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Električka 
v Petržalke: Už 
aj optimisti sú 
skeptickí
„Neviem, či existujú ťažšie časy pre 
stavbu trate, ktorej hlavným mate-
riálom je oceľ,“ konštatuje primátor 
Matúš Vallo.

Šila aj nepriestreľné 
vesty pre 
Francúzov
„Keby som sa zajtra 
narodila, znovu 
pôjdem za krajčír-
ku,“ hovorí Mária 
Varju Poláková, 
ktorá v Petržalke 
už 30 rokov šije, opravuje a upravuje 
odevy.

Déjà vu na terase 
sa nekoná

Nakláňajúci sa múrik na Rovnianko-
vej 11 opravili! Holíčska bola zjavne 
dostatočné memento.

Bezplatné lekcie 
petangu
Vítané sú celé rodiny, vrátane sta-
rých rodičov, požičajú vám aj gule.
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V Petržalke na Bratskej, Sosnovej, 
Šustekovej, Muchovom námestí 

a Viedenskej ceste chce mesto posta-
viť 692 nájomných bytov – najviac 
spomedzi mestských častí. Preto po-
trebuje v  týchto lokalitách zmeniť 
funkciu územia v  územnom pláne. 
Je dôležité povedať, že vo všetkých 
lokalitách je už dnes podľa aktuálne-
ho územného plánu možná výstavba. 
A to občianskej vybavenosti celomest-
ského a nadmestského významu, teda 
napríklad obchodných či administra-
tívnych centier. Mesto navrhuje funk-
ciu zmeniť na viacpodlažnú zástavbu.

Najviac odporu vyvolali v Petržal-
ke lokality Sosnova a Šutekova.

Už od januára 2020, kedy mesto 
zverejnilo návrh zadania štúdie, oby-
vatelia týchto lokalít protestovali pro-
ti akejkoľvek výstavbe. Argumento-
vali najmä katastrofálnou dopravnou 
situáciou, zahustenosťou lokality, žia-
dali namiesto domov zeleň. Mesto im 
čiastočne vyhovelo na Šustekovej, na 
polovici lokality navrhli park, to ich 
však neuspokojilo. 

Podporila ich aj mestská časť, 
ktorá na jar minulého roka posiela-
la na magistrát stanovisko k  štúdii. 
Namietala vysokú zastavanosť (Na 
Sosnovej – 3-20-poschodové domy 
– 271 až 288 bytov, na Šustekovej 
-13-17-poschodové – 294 až 313 

Nepomohli výhrady obyvateľov Šustekovej, ani odmie-
tavé stanovisko mestskej časti k návrhu Urbanistickej 
štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Brati-
slavy v lokalitách Sosnova, Šustekova a Viedenská cesta. 
Magistrát ich zapracoval do zmien a doplnkov 08 územ-
ného plánu. Aktuálne prerokúva pripomienky naň.

Mesto nevypočulo 
obyvateľov Šustekovej, 
nájomné byty potrebuje viac bytov, pozn.red.) a  nedostatočné 

dopravné riešenie. „Dopravné zaťa-
ženie vyvolané navrhovanou inten-
zitou zástavby bude vťahované do 
koncovej časti zóny z  jedného bodu 
- križovatky Bosákova-Šustekova, čo 
bude navýšené o zaťaženie vyvolané 
intenzitou zástavby v  lokalite Šus-
tekova,“ argumentovali. „Vzhľadom 
na uvedené skutočnosti nesúhlasíme 
ani s  jedným variantom. Nevyluču-
jeme však rozvoj nájomného býva-
nia v  tejto lokalite za predpokladu 
nižšej intenzity využitia pozemkov, 
ktorá bude preverená z  hľadiska 
dopravného riešenia formou spra-
covania dopravnej štúdie a reálnych 
možností zabezpečenia kapacít škol-
ských zariadení.“ Rovnako reagovala 
mestská časť aj pokiaľ ide o  lokalitu 
Šustekova.

Mesto pripomienky zobralo na 
vedomie, a  to je všetko. „Uvedené 
požiadavky neboli akceptované, za-
pracované do čistopisu Urbanistickej 
štúdie umiestnenia nájomného býva-
nia na území Bratislavy, ani do návr-
hu ZaD 08,“ píše mestská časť. 

Pokračovanie na strane 3➤
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Slovo  
šéfredaktorky

Oplatí sa?
„Čo na premene okolia pa-
mätníka Daniela Tupého 
bude stáť pol milióna eur?“ 
pýtal sa nás čitateľ. 
Áno, aj nás ta suma sprvu 
šokovala. Veď si zoberte, že 
za takmer rovnakú sumu 
má Karlova Ves multifunkč-
ný park so skaterparkom, 
bežeckou dráhou, fitness 
preliezačkami, detským ih-
riskom, tribúnou a tiež rela-
xačnou zónou s  lavičkami 
a množstvom zelene. 
V  Petržalke by ste za ňu 
mali multifunkčné ihrisko 
s  polyuretánovým povr-
chom v  areáli ZŠ Lachova, 
stálo zhruba 95-tisíc eur, 
multifunkčný športový 
areál DOKARO s  hokejba-
lovým ihriskom, workouto-
vými strojmi a  opraveným 
basketbalovým kurtom 
(85-tisíc eur), prestavali by 
ste školnícky byt na triedu 
materskej školy (80-tisíc 
eur), zaplatili rekonštruk-
ciu bežeckého oválu na 
ZŠ Dudova (117-tisíc eur) 
aj rekonštrukciu toaliet so 
stupačkami na jednej zák-
ladnej škole (130-tisíc eur). 
Mesto, ktoré premenu oko-
lia pamätníka realizuje, 
však nie celkom jasne pro-
muje, že okrem revitalizá-
cie priestoru okolo neho, 
sa zásadným spôsobom 
zmení aj celkový pohľad 
na Tyršovo nábrežie. (viac 
na str.8) Lukratívny priestor 
s výhľadom na mesto, kto-
rý dnes obsadzujú autá na 
parkovisku, nahradí zavla-
žovaný trávnik. 
Niekto si povie, že v  tejto 
ťažkej dobe ide o zbytočný 
komfort a peniaze treba na 
dôležitejšie veci. 
Iný však bude oponovať, že 
nábrežie hlavného mesta 
bude konečne vyzerať ako 
má, a  tie peniaze stoja za 
to. Choďte sa na nábrežie 
pozrieť zo Starého mosta 
a  potom možno nájdete 
odpoveď, do ktorej skupiny 
patríte.  Ingrid Jarunková

Pokračovanie zo strany 1
V  návrhu územnopláno-

vacej dokumentácie figu-
rujú naďalej všetky lokali-
ty. Aj k  nemu mestská časť 
posielala stanovisko. A  to 
koncom marca 2022. V ňom 
nesúhlasí so zmenami v  lo-
kalite Sosnova a  Viedenská 
cesta a požaduje ich vypustiť 
z  návrhu. So Šustekovou sa 
akoby „zmierila“. Zrejme aj 
preto, že v  územnom pláne 
je možná výstavba občianskej 
vybavenosti už teraz a zmena 
na bývanie je menej náročná 
na intenzitu dopravy. Mesto 
samospráve garantovalo aj 
vyriešenie parkovania v  tejto 
oblasti. Ráta s výstavbou par-
kovacieho domu.

Zmeny a  doplnky 08 ak-
tuálne prechádzajú prero-
kovaním, následne  zapraco-
vaním pripomienok. Mesto 
by stanovisko mestskej časti 
malo akceptovať alebo neak-
ceptovať a  uviesť argumenty. 
Výsledok bude zrejme taký, 
že rozhodne verejný záujem. 

Nájomné byty totiž Bratislava 
akútne potrebuje. Definitívne 
o zmenách v územnom pláne 
rozhodnú na zastupiteľstve 
mestskí poslanci o  niekoľko 
mesiacov.

Nespokojných obyvateľov 
môže čiastočne uspokojiť, že 
sa nerozhoduje o konkrétnych 
stavbách, ale zatiaľ len o mož-
nosti výstavby. „Neviem o tom, 
žeby sme mali v zozname ar-
chitektonických súťaží nejakú 
súťaž na lokality Sosnova, 
Šustekova,“ reagoval stručne 
primátor Matúš Vallo na vý-
hrady obyvateľov, ktoré pred-
niesli na stretnutí v Petržalke, 
kde bol v rámci svojej šnúry po 
mestských častiach s názvom 
Pýtajte sa primátora.

Na každý jeden projekt to-
tiž magistrát sľubuje architek-
tonickú súťaž a tiež participa-
tívny proces. A keď bude mať 
mesto dopravno-kapacitné 
posúdenie lokalít, možno aj 
samo pripustí, že nie všetko, 
čo navrhli, je reálne. (in)  

 foto: in

Utlmenie prác súvisí podľa 
neho s vojnou na Ukraji-

ne, infláciou a zdražením sta-
vebných materiálov. Zhotovi-
teľ chce od mesta garancie, že 
preplatí navýšené ceny. V kon-
zorciu navyše panujú nezhody.

Úrad pre verejné obsta-
rávanie už vydal metodic-
ký pokyn, ako reagovať na 
zdražovanie pri uzatvorenej 
zmluve. „Pri konkrétnych 
podmienkach môžeme ísť do 
navýšenia ceny o 50 percent,“ 
informoval primátor mest-
ských poslancov. Deklaruje, 

že mesto urobí maximum 
preto, aby projekt predĺženia 
električkovej trate v Petržalke 
dokončili v dobrej kvalite, za 
čo najmenej peňazí a v najlep-
šom možnom čase. 

Prvým míľnikom (do 120 
dní od dátumu začatia prác) 
boli práce na združenom 
moste Rusovská cesta, ktoré 
boli hotové na 65 percent, 
vytýčené práce na premoste-
ní Chorvátskeho ramena na 
100 percent. Avšak premos-
tenie Chorvátskeho ramena 
na Kutlíkovej, konkrétne za-

kladanie veľko-priemerových 
pilótov základov č. 4 a  6, 
tam práce neboli ani začaté. 
„Míľnik č. 1 nebol dosiah-
nutý v  plnom rozsahu v  pô-
vodnom termíne (18.3.2022) 
a  ani v  náhradnom termíne 
(15.4.2022). Druhý míľnik má 
termín 18.11.2022, zhotoviteľ 
tvrdí, že ho stihne.

O  splnení termínu konca 
výstavby trate, teda do konca 
roka 2023, sa už nehovorí. Aj 
medzi optimistami už panuje 
skepsa. Mestskí poslanci po-
žiadali primátora, aby na jú-
nové zastupiteľstvo zabezpe-
čil účasť zástupcu konzorcia, 
ktorý zodpovie ich otázky. 
Starosta Ján Hrčka vyslovil 
obavu, či budú extra náklady 
na stavbu, spôsobené inflá-
ciou, uhradené z eurofondov. 

„Žiadne peniaze Bratislava 
nebude musieť dať navyše!“ 
oponuje primátor, avšak čoraz 
častejšie je nútený vysvetľovať 
aj, ako chce postupovať, aby 
Bratislava neprišla o možnosť 
hradiť väčšinu finančných ná-
kladov z  eurofondov.  Mesto 
je podľa neho pripravené 
využiť prostriedky aj na iné, 
už predpripravené dopravné 
projekty v Bratislave, ktoré je 
možné zrealizovať do konca 
roka 2023. Dedikovaných je 
aj 195 miliónov eur na brati-
slavskú dopravnú infraštruk-
túru v ďalšom programovom 
období. „To nám dáva istotu, 
že budeme môcť tú časť dele-
nia električky dofinancovať,“ 
dodal.

(pn, tasr)
foto: Marian Dekan, ac

Hlavnou motiváciou bolo, 
že z Dvorov 4 sa časť áut 

presunula do vedľajších oblas-
tí, ktoré teraz trpia. Zámerom 
bolo zabezpečiť oblasti podob-
ným systémom ako PAAS, teda 
zónovým parkovaním. Samo-

správa mala v pláne realizáciu 
do augusta. Starosta Ján Hrčka 
však na zastupiteľstve informo-
val, že dostal zamietavé stano-
visko z  krajského dopravného 
inšpektorátu. „Považujem to 
za nekorektné, budem žiadať 

vysvetlenie,“ uviedol s  tým, 
že pre Petržalku je vytvore-
nie zón dôležité. „Keby nám 
to KDI schválil, vedeli by sme 
tretinu alebo polovicu Petržal-
ky zazónovať do konca roka. 
V zazónovanej časti by platili 
pravidlá ako na Dvoroch 4, vo 
väčšine zaregulovaných oblastí 
by problém s parkovaním rezi-
dentov zmizol.“ (pn)

V  prevádzke bude každú 
stredu od 14:00 do 17:00. 

Nutná je rezervácia termí-
nu prostredníctvom mailu 
poradna@petrzalka.sk alebo 
telefonicky na čísle 02/68 
288 819. Klientom bude k dis-

pozícii bezplatné 30-minúto-
vé stretnutie. Zriaďovateľom 
a prevádzkovateľom je vďaka 
podpore a spolupráci Sloven-
skej advokátskej komory pria-
mo mestská časť. (mh)

foto: Matúš Husár

Po dvojročnej prestávke sa 
25. ročník tradičného 

podujatia uskutoční v piatok 24. 
Od 16.00h a v sobotu 25. júna v 

areáli Závodiska Dostihovej drá-
hy Petržalka. Vstup je bezplatný. 
Mestská časť očakáva podobnú 
návštevnosť ako v  rekordnom 

roku 2018, kedy prišlo viac ako 
35-tisíc návštevníkov.  

Avizovaná je séria koncer-
tov, zaujímavé osobnosti, 
chutné jedlo a  pútavé sprie-
vodné podujatia. Tešiť sa mô-
žete aj na Kmeťoband, Majka 
Spirita, Kaliho, Kandráčovcov 
či Richarda Müllera. (pn)

 foto: MČ Petržalka

Bezplatná právna poradňa

Dni Petržalky 2022

Obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke ju 
od 8. júna nájdu v kancelárii č. 001 na prízemí 
miestneho úradu v budove Technopolu na 
Kutlíkovej ulici 17.

Samospráva sa rozhodla urobiť vo vlastnej 
réžii aj Dni Petržalky. Hlavnou motiváciou je 
šetrenie.

Zazónovanie nevyšlo
Petržalka chcela čo najskôr zazónovať Dvory 
5,6 a 1,2,3, Námestie hraničiarov a oblasť 
Šustekova-Bosákova.

Výstavba na 
poslednú chvíľu  

sa nevyplatila
„Neviem, či existujú ťažšie časy pre stavbu 

trate, ktorej hlavným materiálom je oceľ,“ 
skonštatoval primátor Matúš Vallo na mar-

go zastavených prác na výstavbe pokračova-
nia električkovej trate v Petržalke. 

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA
➤

Práce na električkovej trati sú aktuálne utlmené.  
Dokedy? To nikto nevie odhadnúť.

➤
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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

Na Šrobárovom ná-
mestí, ktoré získalo 

vládnu dotáciu 200-tisíc eur, 
pribudli aktuálne nové chod-
níky, smetné koše na triedený 
odpad, cyklostojany, lavičky 
a  bezbariérové verejné wor-
koutové ihrisko neďaleko are-

álu základnej školy Černyšev-
ského s  prvkami na cvičenie 
aj pre ľudí s hendikepom. Re-
vitalizáciu zastrešuje miestny 
úrad, vďaka ktorému pribudlo 
aj 23 väčších drevín. V  ďalšej 
fáze sa ráta s ďalšími 33 stro-
mami a  tiež novým psím vý-
behom.

Poslanci na poslednom 
zastupiteľstve diskutovali aj 
o psičkároch, ktorí sú schop-
ní venčiť svojich miláčikov na 
tartanovej dráhe na Dudovej. 
Odkazujú im, že do areálu 
školských a  predškolských 
zariadení je vstup so psom 
zakázaný rovnako ako na det-
ské ihriská. 

(pn) 
foto: MČ Petržalka

Každý psičkár je povinný pí-
somne oznámiť príslušnej 

obci svojho štvornohého pria-
teľa do 30 dní odo dňa, kedy si 
ho priniesol domov a následne 
je v zákonom stanovenej leho-

te povinný zaplatiť daň za psa. 
Tá sa určuje podľa veľkosti psa 
a toho, či ho majiteľ chová v 
byte alebo dome. Jej maximál-
na výška je určená na 67 eur.

Ak na výzvu z miestneho 

úradu majiteľ psa nereaguje 
do 60 kalendárnych dní odo 
dňa splatnosti dane a výška 
dlhu dosiahne 68 a viac eur, re-
ferát miestnych daní a poplat-
kov postúpi pohľadávku na 
právny referát, ktorý zabezpe-
čuje ich vymáhanie prostred-
níctvom súdnych exekútorov. 
Sumy všetkých neuhradených 
miestnych daní a poplatkov v 
jednotlivých rokoch sa dlžní-

kovi spočítavajú.
Každý, kto v Petržalke 

uhradí daň za psa má od 
miestneho úradu nárok na 
bezplatný zásobník s 12 
rolkami vreciek na psie ex-
krementy s možnosťou pri-
pevnenia priamo na vôdz-
ku. Môže si ho vyzdvihnúť 
na jeho oddelení životného 
prostredia, územného roz-
voja a dopravy. (mh)

V pláne je ďalší psí výbeh

Dlžníkom hrozí aj exekúcia

Aktuálne môžu petržalskí psičkári bezplatne 
využívať tri oplotené výbehy a cvičisko na 
Holíčskej, Vyšehradskej a Wolkrovej ulici. Ďal-
šie má vzniknúť na čerstvo zrevitalizovanom 
Šrobárovom námestí.

Prednostka petržalského miestneho úra-
du Petra Vančová uvádza, že len za tento rok 
evidujú viac ako 595 neplatičov dane za psa.

Konečne dostatok 
vreciek pre psičkárov?
Zelené nádoby na psie exkrementy 
z Petržalky zmiznú, nahradia ich nové ka-
menné koše. 

Ako informuje samosprá-
va, v  týchto nádobách 

často končil aj iný odpad, na-
vyše sa obsah z nich vozil do 
rovnakej spaľovne, ako iný 
komunálny odpad. Stratili 
preto opodstatnenie. Majitelia 
psov tak už môžu exkremen-
ty hádzať do nových smet-
ných nádob. Na každej z nich 
by postupne mali pribudnúť 
špeciálne rolky s vreckami na 
exkrementy.. Už by sa podľa 
starostu Jána Hrčku nemuselo 
stávať, že jeden psičkár zobe-
rie desiatky vreciek a  druhé-
mu nezostane. Jednak ich 
bude dostatok, na tisícke ko-
šov bude na každom 350 vre-
ciek v rolke, jednak sa viacero 

kusov na-
raz bude 
z  rolky 
ť a ž š i e 
vyberať . 
„V prie-
behu leta 
by tento prob-
lém mal zmiznúť,“ 
uviedol.

Ešte funkčné staré smetné 
nádoby samospráva plánu-
je ešte použiť, napríklad pri 
psích výbehoch.

Nové koše
Samospráva postup-

ne osádza nové kamenné 
nádoby a  už má problém 
s  vandalmi.Viaceré sú po-

sprejované, a  tak úrad na-
kúpil špeciálne prostriedky, 
ktorými ich dočisťujú, plus 
novoosadené už disponujú 
druhým náterom. Ak ich 
niekto počarbe, čistenie 
bude jednoduchšie. 

 (pn)
foto: in

Fajčiari si logo 
na koši často pletú 

s mriežkou na ohorky. 
Možno by stálo za zváženie 
ju na koše pridať.privítali aj Petržalčania

Petržalka oficiálne eviduje 4 280 psov, neregistrované však máme na 
sídlisku ďalšie stovky. Nečudo, že nám v lesoch pribúdajú nelegálne 
hrobčeky domácich miláčikov. Od konca minulého roka má však už 
Bratislava svoj zvierací cintorín, volá sa Borievka, a dalo sa očaká-
vať, že prví klienti budú aj z Petržalky.

Hektárový areál nad Dú-
bravkou, na ulici K  Ho-

ránskej studni 5922, pôsobí 
ako park. Na rozdiel od iných 
cintorínov, je na tento povole-
ný vstup aj so psom. Je tu pokoj 
a ticho, môžete sa tu prejsť po-
medzi stromy, posedieť si, po-
obdivovať zvieracie plastiky od 
výtvarníkov, ale najmä, dôstoj-
ne sa rozlúčiť so svojím zviera-
cím priateľom. To privítali ľudia 
z  Bratislavy, ale aj zo širokého 
okolia, najbližší cintorín pre 
zvieratá je totiž až v Lučenci.  

Koľko  
za služby 
zaplatíte? 

To závisí od veľkosti 
zvieratka, od ktorej sa od-
víja veľkosť prenajatého 
hrobového miesta. 

Prenájom najmenšieho 
hrobového miesta (30x30 cm 
pre zvieratá cca do 1 kg) je na 
prvých päť rokov na 120 eur, 
čo vychádza na 2 eurá za me-
siac. Za veľké hrobové miesto 
(zvieratá nad 40 kg) zaplatíte 
385 eur za prvých päť rokov. 
Avšak čím dlhšie má klient 
hrobové miesto prenajaté, 
tým je cena nižšia.

Prenájom miesta na urnič-
ku vás vyjde na 30 eur/ročne. 
Výkop hrobovej jamy a  po-
chovanie stojí sto eur, ak si 
želáte obrad za vašej prítom-
nosti, plus 70. Rakvy si môžete 
kúpiť rôzne, od najlacnejších 
malých kartónových za 15 eur 
až po drevenú rakvu Royal za 
215 eur. Pochovať zvieratko 
však môžete aj bez rakvy. Za 
náhrobok zaplatíte 75 (dreve-
ný) alebo 150 eur (kovový).

Ďalšie informácie nájdete 
na webovej stránke www.cin-
torinborievka.sk , alebo na FB 
cintorínu Borievka. 

Zvierací cintorín

Petržalka je najľudnatej-
šou mestskou časťou, v  kaž-
dom vchode žije aspoň jedno 
zviera. Nielen pes 
je dnes rovnocen-
ným členom rodiny. 
K  svojim domácim 
miláčikom majú 
majitelia neraz vrúc-
nejší vzťah ako k prí-
buzným. Ich smrť 
nesú ťažko a logicky 
nechcú, aby skončilo v  kafi-
lérii. Zdá sa im to neľudské. 
A  tak ich nelegálne pocho-
vávajú v  lesoch, hoci riskujú 
znečistenie podzemných vôd 
a pokutu od 33 do 10-tisíc eur.

Práve počas rozhovoru 
s  priateľom o  tom, čo bude 

s  jeho milovanými psami po 
smrti, pochopil Stanislav Vlko-
vič, že hlavné mesto potrebuje 

zvierací cintorín. Konateľovi 
spoločnosti ICONA však trva-
lo dlhých 11 rokov, kým sa mu 
nápad podarilo zrealizovať.

Limitom je 90 kíl
Na cintoríne Borievka 

dnes už nájdete prvé desiat-

ky hrobčekov. Vidno, že ich 
majitelia sú kreatívni. Zvie-
racie miesta posledného od-
počinku pôsobia veselšie ako 
ľudské. Zvieratko tu má svoje 
fotky, obľúbené hračky... 

„Pochovať sa tu dajú aké-
koľvek zvieratká, psy, mačky, 
papagáje, plazy, škrečky...,“ 
vymenúva Stanislav Vlkovič, 
dodáva však, že limitom je 
váha 90 kilogramov. „Mali 
sme už požiadavku na pocho-
vanie koňa, ale tej sme, bohu-
žiaľ, nemohli vyhovieť.“

Cintorín musí dodržiavať 
prísne predpisy. Pochováva 
len správca, a  to meter do 
zeme, do vyvápnenej jamy. 
Zviera tiež nesmie zomrieť na 
infekčnú chorobu. 

Súčasťou areálu, ktorý je 
otvorený v  lete od 9:00 h do 
19:00 h, je aj urnový háj a altá-
nok pre tých, ktorí sa chcú so 
svojím domácim miláčikom 
rozlúčiť aj oficiálne. „Väčšina 
majiteľov chce byť pri pocho-
vávaní,“ konštatuje Stanislav 
Vlkovič a  tvrdí, že pre mno-
hých je uľavujúce, že cinto-
rín im poskytne komplexnú 

službu. Od dovozu 
uhynutého zvieratka 
od veterinára, alebo 
z  domu na cintorín, 
cez prenajatie hrobo-
vého alebo urnového 
miesta a jeho údržbu, 
až po ponuku dopln-
kového sortimentu 

pre skrášlenie hrobu. Smútoč-
né vence sú, samozrejme, so 
zvieracou tematikou. „Máme 
dokonca spoluprácu s  výtvar-
níkmi, ktorí vedia záujemcovi 
vyrobiť náhrobný kameň na 
želanie,“ dodáva.  (in)

foto: in

Po 5 až 10 rokoch, čo je tlecia doba 
(závisí od váhy zvieratka), už maji-
teľ nemusí pokračovať v prenájme 

hrobového miesta. Mnohí však 
majú ďalšie zvieratká, takže im 
dlhodobý prenájom vyhovuje. 

S P O L O Č N O S Ť
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V  jej krajčírstve máte po-
cit, akoby zastal čas. Šija-

cie stroje sú zo 70-tych rokov, 
pani Marka, ako jej všetci ho-
voria, však na ne nedá dopus-
tiť.. Ani osadenstvo sa nemení. 

S kolegyňou Jankou spolu pra-
cujú už 25 rokov.

A  zákazníkov pribúda... 
Chudobnejších, ktorí na tri-
krát plátajú aj starú posteľnú 
bielizeň, aj bohatších, ktorí sa 

nechcú 
v z d a ť 

svojich obľúbených kúskov. 
Prichádzajú herci, policajti 
na prešitie uniforiem aj sva-
dobčania... Niekto potrebuje 
skrátiť nohavice na obleku, 
rukávy na saku, ženy prichá-
dzajú so šatami, ktoré treba 
„vytvarovať“ na postavu... 
„Len zipsy na zimných bun-
dách teraz nerobíme. Ne-
vedela som nájsť krajčírku, 
s ktorej robotou by som bola 
spokojná. Kvalita je v mojom 

„Keby som sa zajtra narodila, znovu pôj-
dem za krajčírku,“ hovorí Mária Varju 

Poláková, ktorá v Petržalke už 30 rokov 
šije, opravuje a upravuje odevy, a to nielen 

pre domácich. Dávno by si mohla užívať 
dôchodok, ale zatiaľ nechce. Riadi svoju 

maličkú prevádzku na Romanovej, nauči-
la sa ovládať počítač aj smartfón, hrá 

šnapser a šach, a keď chce relaxovať, 
šoféruje. „Som šťastný človek,“ tvrdí.

Šila aj nepriestreľné vesty  
pre francúzskych policajtov

Aj pani Marka potvrdzuje príslovie o bosých obuvníkových 
deťoch. „Dcéra si nevie prišiť ani gombík, ale vie to s počítač-
mi. Aspoň syn si kedysi vedel ušiť ruksak aj bundu, hoci len 

z recesie,“ smeje sa.

Rok 1994. Začiatky na Osuského.

krajčírstve najdôležitejšia. 
Zákazníci sú na ňu zvyknutí,“ 
hovorí pani.

„Nie je to nedocenená ro-
bota?“ pýtam sa jej. „Náročná 
práca, opravy za pár eur....“ 

„No... stáva sa, že si zákaz-
ník kúpi nohavice za sedem 
eur, príde si ich dať skrátiť, čo 
je tiež sedem eur, je pochopi-
teľné, že sa mu to zdá veľa,“ 
reaguje krajčírka a konštatuje, 
že jej remeslo je dnes na ústu-
pe. Paradoxne v čase, keď po-
čet ľudí v  opravovniach ode-
vov stúpa. „V BA sa už deväť 
rokov nevyučil žiaden učeň 
za krajčíra. Ani tie dievčatá, 
ktoré k nám chodia na povin-
nú prax, nemajú v pláne robiť 
krajčírky. Všetky chcú byť ná-
vrhárky... Ani vy by ste neboli 
nadšená, keby prišla vaša 
dcéra a oznámila vám, že má 
v pláne ísť za krajčírku,“ tvrdí 
pani Marka a vracia sa do čias 
svojej mladosti.

Aj jej otec sa hneval, keď 
mu v roku 1968 oznámila, pre 
aké remeslo sa rozhodla. Ve-
decký pracovník videl dcéru 
na gymnáziu. Ale ona si stá-
la za svojím. „Mohla si niečo 
znamenať!“ vytýkal jej otec. 
„A ja si myslím, že zname-
nám!“ oponuje aj dnes hrdo 
pani Marka a  začína rozprá-
vať svoj príbeh. 

Pánska „nohavičiarka“ 
„Narodila som sa ako kraj-

čírka,“ vysvetľuje ako v  det-
stve vídala šiť svoju babku. 
„Keď zodrala šatovú zásteru 
spredu, odložila chrbát, keď 
druhú, zošila oba chrbty a te-
šila sa, že má tretiu. To sa mi 
páčilo.“ Dnes to voláme up-
cycling, vtedy to bola sporo-
vlivosť... 

Pani Marka vyrastala na 
Patrónke. „Už ako dvanásť-
ročná som sedávala u  miest-
nej krajčírky pani Koperovej. 
Fascinovalo ma, aké krásne 
šaty dokázala ušiť. Tak som ju 
uprosila, či by som jej nemoh-
la pomáhať, a zároveň sa učiť.“

Hovorí, že nielen dnes, ani 
za socializmu nemalo toto 
remeslo vysoký status. Do 
učňovky išli skôr tí ,,hlúpejší“. 
Ak však bola krajčírka šikov-
ná, mohla si dobre zarobiť. 
A  pani Marka bola. Už ako 
15-ročná mala starú šlapaciu 
Singerku a  dokázala na nej 
šiť kamarátkam jednoduché 
odevy za desať korún. „V tre-
ťom ročníku som aj s priateľ-
kou Bublinou chodila k  sta-
rému židovskému krajčírovi 
pánovi Ditrichovi, ktorý mal 
dielňu oproti Kapucínom. 
Bol ochotný nás doučovať 
pánske a dámske nohavice za 
to, že sme uňho v dielni robili 

každú sobotu zadarmo. Za 
krátky čas nás naučil toľko, 
čo nás v učňovke nenaučili za 
celé tri roky. Stala sa zo mňa 
„pánska nohavičiarka“.

Vo Vkuse zostala aj po vyu-
čení. Nadriadení rýchlo zistili, 
že Marka vie viesť ľudí, a tak 
už zakrátko mala svoj team, 
ktorý mal prezývku ,,zabehá-
vací“. Všade, kde sa v  Brati-
slave otváral krajčírsky salón, 
bola vedúcou. Mali tak záru-
ku, že tam ľudia budú chodiť. 
„Vtedy boli opravy odevov len 
dve – na Panenskej a  Hey-
dukovej. My sme opravy ne-
robili. Šili sme len nové veci. 
Šitie bolo totiž lacné, látky 
v  partiových obchodoch stáli 
pár korún. Látku na sukňu 
ste kúpili za 15 korún, ušitie 
stálo 40. A mali ste originál.“ 

Pani Marka začínala s pod-
nikaním ešte za socializmu. 
V  kočikárni na Osuského, pri 
krajčírstve VKUSU, mala stri-
hovú službu. Trikrát do týždňa 
tam opravovala odevy telesne 
postihnutým a strihala mamič-

kám vecičky pre ich deti, ktoré 
si potom doma ušili.

A  potom prišiel rok 1989. 
Postupne zdraželi látky, v ob-
chodoch bol veľký výber lac-
ných odevov a  začal dopyt 
po oprave odevov. Tak začala 
Marka šiť pre veľké výletné 
lode, čo kotvili v  Bratislave 
v  prístave, pre Nórsko a  ich 
obchodné domy. „Mala som 
21 krajčírok. Vecami sme pl-
nili kamióny. To boli desať-
tisíc kusov posteľnej bielizne, 
záster, obrusov, vankúšov, 
závesov... Bola to tvrdá škola 
kapitalizmu. Celé naše rodi-
ny pomáhali po nociach baliť 
veci. Veľmi nás to však zblíži-
lo a rada na to spomínam.“

Za najťažšiu prácu vo  svo-
jom živote však považuje ši-
tie nepriestreľných viest pre 
francúzskych policajtov. „Tam 
muselo všetko sedieť na chlp.“ 

Videla vyrastať celé 
generácie 

VKUS, ktorý sa v  90-tych 
rokoch chystal dobyť Petržal-

ku ako veľký trh, rezignoval. 
Pani Marka však prevádzku 
na Osuského v  roku 1994 
prebrala. Dvanásť krajčírov 
tam pokračovalo ďalej. Pred 
11 rokmi sa sťahovala do 
menšieho priestoru na Ro-
manovej. Priestor si nevie 
vynachváliť. Strategický pri 
zastávke MHD a  ústretoví 
majitelia, ktorí ju podržali aj 
počas pandémie.

Zákazníci pani Marku 
nasledovali. Keď spolu sedí-
me na zmrzline neďaleko jej 
krajčírstva, každú chvíľu ju 
ktosi pozdraví. „Už sa ani ne-
pokúšam presviedčať dcéru, 
aby so mnou šla do nejakého 
obchodu v  Petržalke. Vždy 
odmietla so slovami: Mama, 
nepotrebujem počuť 130-krát 
počas nákupu ,Pani vedúca, 
ešte ste na Romanovej? Zajtra 
k vám prídem.´“ Za tie roky sa 
s mnohými zákazníkmi spria-
telila a videla vyrastať celé ge-
nerácie rodín. „Dnes ku mne 
chodia deti mojich prvých 
klientov so svojimi deťmi,“ 

usmeje sa. Pôsobí vyrovnane 
a  šťastne. „Mám skvelú ro-
dinu, päť vnúčeniec, tri deti, 
ktoré mi pomáhajú,  rovnako 
ako súrodenci, najmä sestra, 
ktorá je tiež šikovná krajčír-
ka. A tak môžem pomáhať aj 
ja.“ V  jej maličkej prevádzke 
sú počas našej návštevy pri-
pravené vrecia s  oblečením, 

ktoré od Máriiných zákazní-
kov smerujú pre utečencov 
do Gabčíkova. Jej krajčírstvo 
však slúži aj ako akési distri-
bučné centrum, kde tí bohatší 
nechávajú veci pre tých chu-
dobnejších. „To ma napĺňa. 
Som šťastný človek,“ zopakuje 
mi znova. (in)
foto: Marian Dekan, archív M. P.
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Zachránime spoločne hodiny  

na ovsištskej veži?

Všetkým, 
ktorým záleží 
na krajšom 

Ovsišti, vopred
 ďakujeme.

Jediné verejné petržalské hodiny 

môžu byť opäť funkčné. Ak im dáte šancu 

a pomôžete nám pri ich obnove.

Prispejte sumou aspoň 10 eur na číslo účtu 

SK93 1100 0000 0029 2783 3832.

Do správy pre prijímateľa uveďte „hodiny/meno“ (môže 

byť krstné meno, priezvisko alebo len prezývka).

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Milana Vetráka a  smeru-
je farnosti na Daliborovom 
námestí, ktorá je vlastní-
kom kaplnky a  časť pozem-

ku okolo nej má od mesta 
v prenájme. Tá bude na pre-
menu priestoru na sanktu-
árium musieť nájsť ďalších 
cca 60-tisíc eur. Na kaplnke 
z  roku 1809 sa ráta so saná-

ciou základov, opravou fa-
sády, stavebnými úpravami 
aj elektroinštaláciou. Okolo 
nej navrhujú vysadenie tují. 
Rekonštrukcia by mala pre-
behnúť ešte tento rok. 

Veolia pozýva na Deň otvorených dverí v kotolni

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. 
pozýva všetkých Petržalčanov a širokú 
verejnosť z iných mestských častí hlavné-
ho mesta na Deň otvorených dverí, ktorý 
sa bude konať v sobotu 25. júna 2022 pred 
kotolňou pri križovatke Furdekovej a Staro-
hájskej ulice.

„Po dvoch rokoch budú 
môcť návštevníci 

opäť nahliadnuť za brány ko-
tolne. Počas exkurzie sa do-
zvedia, ako sa vyrobené teplo 
a  teplá voda dostanú priamo 
k  nim domov do radiátorov 
a do vodovodných batérií. Sú-
časťou prehliadky bude aj pred-

stavenie zdroja kombinovanej 
výroby energie - kogeneračnej 
jednotky, ktorá moderným 
spôsobom okrem tepla súčas-
ne vyrába aj elektrickú energiu. 
Pre návštevníkov budeme mať 
pripravené aj sprievodné akti-
vity, v  rámci ktorých si budú 
môcť napríklad vyskúšať, koľ-

Chcete vedieť, ako sa vyrába
teplo a teplá voda?

Príďte nás navštíviť a v našom stánku budete mať možnosť vyskúšať si bicyklové mixéry!
Dozviete sa, koľko vlastnej energie musíte vynaložiť napríklad na zapnutie obyčajnej žiarovky prípadne koľko 

energie potrebujete vynaložiť na to, aby ste si vlastnými silami pripravili chutný a zdravý nápoj. 

25. jún  
 

od  13.00  hod. 

do 20.00 hod.

Deň otvorených dverí v kotolni
Miesto:  na križovatke Furdekovej  a  Starohájskej ul. (pri Dostihovej dráhe)

Chcete vedieť, ako sa vyrába
teplo a teplá voda?

ko vlastnej energie je potrebné 
vynaložiť na prípravu chutné-
ho nápoja. Počas celého dňa 
budú naši kolegovia - špecia-
listi z obchodného a prevádz-
kového  oddelenia -pripravení 
zodpovedať všetky vaše otázky 
k dodávkam tepla a teplej vody 
v  rámci centrálneho zásobo-
vania teplom,“ spresňuje Július 

Marton, senior manažér odbo-
ru starostlivosti o  zákazníkov   
zo spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, a. s.

Začiatok spolupráce mest-
skej časti Petržalka a  spoloč-
nosti Veolia Energia Sloven-
sko, a. s., siaha až do roku 
1993, keď ešte ako spoločnosť 
C  – Term začala prevádzko-

vať systém centrálneho záso-
bovania teplom v  Petržalke. 
V roku 2000 prevzala zodpo-
vednosť za prevádzku spoloč-
nosť Dalkia, a.s., predchodca 
spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, a.s., ktorá záso-
buje teplom a  teplou vodou 
takmer 40-tisíc petržalských 
domácností. 

Stretnutie 
petržalských 
legiend 

V  prvej polovici mája sa 
uskutočnil v  DK Zrkadlo-
vý háj krst knihy historika 
a publicistu Juraja Červen-
ku ,,Za Starým mostom“ 
s  podtitulom Najvýznam-
nejšie kapitoly petržalské-
ho futbalu. 

Publikáciu, ktorá pozostáva 
zo 160 strán a  jej súčas-

ťou je množstvo dobových 
fotografií, mnohé pochádzajú 
zo súkromných zbierok, po-
krstili legendy petržalského 
futbalu Ondrej Kadák, Marián 
Pochaba, Imrich Tóth, Emil 
Stranianek a zberateľ a kroni-
kár Stanislav Horínek. Krstilo sa 
odznakom FC Petržalka a do-
jatému Mariánovi Pochabovi 
sa chvel hlas, leskli sa mu oči, 
keď dodal: ,,Som strašne rád, 
že si niekto na nás spomenul 
po vyše štyridsiatich rokoch.“ 

Na krst prišla väčšina hrá-
čov, ktorí v sezóne 1981/1982 
vybojovali historický postup 
do I. federálnej ligy a  potom 
v nej aj hrali.   (mv)

Foto: Milina Strihovská 

„Budovu je možné nadsta-
viť o  jedno nadzemné 

podlažie, pozemky a budovu je 
možné využívať napríklad ako 
senior house, ubytovňu, apart-
mánový dom či výrobný areál. 
Podľa výstupov z  uskutočne-
ných rokovaní s  vlastníkom 
bolo dohodnuté zníženie kúp-
nej ceny na sumu 859 462,88 
eur,“ píše sa v  schválenom 
uznesení. 

Mesto sa jednak obávalo, že 
ak by sa objekt dostal do sú-
kromných rúk, mohla by tam 
vzniknúť napríklad ďalšia lacná 
ubytovňa, čo by pre túto lokali-
tu nebola žiadna výhra. Objekt 
chce skôr využiť ako zariadenie 
sociálnych služieb, ktorých má 
nedostatok alebo ju prenajať lo-
kálnym aktérom, ktorí potrebujú 
priestory na realizáciu verejno-
prospešných aktivít. „Do úvahy 

by prichádzalo napríklad aj pre-
sťahovanie a vytvorenie priesto-
ru pre miestnu mimovládnu 
organizáciu OZ Ulita. Presun 
by pritom predstavoval aj 2 voľ-
né bytové jednotky v  ubytovni 
Kopčany.“ Ďalšími možnosťami 
sú napríklad sociálna služba pre 
ľudí bez domova, materská škola 
alebo po zmene územného plá-
nu nájomné byty či ambulan-
cie pre základnú zdravotnícku 
starostlivosť alebo kombinácia 
viacerých. 

„V danom území je plánova-

ná aj rozsiahla developerská 
výstavba a  je potrebné využiť 
synergický efekt týchto projek-
tov pre zvýšenie kvality života 
na Kopčianskej...,“ uvádza sa 
v uznesení. (pn)

 foto: Magistrát

Na Kopčianskej chce mesto zvýšiť kvalitu života
Aj z toho dôvodu mestskí poslanci odsúhlasili kúpu 
administratívnej budovy od Rímskokatolíckej cirkvi.

Kaplnka dostala peniaze
Mestskí poslanci schválili dotáciu 40-tisíc eur na rekonštrukciu 
Kaplnky sv. Kríža v starohájskom lesíku.

Diskusiu však ešte zrej-
me vyvolá následná preme-
na okolia. Pred kaplnkou 
má okrem iného pribudnúť 
mobilný oltár a  okolo neho 
dlažba, tiež 59 lavičiek z dreva 
na kamenných podstavcoch 
a zem pod nimi vysypaná štr-
kom alebo mlatom. Celý výsek 
navrhli architekti ohraničiť ži-
vým plotom. (pn)

bude zavlažovaný trávnik
Z parkoviska

Revitalizovaných bude až 
14 472 m2 a celková cena 

prác sa má vyšplhať na viac 
ako 500-tisíc eur. Najviac pe-
ňazí sa použije na odstránenie 
doterajšieho stavu a  odvozu 
starého betónu a  asfaltu na 
smetisko.

V prvej etape, ktorá má tr-
vať dva až tri mesiace a vyjde 
na takmer 314-tisíc eur, čaká 

rekonštrukcia priamo blízke 
okolie pamätníka (cca 7-tisíc 
štvorcových metrov), neskôr 
sa premení na zavlažovaný 
trávnik aj druhá polovica, 
konkrétne asfalt za Divadlom 
Aréna, kde v  súčasnosti par-
kujú autá.

Spevnené plochy nahradí 
zeleň, teda trávnik a  nové 
stromy. Pribudnú nové pe-

šie ťahy, ktoré sa napoja až 
na chodníky na nábreží. 
Pietnosť miesta má umocniť 
i  nové osvetlenie. Pokiaľ ide 
o  mobiliár, bude rôznoro-
dý.   V  blízkosti samotného 
pamätníka budú umiestne-
né štyri betónové bledošedé 
kvádre na sedenie. V  rámci 
križovania chodníkov budú 
do ich lemu z  kamenných 
kociek zakomponované dlhé 
betónové bloky, ktoré sú na-
vrhnuté tak, aby mohli byť 
využité ako lavička. Pozdĺž 
chodníkov budú rozmiest-
nené aj drevené lavičky. 

V  prvej etape sa osadia šty-
ri, v  druhej etape sa pozdĺž 
dobudovaných komunikácií 
doplní ďalších osem kusov 
lavičiek.

Okolie Pamätníka obetiam 
extrémizmu na Tyršovom 
nábreží v Petržalke, ktorý po-
známe ako pamätník Daniela 
Tupého, rekonštruuje mesto 
v rámci programu Živé mies-
ta. (ms)

foto: in, magistrát

V okolí pamätníka Daniela Tupého prebieha 
premena za pol milióna eur.

V druhej etape sa na par-
čík premení táto plocha, na 
ktorej v súčasnosti parkujú 
autá.

Vizualizácia budúcej 
podoby pamätníka.

Projekt je rozdelený na dve etapy. Prvá je vyznačená oran-
žovou, druhá žltou farbou, dolu sivou vidíte Divadlo Aréna.
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Cher je po uši zaľúbená do 
nového šéfa. Je krásny ako 
obrázok, múdry a zábav ný, no 
vôbec si ju nevšíma. Ak, tak iba 
vtedy, keď mu treba uvariť kávu. 
Ako mu dokáže, že je preňho 
tá pravá? Sa rah túži po dieťati 
s mužom, ktorého mi luje. David je 
však ženatý. Existuje aspoň nádej, 
že manželku opustí? Deb by sa 
mala tešiť na svadbu s milovaným 
snú bencom Markom, ale jej 
svokra chce mať všetko pod kon-
trolou. Zmení sa De bin vysnívaný 
deň na nočnú moru?

Keď úctyhodný sir Horace 
Stanton-La cy odíde na pracovnú 
cestu do Južnej Ameriky, nechá 
svoju jedinú dcéru So phy u sestry 
Elizabeth Rivenhallovej, ktorá býva 
s rodinou na Berkeley Squa re. 
Lady Ombersleyová súhlasí, že 
sa ujme mladej netere, no ani jej 
ne napadne, že veselá, impulzív-
na a ne všedná dievčina vtrhne 
do londýnskej spoločnosti ako 
víchor a načisto roz metá všetky 
konvencie a tradície. So phy veru 
nie je spôsobná mladá dáma, akú 
Rivenhallovci očakávali, keď sa 
jej ujali. 

Everly Pennová neverila na lásku. 
Celé roky sa prizerala, ako jej 
mama trpí v násilnom vzťahu. 
Zážitky z detstva ju natoľko trauma-
tizovali, že si mužov ne pripúšťala 
k telu. Nechcela sa zamilo vať. A už 
vôbec nie do svojho vyučujú ceho. 
Ibaže Nolan Gates je šarmantný, 
inteligentný, sexi a iba pri ňom 
dokáže byť Everly sama sebou. 
Len jemu doká že otvorene 
povedať, že netuší, čo chce od 
života a že študuje len preto, aby 
bola mama šťastná. Čím bližšie ho 
spoznáva, tým viac ju to k nemu 
ťahá.

Strhujúca lekárska dráma od obľú-
benej svetovej autorky Danielle Steel 
odohrá vajúca sa v San Franciscu 
aj v Paríži. Šty ria traumatológovia 
dostanú jedinečnú príležitosť zmeniť 
svoj život. Najlepší le kári vo svojom 
odbore zrazu čelia naj väčšej výzve 
v živote. Týchto výnimočných ľudí 
vybrali na jedinečný projekt. Majú 
spolupracovať s podobnými kolegami 
v Paríži na výcvikovom pro grame hro-
madných nešťastí. Stačí však jedna 
masová tragédia a v ich dočasnom 
parížskom živote nastane zlom.

Existovala na Slovensku policajná 
cho botnica? Vznesené obvi-
nenia a prá voplatné odsúdenia 
bývalých policaj ných funkcionárov 
nasvedčujú, že jej chápadlá k nám 
siahajú. Peter Šloser opäť pouka-
zuje na krivákov z najvyš ších po-
schodí slovenskej polície a zrad-
cov, ktorí sa spreneverili svojmu 
posla niu. O život pôjde nielen 
ministrovi vnútra, horúco bude aj 
v mafiánskej ro dine Šenkovcov. 
Ako tieto dva prípady súvisia, kto je 
vrahom a zvíťazí spravodlivosť?

Angela Marsonová: 
TRI ŽELANIA

Georgette Heyer: 
ŠIBALSKÁ SOPHY

Mona Kasten: 
DÚFAŤ ZNOVA

Daniele Steel: 
BOD ZLOMU

Peter Šloser: 
SPOLOK JUDÁŠOV

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

„Ľudia prichádzajú vystrašení a v strese 
z cudzieho prostredia. Upokojí ich, keď 

ich privítajú krajanky. Štyri Ukrajinky sa tu 
striedajú v 12-hodinových zmenách,“ ho-

vorí Stanislav Pešek, predseda občianskeho 
združenia Dobrovoľná civilná ochrana, 

ktoré zabezpečuje chod zariade-
nia núdzového ubytovania pre 

odídencov z Ukrajiny. Na to sa 
dočasne premenila športová 

hala na Prokofievovej ulici. 

Občianske združenie 
Dobrovoľná civilná 

ochrana funguje štyri roky. 
V  deviatich okresoch po ce-
lom Slovensku má zhruba 
150 členov. Tí sú pripravení 
pomáhať ľuďom v  krízovej 
situácii. Napríklad na hrani-
ciach boli hneď na tretí deň 
po tom, ako vypukla vojna. 
Počas prvej vlny pandémie 
mali za rok 2020 17,5-tisíca 
hodín dobrovoľníckej práce 
v  teréne. V  hale na Prokofie-
vovej sa striedajú dvanásti. 
Popritom stíhajú aj bezplat-
né dezinfekcie škôlok, škôl 
a  sociálnych zariadení. Majú 
na to špeciálnu technológiu 
a  poplatok žiadajú len od 
firiem. Robia prednášky aj 
prezentácie prvej pomoci. 
Stanislav Pešek ma prekva-
pí informáciou, že najvďač-

nejšou ukážkou na školách 
a v škôlkach je správne umý-
vanie rúk. „Máme statív s UV 
svetlom a  špeciálny gél na 
ruky. Dieťa si ním umyje ruky 
tak, ako si bežne umýva, keď 
gél vyschne, dá ruky pod UV 
svetlo a vidí, že len časť, kto-
rú si umylo dobre, svieti. Je to 
pre nich neskutočná zábava 
a  pritom sa učia, ako si ruky 
správne umývať.“

Z  veľkých projektov zdru-
ženia sa vyníma plán vybu-
dovať v úkryte civilnej ochra-
ny v areáli Základnej školy Na 
dolinách v  Trenčíne školiace 
stredisko. Ide o slovenský uni-
kát, ktorý by chceli preniesť 
aj do ďalších miest ako je 
Bratislava. Vzdelávanie bude 
zamerané na civilnú ochranu, 
správne reakcie na krízové 
udalosti, či prvú pomoc.

Pomáhajú ľuďom  
v krízovej situácii

Prestupná stanica 
ukrajinských odídencov

Športová hala Prokofievova:

Aktuálne je v  nej ubyto-
vaných 20 odídencov, 

ale ich počty sa stále menia. 
Štandardne ich tu nájdete tri 
desiatky. Prokofievova je jedi-
ným zariadením, kde odíden-
cov prichýlia aj s  ich domáci-
mi zvieratami. Už tu mali psy, 
mačky aj papagáje. 

Stanislav Pešek ma víta vo 
vstupnej hale, ale hneď odbie-
ha, pretože treba prebrať dar 
– párky a salámy od známeho 
predajcu mäsových výrob-
kov. „Mestská časť sa stará 
o obedy a večere, my hľadáme 
spôsoby, ako zabezpečiť ra-
ňajky,“ hovorí mi, keď sa vráti. 

K o n t a k t y 
získalo zdru-
ženie už počas 
pandémie, niečo 
nakupujú z  vlastných 
financií, veľmi im pomáha 
aj platforma Kto pomôže 
Ukrajine. Vďaka tomu majú 
prichádzajúci jedlo a  všetko 
nevyhnutné, aj keď dorazia až 
v noci.

Väčšina prichádza so sta-
tusom odídenca z mestského 
Asistenčného centra pomoci 
na Bottovej. Vo vstupnej hale, 
kde nájdu aj lekáreň, sa otes-
tujú na covid, nasleduje re-
gistrácia. O tú sa starajú štyri 

Ukrajinky, ktoré sa striedajú 
v  12-hodinových zmenách. 
„Je to veľká pomoc. Vysvetlia 
im, ako sa dostať do mesta, 
do nemocnice, boli s nimi už 
aj na obhliadkach bytov.“

Dnes je tu Irina s  dcérou 
Irinou. Utiekli aj s  vnučkou 
z  Charkova hneď na začiat-
ku vojny. Ďalej do Európy, 
ako väčšina Ukrajincov, sa 
nechystajú. V  Bratislave žije 
už šesť rokov ich syn a  brat. 

„My už nepôjdeme nikam, 
len domov,“ hovorí staršia Iri-
na, ktorá bola v druhom naj-
väčšom ukrajinskom meste 
riaditeľkou stavebnej firmy 
a  pod sebou mala štyristo 
zamestnancov. Mladšia Irina 
je kožná lekárka. Všetky ich 

plány padli. „Teraz len čaká-
me. Večer si pozrieme správy 
a poplačeme. Hoci sa tu cíti-
me dobre a  všetci sú na nás 
príjemní, chceme ísť domov. 
Avšak, kým sa to neskončí, 
nevrátime sa,“ hovoria mi. 
Vzápätí sa však usmejú a do-

dajú, že všetko bude dobré. 
Rovnaký optimizmus dodá-
vajú aj prichádzajúcim.

Okrem Iriny a  Iriny pra-
cuje v  zariadení aj ich dcé-
ra a  vnučka Katja. Nedávno 
skončila ekonomickú školu. 
Ďalšia Ukrajinka je tiež Katja, 
doma bola reportérka a foto-
grafka. Zariadenie upratuje 
Inna, ktorá na Ukrajine pra-
covala v  závode na výrobu 
a  navrhovanie prúdových 
motorov.

Dobrovoľníci
aj údržbármi

Prichádzajúci by sa mali 
v zariadení zdržať maximálne 

10 dní. Majú tu síce spoločen-
skú miestnosť s kávou, čajom 
a občerstvením aj bezplatnou 
wifi, detský kútik s  premie-
tacím plátnom, ktoré pre 
deti zabezpečili dobrovoľníci 
či uzamykateľné skrinky na 
veci, športová hala však nie 
je miesto, kde sa dá dlhodobo 
žiť. A  nie preto, že kohútiky 
v sprchách či toalety pamäta-
jú ešte socializmus. 

V  telocvični sú vedľa seba 
naskladané desiatky postelí, 
čiastočné súkromie poskytu-
jú len stany, ktoré pripravilo 
združenie pre rodiny s deťmi 
a izolačka. „Občas sú tu ľudia 
o  čosi dlhšie. Jeden chlapec 
čakal na víza vyše dva týždne 
a  teraz sa pokúšame zohnať 
miesto v domove seniorov pre 
jedného dôchodcu,“ pokračuje 
Stanislav Pešek. Hovorí mi, 
že do zariadenia prichádza 
v prípade potreby aj tlmočník 
aj psychológovia, jedna pani 
učiteľka slovenčiny bezplatne 
vyučuje všetkých záujemcov. 
Deťom robia program aj dob-

rovoľníci z Kaspianu a Budat-
ka.

Zariadenie zriadila mestská 
časť, denne to tu však mana-
žujú dobrovoľníci z  civilnej 
ochrany. Každý z  nich má 
svoju prácu, napriek tomu si 
nájdu čas prísť pomôcť. Dnes 
tu je na zmene Roman. Práve 
dezinfikuje všetky priestory. 
Stanislav Pešek, ktorý založil 
a  vedie Dobrovoľnú civilnú 
ochranu, pracuje v  Petržalke 
ako hasič - záchranár. Popri-
tom si stíha robiť doktorát na 
Akadémii Policajného zboru 
v  Bratislave a  venovať sa aj 
10-mesačnej dcére. Ako? To 
je pre mňa záhadou, on však 
tvrdí, že sa to dá. Lúči sa so 
mnou s tým, že musí ísť kúpiť 
ventil na vodovod, ktorý sa 
pokazil. Z  dobrovoľníkov sa 
totiž čiastočne stali aj údrž-
bári, viaceré poruchy riešia 
svojpomocne. Často za vlast-
né. „Na to sme si už zvykli,“ 
skonštatuje s  úsmevom a  už 
ho niet. (in) 

foto: in

Dobrovoľníci vytvorili aj stránku na sociálnej sieti pod názvom – Po-
moc na Prokofievovej 2 Petržalka, vďaka ktorej sa o zariadení dozvedela 

široká verejnosť. „Stáva sa, že obyvatelia sami od seba prídu a prinesú 
potravinovú pomoc, alebo sa prídu spýtať, čo potrebujeme, že idú na nákup 

do obchodu,“ hovorí Stanislav Pešek. (Na fotke s Irinou a jej dcérou Irinou.)

Dobrovoľníci sa ľuďom 
pobyt v hale snažia 
čo najviac spríjemniť. 
Isté veci, napríklad 
vodovodné kohútiky, 
si však pamätajú ešte 
socializmus.
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Povrch na nájazd z  Prí-
stavného mosta smerom 

k Technopolu si „užívajú“ nie-
len vodiči MHD a ich cestujú-
ci, ale aj osobné autá. Prepad-
nuté kanály a hrboly na ceste 
zvlášť motorkári. Dokedy?

 Peter M. 

(pozn. red. Primátor Ma-
túš Vallo na stretnutí Spý-
tajte sa primátora avizoval, 
že od Dolnozemskej cesty 
smerom k  mostu Apollo 
a  k  Prístavnému mostu by 
sa ešte tento rok mal meniť 
povrch.)

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
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„Zážitok“ z jazdy

Nepraktické kovové lavičky
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Kedy opravia tzv. bezbarié-
rový priechod na začiatku 

Turnianskej ulice? V  okolí býva 
sedem vozičkárov ZŤP a asi de-
väť osôb s  chodítkom. Nájazd/
zjazd z  chodníka je v  dezolát-
nom stave, problém prejsť majú 
aj matky s kočíkom. Ďakujeme.

Ladislav

(pozn. red. Už 15.12.2020 
miestne zastupiteľstvo žia-
dalo starostu, aby vyhradil 
v  rozpočte dostatočné fi-
nančné zdroje na realizá-
ciu minimálne 4 lokalít for-
mou komplexnej obnovy 
a minimálne 30 lokalít for-
mou bezbariérových úprav 
chodníkov,píše sa v  kon-
trole uznesení miestneho 
zastupiteľstva k  30. aprílu 
2022. „Dňa 02.06.2021 sa 
na zasadnutí Komisie do-
pravy, mobility a bezbarié-
rovosti prebrali možnosti 
v  rámci debarierizácie 
Petržalky a  boli vytypova-

né viaceré priechody pre 
chodcov, ktoré je potrebné 
upraviť na bezbariérovosť. 
Tento zoznam bol priebež-
ne dopĺňaný, aj na základe 
podnetov od občanov.“ Re-
alizovali sa čiastočné opra-
vy cestných komunikácií 
na Jungmannovej, Jirásko-
vej, a opravy výtlkov vo vy-
braných lokalitách. Kom-
plexná obnova minimálne 
4 lokalít a  bezbariérové 
úpravy chodníkov sa plá-
nujú počas roka 2022. Bol 
zrealizovaný prieskum trhu 
na bezbariérové priechody 
Hálova a Fedinova.)

Potrebujeme bezbariérový 
priechod

VA Š E  N Á Z O R Y

Poď na 
mestskú 

pláž

M E S T S K Á  P L Á Ž  N A  T Y R Š OVOM  N Á BR E Ž Í WWW.TYRSAK.SK

Vo vnútrobloku na Šuste-
kovej máme  20 takýchto 

nepraktických lavičiek. V  lete 
pália a v zime chladia....

 Čitateľka

(pozn. red. „Vo vnútrobloku 
má byť drevená lavička,“ vyjad-
ril sa primátor Matúš Vallo na 
stretnutí s obyvateľmi Petržal-
ky. Kovové lavičky sú mestské...) 

Čo sa robí na 
Kutlíkovej?

S  potešením evidujem, že 
dosluhujúci chodník a  cyk-
lochodník na Kutlíkovej sa 
dočkal a prebieha jeho kom-
pletná rekonštrukcia. Ďakuje-
me! Pavol L.

(pozn. red. Mesto rekon-
štruuje chodník a pripravu-
je cyklotrasu na Kutlíkovej 
od križovatky s Romanovou 
po Starohájsku. Po nej sa 
spoja dve hlavné cyklistické 
tepny v Petržalke. Staroháj-
ska, ktorá ide od Rusovskej 
cesty aj popri Chorvátskom 
ramene a  cyklotrasa na 
Dolnozemskej ulici.) 

V  júli 2018 ministerstvo 
práce, sociálnych vecí 

a  rodiny uzavrelo  zámennú 
zmluvu, ktorou vymenilo ob-
jekt škôlky v Petržalke za štyri 
rodinné domy. Novým vlastní-
kom budovy bývalej materskej 
školy sa stala súkromná firma 
a  miestni sa desili, že im pod 
oknami vyrastie ďalší obytný 
dom. OZ Za zeleň Petržalky 
iniciovala petíciu. Jeho pred-
seda, poslanec Pavel Šesták 
na poslednom zastupiteľstve 
informoval: „Objekt kúpila 
Súkromná základná škola 
Felix, ktorá tam začala robiť 
rekonštrukciu. Od septembra 
dá zhruba polovicu do pre-
vádzky.“ Zriaďovateľ SZŠ Felix 
Peter Halák nám potvrdil, že 
s  rekonštrukciou priestorov 
na Tematínskej už začali. „Ro-
bíme všetko preto, aby sme 

tam v septembri mohli otvoriť 
tri prvácke a  jednu druhácku 
triedu. A  potom každý ďalší 
rok budeme postupne pridá-
vať ďalšie,“ odpovedal. „Škola 
Felix sa rozrastá, aktuálne 
máme v  Bratislave 3 praco-
viská– Krásnohorská, Tema-
tínska (budova Paneurópskej 
vysokej školy) a  Karloveská 
(budova Iuventy). V  septem-
bri pribudne táto Tematínska, 
a o rok, v septembri 2023 Vra-
kuňa.“ Podľa vyjadrení deve-
lopera, spolupracovala škola 
Felix aj na projekte združenej 
školy v Slnečniciach. Je to ešte 
aktuálne? „Aktívne pracujeme 
na ďalších budovách. Slneč-
nice však medzi ne nepatria, 
táto lokalita pre nás momen-
tálne nie je aktuálna,“ reago-
val zriaďovateľ.  (in)

foto: Marian Dekan

Už otvorená mestská 
pláž ponúkne tento 

rok niekoľko noviniek. Medzi 
nimi zväčšenie detskej pies-
kovej zóny, s novým ihriskom. 
Aktivity pre najmenších dopl-
ní aj trampolínové centrum. 
Pláž na Tyršáku sa „zazelení“ 
aj vďaka trávnatým plochám, 
kvetom a živému plotu, ktorý 
obkolesí areál. 

Pre návštevníkov, ktorí 
vyhľadávajú aktívny oddych, 
budú k  dispozícii ihriská na 
plážový volejbal. Pripravené 
sú aj diskusie či séria pred-
nášok cestovateľského kina. 
Okrem pravidelných DJ setov 

si návštevníci užijú koncerty. 
Nebudú chýbať ani detské 
predstavenia a program dopl-
nia vedomostné kvízy a letné 
kino. Súčasťou mestskej pláže 
bude aj obľúbený víkendový 
Pop-up Urban Market a,  sa-
mozrejme, plážový bar a food 
zóna s priestrannou terasou.

Každá prevádzka využíva 
kompostovateľný riad a  zá-
lohované poháre. Bioodpad, 
ktorý sa na pláži vyprodukuje, 
bude kompostovaný. Zeleň na 
Mestskej pláži je zalievaná aj 
dažďovou vodou.

Mestská pláž Tyršák bude 
otvorená do 2. októbra a  od 
polovice novembra otvorí svo-
je brány Zimný Tyršák s  via-
nočnou atmosférou. (pn)

foto: in, Tyršák

Z obytného domu 
zišlo, v bývalej 
škôlke bude škola

Ľudia z okolia 
Tematínskej môžu 
byť spokojní. Z bý-
valej škôlky na čísle 
jeden nebudú byty 
ani apartmány, 
objekt bude slúžiť 
ako škola. 

V  prípade Holíčskej samo-
správa vyzvala Bytové 

družstvo Petržalka, vlastníkov 
bytov a  garážových boxov, 
aby do konca apríla vyriešili 
nebezpečne sa nakláňajúce 

betónové zábradlie. Neurobili 
nič, múr sa zrútil. Začiatkom 
mája samospráva vyzvala to 
isté Bytové družstvo Petržal-
ka a  iných vlastníkov bytov 
a  garážových boxov, aby do 

31. mája vykonali neodkladné 
zabezpečovacie opatrenia na 
terase na Rovniankovej 11. 
Tam časť zábradlia vykazo-
vala statické porušenie, záb-
radlie bolo posunuté a hrozil 
pád. Boli sme sa tam pozrieť  
2. júna a nakláňajúci sa múrik je 
opravený! Holíčska bola zjavne 
dostatočné memento.  (in)

foto: MČ Petržalka, in

Déjà vu na terase sa nekoná
Po páde múru na terase na Holíčskej sa iden-
tická situácia opakovala aj v súvislosti s tera-
sou na Rovniankovej 11. 

Mestská pláž myslela aj na deti
Na Tyršáku môžete 

bezplatne využiť 
mini futbalovú arénu 

alebo pravidelné 
hodiny jogy.

S Í D L I S K O

PRED PO
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V  roku 1920 bolo v  Petr-
žalke 270 domov, v roku 

1930 ich už bolo 1600! V  ro-
koch 1920-1930 sa počet 
obyvateľov zvýšil o  neuveri-
teľných 331 percent. Zároveň 
počet domov narástol za je-
diné desaťročia šesťnásobne. 
Petržalka však nebola len prí-
mestské sídlisko, s úhľadnými 

ulicami rodinných domov 
a udržiavanými záhradami, ale 
aj s množstvom primitívnych, 
neudržiavaných, často dočas-
ných obydlí bez hygienického 
štandardu.

V  knihe Každodenný ži-
vot a  bývanie v  Bratislave 
v 19. a 20. storočí ho autor-
ky opisujú takto: „Sociálny 

referent mesta Bratislavy vo 
svojej správe o situácii v ro-
botníckych kolóniách počas 
krutej zimy začiatkom roku 
1929 takto charakterizoval 
Auliesel: Najväčšia kolónia 
chudobných rozprestiera sa 
na kraji Starého hája v hone 
Aulisl. Tam býva niekoľko 
sto rodín, čiastočne v  dre-
vených budovách, čiastočne 
v  iných primitívnych ľudo-
vých prístreškoch. Táto bola 
následkom snehových záve-
jov od Petržalky úplne odlú-
čená. Kolónia sa síce nena-
chádzala na území mesta, 
avšak jej obyvatelia sú väč-
šinou bratislavské rodiny, 
ktoré sa tam odsťahovali 
následkom bytovej núdze... 
Čo tu najviac chýba je osvet-
lenie a  telefonická stanica... 
Lebo následkom nedostat-
ku týchto zariadení klesne 
kolónia na úroveň africkej 
dediny.“

Podobná situácia však bola 
v  tej dobe aj v  ďalších loka-
litách Bratislavy. Napríklad 
pozdĺž Brnianskej (niekdajšej 
Lamačskej) cesty v  oblasti 
zvanej Westend. 

Ján Čomaj v knihe Petržal-
ka Engerau – Ligefalu cituje 
Štefana Feketeho: „Kto po-
znal ktorúkoľvek z osád okolo 
roku 1932, vie si dobre pred-
staviť tie núdzové domčeky, 
zhotovené z dreva a rôzneho 
odpadového materiálu, na-
zbieraného na petržalských 

Š P O R TH I S T Ó R I A

 

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 zákaz-

níkov.  Zavolajte a staňte sa ďalším z nich! 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 0940 653 651   
0919 205 521 

HROBOV 
Čistenie: Jednohrob 100€ 65€    Dvojhrob  150€  95€ 
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 

Ing. Miroslav Greisiger 

ŽULOVÉ POMNÍKY už od 550€ vrátane nápisu!*   
ŽULOVÉ KRYCIE DOSKY už od 550€ * *cena záleží od zvoleného materiálu (farby žuly) 
Doprava a odvoz starého materiálu ZDARMA!!                                                              
Renovácie hrobov,  vázy a svietniky, tabuľky s menami (aj sklenené), fotografie, obkladanie hrobov, 
krycie dosky 
 

 Ceny platia pri   objednaní 
do 31.7.2022 

Petržalčanom bezplatné lekcie
Každý piatok od 17.00 h do 20.00 h sa na 
Národnom guľodrome na Tyršovom nábreží 
venuje Petržalčanom reprezentačná tréner-
ka v petangu Jana Lazarová. Máte chuť si 
zahrať? Vítané sú celé rodiny, vrátane sta-
rých rodičov, tréning je bezplatný a požičajú 
vám aj gule.

„Stretávame sa už od 
konca apríla, pravi-

delne, keď neprší. Tréning tu 
v tom čase majú aj petangis-
ti z Petržalky a moji junior-
skí zverenci, takže ktokoľ-
vek príde, môže si s  nami 
po základnej inštruktáži aj 
zahrať,“ hovorí Jana Laza-
rová, ktorá pre Petržalčanov 
pripravila projekt Pétanque 
akadémia Univerzum pre 
Petržalku. Mestská časť jej 
naň poskytla grant, a tak má 
až do 30. septembra každý 
záujemca o  petang jedineč-
nú šancu naučiť sa základy 
od niekoľkonásobnej repre-
zentantky v  petangu, ktorá 
hrá túto francúzsku hru už 
21 rokov.

Šport, na ktorý  
nie je nikdy neskoro

Sledujem 9-ročného Luky-
ho, ktorý radí svojej babičke 
Tonke, ako najlepšie hodiť 
guľu ku košonu. „A to som 
Lukyho priviedla k  petan-
gu ja!“ smeje sa stará mama. 

Opodiaľ   skúšajú svoje prvé 
hody štyria ukrajinskí chlap-
ci. Tá radosť, keď to vyjde, je 
nákazlivá. Tiež máte chuť  to 
skúsiť.

„Šli s  mamami okolo, keď 
sme trénovali a už sú na tre-
ťom tréningu,“ hovorí Jana La-
zarová o  tom, ako pribúdajú 
noví záujemcovia. „Veľa ľudí 
sa pri nás pristavuje a ja ich 
hneď pozvem sa k  nám pri-
dať. “

Hoci akadémia primárne 
slúži pre deti do 18 a  senio-
rov od 60 rokov, vítané sú 
celé rodiny. „Deti nám v  pe-
tangu chýbajú a pre seniorov 
je tento šport ideálny. Sú na 
čerstvom vzduchu pri fyzicky 
nenáročnej aktivite. Ak ich 
však hra chytí, aj v šesťdesiat-
ke môžu na Slovensku spraviť 
športovú kariéru.“

Petang je výnimočný 
v  tom, že prepája vekové ka-
tegórie. Hrať spolu v  jednom 
tíme môžu starí rodičia aj 
rodičia s  deťmi a  neraz deti 
dokážu poraziť dospelých. 

Trénerka petangu ponúka

Rovnako v  ňom ženy doká-
žu konkurovať mužom, čo sa 
v  športe často nevída. „Keď 
medzi nás príde človek, ktorý 
petang nikdy nehral, naučíme 
ho, ako sa guľa drží a hádže 
a prepojíme  začiatočníkov so 
skúsenejšími. Veď počas hry 

sa učí najlepšie.“
Veľa ľudí vníma petang 

ako seniorský šport. Nie je 
to pre deti príliš statická 
hra? „Keď ho vyskúšajú,  buď 
ich to baví alebo nie. Mno-
hé sú však fascinované, že 
môžu strieľať gule a  vôbec 
im neprekáža, že je to taký 
„prechádzací“ šport. A  na-
príklad pre deti s poruchami 
koncentrácie, je to výborná 
aktivita, ktorá ich učí upo-
kojiť sa,“ hovorí trénerka.

Hľadanie talentov
Petržalčanka Jana Lazarová 

nosila myšlienku petangovej 
školy v  hlave už dávno. Ešte 
keď sa hrávalo v  prezident-
skej záhrade, nakrúcala videá, 
v ktorých vysvetľovala postoj 
a  techniku hodov. Je učiteľ-
kou angličtiny, učiteľstvo má 
v  sebe. „Chcem ľuďom odo-
vzdať to, čo som sa naučila 
od svojho majstra petangu,“ 
vysvetľuje motivácie niekoľ-
konásobná reprezentantka 
a  reprezentačná trénerka 
juniorských tímov do 18 ro-
kov a kategórie „espoir“, čo sú 
mladí od 18 do 23 rokov.

V  Slovenskej federácii pé-

tanque   rozbehla v  rámci 
pôsobnosti v  prezídiu fun-
govanie Centra talentovanej 
mládeže. Vďaka jej tréningom 
máme po rokoch štyroch hrá-
čov, ktorých môžeme postaviť 
do juniorského tímu a poslať 
na šampionát.

Pétanque akadémia Uni-
verzum má ambíciu stať sa 
veľkým projektom, tak pre 
etablovaných hráčov ako aj no-
váčikov. Talentovaným hráčom 
z  petangovej komunity chce 
dávať príležitosť zúčastňovať 
sa na prestížnych turnajoch 
v zahraničí. Tých nových však 
treba nájsť. Preto akadémia 
organizuje pre verejnosť tré-
ningy na Tyršáku, v Šamoríne 
sa chystajú pravidelné nedeľné 
popoludnia a  petang v  det-
ských táboroch. Inštruktori 
akadémie koordinujú turnaje 
v  rámci teambuildingov a  dá-
vajú záujemcom individuálne 
hodiny, podobne ako tréneri 
vo fitness centrách. „Ak začia-
točníka petang chytí a chce po-
kračovať, môže začať chodiť na 
turnaje a stať sa členom klubu, 
napríklad u nás v Univerzum 
petanque clube,“ dodáva. (in)

foto: in

Petang je finančne nenáročný, bežnú 
sadu gúľ kúpite už od 20 eur.

Informácie a foto sme čerpali z kníh 
Ján Čomaj – Petržalka – Engerau – Ligetfalu.

Viera Obuchová, Marta Janovíčková
Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí

Knihy vyšli vo vydavateľstve Marenčin PT.

Najchudobnejšie štvrte starej Petržalky: 
Jednu časť volali aj Psia kolónia

Na okraji Starého 
hája vznikla v roku 
1923 kolónia, ktorá 
sa stala útočiskom 

chudobných robot-
níkov bratislavských 
i petržalských továr-
ní a nezamestnaných 
najmä v čase hospo-

dárskej krízy.

Pred 100 rokmi

skládkach. Veľa ľudí bolo 
v tom čase bez zamestnania, 
takže nemali z čoho zaplatiť 
ani nájomné.   Preto každý, 
kto si mohol zakúpiť hocija-
ký malý pozemok, snažil sa 
postaviť si na ňom vlastný 
domček. Keď si nemohol po-
staviť riadny dom, postavil 
aspoň núdzový, do ktorého 
sa často vmestili len posteľ, 
sporák a  stôl.   Vtedy zača-
li vznikať na Psej kolónii 
núdzové domčeky, ktoré sa 
potom podľa finančných 
možností majiteľa postupne 
zväčšovali.  Keď si stavebník 
vyplatil dlh, na postavenú 
chyžu, ktorá sa mu predsa 
len pozdávala malá, pri-
budoval k  nej ďalšiu a  keď 
vyplatil aj tú, pristaval zase 
jednu miestnosť, atď.. Tak si 
možno vysvetliť, že asi 16m² 

bytového priestoru, čo je 
obyčajne veľkosť normálnej 
bytovej miestnosti, pokrýva-
jú strechy s  rozličným sklo-
nom a krytinou z rozličného 
materiálu. Takýto domček 
vyzerá ako labyrint v minia-
túre.“

V  Ovsišti bolo ešte po 
druhej svetovej vojne z  340 
domov viac ako 250 chatr-
čí a  núdzových prístreškov, 
v  Aulissel (Starý háj) z  275 
domov 180 chatrčí.   Jedna 
časť sa pre vzhľad a množstvo 
túlavých psov volala Psia ko-
lónia. Najhoršie na tom bolo 
Elýsium, chudobná štvrť pri 
Dunaji (lokalita pri kúpalisku 
Lido, pozn.red.). Takýto bol 
stav ešte aj po veľkom rozma-
chu výstavby v  rokoch prvej 
ČSR, a  tak ho zdedila aj po-
vojnová Bratislava. (pn)

Po rozcvičke nasledujú základy techniky hodu. Najzaují-
mavejší je však vždy zápas. A to nielen pre deti.

Petržalka v 30-tych rokoch 
20. storočia: Neboli tu 
len úhľadné ulice rodinných 
domov, ale aj množstvo 
primitívnych obydlí.
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Reklama bude aktivna od 07.06. do 25.06.2022

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

Dúbravka 
- Pri Hrubej lúke 2

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

NAŠE OBCHODY:

OTVÁRACIE HODINY: Petržalka
- Námestie hraničiarov 13

Ružinov
- Trnavská cesta 74
- Prešovská 37/A

Kaviár z pstruha lososa , 
50 g, 100 g = 8,54

Petržlen 120 g, 1kg = 12,42 
Koprová partia
200 g, 1 kg = 7,45

Pelmeni „Retro“ s bravčovým aj 
hovädzím mäsom, 1000 g

Zmrzlina  vo va� ovom pohári,
130 ml, 1 L = 3,77

Oblátkový koláč „Babaevskaja beločka“ so 49% kré-
movou náplňou, posypaný kandizovanými lieskovými 
orieškami v kakaovej glazure, 250 g, 1 kg = 11,96

Vanilková  zmrzlina so Salkom / Ruská 
zmrzlina s vanilkovou príchuťou 
„Monolith“, 400 ml, 1 L = 2,98

Ibištek kvet čaj
50 x 2g

100 g

Vodka „Khortytsa Classic“ / 
„Khortytsa Silver Cool“
40% obj., 0,5 L, 1 L = 3,18

Polosladké gruzínske 
červené víno „Achašeni“,
Červené víno z 
východného Gruzínska 
„Kindzmarauli“ 0,75 L,
1 L = 10,65

Pivo „Baltika č. 3“, 4,8% obj./ 
Pivo svetlé „Jelen“, 4,6% obj., 
0,45l/ 0,5 L, 1 L = 0,00 / 

5.994.99

1.59

2.990.491.19

7.99
7.991.49

0.99

Reklama bude aktivna od 07.06. do 25.06.2022 Polosladké gruzínske 
červené víno „Achašeni“,
Červené víno z 
východného Gruzínska 
„Kindzmarauli“ 
1 L = 10,65

7,99 1,59

0,591,49

6,59

1,99

3,59

1.2911,998,59

Joseph 
Joubert
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