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Ako vyriešiť 
parkovanie 
na Wolkrovej?
Na Wolkrovej a Vlasteneckom 
námestí pretrváva problém s parko-
vaním aj po zavedení PAAS.

Z krčmy budú šatne 
pre futbalistov
Mestská časť odkúpila v areáli ZŠ 
Pankúchova objekt aj so zariadením.

Farma uprostred 
administratívnej 
budovy 
Je to pohľad ako zo sci-fi filmu. Úro-
da viackrát do roka, žiadna burina 
ani škodcovia, nezáleží, či málo prší 
alebo veľa mrzne.

Ako vyzerá vzorová 
obnova terasy?
Magistrát si objednal odborníkov zo 
Stavebnej fakulty STU na obnovu 
terasy na Jasovskej 1-3.
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Je až neuveriteľné, že do minulé-
ho roka bola kaplnka  čiernou 

stavbou bez vlastníka. Od roku 2017 
sa na jej rekonštrukciu snažil získať 
prostriedky od mesta poslanec Mi-
lan Vetrák. Nebol úspešný. Následne 
participoval na vyriešení vlastníckych 
vzťahov. Trvalo to tri roky a podarilo 
sa to až minulý rok. Oficiálnym vlast-
níkom sa stala Farnosť povýšenia svä-
tého kríža na Daliborovom námestí. 
V decembri 2021 jej mestskí poslanci 
schválili aj prenájom pozemkov pred 
kaplnkou za účelom vybudovania 
sanktuária spojený s údržbou priesto-
ru. Bez diskusie, jednohlasne, za jedno 
eur na rok za celý predmet nájmu, t. 
j. 607 metrov štvorcových. Bez toho, 

aby videli projekt. Ten bol verejne 
odprezentovaný až začiatkom apríla 
u  Saleziánov na Mamateyovej. Mest-
skí poslanci ho uvidia až na májovom 
zastupiteľstve, kde by mali schvaľovať 
dotáciu mesta na rekonštrukciu kapln-
ky. Jej výška sa odhaduje na 95-tisíc 
eur, z toho 40-tisíc eur plánuje zo svo-
jej poslaneckej priority vyčleniť Milan 
Vetrák. Na budúci rok by mala nasle-
dovať premena okolia na sanktuárium. 
Jeho financovanie ešte nie je jasné.

Duchovné miesto 
to je už dnes

Na verejnej prezentácii sa ujal slo-
va architekt Klement Trizuljak. Uvie-
dol, že v rámci rekonštrukcie obnovia 

kríž a pribudne drobná prístavba na 
odkladanie náradia. Kaplnka zostane 
ohraničená, priestor okolo nej naďa-
lej verejne dostupný, neoplotený. Na-
pokon to bolo aj podmienkou mesta. 
Oddelený však bude živým plotom. 
Pribudnúť by mal mobilný oltár na 
podujatia ako omše. Okolo neho 
bude dlažba. Po obvode priestoru sa 
plánuje verejné osvetlenie a  krížová 
cesta a počíta sa aj s ozvučením a za-
bezpečovacím systémom. Do kru-
hového výseku navrhol architekt 59 
lavičiek z dreva na kamenných pod-
stavcoch bez operadiel a celý priestor 
vysypať štrkom, respektíve mlatom 
– drveným kamenivom. Vznikne tak 
podľa neho chrám pod oblohou.

V následnej diskusii vystúpilo nie-
koľko účastníkov. Zhodli sa, že re-
konštrukcia je potrebná a ocenili ak-
tivitu zainteresovaných. Pokiaľ však 
ide o premenu okolia, jednotný názor 
nepanoval.

Pokračovanie na strane 4

Kaplnka sv. Kríža v starohájskom lesíku sa tento rok 
konečne dočká rekonštrukcie. Farnosti, ktoré sa o ňu 
budú starať, však chcú pretvoriť aj jej bezprostredné 
okolie, a to na sanktuárium. Nie všetci Petržalčania sú 
z predstaveného projektu nadšení.

sa má premeniť na chrám pod oblohou

Okolie kaplnky 
v Starom háji

Súčasnosť a... budúcnosť? 
Pribudnúť majú tuje, lavičky 

aj krížová cesta po okraji.
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Slovo  
šéfredaktorky

Proti ignorantom
Napriek tomu, že máme kontaj-
ner na plasty pri každom dome, 
štát zaviedol zálohovanie plas-
tových fliaš a plechoviek. Treba 
ich nosiť do obchodu „nafuča-
né“, ak máte poškodenú nálep-
ku, máte smolu. Rovnako, keď 
má obchod už plný sklad. Jed-
noducho napíšu na automat, že 
je mimo prevádzky. Aj vás z toho 
ide poraziť? 
A  teraz druhá skúsenosť, ktorá 
s touto zdanlivo nesúvisí. Prichá-
dzam k  ohnisku pri Dunaji za 
Ovsišťom. Nejaký magor tam 
rozobral verejný bicykel, všade 
sú kusy plastu, drôtikov a ako bo-
nus na malé kúsky rozbitá ťažká 
fľaša. Sklo je všade. Zbieram ho 
polhodiny ako Popoluška a  zú-
rim a  zúfam zároveň. Toľko ig-
norantstva na takomto krásnom 
slobodnom mieste. 
Pointa prichádza. Nedávno vyšla 
Urbanisticko-krajinárska štúdia 
Bratislavského dunajského par-
ku. Týka sa aj územia na petržal-
skej strane Dunaja. V niektorých 
častiach, napríklad v  Prírodnej 
rezervácii Starý háj navrhuje pre 
ľudí úplný zákaz vstupu. Maxi-
málne po turistickom chodníku 
na okraji a ešte bude možný pre-
chod k bunkru. V iných častiach 
bude „potrebné organizovať, 
resp. obmedzovať pohyb ľudí 
v území“, píšu. Ten krásny slobod-
ný svet, ako ho tu poznáme dnes, 
raz skončí. Je mi to ľúto. 
Ale ako zbieram ten bordel po 
nejakom slabomyseľnom chu-
dákovi, dôjde mi, že práve pre 
tento typ človeka sú obmedze-
nia nevyhnutné. Preňho sa za-
viedlo aj zálohovanie plastov. 
Inak by to tu raz celé premenil 
na smetisko.
 Ingrid Jarunková

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA

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

„Ak za 39 eur budú všet-
ky zóny v Petržalke vy-

zerať takto, tak to je adekvát-
ne.“ Keď však budú nerezidenti 
vytlačení a  už nebudú mať 
kde v okolí zaparkovať, nie je 
vylúčené, že si zmenia trvalé 
pobyty, čím sa v  zóne navýši 

počet rezidentov aj legálny 
počet áut. „PAAS na Dvoroch 
vnímam skôr pozitívne ako 
negatívne, otázka je, ako to 
bude vyzerať, keď sa rozšíri 
a ako sa budú problematické 
oblasti ako Vlastenecké, Wol-
krova, riešiť,“ povedal.

Petržalská samospráva chce 
aspoň čiastočne pomôcť a zís-
kať v noci aspoň cca 20 miest 
navyše. Pred hotelom Domi-
nika je parkovisko, ktoré má 
voľné kapacity, slúži pre ho-
telových hostí a návštevníkov 
reštaurácie. Patrí hotelu, ale 

nachádza sa na pozemkoch 
mestskej časti. Samospráva 
sa s majiteľom dohodla, že na 
rok bude parkovisko prevádz-
kovať mestská časť. V  rámci 
prevádzky parkoviska budú 
ubytovaní klienti hotela Do-
minika parkovať bezplatne. 

Bude na ňom cca 350 par-
kovacích miest. „Mo-

mentálne sme v  štádiu pred 
podpisom nájomnej zmluvy 
a  príprav technického zabez-
pečenia prevádzky parko-
viska,“ informovala nás ho-
vorkyňa magistrátu Dagmar 
Schmucková s tým, že rokova-
nia prebiehajú už od leta 2020, 
minulý rok prenájom schválili 
mestskí poslanci. Ročne zaň 
mesto zaplatí 200 000 eur 
s DPH.

Incheba nemá príliš dobrý 
prístup k MHD. Bude o par-
kovisko záujem? „Uvedomu-
jeme si, že dostupnosť MHD 
nie je ideálna, ale predpokla-
dáme, že o parkovanie v tejto 
atraktívnej lokalite v  sused-

stve historického centra mes-
ta a s ideálnou dostupnosťou 
k areálu pre voľnočasové ak-
tivity bude záujem ako do-
chádzajúcimi do Bratislavy 
na pravidelnej báze, tak aj 
ostatnými návštevníkmi. A to 
aj vzhľadom na plánovanú 
reguláciu Tyršovho nábre-
žia, ktorého parkoviská budú 
slúžiť výlučne na krátkodobé 
parkovanie,“ uviedla hovorky-
ňa s tým, že plánovaný termín 
spustenia je v priebehu tohto 
leta.

Čo sa týka zabezpečenia 
technického zázemia ako 
sú kiosky pre úhradu par-
kovného, závorové systémy 
či semafor prebiehajú mo-
mentálne obhliadky par-

koviska mestskou spoloč-
nosťou Mestský parkovací 
systém. „Okrem toho rie-
šime oplotenie parkoviska 
tak, aby budúci klienti mali 
svoje autá chránené a odde-
lené od zvyšného priestoru 
areálu Incheby a  nedochá-
dzalo ku konfliktnému uží-
vaniu vzhľadom na aktivity 
a  zameranie výstaviska In-
cheby. S  mestskou políciou 
riešime kamerové systémy,“ 
dodala.

Cena parkovného zostáva 
predmetom diskusie. (in)

foto: Marian Dekan

Zachránime spoločne hodiny 
na ovsištskej veži?

Jediné verejné petržalské hodiny môžu byť opäť funkčné. 
Ak im dáte šancu a pomôžete nám pri ich obnove.

Do správy pre prijímateľa uveďte „hodiny/meno“ 
(môže byť krstné meno, priezvisko alebo len prezývka).

PRED PREDPO PO

Prispejte sumou aspoň 10 eur na číslo účtu 
SK93 1100 0000 0029 2783 3832.

Všetkým, ktorým záleží na krajšom Ovsišti, vopred ďakujeme.

Petržalka je zriaďova-
teľom 25-tich mater-

ských škôl, ktoré navštevuje 
takmer tritisíc detí. Tento 
rok úrad predpokladá, že do 
škôlok prijme 1250 novopri-
jatých a podľa slov starostu 
ešte zostane nejaká kapa-
cita na prijatie detí, ktoré 
budú mať tri roky po 1. 
septembri. Avšak nie všet-
ky. „Jeden rok nám chýba 
na to, aby sme prijali všetky 
deti, ktoré majú záujem,“ 
vyjadril sa. Pre porovnanie - 
v školskom roku 2021/2022 
nebolo prijatých viac ako 
640 detí vo veku od troch 
rokov, dodatočne ich v sep-

tembri prijali 145. Rok pred-
tým to bolo 935 detí.

Petržalka už roky navy-
šuje miesta v  materských 
školách, a  to aj premenou 
bývalých školníckych bytov 
alebo práčovní na nové trie-
dy. 

Minulý rok otvorila sa-
mospráva 10 tried, tento 
rok má byť otvorených 
ďalších 11, z  toho tri trie-
dy v Slnečniciach, a to skôr 
k  októbru ako k  septem-
bru. Okrem novej škôlky 
v  Slnečniciach pre 68 detí 
plánuje Petržalka otvoriť aj 
ďalšiu v objekte bývalej MŠ 
Fedinova. (pn, mh)

Na Jasovskej 
bezplatne

Magistrát pripravuje par-
kovisko aj v  priestoroch bý-
valých zberných surovín na 
Jasovskej.“Aktuálne finišujeme 
s  prípravou tohto parkoviska, 
ktoré plánujeme otvoriť v naj-
bližších týždňoch. Bude urče-
né pre všetkých s nepretržitou 
prevádzkou, t. j. pre rezidentov 
aj nerezidentov a bude sa za-
tiaľ parkovať bezplatne,“ infor-
movala nás Dagmar Schmuc-
ková. Mesto neďaleko odtiaľto, 
pri Vígľašskej a  budúcej elek-
tričkovej trati plánuje aj výstav-
bu P + R parkovacieho domu 
s 500 miestami. S výstavbou sa 
však počíta najskôr o dva roky.

Škôlky pre všetkých 
trojročných
Starosta Ján Hrčka v online diskusii povedal, 
že samospráva by mala vedieť prijať do ma-
terských škôl všetky deti, ktoré k 1. septembru 
2022 dovŕšia tri roky.

Parkovisko v Inchebe bude 
náhradou aj za Tyršák
P + R parkovisko v areáli Incheby, ktoré sa 
chystá mesto prenajať od súkromnej spoloč-
nosti, by malo byť návštevníkom k dispozícii 
v priebehu leta. 

Ako vyriešiť problém s parkovaním na 
Wolkrovej?

Po troch mesiacoch 
hodnotil starosta Petr-

žalky Ján Hrčka mestský 
parkovací systém PAAS: 

„Na veľkej časti pomo-
hol,“ uviedol v diskusii 

starosta online a meno-
val ulice Farského, Vavi-
lovovu, Černyševského. 

Problém však podľa neho 
pretrváva na Wolkrovej 

a Vlasteneckom námestí.

Voľné kapacity budú použité 
pre potreby rezidentov. „Ná-
klady spojené s prevádzkova-
ním parkoviska (systém za-
bezpečujúci skenovanie EČV 
vozidiel, prevádzka a  servis 
rampového systému, systém 
na kontrolu dĺžky parkova-
nia ako aj prístupu Hotela 
Dominika do systému) bude 
znášať mestská časť,“ uvádza 
sa v  uznesení, ktoré schválili 
petržalskí poslanci. Podmien-
ky parkovania pre verejnosť 
budú podľa pravidiel PAAS. 

Pôvodné nájomné znížila 
samospráva hotelu na po-
lovicu, na 2  834 eur ročne. 
„Suma, ktorá by bola vybraná 

na parkovnom, by slúžila na 
pokrytie prevádzkových ná-
kladov (maximálne do výšky 
zaplateného nájomného - tzn. 
do už spomenutých 50 %). 
Zvyšné vybrané parkovné by 
bolo rozdelené 50:50 medzi 
mestskú časť a hotel Domini-
ka,“ uvádza sa v uznesení.

Táto dohoda je uzatvore-
ná na rok. V roku 2023 chce 
mesto na Wolkrovej začať 
s  výstavbou dvojpodlažného 
garážového domu na ploche 
aktuálneho parkoviska. Slú-
žiť by mal primárne pre rezi-
dentov. Aktuálne je v  tomto 

priestore 75 legálnych par-
kovacích miest. Nová kapa-
cita má byť 173 parkovacích 
miest.

Okrem toho by Petržalka 
chcela čo najskôr zazónovať 
Dvory 5,6 a  1,2,3, Námestie 
hraničiarov a oblasť Šusteko-
va-Bosákova, pretože z  Dvo-
rov 4 sa časť áut presunula do 
vedľajších oblastí, ktoré teraz 
trpia. Zatiaľ to nebude systé-
mom PAAS, ale rovnakým 
spôsobom, teda zónovým 
parkovaním. Starosta to od-
haduje do augusta. (in)

foto: ac

➤

Ďalšou aktivitou 
samosprávy je rokovanie 
s reťazcami a ďalšími 
prevádzkami vo veci sprí-
stupnenia ich parkovísk 
v noci. Starosta avizoval, 
že s niektorými už exis-
tujú dohody. Nedávno sa 
pred parkoviskom TPD na 
Farského objavila tabuľa, 
ktorá informuje, že od 20h 
do 9h ráno je tu už parko-
vanie bezplatné. 
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Z bohatej ponuky bývania 
si vyberie každý

Sen o dokonalom bývaní sa stáva realitou. Z pro-
jektu Nad mestom si môžete postupne vybrať z bo-
hatej ponuky 570 bytov z celkového plánu 1 500 by-
tov. Spolu v Zóne mesto vyrastie päť rezidenčných 
výškových budov a tri nižšie obytné. Chýbať nebu-
dú ani otvorené vnútrobloky plné zelene, kde budú 
môcť ľudia, rodiny, ale aj susedia tráviť svoj voľný 
čas. 

Pre jednotlivcov aj veľké rodiny, skromných či 
náročnejších prinesú Slnečnice Nad mestom na-

ozaj širokú ponuku jedno až štvorizbových bytov 
s rozlohou od 27 do 90 m2. Priemerná cena za m2 
sa bude pohybovať na úrovni 3 275 EUR bez DPH. 
Tým najnáročnejším sa oplatí čakať. V  neskorších 
fázach budú v ponuke aj exkluzívne penthousy na 
vrchných poschodiach výškových budov.

Oáza oddychu priamo v Petržalke
Život v Slnečniciach bude zelenší aj vďaka verej-

nému parku, ktorý bude po dokončení už druhým 
parkom v  Slnečniciach a  so svojimi 29-tisíc m2 aj 
druhým najväčším v  Petržalke. Súčasní a  budúci 
obyvatelia Slnečníc sa môžu tešiť na bohatý výber 
aktivít, okrem trávnatých plôch, detského ihriska, 
miesta na grilovanie či petangového ihriska ponúk-
ne park aj veľkorysý výbeh pre štvornohých miláči-
kov. Chýbať nebudú ani agility prvky.

Zaujímavými budú určite aj centrálna alej z pla-
tanov či pre dobrodružné typy lákavé bludisko zo 
živého plotu. „Etapou Nad mestom chceme osloviť 
mladé rodiny, páry aj investorov, ktorí hľadajú kva-
litné bývanie s peknými výhľadmi, uprostred zele-
ne a na dosah rozmanitých možností komfortného 
mestského bývania s bohatou infraštruktúrou,“ do-
pĺňa Peter Murín, Senior Development Manager 
CRESCO REAL ESTATE.

Slnečnice sú živou komunitou
Už pred 12 rokmi, kedy sa začala písať história Sl-

nečníc, bolo zrejmé, že nepôjde o miesto, kde budú 
ľudia chodiť len nocovať. V súlade s touto filozofiou 
CRESCO v minulom roku podporilo alebo priamo 
organizovalo viaceré susedské podujatia a zaujíma-
vé komunitné akcie, medzi nimi aj dnes populárne 

swapy alebo food festival Slnečnice Piknik fest. 
V dokončenom centrálnom parku v Zóne vilado-

my podporuje detský futbalový klub FC Slnečnice. 
„Za roky pôsobenia v Petržalke vnímame, že komu-
nity sa tu formujú najmä okolo rodín, ktoré využíva-
jú čas s deťmi aj na socializovanie a budovanie vzťa-
hov v rámci susedstva,“ hovorí Ján Krnáč, výkonný 
riaditeľ CRESCO REAL ESTATE. Ani pandémia tak 
život v Slnečniciach celkom nezastavila a obyvatelia 
tejto unikátnej zóny dostali priestor lepšie sa spo-
znať so svojimi susedmi a nájsť si nové priateľstvá.

Nielen vybavenosť,  
ale aj komplexné služby

Po dokončení všetkých plánovaných zón budú Sl-
nečnice jedinečným miestom pre život až 20-tisíc 
obyvateľov. To, samozrejme, zvyšuje nároky aj na 
občiansku vybavenosť. Už dnes je súčasťou Slnečníc 
detská poliklinika, zubná ambulancia či gastrozóna. 
Slnečnice Market priniesli do tejto časti mesta mix 
obchodov a služieb vrátane rodinného centra. 

V  najbližších rokoch bude zóna napojená aj na 
električkovú trať, vďaka ktorej sa obyvatelia ľahko 
a na čas dostanú do celého mesta. 

Priamo v  Slnečniciach je plánovaná aj spojená 
materská a  základná škola. O  jej presnej podobe 
momentálne prebiehajú diskusie s mestskou časťou 
Petržalka. Bohaté športové vyžitie v zóne ponúka aj 
okolie s populárnou petržalskou hrádzou. 

Takpovediac cez cestu plánuje Bratislavský samo-
správny kraj výstavbu kampusu športu a  zdravia. 
Tvoriť ho majú rôzne športoviská vrátane atletické-
ho areálu, plavárne a hokejovej haly, ako aj športová 
škola.

Stovky nových bytov s jedinečnými 
výhľadmi na Bratislavu - 

prichádzajú Slnečnice Nad mestom! 
Bratislavský trh s nehnuteľnosťami 

dostane injekciu v podobe 1 500 
bytov a 42 apartmánov. V Slnečni-

ciach Nad mestom si okrem blíz-
kosti druhého najväčšieho parku 

v Petržalke budete môcť vychutnať 
aj jedinečné výhľady na dominanty 

Bratislavy. Developer CRESCO 
REAL ESTATE spustil postupne 

predaj prvých 570 bytov v doteraz 
najväčšej a najvyššej časti Slnečníc. 



Pokračovanie zo strany 1
Jeden z  účastníkov uvie-

dol, že mu pred projektom 
chýba participatívny proces. 
„Keď ľudia niečo spolutvo-
ria, vedia to prijať za svoje,“ 
argumentoval s tým, že tento 
priestor využívajú rôzne typy 
ľudí na rôzne aktivity, nielen 
veriaci. Následne namietol 
vysoký počet nových lavičiek, 
keď ani teraz nie sú všetky 
plne využité. „Nebol by vhod-
nejší mobilný mobiliár, ktorý 
možno po omši odniesť?“ pý-
tal sa. „Plot, hoci aj živý, je 
fyzickou bariérou v priestore, 
kde sa hráva množstvo detí.“ 
Prekvapil ho aj štrk v  lese, 
rovnako ako navrhnuté tuje 
okolo kaplnky, ktoré tu ani 
nerastú. Toľko oplotenia oko-
lo kaplnky sa mu zdá zbytoč-
né, rovnako ako ďalšie prvky 
v lese v podobe krížovej cesty. 
„Nemohla by byť umiestnená 
na stromoch?“ spýtal sa. 

Ďalšia účastníčka, naopak, 
argumentovala, že miestom 
stíšenia nemajú byť len kos-
toly, ale aj otvorené priestran-
stvá a ona je vďačná a šťastná, 
že vzniká niečo, čo konečne 
zvýznamní našu kaplnku. 
„Keby to nebolo ohradené ži-
vým plotom, tak by tam deti 
behali a bicyklovali ako dote-
raz, lenže to nemá byť klasic-
ký verejný priestor,“ povedala. 

„Nepotrebujeme plot na to, 
aby sme sa stíšili,“ oponovala 

jej ďalšia pani s tým, že ľudia 
sa v  blízkosti kaplnky sprá-
vajú inak, slušnejšie, už dnes. 
„Duchovné miesto tu už je, vy 
ho nemusíte vytvárať. Priro-
dzene sa tu prepájajú veriaci 
s neveriacimi.“

„Miesto pre kresťanov ne-
musí byť také honosné a veľ-
kolepo riešené,“ vyslovil názor 
ďalší pán. „Toto je naše miesto 
útechy už dlhé roky. Kresťan-
ské spoločenstvá tu vykoná-
vali aktivity aj bez takéhoto 
extrému. Navrhujem to zjem-
niť.“

Ďalší účastník skonštato-
val, že keď sedí na lavičke, 
nechce pozerať na plot, ale 
na les. Plot podľa neho vytr-
háva kaplnku z  lesa, priestor 
rozdeľuje, neprepája, akoby 
vymedzoval cirkevnú časť. Je 
presvedčený, že spoločenský 
ráz tohto miesta treba za-
chovať, rovnako ako verejný 
otvorený priestor.

„Dnes sa tu pristaví aj ne-
veriaci,“ vyjadrila sa ďalšia 
účastníčka diskusie. „Kapln-
ka má obrovskú duchovnú 
silu, ale na zadnej lavičke to 
prepojenie mať nebudem.“ 
Mnoho ľudí podľa nej nebude 
mať po premene odvahu ani 
chuť prejsť kvôli plotu bližšie 
ku kaplnke. Nadšená nebola 
ani zo štrku. „Je hlučný a deti 
ho roznosia všade.“

„Žiadate participáciu? 
A  budete sa o  to aj sta-

rať, keď chcete rozhodovať 
o  tom, ako to bude vyze-
rať?“ spýtala sa napokon 
jedna z  účastníčok s  tým, 
že zodpovednosť za údržbu 
je dnes na ľuďoch z farnosti 
Daliborko. (V budúcnosti 
má údržbu priestoru prebrať 
farnosť na Mamateyovej, 
pozn.red.)

Definitívna podoba 
ešte neexistuje

Na záver architekt Klement 
Trizuljak skonštatoval, že mô-
žeme diskutovať o počte lavi-
čiek aj oplotení, ale posvätný 
priestor si podľa neho vyžadu-
je vymedzenie. „My ho ľuďom 
neberieme, my im ho dávame 
kultivovanejší,“ povedal.

Projekt sa podľa poslanca 
Milana Vetráka dá vylep-
šiť, ale nie zrušiť. Farnosť 
sa rozhodla pre vlastníctvo 
kaplnky pod podmienkou, 
že bude mať aj prenajatý 
priestor pred ňou. „Ak sa 
našiel niekto ochotný inves-
tovať do tohto priestoru, tak 
by sme mali rešpektovať aj 
jeho predstavu,“ skonšta-
toval. Ubezpečil však, že 
všetky technické podnety 
zainteresovaní prehodnotia 
a  zapracujú do výsledného 
projektu. Tak uvidíme, aká 
bude napokon premena oko-
lia pri kaplnke. (in)

foto: in
vizualizácia: Ateliér Trizuljak

➤

Aktuálne je už objekt ma-
jetkom mestskej časti, 

ktorá ho aj so zariadením 
odkúpila za 30-tisíc eur a  za 
235,50 eur ročne ho prenajala 
FC Petržalka družstvo.

Najskôr odpoveď na otázku, 
ako sa z náraďovne, ktorú spra-
vovala základná škola, stala krč-
ma. Škola priestor prenajala FC 
Petržalka, akadémia a tí ho dali 
do podnájmu spoločnosti EN-
GERAU FC, s.r.o. Jej majiteľ urobil 
rekonštrukciu, ktorá spočívala 
v  prístavbe prestrešenej terasy 
a letnej terasy s grilom a vonkaj-
šia krytá terasa bola upravená a 
pričlenená k interiéru. 

Platnosť jeho podnájomnej 
zmluvy skončila v  júni 2020, 
základná škola ako správca 
a  mestská časť ako vlastník 
nechceli, aby sa v areáli školy 
ďalej prevádzkovala krčma. 
A  tak sa samospráva s  maji-
teľom minulú jeseň dohodla, 
že mu uhradí kompenzáciu 
investovaných nákladov, t. 
j. 30-tisíc eur. Je v  nej zahr-
nuté aj vnútorné vybave-

nie. Mestská časť sa tak stala 
vlastníkom okrem iného aj 11 
lavíc na sedenie, grilovacieho 
prístrešku, krbovej pece s ko-
mínom či zabudovaného pre-
mietacieho plátna.

Na tohtoročnom aprílo-
vom miestnom zastupiteľstve 
poslanci schválili prenájom 
tohto objektu pre FC Petržal-
ka družstvo. To má záujem 
ho prevádzkovať ako šatne so 
zázemím pre mladých futba-
listov. „Prenajatím objektu bý-
valého bufetu pre FC Petržalka 
družstvo by sa ZŠ Pankúchova 
uvoľnili tri šatne, ktoré má v 
súčasnosti žiadateľ v prenáj-
me,“ píše sa v uznesení. FC 
Petržalke aktuálne udržiava tri 
ihriská v areáli školy, ktoré vy-
budovali jeho predchodcovia. 
Futbalisti plánujú investovať 
do prerábky odhadom 5000 
eur. Prenájom je od mája 2022 
do 31. decembra 2023 a suma 
zaň symbolická - 1,5 eura/m2/
rok, čo je celkovo 235,50 eur 
ročne. (in)

 foto: in

Nominovaným ako aj no-
minujúcim môže byť 

len dospelá osoba s  trvalým 
alebo prechodným poby-
tom v  Petržalke. Nominovať 
predzáhradky bude možné 
vyplnením online formulára 
na webe samosprávy, ktorý 
treba poslať spolu s  fotogra-

fiami predzáhradok do 31. 
mája 2022.

Nominované predzáhradky 
budú v priebehu júna hodno-
tiť členovia výberovej komisie, 
ktorí rozhodnú o  finalistoch. 
Z nich víťazov súťaže   určí ve-
rejnosť v hlasovaní prostredníc-
tvom Fb stránky Petržalky. (pn)

budú šatne pre futbalistov

Hľadá sa predzáhradka roka

V areáli ZŠ Pankúchova fungovalo pohostin-
stvo, voči ktorému mali mnohí výhrady. 

Mestská časť spustila druhý ročník súťaže Naj-
krajšia predzáhradka Petržalky. Zapojiť sa opäť 
môžu aj komunitné záhrady.

Z krčmy

SERVIS
A OPRAVY
VŠETKÝCH
ZNAČIEK

NAŠE SLUŽBY
 Kompletná servisná prehliadka vozidla

 Kontrola vozidla pred kúpou
 Príprava a vykonanie STK

a emisnej kontroly
 Výmena motorových olejov

 Pneuservis
 Test tlmičov a bŕzd
 Výmena brzdovej 

a chladiacej kvapaliny
 Výmena olejov manuálnych 

prevodoviek 
Nastavenie geometrie vozidla

 Údržba autoklimatizácie
 Diagnostika elektroniky vozidla
 Predaj a výmena akumulátorov
Mechanické opravy: rozvody, 

spojky, brzdy…
Odborná montáž ťažných zariadení
 Klampiarske a lakovnícke práce
 AUTOSKLO – opravy a výmeny

FÉROVÝ
AUTOSERVIS
Panónska cesta 24
85104 Bratislava
Telefón:  +421 917 459 966

+421 905 245 000
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naše šaláty a bylinky priamo aj k vám domov cez edeliu

Pajštúnska je kúsok od 
Petržalskej tržnice. Kedysi 

tu sídlila telefónna ústredňa, 
ktorá je dnes v  jednom po-
čítači... Namiesto nej rastie 
v  obrovskej hale v  desiatkach 
vertikálnych regálov takmer 
20-tisíc rastlín. Ak ste nie-
kedy videli vo filme pestovať 

rastliny vo vesmírnej lodi, tak 
tu to vyzerá rovnako, len vo 
väčšom. 

Počujem zurčať vodu, pre-
tože na tejto farme sa zeleni-
na nepestuje v  pôde, ale vo 
vode. Vzduch vonia a zrak mi 
pritiahne bazalka. Také nád-
herné, prosperujúce a  veľké 

rastliny som hádam ešte nevi-
dela. Dotknem sa ich, okam-
žite pocítim silnú vôňu. 

Keď Filip Toška, spoluza-
kladateľ tejto unikátnej farmy, 
vidí môj údiv, len sa usmeje. 
Na podobné reakcie je zvyk-
nutý. „Naše bylinky majú 
oveľa viac silice,“ hovorí mi. 

„Je to preto, že im je dobre. 
Majú stále slnečný deň, kon-
štantnú teplotu aj vlhkosť, 
neobmedzený prístup k vode, 
v ktorej sú všetky živiny. Kým 
v pôde by ich museli koreňmi 
hľadať, tu sa môžu sústrediť 
len na to, aby rástli dohora.“

Táto farma má úrodu viac-
krát do roka, netrápi ju burina 
ani škodcovia, nie je závislá 
na tom, či málo prší alebo 
veľa mrzne. A rastliny tu rastú 
rýchlejšie. V  Hausnature sa 
zameriavajú na tie, „čo majú 
listy, dajú sa zjesť a dorastajú 

do rozmerov regálu“ – teda 
šaláty a  bylinky. Prechádzam 
okolo rímskeho šalátu, kuče-
ravého kelu, šalátovej horčice, 
červeného a  žltého mangol-
du, egyptskej mäty, tmavej 
a zelenej bazalky...

Celkom vzadu ma prekva-
pia bujnejúce čili papričky. 
„Tie slúžia len na test,“ vysvet-
lí mi Filip Toška. „Oslovili ma 
pestovatelia, zaujímalo ich, 
či by našou technológiou do-
kázali zefektívniť svoje pesto-
vanie. Sadenice nám doniesli 
10. februára. Niektoré rastli-

31.05.2022 
NAMOTAJSA05

Mánesovo nám.3,  Bratislava + 421 904 611 317 
                           www.svetoveklbka.sk

ny už majú plody.“ V pôde by 
na ne čakali do júla, vo vode 
môže mať úrodu aj štyrikrát 
do roka. Fascinujúce, nie?

V  klíčiarni pozerám na 
drobné klíčky s dátumom 22. 
apríl. Mesiac „od narodenia“ 
už budú na pultoch super-
marketu alebo v  reštaurácii. 
Najskôr z nich však musí vy-
rásť šalát. Pod špeciálnymi 
LED svetlami, ktoré kedysi 
vyvinula NASA kvôli letom 
do vesmíru.

Bez pôdy 
akoby neexistovali

Keď sledujete, ako nielen 
na Slovensku mizne orná 
pôda, je vám jasné, že takto 
sa v  budúcnosti budú pesto-
vať potraviny. Hydroponické 
farmy majú menšie nároky na 
priestor, šetria pôdu aj vodu, 
je možné ich zriadiť kdekoľ-
vek. Ako však chutí rastlina, 
ktorá nemá skutočné slnko 
a  pôdu? „Niektorí ľudia sú 
skeptickí, neveria, že výborne. 
Avšak len do momentu, kým 
naše šaláty prvý raz neochut-
najú,“ hovorí Filip Toška zo 
svojej skúsenosti. 

Ochutnala som a  dávam 
mu za pravdu. Preto ma udiví 
a šokuje zároveň, že zeleninu, 
ktorú si pred konzumáciou 
ani nemusíte umyť, nemôžu 
predávať pod značkou bio. 
„Vyhláška spája bio so slovom 
pôda. A my v pôde nepestuje-
me,“ vysvetlí Filip Toška. Ho-
vorím mu, že predbehli dobu. 
„Áno, nikto za nami nestíha. 
Všade sa hovorí o prípravách 
na zmenu klímy, ale podpora 

štátu pre nás je nulová. Nevie 
nás totiž zadefinovať,“ reaguje 
a vysvetľuje: „Poľnoshospodár 
sa spája s  ornou pôdou. My 
nie sme ani sad, ani vinič, ani 
chmelnica, nie sme fóliovník 
ani skleník.“

Zato je Hausnatura jedi-
nečnou ukážkou digitalizácie 
poľnohospodárstva. Ovláda 
sa automaticky, Filip, absol-
vent fakulty elektrotechniky 
a  informatiky, ju celú na-
programoval. Každá rastlina 
má označenie a  dá sa spätne 
dohľadať, 20-tisíc kusov „ob-
hospodária“ traja, štyria ľudia, 
ktorí majú na starosti najmä 
objednávky. „Paradoxné je, že 
ani o  dotácie na technológie 
sa nevieme uchádzať, pretože 
štát nemá kategóriu, do ktorej 
by sme sa mohli zaradiť. Ako-
by sme neexistovali,“ bezmoc-
ne opíše ďalšiu absurditu.

Jedinečná mestská far-

Inovatívny  
Petržalčan
Filip Toška (35) vyrastal v  Petržalke a  zostal jej 
verný dodnes. „Chvíľu som býval v  Ružinove, 
ale tu je to lepšie, všade mám blízko, odtiaľto sa 

už nepohnem,“ hovorí s  úsmevom a  spomína 
ako pred desiatimi rokmi začal uvažovať, ako si 
v Petržalke pestovať potraviny celoročne a byť 
sebestačný. 
„Začal som v  malom. V  paneláku na Jasovskej 
v pivnici. Aquaponicky som pestoval jahody, pa-
radajky, uhorky.“ Zjednodušene preložené vytvo-
ril malý ekosystém - v jednej nádrži boli ryby, ktoré 
výkalmi tvorili hnojivo pre rastliny v druhej nádrži. 
Medzi oboma cirkulovala voda. Jesť sa dali ryby aj 
rastliny. „Len susedia sa čudovali, čo to pestujem, 
keď tam celé noci svietim,“ smeje sa dnes. Projekt 
vydržal v pivnici tri roky, potom ho Filip presťaho-
val na svoju domovskú strednú školu – na elektro-
technickú priemyslovku na Halovej. Študenti sa na 
ňom učili, ako sa dá taký ekosystém zautomatizo-
vať, aby sa oň nemusel starať človek.

Farma uprostred administratívnej budovy v Petržalke
Krúžim okolo administratívnej budovy na Pajštúnskej ulici a som 
presvedčená, že tu som určite zle. Tu že má byť hydroponická 
mestská farma? Neexistuje. A predsa. Medzi kanceláriami sú dvere 
s nápisom Hausnatura. Keď nimi prejdem, ocitnem sa v budúcnosti. 
Naskytne sa mi totiž pohľad ako zo scifi filmu.

ma  s  finančne náročnými 
technológiami žije vďaka súk-
romnému investorovi. A roz-
víja sa. Prvú rastlinu vypes-
tovali po ročných prípravách 
v  rámci testu v  roku 2018. 
V roku 2019 mali pár regálov 
s troma poschodiami a keď sa 
rozbiehali, prišla pandémia. 
„Dohody s  reštauráciami 
padli, tak istý čas jedli našu 
bio zeleninu slony v  ZOO,“ 
spomína s úsmevom Filip To-
ška. Prežili. Dnes spolupracu-
jú s  potravinami Yeme, kam 
chodia ľudia, ktorým záleží, 
čo jedia a  sú ochotní platiť 
vyššie ceny za prémiovejšie 
produkty a cez internet sa ich 
šaláty a  bylinky dajú kúpiť aj 
cez Deliu. Okrem toho majú 
vlastný e-shop a  prísť si po 
objednávku môžete aj osobne 
na Pajštúnsku.

(in)
foto: Marian Dekan

Takmer 20-tisíc rastlín 
„obhospodária“ traja, 

štyria ľudia. Najviac práce 
je s objednávkami. Reštau-

ráciam totiž na farme 
chystajú zeleninu v deň dis-
tribúcie. Ráno ju zozbierajú 

a na obed ju už v podniku 
servírujú zákazníkovi.

Rastliny v Hausnature majú deň v noci. Aj 
preto niekoľko okien administratívnej budovy 
svieti každú noc do fialova. „Už sa ma pýtali, 
či tu funguje nejaký klub,“ smeje sa Filip Toška.

➤

➤

Fascinujúce:

Prvý sa nachádza na Bu-
datínskej 41 a  jeho roz-

loha je 1197 m2, druhý s roz-
lohou 2127 m2 nájdete na 
Budatínskej 59 a  najväčší na 
Vyšehradskej 23 má rozlohu 
5296 m2. Tým, že sú mestské 
a  predschválené, ušetríte 
čas, magistrát však v prípade 
troch petržalských pozemkov 
upozorňuje, že zeleň na po-
zemku je zverená mestskej 
časti. „Pri žiadosti o  komu-
nitnú záhradu bude potreb-
né spraviť jej odzverenie, čo 
môže predĺžiť tento proces,“ 
informuje.

Na stránke bratislavskis-
usedia.sk sa dozviete viac 
informácií ako postupovať, 
stiahnete si tu formulár, pro-
stredníctvom ktorého po-
žiadate o  založenie komu-
nitnej záhrady na vybranom 
pozemku. Kvôli prenájmu 

pozemku je však potrebné, 
aby si záujemcovia o  komu-
nitnú záhradu na mestskom 
pozemku založili občianske 
združenie. Vďaka nemu získa-
te právnu subjektivitu a  bu-
dete sa môcť uchádzať o nie-
ktorý z grantov. (pn, ac)

foto: Marian Dekan

Tri pozemky  
pre komunitné záhrady
V Petržalke ich je už viacero, nové môžu vyrásť 
na Budatínskej a Vyšehradskej.

Budatínska 59

Budatínska 41

➤
➤
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Napriek tomu, že kvalita života sa v Petržalke 
v posledných rokoch výrazne zlepšila, chýba jej 
centrálny bod, centrum, bez ktorého sa nezaobíde 
žiadne mesto. Každé kvalitné mesto je sústredené 
okolo námestia či štvrte, kde to „žije!. Nájdete tam 
všetko, čo bežný človek očakáva pre prácu, oddych, 
zábavu, vzdelanie, kultúrne alebo športové vyžitie. 
Petržalke však tento priestor chýba. Ako je to mož-
né?

Veľké nenaplnené plány
Súčasná podoba Petržalky má korene ešte v  60-

tych rokoch minulého storočia, kedy bola vypísaná 
významná celosvetová súťaž. Jedným z  víťazov bol 
urbanistický tím Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trn-
kus. Na pravom brehu Dunaja navrhli modernú štvrť, 
ktorej súčasťou malo byť aj rozsiahle centrum so 
vzdelávacími, športovými a kultúrnymi priestormi.

Petržalka však nakoniec vznikala podľa inej kon-
cepcie, a  aj z  nej sa podarilo postaviť len byty, to 
ostatné už nie. Vyrástla ako obytná štvrť bez akého-
koľvek centra. To ostalo len na papieri.

Zmena je na dosah
Po desaťročiach minimálnych pokrokov ale začí-

na svitať na lepšie časy. Nevyužité priestory v lokali-
te pripravovaného projektu majú nádej naplniť svoj 
potenciál a stať sa novým centrom.

Komplexný plán nového srdca Petržalky sa vracia 
k  pôvodným ideám a  prenáša ich do 21. storočia. 
Citlivo využíva prednosti Petržalky – jej blízkosť 
k Chorvátskemu ramenu a množstvo zelene – a sta-
via na nich, ako vysvetľuje Andrej Alexy, syn Tibora 
Alexyho a spoluautor novej koncepcie petržalského 
centra.

Atraktívny projekt predstavuje nové centrum 
späté s prírodou, v ktorom obyvatelia Petržalky náj-
du nové námestia, pešie korzo či nový mestský park. 
Vznikne tak miesto, kde sa nielen dobre býva, ale aj 
oddychuje, pracuje, nakupuje, vzdeláva alebo špor-
tuje vďaka bohatej občianskej vybavenosti.

Nová vízia Petržalky sľubuje centrum, ktoré zvýši 
kvalitu života nielen obyvateľom mestskej časti, ale 
aj celého mesta. Prináša na pravý breh Dunaja cen-
trum, aké si zaslúži každá európska metropola.

Viac informácií nájdete na 
www.petrzalkacity.sk

Petržalka bola roky symbolom 
miesta s nevyužitým potenci-
álom. Nový projekt to sľubuje 
zmeniť a predstavuje jej budúce 
centrum.

Môže ho získať vďaka novému projektu.
Petržalka potrebuje srdce.



Týka sa to však len komu-
nikácií v  správe mest-

skej časti! To sú spravidla tie 
menšie, po ktorých nejazdí 
MHD. 

V online hodinke so staros-
tom Ján Hrčka informoval, že 
ak bude samospráva opravo-
vať jeden, dva roky výtlky vo 
vlastnej réžii, je to spôsob, 
ako ušetriť financie na drahú 
opravu súvislých úsekov. 

Petržalskí údržbári začali 
postupne. Najprv sa zamerali 
na veľké výtlky alebo oblasti, 
kde je ich pokope viac. V júni 
a  v  júli prídu na rad menšie. 
„Potom urobíme výzvu, aby 

ste nám nahlasovali tie, na 
ktoré sme zabudli,“ povedal 
starosta s tým, že do 30. sep-
tembra by nemal existovať 
v Petržalke výtlk, ktorý by ne-
bol spravený. 

Výtlky na cestách spôso-
bujú aj upchaté kanále, teda 
stojaca voda, ktorá neodteká 
do kanalizácie, ale podmýva 
povrch vozovky, informovala 
samospráva. A  preto túto jar 
pracovníci z oddelenia správy 
verejných priestranstiev čistili 
aj kanalizačné vpuste, niekto-
ré prvý raz po viac ako dvad-
siatich rokoch... (pn)

foto: Marian Dekan

Výtlky vo vlastnej réžii
„Tento rok budú urobené prakticky všetky vý-
tlky, ktoré nájdeme v celej Petržalke,“ vyjadril 
sa starosta Ján Hrčka. „Máme na to vyhradenú 
jednu partiu, ktorá celý rok nebude robiť nič 
iné.“

Už aj Petržalka začína so zberom 
kuchynského bioodpadu 

Od 11. mája do 8. júna 
dostanú prvé petržalské 

domácnosti bezplatne 
jeden 10 l odvetrávací 

kuchynský košík (rodin-
né domy aj 20 l hnedú 

zbernú nádobu označe-
nú nálepkou „kuchynský 

biologický rozložiteľný 
odpad“), certifikova-
né kompostovateľné 

vrecká na 12 mesiacov 
v počte 150 ks (2-3 

vrecká na týždeň) a in-
formačný leták.

Až týždeň 
pred prvým 
zberom!

Kuchynský bioodpad za-
čnite doma triediť najskôr 
týždeň pred prvým zberom, 
predídete tak zápachu a  vy-
tekaniu bioodpadu zo zber-
ného košíka. 

Obyvatelia rodinných 
domov a obyvatelia bytových
domov v  lokalite Dvory I, 
II, III, IV, V  a VI, Janíkov Dvor, 
Kapitulský Dvor, Kopčany 
a Lúky od 23. 05. 2022, prvý 
odvoz je plánovaný v  týždni 
od 30. 05. 2022. 

Obyvatelia bytových do-
mov v lokalite Háje, Dvory IV 
(okrem Panónska a Rusovská 
cesta, Wolkrova a Macharova 
ul.) od 05. 06. 2022, prvý od-
voz je plánovaný v týždni od 
13. 06. 2022.

Rodinné domy dostanú ba-
líčky osobne, distribúcia 

v bytových domoch prebehne 
v súčinnosti so správcovskými 
spoločnosťami a  veľké hnedé 
nádoby budú umiestnené na 
blízkych kontajnerových sto-
jiskách. 

OLO na stránke informu-
je, že miestny poplatok za 
komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady sa z dôvodu 
zberu kuchynského odpadu 
zvyšovať nebude. 

Obyvatelia bytových do-
mov budú kuchynský biood-

pad triediť do kompostova-
teľného vrecka umiestneného 
v  10-litrovom kuchynskom 
košíku. Po naplnení vrecko za-
uzlia a vynesú ho do 120 l ale-
bo 240 l hnedej zbernej nádo-
by. Mnohí sa logicky pýtajú, či 
im odpad nebude doma za-
páchať. Do kompostovateľ-
ných vreciek totiž môžu ísť 
aj pokazené jedlá a  potraviny 
po záruke alebo hnilé ovocie 
a zelenina. OLO vysvetľuje, že 
tým, že odpad vhadzujete do 
kompostovateľného prieduš-
ného vrecka, ktoré je uložené 
v  odvetrávanej nádobe, jeho 
vlhkosť a biologické procesy sa 
eliminujú a  predchádzate tak 
tvorbe zápachu. Odpad teda 
nemá tendenciu hniť alebo 
plesnivieť. „V prípade, že do 
košíka vhadzujete potraviny 
živočíšneho pôvodu (kosti, 
zvyšky mäsa), odporúčame 
ich vopred zabaliť do novino-
vého (nie letákového!) papiera, 
aby zachytili vlhkosť a zápach. 
Potraviny s vysokým obsahom 
vlhkosti (napr. melón) odpo-
rúčame vyhadzovať v  kom-
postovateľných vreckách do 
vonkajších zberných nádob, 
a to čo najskôr,“ radí.

Je evidentné, že zber si 
bude nutné naštudovať. 

Na jedného Bratislavčana 
pripadá ročne vyše 120 kg ku-
chynského bioodpadu. 

Kuchynský odpad, ktorý 
má až 20-percentný podiel 
v  zmesovom komunálnom 
odpade, je užitočný materiál. 
Ten z Bratislavy poputuje do 
bioplynovej stanice Bošany, 
kde sa zmení na elektrickú 
energiu, teplo a certifikované 
hnojivo. Bratislava však plá-
nuje v   roku 2024 vybudova-
nie vlastnej mestskej kompo-
stárne. (pn, olo)

foto: OLO
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www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 

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! 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 0940 653 651   
0919 205 521 

HROBOV 
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 10 znakov 100€ 
                                                                     11-30 znakov  10€/znak  
                                                                      31 a viac znakov  9€/znak 

 Ceny platia pri   objednaní 
do 31.5.2022 

Ing. Miroslav Greisiger 

ŽULOVÉ POMNÍKY už od 500€ vrátane nápisu!*  ŽULOVÉ KRYCIE DOSKY už od 500€ * 
ŽULOVÝ JEDNOHROB od 1700€*, DVOJHROB od 2500€* 
Pri stavbe nových hrobov Vám radi poskytneme búracie a betonárske práce. 
Doprava a odvoz starého materiálu ZDARMA!!       *cena záleží od zvoleného materiálu (farby žuly) 
Kompletné hroby, vázy a svietniky, tabuľky s menami (aj sklenené), fotografie, obkladanie hrobov,  
chodníky, renovácie hrobov...... 
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Revitalizácia terasy na Jasovská 1-3
Revitalization of the terrace on the Jasovska 1-3
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Terasa
Terrace

PB-34

0

11/2021

21.12.2021

Vizualizácie pochôdznej plochy plochej strechy - koncepčný návrh mobiliár
Visualizations of the walkable flat roof - conceptual design street furniture

Doc. Ing. ŠOLTÉSZ JÚLIUS, CSc.

Doc. Ing. ŠOLTÉSZ JÚLIUS, CSc. 

M1 KO1

Betónová platňa
City stone design terrazza grande 
krémová 80x40x5,5 cm

sklolaminátový kvetináč

K1 KS1

kontajnerové stojisko

Z1

segmentové zábradlie
(základný modul)

segmentové zábradlie
(základný modul zmenšený)

Z2

segmentové zábradlie
segmenty s individuálnymi rozmermi

ZX

(predmet ďalšieho stupňa PD)

VO1

VO2

stojace lampa verejného osvetlenia
Castaldi D67 Tema Landscape

stropné svietiedlo verejného osvetlenia
TOP LIGHT FARO C PIR - LED

ZS1

segmentové zábradlie schodiska
(segmenty na podestách)

segmentové zábradlie schodiska
(segmenty v ramenách)

ZS3

segmenty s individuálnymi rozmermi

ZSX

(predmet ďalšieho stupňa PD)

ZS2

perspektívne zobrazenie terasy perspektívne zobrazenie terasy

axonometrické zobrazenie terasy axonometrické zobrazenie terasy

Ako vyzerá vzorová obnova terasy?
Magistrát si objednal odborníkov zo 

Stavebnej fakulty STU na projekt, kto-
rý komplexne rieši revitalizáciu terasy 

na Jasovskej 1 a 3 v Petržalke.

Terasa na Jasovskej 1 a  3 
má popraskaný asfalto-

vý povrch, schodisko vedú-
ce na terasu je v  havarijnom 
stave, v zlom stave je aj betó-
nové zábradlie terasy - jedna 
z  jeho  betónových opôr je 
výrazne vychýlená. Nie je to 
však zďaleka najschátranejšia 
terasa v  Petržalke. Napriek 
tomu Štúdia zazelenania terás 
autorov architektov Lindy Ur-
banovej a Jána Urbana, v kto-
rej sa venovali aj terase na 
Jasovskej ulici, uvádza, že vyše 
70 percent oslovených res-

pondentov ohodnotilo jej stav 
ako katastrofálny. Za najväčší 
problém považujú zlý sta-
vebno-technický stav terasy, 
chýbajúce osvetlenie a  mobi-
liár. Medzi silnými stránkami 
vyzdvihujú bezpečný priestor 
pre peších, dostatok svetla 
a  slnka, pestrú ponuku pre-
vádzok a  služieb či exteriéro-
vé posedenie v  reštauráciách. 
Najviac oslovených navštevuje 
práve pizzeriu pri Jasovskej 
3. Za najpotrebnejšiu zmenu 
označili respondenti prístup-
nosť a bezbariérovosť, zlepše-

nie povrchu, zeleň na terase 
a  odtok zrážkovej vody. „Keď 
prší, máme vodu po členky,“ 
vyjadril sa jeden z nich.

Terasa je vysporiadaná, 
patrí magistrátu. Aj garáže, 
ktorým terasa robí strechu, si 
ľudia od mesta len prenajíma-
jú. Je preto možno zrealizovať 
jej obnovu. Mesto si na ňu 
objednalo odborníkov z  Ka-
tedry betónových konštrukcií 
a mostov SvF STU. Je to veľmi 
múdre rozhodnutie. Ak by to 
mal totiž robiť ktokoľvek iný, 
bol by magistrát povinný vy-

hlásiť na projekt verejné ob-
starávanie. Vzdelávacie inšti-
túcie ako STU sú však z neho 
vyňaté, takže mesto okrem 
garancie kvality získalo aj čas 
a navyše podporilo slovenské 
vysoké školstvo.

Neexistovala výkresová 
dokumentácia 

V  projekte tím z  Kated-
ry betónových konštrukcií 
a  mostov zohľadnil aj názory 
a  potreby respondentov zo 
štúdie. Bolo však potrebné 
urobiť oveľa viac. „Nebolo to 
štandardné projektovanie. 
Museli sme urobiť materiá-
lový výskum, statický výskum 
a  zameranie objektu,“ hovorí 
docent Július Šoltész, s ktorým 
na stretnutie na terase prišli aj 
kolegovia z  katedry, inžinieri 
z  oblasti statiky stavieb Ivan 
Hollý a Andrej Bartók.

Problém terás totiž je, že 
neexistuje výkresová doku-
mentácia. Nemali teda static-
ké výpočty, výkresy výstuže, 
tvarov, nič. Všetko museli 
zamerať, vyhľadať, vypočítať, 
posúdiť - v podstate celú do-
kumentáciu vytvoriť. 

Vypracovali projekt, ktorý 
s výnimkou riešenia elektriny 
a  odvedenia vody môže byť 
použitý pre stavebné konanie. 
Zahŕňa projekt nového scho-
diska, výmenu zábradlí, ktoré 
terasu odľahčia, repasovanie 

železobetónových konštruk-
cií, rekonštrukciu povrchu 
terasy, navrhnutie mobiliáru, 
zelene ako aj vodozádržných 
opatrení.

Docent Šoltész mi ukazu-
je päť výkresov spádových 
vrstiev. Laicky si to dovolím 
preložiť: Celý povrch terasy sa 
vyberie až po betónovú nosnú 
časť, na ktorú sa dajú nové vrs-
tvy vrátane hydroizolácie a ka-
mennej dlažby, takže na terase 
už nebudú zostávať mláky, 
ale voda vsiakne a  odtečie. 
Dlažba by sa mala následne 
pravidelne impregnovať, aby 
bola odolná voči posypovým 
soliam. Tá totiž dokáže zničiť 
aj betón. Posypová soľ môže aj 
za skorodované výstuže.

Na Jasovskej je tiež betó-
nová konštrukcia, z  ktorej 
„vyliezajú“ hrdzavé výstuže 
a  niekde betón opadal. Vy-
drží alebo sa treba báť, aby to 
nespadlo ako betónové záb-
radlie na terase na Holíčskej? 
Andrej Bartók spracoval po-
ruchy a  riešil nosníky, ktoré 
treba vymeniť. Tvrdí, že nie 
všetky, čo vizuálne vyzerajú 
hrozivo, musia byť aj staticky 
nefunkčné. Na Jasovskej však 
treba vymeniť všetky obvo-
dové nosníky nad garážami. 
Priečle (nosníky kolmé na), 
nachádzajúce sa vnútri gará-
ží, sú ale v dobrom stave. Ne-
pršalo na ne, ani do nich ne-

zatekalo. „Obvodové nosníky 
nad garážami sme vzhľadom 
na mieru porušenia navrhli 
vymeniť za nové, tiež betó-
nové,“ hovorí Andrej Bartók 
a dodáva, že súčasné techno-
lógie aj skladba betónu je už 
na vyššej úrovni, zväčšili sa aj 
hrúbky krycej vrstvy betónu.

„Do projektu sme zaintere-
sovali aj architektov z Metro-
politného inštitútu, ktorí vy-
tvorili manuály na mobiliár. 
„Antivandal“ stoličky – teda 
pripevnené k  terase, smetné 
koše, osvetlenie, zábradlie– 
toto všetko sme na terase 
navrhli podľa nich,“ pokra-
čuje Július Šoltész. „Rovnaké, 
mestom preferované zábrad-
lie, sme navrhli aj na nové 
schodisko.“

Pokiaľ ide o  zeleň, musela 
mať tiež presné miesto osa-
denia. Strom v  dvojtonovom 
kvetináči nemožno na terase 
postaviť hocikam. Projektan-
ti navrhli aj miesto pre kon-
tajnery, perspektívne pre ich 

väčší počet. A  napokon aj 
vodozádržné opatrenia, aby 
voda z  dažďov neodtekala 
zbytočne do kanálov, ale dala 
sa využiť. „Nádrž, do kto-
rej bude voda odtekať, by sa 
dala uložiť pod blízke parko-
visko. Keď je sucho, tak sa ňou 
môže zavlažovať. Ak je nádrž 
vsakovacia, voda postupne 
vsiakne do zeme,“ hovorí do-
cent Ivan Hollý.

Len búranie  
za 30-tisíc eur

Terasa na Jasovskej je vzo-
rový projekt mesta. Nedá sa 
však mechanicky preniesť na 
ďalšie terasy. Projektanti mi 
vysvetľujú, že každú je nutné 
obhliadať zvlášť a po jednom 
prvku. „Napríklad na Juri-
govom námestí, kde sme tiež 
na projekte spolupracova-
li s  mestom, sme museli na 
terase navrhnúť aj výmenu 
niektorých stropných pane-
lov. V takom zlom stave boli,“ 
hovorí Andrej Bartók a  Ivan 

Hollý však dodáva, že zák-
ladná myšlienka sa použiť dá, 
tiež izolácia, dlažba, typy záb-
radlia či mobiliáru.

Mesto má teda projekt 
pripravený na žiadosť o  sta-
vebné povolenie. Čaká ho 
vyčíslenie nákladov. Búracie 
práce, odstránenie častí, kto-
ré sú po životnosti, odhadli 
projektanti na 30-tisíc eur, 
repasovanie vyčíslené nema-
jú. Autori Štúdie zazelenania 
terás náklady na kompletnú 
technickú opravu, teda saná-
ciu do stavu nula, vidia na 600 
eur za jeden meter štvorcový. 
Časť terasy, ktorej sa venovali 
projektanti STU, má veľkosť 
500m2. To by bolo 300-tisíc 
eur... Uvidíme, na akú sumu 
jej revitalizáciu vyčísli mesto. 
Podľa nej bude jasnejšie, či je 
vôbec v  možnostiach ďalších 
petržalských vlastníkov bytov 
a  garážnikov spojiť sa a  in-
vestovať do rekonštrukcie tej 
svojej terasy. (in)

foto: in, archív SvF STU
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Vizualizácie pochôdznej plochy plochej strechy - koncepčný návrh mobiliár
Visualizations of the walkable flat roof - conceptual design street furniture

Doc. Ing. ŠOLTÉSZ JÚLIUS, CSc.

Doc. Ing. ŠOLTÉSZ JÚLIUS, CSc. 

M1 KO1

Betónová platňa
City stone design terrazza grande 
krémová 80x40x5,5 cm

sklolaminátový kvetináč

K1 KS1

kontajnerové stojisko

Z1

segmentové zábradlie
(základný modul)

segmentové zábradlie
(základný modul zmenšený)

Z2

segmentové zábradlie
segmenty s individuálnymi rozmermi

ZX

(predmet ďalšieho stupňa PD)

VO1

VO2

stojace lampa verejného osvetlenia
Castaldi D67 Tema Landscape

stropné svietiedlo verejného osvetlenia
TOP LIGHT FARO C PIR - LED

ZS1

segmentové zábradlie schodiska
(segmenty na podestách)

segmentové zábradlie schodiska
(segmenty v ramenách)

ZS3

segmenty s individuálnymi rozmermi

ZSX

(predmet ďalšieho stupňa PD)

ZS2

rozvinutý pohľad západný pohľad západný detail 1 

pohľad západný detail schodisko

pohľad severný

pohľad západný detail 2

pohľad východný

Havarijný stav obvodo-
vých nosníkov terasy. V pô-
vodných nosníkoch nebola 
výstuž v betóne chránená 
krycou vrstvou dostatočnej 
hrúbky, preto „vylieza“ na 
povrch, degraduje, hrdzavie 
a vyzerá nebezpečne.

Ukončenie zábradlia 
pri dilatácii. Vidieť posun 
vertikálneho stĺpika záb-
radlia – havarijná situá-
cia. Poškodené konzolové 
vyloženie priečle rámu. 
Zatekajúca dilatácia.

Detailný záber na  
nefunkčnú dilatáciu

➤

➤
➤

Projekt zahŕňa nové schodisko, výmenu zábradlí, repaso-
vanie železobetónových konštrukcií, rekonštrukciu povrchu 
terasy, mobiliár aj zeleň.
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Mohlo by sa zdať, že je 
to ideálne miesto na tráve-
nie voľných chvíľ v  dotyku 
s  prírodou neďaleko miest-
nych panelákov. Pre iných sa 
to však javí ako miesto, kde si 
vychutnajú štýl svojho druhu 
odreagovania sa, po ktorom 
na mieste zostanú odhode-
né fľaše, plechovky či v  tom 
najhoršom   použité strie-
kačky  a  ihly.  Narkomani sú 
po zotmení 
pánmi tejto 
lokality, a tak 
sa ráno psíč-
kari či bežci 
n e s t í h a j ú 
čudovať.  Aj 
také tváre 
nám ukazuje 
jazero Draž-
diak v  brati-
slavskej Petr-
žalke.

A ja sa ne-
stačím  diviť, 
ako môže 
táto dvoj-
tvárnosť existovať dlhé roky. 

Sám som bol breh jazera 
čistiť od nechutného bordelu. 
Choďte sa tadiaľ prejsť dnes. 
Po poriadku tam nezostala 
ani stopa a  môžeme uprato-
vať znova. Ale dokedy? Skon-
čí tento kolobeh vôbec?

Pritom príjemný lesík 
v  blízkosti, oddychová pláž, 
zopár bufetov, kam zájsť na 
osviežujúcu limonádu by 
bolo spestrením nielen pre 
rodiny s  malými deťmi, ale 
aj pre nadšených športovcov, 
bežcov ba i plavcov, ktorí sku-
točne toto miesto Petržalky 
obľubujú. Potenciál miesta je 
obrovský. 

A  tak si zaspomínam na 
rakúske jazerá, ktoré sú 
mnohokrát v  súkromnom 
vlastníctve, ohradené, čis-

té a  estetické a  dostanete 
sa k ním len za vstupný po-
platok. Spôsobuje to vo vás 
pobúrenie. Zamýšľam sa, je 
toto cesta, ako udržať prí-
rodné jazero v  kultúrnom 
stave aj za cenu toho, že si 
za tú atmosféru musíte za-
platiť?

Snažil som sa celú situáciu 
riešiť.  Problém je, že  vlast-
níkmi vodnej plochy a  pri-

ľahlých po-
zemkov nie 
je Petržal-
ka,  ale  štát-
ne lesy, 
m a g i s t r á t 
a  súkromné 
osoby.  Hoci 
sa mestská 
časť Petr-
žalka sna-
ží priestor 
udrž iavať , 
výsledok je 
m i n i m á l -
ny, a  tak je 
budúcnosť 

Draždiaka vo hviezdach.
Nehovorím, že  oplotiť 

a  spoplatniť prístup  je jediná 
cesta. No ak sa máme učiť od 
našich západných susedov, 
tak aj toto je jeden z  ich prí-
kladov, ktoré fungujú. 

 Marian Greksa

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

Draždiak – vyhľadávané 
miesto s nejasnou 
budúcnosťou

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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VA Š E  N Á Z O R YS Í D L I S K O

Sú traja. Spočiatku deti. Svet je 
v rov nováhe. Neskôr sa všetko 
zmení. Ona miluje jedného z nich, 
ju milujú obaja. Zuzana Liebeskin-
dová je dcéra cukro varníka. Nič 
jej nechýba, životom kráča ľahko, 
obklopená láskou. Vo vzduchu 
sa vznášajú vlákna prepáleného 
cukru. Tridsiate roky dvadsia-
teho storočia v malom českom 
mestečku Holašovice sú sladké. 
Zuzana začne dospievať až počas 
ne meckej okupácie. Bolestne 
vrastá do de jín a dejiny do nej. 
Keďže má židovský pôvod, jej osud 
je predurčený.

Addie a jej sestra vyrážajú na cestu 
do Škótska, kde sa koná priateľ-
kina svad ba. No len čo sa vydajú 
na cestu, niekto do nich zozadu 
narazí. Ako naschvál za volan tom 
sedí Addin bývalý frajer Dylan, 
ktorému sa doteraz vyhýbala. Dylan 
a jeho najlepší kamarát mieria na 
tú istú svadbu, a keďže je ich auto 
nepojazdné a verejná doprava nedo-
stupná, Addie nemá na výber a musí 
ich vziať so sebou. Maličké auto je 
čoskoro plné nielen batožiny, ale aj 
tajomstiev, a počas niekoľkohodino-
vej cesty sa Dylan a Ad die nevyhnú 
spomienkam na svoj zložitý vzťah.

Elle Castillová, sociálna pracov-
níčka so špecializáciou na deti, 
ktoré sa stali obeťami násilných 
trestných činov, vysiela obľúbený 
podcast o skutočných zločinoch. 
Venuje sa odloženým prípadom 
nezvestných detí v Twin Cities, kde 
žije. Po dvoch sériách úspešne 
vyriešených prípadov sa zameria 
na najväčšiu záhadu v regióne – 
sériového vraha nazývaného Od-
počítavač. Pred dvadsiatimi rokmi 
náhle prestal zabíjať, no predtým si 
vytvoril rituálny vzorec.

Štyridsiatnikovi Faustovi sa rozpad-
ne dlhoročný vzťah, a tak sa vracia 
do hôr, ktoré mu prirástli k srdcu 
už v detstve. Dávno pred ním ušla 
z Milána do malého alpského 
strediska aj Babette a navrhne mu 
prácu kuchára vo svojej reštaurá-
cii. Práve tam ho zaujme čašníčka 
Silvie. Mladá žena ešte nevie, či 
je Fontana Fredda len útočiskom 
na jednu zimu, alebo miestom na 
život.

Keď sa Carmen chystala do novej 
prá ce ako zástupkyňa vedúcej 
pre styk s verejnosťou, ani vo 
sne jej nenapad lo, že skončí 
ako opatrovateľka príťažli vého, 
no arogantného neurochirurga. 
Mal to byť začiatok jej vysnívanej 
kariéry v nemocnici Miami-Dade. 
Po manže lovej tragickej smrti na 
sebe tvrdo dre la. Nedopustí, aby 
jej doktor Jason Northrup prekazil 
plány.

Jakuba Katalpa: 
ZUZANIN 

DYCH

Beth O´Learyová: 
ROAD TRIP

Amy Suiter Clarke: 
DIEVČA, 11

Paolo Cognetti: 
VLČIE ŠŤASTIE

Marie Force: 
ČO K TEBE 

CÍTIM

NA STREČNIANSKEJ ULICI 16  
PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV DETI  

AJ DOSPELÝCH – BEZ ČAKANIA. 

AMBULANCIA  
ZUBNÉHO LEKÁRSTVA 

A ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE

0905 612 503
cambridgeclinic.sro 

@gmail.com

„Mnohí z  tých, čo 
v  PumpParku jaz-

dia, je zručných, vedia si opra-
viť bicykel, ale ku mne stále 
prichádza dosť ľudí aj s úplne 
banálnymi požiadavkami. 
Nedávno prišiel pán, že potre-
buje dofúkať duše. Hovorím, 
pozrite, tam máte kompre-
sor,“ tvrdí a pokračuje: „Alebo 
prichádzajú mladí chlapci. 
Pravidelne sa ich pýtam: A to 

si nevieš opraviť sám? Tento 
stojan je preto aj vynikajúci 
spôsob polytechnickej výchovy. 
Vyskúšajú, naučia sa a  malé 
opravy si urobia sami, tak ako 
to bolo bežné kedysi.“

Ladislav Lipták prototyp 
cyklostojana, ktorý navrh-
li, vyrobili a  osadili údržbári 
mestskej časti, chváli. „Má 
základné náradie, skrutko-
vače, kľúče na kolesá, imbusy, 
s tým sa dá spraviť veľa. Vý-
borný je kompresor na dofú-
kanie gúm dobíjaný solárnym 
panelom,“ konštatuje. Cez 

USB port si tu dokonca na-
bijete telefón. „Keď to tu pred 
poldruha mesiacom monto-
vali, bol som skeptický. To tu 
nemôže dlho vydržať, hovoril 
som na základe toho, čo sa 
stalo s  neďalekými smetný-
mi košmi. Ale ubehol mesiac 
a stojan funguje. Tak by bolo 
super, keby ich bolo aj viac.“

 
Vydarený  
samosprávny projekt

Cyklostojan je zabezpečený 
proti vandalom. Veľká časť 
pozostáva z  odolného a  po-
merne hrubého pozinkované-
ho plechu, kľúče sú na oceľo-

vých lankách, „pumpa“ sa tiež 
nedá ukradnúť. Starosta Ján 
Hrčka v  online diskusii však 
skonštatoval, že tým, že ho 
vytvorili petržalskí údržbári 
sami, samospráva vie, čo-čo 
stojí a ak časť niekto zničí, ve-
dia ju pomerne rýchlo opra-
viť či nahradiť. „To je rozdiel 
medzi stojanom od nás a od 
dodávateľskej firmy,“ povedal 
a  vysvetlil, že jedna oprava 
dodávateľského stojana za 
4-tisíc eur by možno stála aj 
niekoľko stoviek. „Keby nám 
ho poškodili 3-, 4-krát, tak 
by sme to vzdali. S  našimi 
stojanmi sa však aj prípadné 

viacnásobné opravy oplatia, 
náklady sú nízke, takže ich 
dokážeme dlhodobo udržať 
funkčné.“

Petržalský stojan vyšiel na 1 
000 eur vrátane prác. Projekt 
sa vydaril, samospráva teraz 
zvažuje, kam umiestni ďalších 
päť. Jeden bude pri Draždia-
ku, ďalšie miesta „bohaté na 
cyklistov“ sa zvažujú. V hre je 
lokalita pri Starom Moste, pri 
Moste SNP či Lanfranconi, 
pri Bufete Bosorka na hrádzi 
alebo pri Antolskej či na petr-
žalskom korze.

(in)
foto: in

Cyklostojan chváli, o odliv 
klientov sa nebojí
„Je to úžasná vec, má všetko, čo treba, veľmi sa mi páči,“ hovorí 
Ladislav Lipták o novom servisnom cyklostojane pri PumpParku. 
Majiteľ blízkeho ikonického servisu, ktorý na Haanovej funguje už 
32 rokov, sa len usmeje, keď sa ho spýtam, či sa neobáva, že mu 
teraz ubudne zákazníkov.

Veľa sa teraz hovorí o  ka-
tastrofálnom stave petržal-
ských terás.  Na terase na 
Blagoevovej 18-24 sa darí aj 

stromom. Správcom nepre-
káža, že ich korene narúšajú 
izoláciu, nechávajú ich tam 
pokojne rásť... Čitateľ   

(pozn.red. Terasu má 
v  správe Bratislavská 
správcovská spoločnosť 
a  Bytové družstvo Brati-
slava. Druhé menované sa 
k  svojim terasám nehlási. 
Tak to bolo v  prípade Ho-
líčskej, kde nedávno spadlo 
betónové zábradlie. Ne-
dávno adresovala mestská 
časť Bytovému družstvu 
a  majiteľom garáží ďalšiu 
výzvu na vykonanie neod-
kladných zabezpečovacích 
opatrení, a  to na Rovnian-
kovej 11, kde časti zábrad-
lia tiež hrozí pád. Budú to 
do 31. mája riešiť?) 

Stromy na terasách
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V  roku 1809 sa územie 
dnešnej Petržalky sta-

lo jedným z  vedľajších bojísk 
francúzsko-rakúskej vojny. 
Boje o prešporské predmostie 
si na oboch stranách vyžiada-
li mnoho obetí. Padlí vojaci 
Napoleonovej Grande Armée 
boli prevážaní do okolitých 
obcí, ďalší našli svoj hrob vo 
vodách Dunaja. Viacerí boli 
tiež pochovaní na miestach, 
kde padli. 

V  Petržalke bolo dolože-
ných niekoľko hrobov nezná-
mych francúzskych vojakov, 
iba jeden z  nich však možno 
považovať za historickú pa-
mätihodnosť. Tradícia hovo-
rí, že po skončení bojov našli 
miestni obyvatelia na vtedaj-

šom ostrove Mestská Niva 
telo francúzskeho vojaka. Na 
mieste ho dôstojne pochova-
li a  hrob označili dreveným 
krížom s  nápisom: „Ici gît un 
guerrier de la Grande Armée 
française, 1809“ („Tu leží vojak 
francúzskej Grande Armée, 
1809“). V 80. rokoch 19. storo-
čia nadporučík Johann Göpfert 
osadil na tomto mieste nový 
drevený kríž so železnou tabu-
ľou, na ktorej bol nápis: „Hier 
ruht ein französischer Krieger 
aus dem Jahre 1809“ („Tu od-
počíva francúzsky vojak z roku 
1809“). Ako vyplýva z dobovej 
tlače, o hrob bolo postarané aj 
v nasledujúcom období. 

Po vzniku Československa 
v  roku 1918 novovzniknutej 

republike pripadla aj Petržal-
ka. Táto skutočnosť sa dotkla 
aj hrobu. Kríž bol opatrený 
novým nápisom v  slovenči-
ne: „Francúzsky vojak, 1809“. 
V apríli 1922 boli na petržal-
skom brehu nájdené kostro-
vé pozostatky, ako aj  zvyšky 
uniforiem a zbraní, ktoré pat-
rili štyrom vojakom Grande 
Armée padlým v  roku 1809. 
Krajinský vojenský veliteľ 
v  Bratislave generál Claude 
Spiré navrhol tieto pozostatky 
uložiť do existujúceho hrobu 
z  roku 1809. Obrad sa konal 
18. mája 1922 v  prítomnosti 
reprezentantov Paríža. Na 
mieste bol osadený kríž spo-
ločný pre oba hroby s nápis-
mi: „Ici reposent cinq soldats 
français tombés en 1809“ / 
„Tu odpočívajú piati francúz-
ski vojaci padlí r. 1809“. 

Vďaka iniciatíve generála 
Spirého bol kríž zakrátko na-
hradený monumentom po-
zostávajúcim z  nízkeho pod-
stavca, na ktorom stál vyšší 

obdĺžnikový kubus. Na pred-
nej strane bola umiestnená 
biela mramorová tabuľa, na 
ktorej boli zlatými písmenami 
vytesané nápisy: „Ici reposent 
les ossements de cinq soldats 
français tombés glorieuse-
ment en ces lieux dans les 
combats de juin 1809“ / „Tu 
odpočívajú telesné pozostat-
ky piatich francúzskych voja-
kov padlých slávne v  tomto 
kraji v  júnových bojoch r. 
1809“. Pomník bol ohradený 
stĺpikmi pospájanými kova-
nými reťazami. V  nasledu-
júcom období bola hrobu 
venovaná značná pozornosť 
zo strany československých 
aj  francúzskych vojenských 
i politických predstaviteľov. 

Zmena nastala po tom, ako 
bola Petržalka v októbri 1938 
anektovaná Nemeckou ríšou 
a  nasledujúci rok vypukla 2. 
svetová vojna. Bombardova-
nie rafinérie Apollo a  ďalších 
strategických cieľov 16. júna 
1944 zasiahlo i  Petržalku. 

Osudným sa stalo aj pomníku 
piatim francúzskym vojakom, 
ktorý podľa očitého svedka 
Jaroslava Gustaf íka dostal 
priamy zásah. Keďže táto pa-
mätihodnosť nebola v žiadnej 
podobe obnovená,  presné 
miesto, kde sa hrob nachá-
dzal, upadlo takmer do za-
budnutia. Cennú informáciu 
v tejto veci mi poskytol Viliam 
Kovačič, ktorý sa o  mieste 
hrobu dozvedel z rozprávania 
svojho otca. Podľa jeho vyjad-
renia sa hrob nachádzal pri-
bližne 80 metrov juhovýchod-
ne od stretu ulíc Klokočova 
a  Kočánkova vzdialeného asi 
200 metrov od Starého mos-
ta smerom k  Mostu Apollo. 
Situovaný mal byť v dnes za-
rastenom teréne, približne 
v miestach, kde sa v súčasnos-
ti nachádza oceľový stožiar 
elektrického vedenia. 

Mgr. Matej Čapo, PhD.
foto: Bibliothèque de 

l’Hôtel de Ville de Paris, 
Matej Čapo
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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 

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
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knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Súkromná 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

 

V Petržalke bolo niekoľko hrobov nezná-
mych francúzskych vojakov, iba jeden z nich 
však možno považovať za historickú pa-
mätihodnosť.

Kde stál pomník padlým vojakom  
Napoleonovej armády? 

Oceľový stožiar elektrického vedenia (vyznačený červenou 
šípkou), ktorý dnes stojí v miestach, kde sa mal hrob nachádzať

Hrob piatich francúzskych vojakov

➤

Keď vo štvrtok pred 17h 
čakám na ihrisku ZŠ Du-

dova 2 na tréning lukostrelcov, 
sledujem ako starší chlapci 
a dospelí rozkladajú terčovnice 
na plochu ihriska. Vidím pri-
chádzať aj malé dievčatká s ba-
tohmi takmer rovnako veľkými 
ako ony samy. Majú v nich čas-
ti luku, ktorý samé poskladajú, 
okolo pása si pripnú zásobník 
na šípy, dajú chrániče na pred-
laktie a prsty na ruke a tréning 
sa môže začať. Teda nemôže. 
Ešte treba „povyháňať“ z  plo-
chy všetkých, ktorí nechápu, 
aký nebezpečný je šíp letiaci 
aj dvestokilometrovou rých-
losťou. „Napriek tomu, že sme 
tu už 27 rokov, stále to pred 
tréningom riešime,“ hovorí mi 
predseda a tréner 1. SŠLK Petr-
žalka Antonín Polách.

Žasnem, aká tu panuje po-
čas tréningu disciplína. Keď 
dostrieľajú, idú si všetci naraz 
vytiahnuť šípy. Nechápem, 
ako si ich poznajú, ale vraj ich 
má každý iné. A  pokračujú 
ďalším kolom streľby.

Hlavnou náplňou tohto tré-
ningu je totiž strieľať, strieľať 
a strieľať. Kondíciu by mali tré-
novať doma. Je to však vôbec 
potrebné? Lukostreľba mi pri-
padá elegantná a jednoduchá, 
vhodná aj pre menej kondičné 

typy. Tréner mi vysvetľuje, že 
deti majú silu luku podľa fy-
zickej vyspelosti. Začiatočníci 
majú slabé luky. Najskôr mu-
sia zvládnuť techniku. Avšak 
platí, že čím je luk silnejší, tým 
je presnejší. Závisí od sily ra-
mien. „Jeden náťah môže byť 
aj 20 kíl, za pretek tak dospelý 
natiahne aj 3,5 tony!“ 

Vhodná aj pre seniorov
Petržalský klub má aktuál-

ne 40 členov (25 do 18 rokov) 
a  radi privítajú ďalších. „Na 
veku nezáleží, máme aj päť 
veteránov nad 60 rokov, aj ka-
tegóriu nad 70 rokov,“ hovorí 
tréner a ukazuje na 72-ročné-
ho pána Miroslava. Začal strie-
ľať až na dôchodku a drží ho to 
už osem rokov. Odporúča to aj 
ďalším seniorom. A  čo ho na 
lukostreľbe baví? „Viete, ja som 
cholerik a  tu potrebujete byť 
pokojný, dokázať sa sústrediť 
a  zvládnuť techniku výstrelu, 
byť v  mentálnej pohode,“ pre-
kvapí ma odpoveďou. 

U detí je optimálny vek na 
začatie tréningov 8 rokov. Ča-
kala som tu skôr tichšie a in-
trovertnejšie typy, ale keď sa 
ich pýtam, ako sa dostali k lu-
kostreľbe, vrhnú sa na mňa 
a začnú prekrikovať. Smejem 
sa na Míne (10), ktorá hovorí, 

že „keď príde zo školy vyner-
vovaná, tak si na tréningu 
upokojí nervy“. Prekvapí ma 
8-ročná Lea, ktorá lukostreľ-
bu objavila na predstavovaní 
paralympijských športov. „Vy-
skúšala som si ju, darilo sa 
mi, a tak ma mamina prihlá-
sila,“ hovorí dievčatko, ktoré 
v  marci na halových maj-
strovstvách Slovenska získala 
vo svojej kategórii striebro.

Pre Luciu (17), ktorá trpí 
hypermobilitou a  väčšinu 
športov robiť nemôže, je lu-
kostreľba ideálna. Z halových 
majstrovstiev má bronz, hoci 
trénuje len rok. Talent. „Cez 
koronu, keď sme boli pozatvá-
raní, si pozerala stránky s lu-
kostreľbou a  sledovala, kedy 
začnú tréningy,“ spomína jej 
mama. „Prišli sme aj s mlad-
šou dcérou zistiť, ako to fun-
guje, a tej sa to zapáčilo tiež.“

Tréner tvrdí, že keď prídu 
menšie deti, vytrvalejšie sú 
dievčatá a ja si spomeniem na 
slová Veroniky (9), ktorá lu-
kostreľbu objavila cez staršie-
ho brata. Toho to už prestalo 
baviť, ona chodí ďalej. A po-
dobne je to vraj aj s rodičmi. 
S  lukostreľbou začnú deti, 
rodičia sa pridajú a často zo-
stávajú, aj keď ich potomkov 
už nadchne niečo iné.

Trénerom vďaka dcére
Na tomto tréningu začia-

točníci nie sú. „Keď prídu, 
postavím ich od terča na 10 
metrov a  začnem vysvetľo-
vať,“ hovorí Antonín Polách 
a  smutne konštatuje, že ke-
dysi im mohol požičať aj 
luky. „Nedávno nás vykradli 
a  zobrali všetkých 30 lukov 

Úspešná halová sezóna
Halové súťaže lukostrelcov vyvrcholili Majstrovstvami SR. 
MSR dospelých - Banská Bystrica
Striebro - družstvo ( B. Kružel, L. Paraj a P. Temeši.) 
Bronz - muži - B. Kružel, veteráni 2 (nad 60 rokov) J. Radič.
MSR mládeže - Viničné
Zlato – Hocmanová Claudia (dievčatá do 10 rokov), Ferkovová Lu-
cia (dievčatá do 12 r.) a Sopčák Tomáš (chlapci do 14 r.)
Striebro - Baligová Lea (do 10 r.), Kruželová Anica (do14 r.) a Lehota 
Lukáš (o 14 r.)
Bronz - Pavluvčíková Lucia (juniorka)
Potešili aj výkony ďalších: 
Čabák Viliam (do 10 r.) - 4.miestom, Kubicová Lenka (do 14 r.) 
– 4.miesto, Barmoš Štefan (do 12 r.) – 5.miesto, Karasz Róbert - kadet 
– 5.miesto, Bujalková Sofia -kadetka - 8. miesto
 Viac informácií nájdete na www.1sslk.sk

často privedú rodičov ich deti
„Dedko mi vyrobil luk, strieľali sme s kamarátom len tak do výšky. A keď sme si neskôr 
pozerali luky na internete, našiel som tento klub,“ hovorí 8-ročný Viliam o tom, ako objavil 
1. slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka. Už na druhom tréningu sa k Viliamovi 
pridal aj jeho otec. Lukostreľbe tiež neodolal.

aj šípy, ktoré sme tu mali.“
A tak si každý musí doniesť 

vlastný. Kompletná detská 
výbava stojí zhruba 200 eur, 
členské je 40 eur mesačne, ke-
ďže treba zaplatiť nájom ihris-
ka aj haly a drahé sú aj terčov-
nice. Keď sa rozstrieľajú, treba 
nové, a  jedna stojí 700 eur. 
Napriek tomu, že petržalskí 
lukostrelci trénujú v  podsta-
te stále v  provizórnych pod-
mienkach, klub získal počas 
27 rokov existencie 401 me-
dailí na majstrovstvách Slo-
venska a  vychoval niekoľko 
reprezentantov SR.

Antonín Polách, niekdajší 
majster Slovenska v lukostreľ-
be, svojho času aj riaditeľ na 
ZŠ Dudova 2, zakladal klub 
so svojím synom a  tvrdí, že 
sa blíži čas, aby ho prebra-
li mladší. Ukazuje na Braňa 
Kružela. Ten sa k  lukostreľ-
be tiež dostal vďaka dcére. 
„Navštevovala tunajšiu školu 
a prihlásila sa do klubu. Cho-
dieval som s ňou, nechcelo sa 
mi tu len čakať, tak som to 
vyskúšal,“ hovorí. Dnes už má 
za sebou trénerské skúšky a v 
1. slovenskom školskom lu-
kostreleckom klube Petržalka 
zrejme časom preberie tré-
nerskú štafetu. (in)

foto: archív 1. SŠLK 

K lukostreľbe

Vonkajšiu sezónu začali lukostrelci na ih-
risku ZŠ Dudova 2 v apríli. Trénujú v ponde-
lok,stredu a vo štvrtok, od mája od 18,00h do 

19,30h. Noví členovia sú vítaní.
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