánovať všetko presne tak, aby to dávalo zmysel. To je jedným z hlavných dôvodov, prečo
Nesto staviame na zelenej lúke na Kopčianskej ulici
v Petržalke. Keďže ide o doposiaľ nedevelopované
územie, pri navrhovaní novej štvrte nás neobmedzovala existujúca výstavba, infraštruktúra, ani
prísna regulácia.
Zelená lúka nám dala slobodu integrovať do Nesta aj zelené riešenia. Nesto staviame ako udržateľné susedstvo, ktoré je ekologicky vyvážené a dobre
pripravené na klimatické výzvy blízkej budúcnosti.

Mesto musí dýchať

Nesmieme však zabúdať ani na dostatok priestoru, ktorý nám výstavba mimo existujúcej zástavby
ponúka. Architekti si mohli dovoliť naplánovať
verejné priestory Nesta tak, aby štvrť dýchala. Komunikácie postavíme tam, kde budú funkčné, nie
tam, kam sa nám zmestia. Nesto vybavíme službami, športoviskami, zeleňou, školským a zdravotníckym zariadením tak, aby pokrývali reálne potreby
obyvateľov, nie iba predpisy a normy. Takisto na
zelenej lúke je vždy dostatok priestoru na budúce
rozšírenie.

Čas je na našej strane

Okrem tohto všetkého je nezanedbateľnou výhodou výstavby od nuly aj presnejšie plánovanie. Inými

slovami, dokážeme spoľahlivejšie dodržiavať termíny a to znamená aj dodržiavanie rozpočtu. V konečnom dôsledku ide o finančnú efektivitu, ktorá poteší
investora aj kupujúcich.
Efektivite nákladov prospieva aj to, že na zelenej
lúke netreba nič búrať, čistiť, ani opravovať. Pod zemou nečakajú prekvapenia, znečistenie z minulosti,
nepoužiteľná infraštruktúra, či iné prekážky, ktoré
sú zvyčajne zodpovedné za zdržanie a predraženie
projektu.

Nesto je tam, kde má byť

Zelená lúka, na ktorej vzniká Nesto, bola vybraná
práve z týchto dôvodov. Výrazný podiel na výbere
lokality mali aj ďalšie silné argumenty. Hovoríme
o strategickej polohe blízko geografického stredu
rozťahanej Bratislavy.
Silnou stránkou miesta pre Nesto sú takisto vynikajúce možnosti napojenia na cestnú sieť. Blízko
máme diaľnicu a ľahko dostupné je aj samotné centrum Bratislavy.

Svet hovorí, že ideme správnym smerom

Pri rozhodnutí o umiestnení Nesta sme sa pozreli aj do sveta. Skúsenosti aj história nám potvrdili,
že ideme správnym smerom, a ak chceme v Neste
zabezpečiť vysokú kvalitu života, zelená lúka je to
správne miesto.
Vedeli ste napríklad, že hlavné mesto Brazílie Brasília vzniklo na zelenej lúke roku 1960? A o 27 rokov

neskôr už bolo zaradené do zoznamu svetového
dedičstva UNESCO, pretože je skvelým príkladom
premyslenej urbanistickej štruktúry, ktorá naozaj
funguje.
V Brasílii je všetko tam, kde má byť. Obytné zóny
rozdelené do superblokov sú vybavené presne vypočítaným množstvom a presne stanoveným typom
škôl, obchodov a verejných priestorov. Všetko je naplánované tak, aby život v meste plynul prirodzene
a bez urbanistických „pascí“.
Dobrým príkladom zbrusu nového mesta je aj indický Čandígarh, na ktorého plánovaní sa podieľal
aj velikán architektúry, Le Corbusier. Mesto vzniklo v roku 1947 a dnes patrí medzi tie najvyspelejšie
v Indii s bezkonkurenčne najvyššou kvalitou života
obyvateľov.
Najčerstvejším príkladom „novostavby“ hlavného mesta je budúca nová Káhira. Tá stará sa borí so
špinou, hlukom, zlou dopravnou situáciou a najmä
preľudnenosťou. Budúce hlavné mesto Egypta 40
kilometrov východne od Káhiry je plánované tak,
aby poskytlo pre 5 miliónov obyvateľov dostatok
priestoru na život aj vybavenosti. Bude mať napríklad najväčší mestský park na svete a energiu vyrábanú výhradne z obnoviteľných zdrojov.

Je dobré začínať od začiatku

Je ťažké začínať od nuly. Ale na to, čím má byť Nesto, je zelená lúka ideálnym riešením. Dáva nám slobodu myslieť dopredu. Premyslieť celý projekt tak, aby
dával zmysel od prvého obrubníka až po poslednú
tehlu. Ak máte ambíciu postaviť zmysluplnú a živú
štvrť, začínať od nuly je obrovskou výhodou.

Viac informácií nájdete na
www.nesto.sk
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V prevádzke, ktorá odoláva hypermarketom
aj e-shopom, zákazníčky bežne vravia:
Chcem byť pekná bosorka!
Požičovňa karnevalových kostýmov na
terase na Fedinovej je možno najmenší obchod v Petržalke. Fascinujúci je aj tým, že tu
takáto špecifická prevádzka funguje nepretržite už takmer 30 rokov. Šestnásť metrov
štvorcových je domovom až 800 kostýmov
na umne vytvorených vešiakoch. Sú dielom
Ľuboša Šikulu. „Manželka vymyslí, ja zrealizujem,“ hovorí s úsmevom.

Vtipná, energická, nezastaviteľná, taká
je Alžbeta Šikulová. Verím jej, keď hovorí,
že svoj obchod neopustí ani na dôchodku.
echápem, ako môže mať
prehľad v tomto malom
priestore využitom na maximum. Veď sa tu takmer nedá
hýbať. „Keby som vám teraz
povedala, že chcem kostým
rytiera, viete, kde ho máte
hľadať?“ skúšam ho. „Jasné,
mám v tom systém,“ hovorí
pán Ľuboš a už berie dlhý hák
a kostým rutinným pohybom
vyťahuje z najvrchnejšieho veŠikulovci sú petržalskí lokalpatrioti.
Ako vodnícka rodina
z petržalského
rybníka navštevovali maškarné plesy,
varili aj guláš na
Dňoch Petržalky. Ich
dcéra Sabina ešte
ako 8-ročná vyhrala
v roku 1998 súťaž
Nakresli maskota
Petržalky, ktorú
vyhlásili Petržalské
noviny. V roku 1999
jej ako vôbec prvému
dieťaťu udelili
ocenenie Osobnosť
Petržalky.

šiaka. „A to zďaleka nie je jediná zručnosť, ktorú má,“ chváli
ho manželka Alžbeta, ktorá
bola v roku 1993 tvorcom ich
podnikateľského plánu.

Jasné, my sme
pobočka Hollywoodu

„V roku 1993 som bola mladá baba po materskej, prišla
som o robotu, muž bol nezamestnaný, a tak sme tu na

ôsmich metroch štvorcových
začali predávať hračky,“ spomína Alžbeta Šikulová. Zbehla
z bytu, ktorý bol rovno nad
obchodom a trávila tu celé
dni. Predtým sa pokúšala na
trhu predávať zeleninu, ale ako
tvrdí, prerobila aj gate. Medzi
kostýmami sa však našla. „Som
strojárka, ale s fantáziou,“ smeje sa a vracia späť v čase. „Na
karneval som dcére vždy robila

V roku 2000 rozšírili požičovňu o karnevalové kostýmy
pre dospelých. „Boli sme vtedy jediná požičovňa,“ pokračuje a spomína, že nie vždy
to bolo ľahké. „Keď neďaleko
otvorili dva veľké hypermarkety, mala som chuť zavrieť.
Veľa obchodov na terase vtedy skrachovalo, my sme prežili. Keď už sme si mysleli, že
je dobre, prišli e-shopy.“
Niektorí rodičia chcú dnes
len nový kostým, hoci vydrží
len po prvé pranie a ak by aj
nie, o rok dieťa potrebuje väčší. Iné deti zas už svoj vysnený kostým odmietajú vyzliecť
a vrátiť. „A tak sme začali
predávať kostýmy aj my,“ hovorí pani Alžbeta. Nový za
15 eur, požičaný za 10. Ako

sa jej darí udržať požičovňu?
Jednak je čoraz viac rodičov,
ktorí odmietajú zbytočne
nakupovať. Nezanedbateľný
je však aj vklad pani Alžbety.
Všetky svoje kostýmy vždy
poprešíva na stroji, aby boli
pevnejšie. Šaty neraz dozdobí,
urobí z nich originál. Chodí
po secondhandoch, burzách,
všeličo tam objaví. „Aj známi
už vedia, čo mi majú priniesť.
Som ´vetešník´. Beriem všetko, vezmem, prešijem, spravím z toho niečo nové,“ smeje
sa. Hovorím jej, že dnes sa
to, čo robí, volá „upcycling“.
Trend medzi ekologickými
aktivistami. Pokrúti hlavou.
To, že „upcycluje“ už roky, netuší, moderný výraz nepozná.
Náš rozhovor preruší niekoľko telefonátov. „Dobrý
deň, máte kostýmy?“ znie
niekoľkokrát denne rovnaká
otázka. „Áno, máme, treba
si prísť vyskúšať,“ znie rovnaká odpoveď. „A to volajú do
požičovne!“ obráti sa na mňa
pani Alžbeta a zase ma rozosmeje. Je vtipná, energická,
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nezastaviteľná, mám pocit,
žeby mi bola schopná za deň
nadiktovať aj memoáre.

KEDYSI

DNES

Muži chcú byť bojovníci, ženy sexi

Pýtam sa jej, na akých kostýmoch si fičia dospelí. Berie ma rovno do skladu pod
požičovňou. Tam sa ukrýva
ďalších zhruba 500 kostýmov.
„Catwoman dáte aj bič?“ pýtam sa, keď si to tu obzerám.
„Jasné, ale taký, ktorým sa
nedá ublížiť, to nesmieme
požičiavať. Ani ostré zbrane,
ani aktuálne policajné uniformy.“ Ukazuje na celú zbierku, v ktorej zahliadnem aj
nemeckú uniformu z druhej
svetovej vojny. Tá je tiež len
pre potreby filmu a na špeciálnu zmluvu.
V týchto priestoroch si
veci skúšajú tí nerozhodnejší.
Pekná bosorka alebo pekná
mŕtvola chcem byť, vravia jej
zákazníci takmer pravidelne.
„Slováci sú málo odvážni, občas sa zjavia výnimky – mladí chalani chcú byť sliepkou

Takmer nič sa
nezmenilo. Priestor
prevádzky je stále
využitý do posledného centimetra. Pán
Ľuboš sa v ňom však
orientuje dokonale.
alebo banánom, párik krava a býk, ale väčšinou je to
o tom istom - muži chcú byť
bojovníci, ženy pekné a sexi.
Vyskúšajú si aj 30 kostýmov,
kým si vyberú. A potom sa
im nejaký tak zapáči, že ho
zabudnú vrátiť...“ Za sezónu
jej tak zmizne 5-6 kostýmov.
Aktuálne sa hľadá pán, ktorý
nevrátil kostým farára.
Počas Halloweenu požičiava veci aj reštauráciám, v lete
detským táborom, Mikulášov
má v zásobe aspoň dvadsať,
anjelov a čertov si od nej prenajíma aj miestny úrad. „S
petržalským úradom sme robili pochovávanie basy. Môj
muž im vyrobil truhlu na
basu, ja som bola v sprievode

prezlečená za cigánku,“ spomína žena, ktorá má s premenami bohaté skúsenosti. Ak si
spomínate na niekdajší Festival vodníkov, pani Alžbeta
tam bola za hlavnú vodníčku.
Ako vodnícka rodina navštevovali maškarné plesy, varili
aj guláš na Dňoch Petržalky.
„Vždy som chcela, aby bolo
podobných akcií viac, namiesto toho prišla korona
a posledné tri roky karnevaly
zrušila úplne,“ vzdychne si.
Pandémia zasiahla aj požičovňu, ktorá má sezónu len
polroka - od Halloweenu po
Veľkú noc plus MDD. Pani
Alžbeta je však životaschopná. Počas lockdownu sa stala
sprostredkovateľkou poistiek

Rodina spätá s terasou

Sabina v kostýme, ktorý
stál za vznikom požičovne.

➤

N

masku. Keď sa otvárala v 97tom ľadová plocha v Petržalke,
vyhrala ako bosorka prvú cenu.
To ma naštartovalo. Karnevalov bolo vtedy veľa, povedala
som si, skúsime to. Tak sme začali s detskými kostýmami.“
Pani Alžbeta je zručná
krajčírka, ušila kostýmy princezien, šašov, kráľov... „A deti
chceli spidermanov a batmanov...“ Dnes so smiechom
hovorí, ako začala povinne
pozerať všetky rozprávky.
Dodnes sa to vraj nezmenilo.
„Keď vyjde marvelovka s novým hrdinom, hneď na druhý
deň mi niekto zavolá, či mám
taký kostým. Mám chuť občas povedať: Jasné, my sme
pobočka Hollywoodu, príďte,
máme všetky veľkosti.“

PETRŽALSKÉ NOVINY

Požičovňa počas Halloweenu žije. Truhly, ktoré vyzerajú ako skutočné, sú dielom pána Ľuboša.

Na terase na Fedinovej trávia Šikulovci už celé roky. Mnoho ľudí ich tu pozná, dodávajú jej život. Pani Alžbeta spomína
ako deťom neraz rozdávala cukríky, ak na nej pozbierali odpadky. „V deväťdesiatych rokoch som na predzáhradke pred
požičovňou nasadila prvé narcisy. Neskôr pribudol prvý hrad
z kamienkov. Chcela som, aby mali deti radosť,“ hovorí. „Našla
som pri smetiakoch obaly a polepila ich kamienkami. Potom
pribudol ďalší, dnes sú štyri. Ešte chýbajú tri, ako v Hre o tróny. Pozrite, tento má vežičky z vodovodných trubiek.“ To, ako
útulne vyzerá okolie záhradky je dielom jej manžela Ľuboša.
Vyrobil hranty na rastliny, lavičky aj smetné koše. Minulý rok
získal v súťaži predzáhradiek tretiu cenu. „Sem ešte pribudne
jeden kvetináč pre našu susedku vozíčkarku, nech si niečo nasadí. Rada totiž sedáva na terase,“ hovorí pán Ľuboš.

Máte radi samé
dobré veci?

a vedľa požičovne si otvorila
ďalší malý obchod s dekoračnými predmetmi. „Okrem
toho robím správkyňu domu,
robila som aj vedúcu upratovačom v Pluske, vždy sa dá
prežiť,“ hovorí žena, ktorá sa
vidí na terase na Fedinovej
aj v dôchodku. „Kým budem
vládať, nájdete ma tu.“ (in)
foto: Marian Dekan,
Martin Kleibl, in, archív A. Š.

Kliknite na BIOVECI.sk
alebo navštívte našu bio
predajňu na Šustekovej 20
v Bratislave alebo klikajte
www bioveci eská!

Viac ako 3000 druhov biopotravín na jednom mieste! Vegánske, bezlepkové,
bez mlieka a produkty v demeter kvalite!
Veľký výber raňajkových kaší a cereálií, čerstvé pečivo či koláče, čaje, vitamíny
a nechýba ani chutná ponuka pre najmenších!
Navyše rozvoz chladených aj mrazených biopotravín je možný po celom Slovensku.
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inulý rok v septembri
otvorila svoju prvú
triedu v Petržalke na Znievskej ulici. Je v nej 15 prvákov.
Nenájdete ich sedieť celý deň
v lavici. Počas mojej doobedňajšej návštevy sú vonku. Nemajú klasické predmety, jedna
téma sa nesie celým mesiacom
a dieťa ani nevie ako prechádza od slovenčiny cez matematiku do výtvarnej výchovy.
Nemajú klasické hodiny, ale
90-minútové tematické bloky.
Keď však na nich učiteľka vidí,
že sústredenia v lavici už bolo
dosť, jednoducho blok preruší a vezme ich von. Aj tam sa
dá veľa naučiť. Rovnako ako
v herni alebo v knižnici v tulivaku. Dieťa z Neškoly si nekladie otázku, prečo jeho rodičia
po robote už nemusia pracovať, kým ono áno. S rodičmi sa

Vitajte v Neškole, kde sa deti neboja
známok a učiteľ vie priznať chybu
spoločne netrápi nad písaním
domácich úloh. Všetko dôležité sa už naučilo cez deň.
Deti majú nastavené jasné pravidlá, avšak nie typu
...´pretože ja učiteľka som
to povedala!´ Rešpektujúci
prístup je prvoradý. Učiteľ je
partner na diskusiu, dá sa ho
opýtať na čokoľvek. Aj on sa
môže mýliť, pretože chyby
robíme všetci a podstatné je,
aby sme sa z nich niečo naučili.
Týchto prvákov nadšenie
zo septembra neopustilo. Do
Neškoly sa stále tešia.

To, čo mám
rád, chcem chrániť

„Ako vlastne vznikol projekt Neškola?“ pýtam sa riaditeľky Viery Mojzešovej,
keď mi ukazuje priestory, kde

v septembri tohto roka privítajú ďalších prvákov.
„V roku 2018, keď mali naše
deti tri roky, sme s Jankou
Pavlíkovou hľadali škôlku,
ktorá by mala blízko k prírode. Nechceli sme cestovať cez
celé mesto, a tak sme si povedali, že sa začneme stretávať
na pár doobedí vonku a malej skupinke detí organizovať
čas. Zrazu bolo okolo nás veľa
mám, ktoré nechceli nechávať
deti vo vnútri klasickej škôlky
a imponoval im náš rešpektujúci prístup. A tak sme našej
vízii dali rámec,“ hovorí spoluzakladateľka petržalského
lesného klubu Neškôlka.
Pýtam sa, čo si predstaviť
pod pojmom - rešpektujúci
prístup. Vieme predsa, že deti
vymýšľajú. Neraz odmietajú
spolupracovať... Vtedy sprie-

ČISTENIE HROBOV Ing. Miroslav Greisiger
DOSEKÁVANIE PÍSMA
0940 653 651
Čistenie: Jednohrob 100€ 80€ Dvojhrob 150€ 125€

Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak
Dosekávanie písma priamo na cintoríne:
Do 12 znakov 95€
13-30 znakov 8€/znak
31 a viac znakov 7€/

0919 205 521

www.cisteniehrobu.sk

Ceny platia pri objednaní
do 31.3.2022

POMNÍKY ( tabule) už od 500€ vrátane nápisu!* KRYCIE DOSKY už od 500€ *
MONTÁŽ a DEMONTÁŽ krycej dosky alebo pomníka ZDARMA!!
Doprava a odvoz starého materiálu ZDARMA!!
*cena záleží od zvoleného materiálu.
Kompletné hroby, vázy a svietniky, tabuľky s menami (aj sklenené), fotografie, obkladanie hrobov,
chodníky, renovácie hrobov......

Na všetkých prácach sa dohodneme priamo na cintoríne a nájdeme spolu najlepšie riešenie.
Obhliadka a doprava je zdarma!! Od roku 2014 sme obslúžili viac ako 10 950 spokojných
zákazníkov. Zavolajte a staňte sa ďalším z nich!
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ňu na hranici Starého hája.
Vyjdú z dverí a sú v lese,“ hovorí Viera Mojzešová. „Dovnútra prídu len na obed a na
poobedňajší spánok.“ Rodičia
sú zvyknutí, že ich deti chodia z Neškôlky špinavé a unavené. Ale aj s úctou k prírode.
Majú zažité, že to, čo mám
rád, chcem chrániť. Aj preto
v piatok nikto neprotestuje,
keď sa idú zbierať odpadky.
Dáva im to zmysel. Považujú to za svoju prácu. Na jar
im k nej pribudne aj skúsenosť z komunitnej záhrady.
V areáli Saleziánov na Mamateyovej, ktorú iniciovala
spoluzakladateľka Neškôlky
a pripravujú ju ľudia z okolia,
budú mať neškôlkari vyhradené dva hranty, kde si budú
môcť pestovať zeleninu.

Nemá to byť
len o učení faktov

Neškola bola logických vyústením lesného klubu. Chceli školu, ktorá bude postavená
na rovnakých princípoch ako

Neškôlka – teda rešpektujúci rozvoj charakteru. Keď tieto učiť písať?“ pýtajú sa prváci.
prístup, komunita, príroda deti vyrastú, budú existovať „Raz si budeš môcť napísať
a inovatívne vzdelávanie.
povolania, o akých dnes ne- vlastnú knihu. Vyrobíme si
Aj preto v Neškole nie sú tušíme. Preto Neškole dáva na ňu aj vlastný papier.“
rodičia klientmi, ale partner- zmysel rozvíjať ich schopnosť
V Neškole sa nepýtajú, či
mi. „U nás to nefunguje tak, počúvať, reagovať na zmeny sa dieťa chce učiť. Ponúkže rodič otvorí auto, vyšle die- či dokázať sa pozrieť na veci nu mu viac možností, ako
ťa do školy a potom si ho rov- z nadhľadu... „Máme naprí- sa učiť. V tíme, individuálnako vyzdvihne. Rodičia sa klad veľmi radi zadania, kto- ne, v diskusii, strieda sa tu
stretávajú a poznajú. V Ne- ré nemajú len jedno riešenie. experiment, zážitkové hry,
škole šli napríklad
projekty, každý sa
prvý septembrový
nájde v niektorej
Hovoria to, čo od detí chcú,
víkend s deťmi aj
z aktivít. Neučí
namiesto klasických zákazov:
s učiteľským tísa kvôli rodičom,
Nerob, nekrič... V lesnom klube
mom spoločne na
dobrým
známdieťa počuje skôr vetu: Ak budeš
chatu. Tam sa pokam, zo strachu či
ložili základy kopre pochvalu. Nehovoriť tichšie, bude tu príjemmunity. „Chceme,
prerátava priemer
nejšia atmosféra.
aby nám rodičia
známok z preddôverovali,“ vymetu. „Známky sú
svetľuje riaditeľka. Napokon, Aj preto používame Hejného limitujúce. Jednotka nepovie
keď sa ľudia poznajú, aj kon- matematiku.“
všetko,“ konštatuje zakladafliktné situácie sa riešia inak.
Určite poznáte klasickú teľka Neškoly. Preto majú aj
„Vieme si priznať chybu, ak otázku svojho dieťaťa, keď na vysvedčení slovné hodnonastane.“
sa mu nechce učiť. Pýta sa: tenie ku každému predmetu.
Filozofia Neškoly hovorí, Na čo mi toto v živote bude? Každý lepšie pochopí, v čom
že škola nie je miesto, kde sa V Neškole ňou nikoho do je dobrý a na čom má popramá dieťa naučiť len fakty. Sú pomykova nedostanete. In- covať.
presvedčení, že v nej má po- formácie prepájajú s reálnym
Neškoláci sú vlastne štukračovať výchova. Volajú to svetom. „Prečo sa mám na- denti na domácom vzdeláva-

ní, a preto musia dvakrát do
roka absolvovať komisionálne
skúšky na svojej kmeňovej
škole. Prváci v Neškole na
polroka učivo dané osnovami
zvládli bez problémov.

Verní Petržalke

Neškola je unikátny projekt
v Petržalke, kde chcú podľa
slov jej zakladateľky aj zostať.
Draždiak a Starý háj je pre neziskovú organizáciu Ohnisko,
ktorá je jej zriaďovateľom,
ideálny priestor. „Väčšina
našich detí sú Petržalčania.
Keďže sa snažíme fungovať
lokálne a ekologicky, v prípade väčšieho záujmu by sme aj
preto uprednostnili Petržalčanov,“ hovorí Viera Mojzešová a má aj ďalšie plány. O pár
rokov sťahovanie do väčších
priestorov a vytvorenie komunitného priestoru pre celoživotné vzdelávanie, kde sa
budú stretávať a rozvíjať všetky generácie. 
(in)

foto: archív V. M.

Reklama bude aktivna od 07.03. do 25.03.2022

V Neškole nemajú klasické hodiny, ale 90-minútové
tematické bloky.

➤

Neexistuje tu skúšanie pred tabuľou
a zisťovanie, čo žiak
nevie. V diktátoch
sa nepočítajú chyby,
ale správne napísané
vety. Nikto tu nerieši
priemer známok,
pretože známky
nepoznajú. Rovnako
ako domáce úlohy
alebo diktované
poznámky. Učiteľovi
sa tyká. Toto nie je
obyčajná škola, toto
je Neškola.
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vodkyne nehovoria direktívne: Obuj sa, odchádzame
o päť minút! Dajú dieťaťu na
výber: Dáš si najskôr topánky
alebo bundu? Dieťa má v tej
chvíli šancu ovplyvniť scenár,
ktorý určuje väčšinou dospelý. Podľa Viery Mojzešovej to
funguje. Rovnako, ako hovoriť
to, čo od detí chcú, namiesto
klasických zákazov: Nerob,
nekrič... V lesnom klube dieťa počuje skôr vetu: Ak budeš
hovoriť tichšie, bude tu príjemnejšia atmosféra.
Od roku 2019 je už Neškôlka rozdelená na Neškôločku,
tá je určená pre jasličkárov,
teda deti do dva a pol roka
a Neškôlku - pre škôlkarov od

troch do šiestich rokov.
Základným
princípom
oboch je, že deti trávia väčšinu času v prírode. V prípade
Neškôločky sú to tri doobedia
v týždni. Dvanásť detí vonku
piknikuje, - vždy jeden z rodičov zabezpečí zdravú desiatu
pre všetkých -, aj vyráža so
svojimi dvoma sprievodkyňami na expedície. Objavujú
les takmer denne, takže už
ako trojroční poznajú slovenské stromy podľa listov. Len
keď je počasie skutočne zlé,
poskytuje im azyl herňa Kaspianu.
Neškôlka už má celodenný
program počas celého týždňa. „Pätnásť detí má základ-

Palacinky s
bravčovým mäsom
500 g,
1 kg = 7,18

Pelmeni „retro“
s bravčovým aj
hovädzím mäsom
1 kg

4.59

4.99

6.59
Nealkoholický nápoj z jogurtu
a vody „Ayran“, 500 ml,
1000 ml = 1,58

0.79

0.99

3.59

Nakladaná biela kapusta kórejský štýl
„ Kim Chi“/ Biela kapusta fermentovaná v kyseline mliečnej, 1000 /900 g,
1 kg = 4,98 / 4,27

2.99

Solené sleďové laloky“ K
kartoschke“ v oleji.,
200 g, 1 kg = 9,95

1.99

2.49

1.49
1.99

torta „Kyjevsky“ s
arašidmi, mrazená
1 kg

12.99

17.99

3.99
OtvárACie hOdiNy:

Lososové pásiky,
100 g, 1 kg = 14,90

NAše OBChOdy:
dúbravka
- Pri hrubej lúke 2
ružinov
- trnavská cesta 74
- Prešovská 37/A
Petržalka
- Námestie hraničiarov 13
Mesto
- vysoká 38

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

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

Naša spoločnosť už
25 rokov existuje v Nemecku
aj v zahraničí. Naši klienti
pochádzajú z rôznych krajín. Viac ako 180 obchodov
Mix Markt v Nemecku je tiež
miestami stretávania ľudí
rôznych kultúr a prostredí.
S veľkým znepokojením a vzrušením sledujeme konflikt
medzi Ruskom a Ukrajinou
a mimoriadne súcitíme so
všetkými ľuďmi, ktorí sa ocitli bezmocní a bezbranní tvárou v tvár nepriateľstvu, ktoré
sa rozpútalo na ich prahu.
Hlboko ľutujeme, čo sa deje,
a zároveň sme plní nádeje
na rýchle zastavenie nepriateľských akcií a na návrat
mieru.
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Kto je zodpovedný za schody a verejný
priestor pred Červenou poštou?
„Neuveriteľné, že v 21. storočí v hlavnom meste Slovenska nie je na poštu bezbariérový vstup,“ posťažovala sa nám čitateľka.

R

eč je o Červenej pošte na
Furdekovej, ktorá okrem
zničených schodov frustruje
už roky ľudí aj rozbitou dlažbou a chodníkom, ktorý ju lemuje. „Zničené schody sú nebezpečné pre človeka so zdravými nohami, nieto pre starých alebo invalidných ľudí.
Kovové zábradlie pripomína
skôr atrapu zábradlia. Často
tam ľudia musia pomáhať
seniorom dostať sa bezpečne
hore a naopak,“ píše. „Každý
rok sa za poštové služby platí viac, čo tak aj starostlivosť
o budovu pošty a bezpečný
vstup?“
O reakciu sme požiadali
hovorkyňu Slovenskej pošty
Ivetu Dorčákovú: „Slovenská
pošta prevádzkuje pobočku Poštu Bratislava 55 na

Furdekovej ulici v Petržalke
v prenajatých priestoroch
na základe nájomnej zmluvy. Nebytové priestory ani
pozemok v okolí pošty nie sú
majetkom Slovenskej pošty,
a teda pošta nemôže vykonávať opravy a údržbu majetku,
ktorého nie je vlastníkom alebo na ktorého užívanie nemá
právny titul.“
Ako dodala, vlastníkom pozemku – verejného priestranstva je Hlavné mesto SR
Bratislava. „Napriek tomu
Slovenská pošta komunikuje
s vlastníkom budovy aj s vlastníkom pozemku a vyvíja nemalé úsilie, aby prístup svojich klientov do tejto pobočky
skvalitnila. Momentálne čakáme na vyjadrenia mesta k našim žiadostiam.“
(in)

Po zavedení PAAS

na Dvoroch 4 má neďaleký
supermarket problém
Keď sa v januári spustil mestský parkovací
asistent na Dvoroch 4, všetci sa čudovali,
kam odtiaľ všetky autá zmizli. Odpoveď už
musí riešiť neďaleký supermarket.

F

akt je, že časť áut sa presunula do blízkych lokalít.
Avšak petržalský parkovací
systém nedovoľuje nerezidentom v noci v Petržalke v modrých boxoch parkovať vôbec,
a tak vodiči mimobratislavských vozidiel našli iné riešenie. Parkovisko pred super-

marketom na Mamateyovej je
posledné týždne permanentne
plné. Niektoré vozidlá tu parkujú dlhodobo. Problém tým
vzniká pre zákazníka. „Tento
problém registrujeme a pripravujeme jeho vyriešenie,“
informoval nás Tomáš Bezák,
vedúci úseku komunikácie

spoločnosti Lidl. „Nateraz
však nedokážem presne odhadnúť termín realizácie, nakoľko závisí aj od obdržania
potrebných povolení. Verím
však, že sa tak stane v horizonte niekoľkých týždňov.“
Situácia teda donútila aj tento
supermarket obmedziť parkovisko rampami, inak totiž začnú
prichádzať o zákazníkov.
V Petržalke je parkovacích
miest pred supermarketmi
niekoľko tisíc a predstavou
starostu Petržalky Jána Hrčku je, že v noci, keď ich supermarket nepotrebuje, by
mohli slúžiť skôr rezidentom.
Rokovanie samosprávy s prevádzkami už prebiehajú vyše
roka. Rieši sa najmä technické
zabezpečenie. Ide napríklad
o parkoviská Technopolu,
TPD, Plus 7 či parkoviská
reťazcov, ktoré majú rampy...
Od marca má samospráva
ambíciu pripojiť každý mesiac
do petržalského parkovacieho
(in)
systému aspoň jedno.
Foto: in
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Tvorte s nami Petržalské noviny

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

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Horeli sme. Na Lachovej ulici...

O

horok priletel z vyššieho
poschodia. Nie, nie je to
žart. Možno má z toho zábavu
ten, kto vyhadzuje horiace, aj
akože nehoriace ohorky z cigariet von z lodžií. Dolu na
zemi je neskutočné množstvo
ohorkov, prevažne rovnakej
značky. Také a iné sa našli aj na
lodžii, ktorá horela. Našťastie
boli majitelia doma. Na lodžii
bolo kreslo, od ktorého sa požiar rozšíril ďalej. Lenže lodžie
máme hlavne na relax, takže
prečo by tam nemohlo byť?
Susedia mi vravia, že sa
už boja odísť z bytu, lebo čo
keď vietor ,,posunie“ horiacu

hrozbu práve k nim? Na to sa
nedá nič povedať. Tiež sa bojím, lebo ich nachádzam tiež.
A odpoveď človeka, ktorého videli vyhadzovať ohorok
bola: No a čo, veď aj druhí vyhadzujú... Nuž, inteligent.
Kiežby sa dotknutí ľudia
spamätali, lebo vidieť horieť
b y t
a
valiť
sa
z neho
čierny
dym je
veľmi
desivé.
A.S.

Potrebujeme na terase svetlo

A

ko obyvateľa bytového
domu na Mánesovom
námestí ma už dlho trápi skutočnosť, že tu nikdy nebolo
vybudované verejné osvetlenie. Na „terase“ býva približne 1000 obyvateľov a denne
chodia domov v absolútnej
tme a podkýnajú sa na deravom chodníku.
Terasa nie je vo vlastníctve
magistrátu, mestskej časti, či
spoločenstva vlastníkov bytov. Vybudovanie osvetlenia
priamo na terase by bolo
problematické. Navrhujem
preto riešenie výrazne jednoduchšie a lacnejšie, ktoré je
možné zrealizovať prakticky
okamžite:
Podľa
medializovaných
informácií má mesto v pláne
v najbližšom období plošne
vymieňať zastaralé svietidlá
za moderné typu LED. Pri tej
príležitosti navrhujem zvýšiť /
vymeniť za vyššie stĺpy verej-

ného osvetlenia v priľahlom
parku, ktoré sa nachádzajú
len cca 3 metre od chodníka terasy (a na pozemku
magistrátu). Na takéto vyvýšené stĺpy už bude možné
osadiť aj svietidlá LED, ktoré
dostatočne osvetlia chodníky v parku, aj terasu. Nešlo
by o výstavbu nového osvetlenia, len o rekonštrukciu súčasného.
Na fotkách môžete vidieť
aktuálnu situáciu, keď najbližšie lampy síce osvetľujú
fasády okolitých domov, najmä však svietia chodcom na
terase presne do očí, a tak na
chodník nie je vidno vôbec.
Cez betónové zábradlie na
chodník neprenikne žiadne
svetlo. Povrch terasy nie je
rovný, najmä pri vchodoch
č. 4 - 8, takže chôdza po neosvetlenej terase je veľmi nebezpečná.
Peter Duraj

Dôchodca má problém

P

JP Delaney:

Cudzie dieťa
Keď Pete Riley jedného rána
otvorí dvere, netuší, že naňho
čaká rodičovská nočná mora. Na
prahu stojí neznámy muž, ktorý
tvrdí, že Petov dvojročný syn Theo
je v skutočnosti jeho. K nešťastnej zámene došlo podľa Milesa
Lamberta v nemocnici, kde v ten
istý deň porodila jeho žena Lucy
aj Petova partnerka Maddie. Oba
páry sú v šoku, no snažia sa nájsť
cestu, ako prepojiť svoje rozdielne
životy.

John Grisham:

Smeč

Sedemnásťročný Samuel „Sooley“
Sooleymon je mladý talentovaný chlapec z Južného Sudánu
s veľkými snami. V lete dostane
jedinečnú príležitosť zahrať si
na basketbalovom turnaji v USA
a predviesť sa. Samuel je výborný
basketbalista, rýchly, má neuveriteľný výskok, ale na niektorých
zručnostiach musí ešte zapracovať. Počas turnaja dostane
z domu zdrvujúce správy.

Przemysław Wechterowicz,
Emilia Dziubaková:

Vanda hľadá lásku

Hrejivý príbeh o hľadaní pravej
lásky. Niekedy cítime, že nám
niečo chýba. Niekedy nám nestačí
byť hrdinom knihy – podobne ako
dážďovke Vande, ktorá túži po
láske. Vanda preto nelení a vydáva
sa do sveta hľadať toho pravého.
Čo sa jej cestou prihodí, či nájde
svojho vyvoleného a či jestvujú
jednorožce, sa dozviete v tejto
čarovnej knižke!

Rebecca Wragg Sykes

PRÍBUZNÍ:
Život, láska,
smrť a umenie
neandertálcov

Kniha predstavuje úplnú príručku
o neandertálcoch, ktorí sa od
svojho objavu pred vyše 160
rokmi zmenili z neúspešných zástupcov ľudského rodokmeňa na
najpopulárnejších homininov. Popredná paleolitická výskumníčka
využíva svoje skúsenosti, aby sa
s nami podelila o nové chápanie
neandertálcov.

ri zavádzanej parkovacej
politike chýbajú parkovacie automaty, nedá sa platiť
v hotovosti a využívanie bonusovej karty nie je umožnené všetkým! A keď sa na
to sťažujete na úradoch, tak
nikto sa neunúva vám ani

Jane Austen:

Pýcha a predsudok
Od veľkého úspechu prvého
knižného vydania v roku 1813 sa
dielo Pýcha a predsudok stalo populárnym po celom svete a očarilo
milióny čitateľov. Autorka Jane
Austen nazvala román „svojím
drahým dieťaťom“ a jeho hrdinku
Elizabeth „najrozkošnejším
stvorením, aké sa kedy v knihách
objavilo“. Teraz vychádza toto ikonické dielo v novom slovenskom
preklade.

odpísať! Pre dôchodcu s obmedzenou mobilitou, jazdiaceho autom, bez dotykového
mobilného telefónu a platobnej karty, veľmi nepríjemná
situácia!

Jozef Herzeg

zo starej Petržalky
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Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

STARÉ MESTO
estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
BRATISLAVA
Zreštaurovanie fasády Mir- všetkých jej prvkov. Reštaurá- paláca. Pozlátili sa kovové
Dispečing
bratislavského bachovho paláca, ktorý bol v torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
magistrátu má dva nové slu- zlom stave, je hotové. Práce obnovu fasády, kamenných štítok, kľučky brán či rokajová
žobné automobily, ktoré budú boli zamerané na obnovu portálov, soklov a ostení, výzdoba mreží balkóna, ktoré
slúžiť pracovníkom dispečin- celkovej fasády, doplnenie obnovu drevených okien, dverí boli zlátené aj v pôvodnej
gu z oddelenia správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- a mreží.
architektúre paláca.
nikácií na lepšie a operatívnej- nie kópií jednotlivých prvkov V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla,
šie zasahovanie.
podľa originálov a došlo aj sa upravili kamenné fragmenty, vstupné brány či kamenné
Služobné autá sú určené na efek- na zlátenie kovových do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľadom na
tívnejšie zabezpečovanie kon- plnkov. Mirbachov palác má výzdoby a chýbajúcich častí veľký rozsah poškodenia
troly verejných priestranstiev a aktuálne vzhľad pôvodnej omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. Obnoveoperatívnejší zásah v teréne pri architektúry zo 60. rokov 18. kópie umelokamennej vázy ný bol aj južný štítový múr
mimoriadnych
udalostiach. storočia.
odliatím a farebne sa upravili nachádzajúci sa nad susedným
Automobily sú ľahko rozpozna- Cieľom obnovy fasády bolo erbové polia v intenciách objektom, pričom na tieto práce
teľné, pretože sú označené reštaurátorským spôsobom do- heraldickej farebnosti erbov bola potrebná horolezecká
logom mesta a mestskými far- siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára. Tie boli následne technika.
(kk)
bami.
Bratislavský
kúpilživote
dve
Prežiť vomagistrát
svojom
poriadne dobrodružstvo je snom mnohých veci na vyhliadnutú loďku
a pod rúškom tmy sa na nej
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
z nás. O jednom z takýchto príbehov, ktorý mal svoju dohru až na
bez problémov vydali na
logom mesta Bratislavy, za prisúde,20-tisíc
priniesla
v roku
plavbu po Dunaji. Na druhý
bližne
eur. Vozidlá
sú 1932 správu dobová tlač.
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD
NA ÚSMEV!
vybavené sú majákom a výstraždeň ráno si Ján Ammer všiným šetko
osvetlením
na zadnom
sa odohralo
ešte mí. Rozhodli sa preto, že si žovali za vhodnú na takúto mol, že mu chýba jedna z loNavštívte
zubnúLoďky
kliniku
a objednajte
okne sv nápisom
Správa
lete roku
1931,komunikeď sa zaobstarajú
mapu. Dr.
Po jejMartin
pre- výpravu.
patrili
Jáno- diek a oznámil to na polícii.
kácií,
je uvedený
aj ztelefosa naprišli
BEZPLATNÉ
VYŠETRENIE!
k záveru, že VSTUPNÉ
vi Ammerovi,
ktorého firma Pátranie vyhlásené po zlodvaja kde
17-roční
mladíci
Petr- študovaní
nický
a e-mailový
na najlepšie by bolo preplaviť sa vyrábala člnky pre veslárske dejoch neprinášalo žiaden
žalky rozhodli
odísťkontakt
do Afriky
dispečing
na oddelení
a vstúpiť domesta
cudzineckej
légie, po rieke Dunaj do Čierneho kluby a rybárov. Mladíci sa úspech. Mladí dobrodrusprávy
komunikácií.
sídliacej
v tom čase v Alžírsku, mora a odtiaľ pokračovať ďalej na cestu „dobre“ pripravili. hovia, ktorých nezvestnosť
Na
uvedené
kontakty bude
tiež v ceste. Svoj plán sa odhodlali Nakúpili si rozličné potraviny dovtedy nikto nenahlásil, sa
ktorú
si zidealizovali
vďaka
SA TU:
možné
prípadné Dopo- ihneďINFORMUJTE
knihámnahlasovať
a kinematografii.
realizovať. V Petržalke i oblečenie a vzali si so sebou medzitým plavili po prúde
Antolská 4, Bratislava 85107
ruchy
na
mestských
cestách,
či
stať sa na vzdialený kontinent na Pečenskom
ramene
aj mapu Európy.
Dunaja. Dostali sa celkom
+421 902 605
900 |Dunaja
info@doktormartin.sk
upozorniť
na prekážky
na mest- si vyhliadli
www.doktormartin.sk
V noci zo 7. na 8. júla 1931 ďaleko, minuli aj Budapešť.
nebolo vôbec
jednoduché
jednu z niekoľkých
ských
komunikáciách
alebo
na väčších lodiek, ktorú pova- naložili všetky pripravené Tretiu noc však už boli veľmi
a chlapci
si toho boli
vedozníženú zjazdnosť bratislavských ciest.
(kk)

Dobrodružná výprava dvoch
mladých Petržalčanov
KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

V

Dovolenka
a pracovné
právo II.

určeniu Mgr.
čerpania
dovolenky
neMatej
Čapo, PhD.
bránia prekážkyfoto:
v práci
na
strane
archív M. Č.
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
so zamestnávateľom nedohodne
Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia zameraná na pohybový aparát,
kolená adovolenky
bedrá* je
inak. Čerpanie
inzercia_proteza_3.indd 1
14.9.2016 23:31:29
zamestnávateľ
povinný oznámiť
Zdravotné stredisko na Trnávke v Bratislave, ul. Pavlovičova
3 CHRÁŇTE
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Tréner FC Petržalka:
Návrat divákov
je pre nás dôležitý

Je uľavujúce, že prísť na druholigový futbalový zápas do Ovsišťa, nie je pre diváka životu
nebezpečné. Atmosféra je tu priateľská, aj
preto tu v nedeľu doobeda vídate celé rodiny
s deťmi.

„S

me vďační za prítomnosť fanúšikov na našich domácich zápasoch,“ hovorí Mário Auxt, ktorý A tím
FC Petržalka trénuje od minulého leta. „Petržalka mala
vždy fanúšikovské jadro, ktoré
sa snažilo podporovať „svoj“
tím. Sú to takí srdciari a my
to cítime.“
Isteže si občas zanadávajú.
Fanúšikovia chcú vidieť víťazstvá, hoci nie vždy to ide.
Pozitívne však je, že nemajú
tendencie robiť svojmu klubu
zle a aj po prehratom zápase
si s futbalistami podajú ruky.
Tak to bolo aj po úvodnom
zápase jarnej časti II. ligy.
Doma sme podľahli B-tímu
MŠK Žilina 0:1. „Z psychologického hľadiska by, samozrejme, bolo lepšie vyhrať,
ale nerobíme z toho drámu,“
pokračuje tréner. „Aj na jeseň
sme prvý zápas s Trebišovom

prehrali a potom prišla séria
víťazných.
S Máriom Auxtom sa stretávam po doobedňajšom
1,5-hodinovom
tréningu.
Tím teraz čaká obed, potom
analýza zápasu. Na videu
budú sledovať konkrétne situácie, výkony hráčov, niečo
zapracujú do tréningového
procesu, poobede ich čaká
ďalší tréning. V športovom
areáli v Ovsišti strávia hráči
neraz celý deň. Majú od 17
do 30 rokov, niektorí ešte
študujú na tunajšej športovej
strednej odbornej škole, zbytok sú profesionáli.
Tréner hovorí, že počas
zimnej prestávky spravili
v kádri len minimálne zmeny, ale na moju otázku, či to
bolo vplyvom pandémie len
pokrúti hlavou. Tá sa ich vraj
týkala len okrajovo. „Žijeme
v akejsi bubline. Naši chla-

Koľko dostanú najväčšie
športové kluby?
V roku 2022 im mestská časť poskytne dotácie za viac
ako 185-tisíc eur.
1. FC Petržalka: 41 851,57 €
2. Gymnast centrum (Slávia UK): 29 631,21 €
3. B.S.C. Bratislava: 19 989,20 €
4. Športová škola Karate BA: 19 331,16 €
5. Klub modernej gymn. DANUBIA – gymnastika
a tanec: 17 642,31 €
6. ŠKP Bratislava: 16 542,35 €
7. Rekreačný beh (Run for fun): 14 821,80 €
8. Hockey club Petržalka 2010, o.z.: 14 495,00 €
9. MŠK Iskra Petržalka: 8 984,00 €
10. Karate klub Seiken: 2 636,40 €
Podmienkou bolo mať sídlo na území samosprávy a mať minimálne 100 členov vo veku 5 až 23 rokov s trvalým pobytom
v Petržalke. 
(mh)

Je pozitívne, že fanúšikovia nemajú tendencie robiť svojmu klubu zle a aj po prehratom
zápase si s futbalistami podajú ruky. Tak to bolo aj po úvodnom zápase jarnej časti II. ligy.
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Príďte si vyskúšať futbalovú nedeľu!
V zahraničí je bežné, že sa na štadiónoch myslí na návštevu celých rodín aj s deťmi. V Ovsišti
máme tiež celkom slušné prostredie na nedeľnú futbalovú
pohodu. Je tu volejbalové ihrisko, kde sa deti hrajú ako na
pieskovisku, malé ihrisko s trampolínou aj preliezkový raj...
Naše zápasy doma
13.03.2022 10:30 Petržalka – ŠK Slovan Bratislava B
10.04.2022 10:30 Petržalka – Skalica
24.04.2022 10:30 Petržalka – Košice
08.05.2022 10:30 Petržalka – Púchov
20.05.2022 17:00 Petržalka – Námestovo

pi trávia väčšinu času len
tu a doma,“ hovorí, pričom
dodá, že keď bola situácia najkritickejšia, kontakty úplne
minimalizovali.
Celkom oddelení od reálneho sveta však nie sú. Petržalka má ukrajinského brankára Vadima Ševčuka, ktorý
síce aktuálne pre zranenie nehrá, ale celý klub ho podporuje v jeho snahe dostať na
Slovensko rodičov a sestru
s deťmi. Pred vojnou sa rátalo
s tým, že v lete už bude súčasťou zostavy. Ako to bude
teraz? Nebude povolaný do
armády? „Zatiaľ platí, že narukovanie sa netýka profesionálnych športovcov. Uvidíme
však, ako sa k tomu postaví
on sám,“ konštatuje tréner.

Na I. ligu
nemáme štadión

Žiaden Petržalčan nezabudne na časy, keď hrala

Artmedia v Lige majstrov.
Potom prišiel pád na dno.
Z piatej ligy sa jej nástupca
FC Petržalka prebojoval do
druhej za štyri roky. To bolo
v roku 2018. Mnohí z nás by
dnes FC Petržalku znova radi
videli v I. lige.
Aktuálne sú na 7. mieste 16-člennej druholigovej
tabuľky a hoci teoretická
šanca na víťazstvo a postup
tu je, tréner Mário Auxt tvrdí, že v tejto sezóne ide skôr
o zastabilizovanie tímu, zapracovanie mladých hráčov
z akadémie a za ideál bude
považovať konečné umiestnenie do piateho miesta.
„Nestojí to iba na tom,
či na to máme káder, ale aj
podmienky,“ vysvetľuje mi.
„Petržalka by na svojom
štadióne prvú ligu hrať nemohla. Štadión totiž nespĺňa
kritériá, ktoré zahŕňajú napríklad vyhrievanie ihriska,
kamerový systém, osvetlenie,
zázemie, šatne s istými roz-

mermi, priestory pre delegátov, odčlenený sektor hostí...
Klub sa musí na prvú ligu
pripraviť a rátať aj so zvýšenými nákladmi.“ Spomína
mi, ako minulý rok postúpil
o ligu vyššie Liptovský Mikuláš, ale na vlastnom štadióne
hrať nemohol a musel si prenajímať cudzí. Nehovoriac
o navýšení investícií do nevyhnutných posíl. To isté by
čakalo nás.
Keď sa do prvej ligy dostala
Podbrezová, štadión museli
celkom prebudovať. Pri stavbe nášho štadióna v Ovsišti
sa však nerátalo s tým, že sa
raz bude FC Petržalka pripravovať na I. ligu. V tej druhej
je naše ihrisko ešte na úrovni
štandardu. Ak by však Petržalka raz postúpila do I. ligy,
je takmer isté, že nebude hrať
v Ovsišti, ale skôr na úplne
novom regulérnom štadióne
vhodnom pre vyššie súťaže.
(in)
foto: Fb FC Petržalka
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častica
spadnutá
na zem

sklon
dvoch čiar

bane,
po česky

preciedza

úderom
zraziť

1. časť
tajničky
ambóna
(archit.)
pätolizači
(pejor.)

značka
india

morské
rybky
táto
(expr.)

jednoklonný nerast
cudzokrajný strom

skratka
štátu
Kansas

rev, hukot
(expr.)
ochvat
(hovor.)

chorobná
zúrivosť
cestné
vozidlo
určené
na ťahanie
Pomôcky:
tinama,
rial, kick,
kjógen

doletel
toliar,
po česky

Samuel
(dom.)
mrmlať,
brblať
pokry
rosou
sieť
na ryby

neodlamuj
švihák
(pejor.)

robí

druh
tanca
mužské
meno

bok
(v med.)
platidlo
v Jemene

druh
tanca
novým
spôsobom
mužské
meno
toto,
po rusky

nádobka
na atrament

oxid
titánatý
zn. trinitrofenolu
semitský
boh
skr. ústrednej rady

hrkotanie
skratka
európskeho pohára

stane sa
zeleným

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

hudobná
skladba
pre sólový
spev

klepať

vyprať
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