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Je to totálne zamotané. Od terasy 
dávajú všetci ruky preč. Pritom 

viceprimátorka Tatiana Kratochví-
lová už takmer pred dvoma rokmi 
avizovala, že magistrát komunikuje 
so správcom, Bytovým družstvom 
Petržalka ohľadom opravy terasy na 
Jungmannovej 2-20 a  je ochotný sa 
na oprave spolupodieľať. Rokova-
nia zjavne k  ničomu neviedli, keďže 
petržalský stavebný úrad ako orgán 
štátneho stavebného dohľadu začal 
na základe podnetov od občanov skú-
mať stavebno-technický stav stavby. 
Všimol si skorodovanú výstuž pod-
porných stĺpov a priečnych nosníkov, 
praskliny rôzneho rozsahu, ktorými 

presakuje dažďová voda, opadané 
časti betónu aj betónové zábradlie 
popraskané a  prerastené náletový-
mi drevinami. „V konštrukcii (po-
chôdznej terasy, pozn.red.) a pod ňou 
sa nachádzajú rozvody plynu a elek-
triny, ktorých bezpečná prevádzka 
môže byť zlým stavom telesa stavby 
ohrozená,“ uviedol vo výzve z októbra 
2021, v  ktorej vyzval Bytové druž-
stvo a vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, aby zabránili vstupu osôb 
a  vjazdu motorových a  nemotoro-
vých vozidiel do zásobovacej chodby 
(pod terasou, pozn.red) s  tým, že do 
vykonania opráv budú vstupy do by-
tov a nebytových priestorov zabezpe-

čené z terasy. Správca a vlastníci mali 
taktiež zabezpečiť statické posúdenie 
existujúceho stavu stavby s návrhom 
nevyhnutných potrebných opatrení. 
Termín mali do 28.2.2022. Bytové 
družstvo ako správca dotknutých 
bytových domov priestor ohraničilo 
páskou. „Neprešiel deň a bola strhnu-
tá. Ako mám ja ako osoba zabezpečiť, 
aby tadeto nikto nechodil?“ pýtajú sa 
obyvatelia Jungmannovej 2-20 a  by-
tového domu na ulici Vlastenecké ná-
mestie 7-8, 9-10. „A aký mám vôbec 
vzťah k  tomuto pozemku? Na liste 
vlastníctva k bytu mám predsa jasne 
napísané, čo k nemu patrí. A priestor 
pod terasou tam nie je. Najvyšší čas, 
aby súd určil vlastníka, keď sa inak 
nedá.“

A  kým Bytové družstvo malo za-
medziť vjazd pod terasu, magistrát 
pod ňou maľoval parkovacie boxy 
v  rámci PAAS na Dvoroch 4. BD 
Petržalka magistrát vyzval, aby bol 
súčinný. V zápisnici zo stretnutia zá-
stupcov vlastníkov bytov a BD Petr-
žalka z 10.3.2022 sa píše, že magistrát 
do marca 2022 na písomnú výzvu BD 
Petržalka nereagoval. 

Pokračovanie na strane 6

To, čo sa nedávno udialo na terase Holíčskej, hrozilo 
na Jungmannovej už pred šiestimi rokmi. V novembri 
2016 sa vychýlila betónová podpera a panel na zábradlí 
sa začal zosúvať. Hrozilo, že spadne. Havarijný stav 
vtedy vyriešila mestská časť a avizovala, že preplate-
nie nákladov bude žiadať od mesta. Prešlo šesť rokov, 
petržalský stavebný úrad aktuálne ukladá mestu povin-
nosť odstrániť nevyhovujúci technický stav terasy. Na 
náklady vlastníka terasy. Ale kto ním je?

Športová 
hala v školskom 
areáli
Možná výstavba multifunkčnej  špor-
tovej haly v areáli ZŠ Pankúchova 
vyvolala vášnivú diskusiu „o blahu 
občana“.

Rybári na terase 
bufetu?
Bufety pri Draždiaku sa z roka na rok 
rozširujú, hoci skôr živelne, nejakú 
koncepciu nevidno. 

Kedysi piekli štyri 
a pol tony chleba 
denne!
Príbeh pekárne, ktorá sa už stala sú-
časťou života Petržalčanov, rozpráva 
jej zakladateľ Jozef Kordoš. 

Čo chcete v areáli 
na Haanovej?
V niekdajšom športovom areáli je 
stále možná viacpodlažná zástavba. 
Sľubovali nám, že sa to zmení. Mesto 
aktuálne pripravuje doplnky územné-
ho plánu, Haanova tam však nie je.
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na Jungmannovej nakoniec „hľadať“ súd?
Bude vlastníka terasy

Stromy rastúce na terase 
na Jungmannovej, zďaleka 

nie sú jej jediný problém.



2 • 8. 7. 2022 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 8. 7. 2022 • 3

HC Slovan postaví  
aj plavecký bazén

Ale poďme od začiatku. 
Dva dni pred Štedrým 

dňom 2021 vypísalo Minister-
stvo investícií, regionálneho 
rozvoja a  informatizácie vý-
zvu na multifunkčné športové 
haly s  dotáciou do 1,2 milió-
na eur. Podmienkou podania 
projektu však bolo aj právo-
platné stavebné povolenie na 
halu v  čase podania žiadosti, 
a to do 30.6.2022. To sa zdalo 
byť nereálne. Pre ilustráciu, 
viacúčelová športová hala pri 
Ekonomickej univerzite, kto-
rej základný kameň poklepali 
vo februári 2020 ešte nemá 
ani územné rozhodnutie... 
Nejdeme však riešiť absurd-
nosť termínov ministerstva.

Prečo šiel petržalský úrad 
do tejto misie odsúdenej 
skôr na neúspech? Po prvé: 
„V celej Petržalke nie je jedi-
ná jedna hala, ktorá by spĺ-
ňala súťažné parametre pre 
basketbalistov, volejbalistov, 
hádzanárov, florbalistov, 
futsalistov. Ani jedna jediná 
pre ktorýkoľvek z  uvedených 
športov a  všetky petržalské 
športové kluby v  spomenu-
tých športoch musia chodiť 
hrať oficiálne zápasy mimo 
Petržalky,“ píše starosta Ján 
Hrčka na svojom Facebooku. 
S  mnohými z  nich sme sa 
stretli a  potvrdzujeme, že sú 
z toho nešťastní.

Po druhé: „Za 10 rokov 

Petržalka v súčte zo všetkých 
projektov nezískala dotácie 
na športoviská vo výške 1,2 
milióna eur.“

Po tretie: Športová hala by 
bola verejná. Obec, ktorá ju 
bude spolufinancovať, by ju 
postavila vo svojom školskom 
areáli, od 7:00 h do 14:00 h by 
slúžila pre okolité školy, a od 
14:00 h  do 18:00 h  a cez ví-
kendy pre všetky kluby, ktoré 

dnes obsadzujú telocvične 
tých škôl.

Na veľkú motiváciu tieto 
body stačia. 

Radšej nemať nič, 
ale transparentne!

Téma zastupiteľstva však 
bola, ako sa úradu podarilo vy-
baviť povolenie tak rekordne 

Slovo  
šéfredaktorky

Šanca 
na verejnú halu
Pamätám sa, ako sme po-
čas pandémie sedeli s  deťmi 
v  priestore futbalového ih-
riska, v  areáli ZŠ Pankúcho-
va. Pri plote. Nikomu sme 
nezavadzali. Napriek tomu 
si dal nejaký zainteresovaný 
pán tú námahu, aby prešiel 
celé ihrisko a  povedal nám: 
Vaše deti tu nehrajú futbal, 
prosím opustite areál. Prišlo 
mi to vtedy smutné. Pohľad 
na obrovský verejnosti nedo-
stupný priestor. Nejde pritom 
o  súkromný pozemok, FC 
Petržalka ho má od mestskej 
časti prenajatý.
Areál tejto základnej školy 
má teraz šancu na reorga-
nizáciu. V  zadnej časti môže 
stáť športová hala. Verejná! 
A že takú Petržalka potrebuje!  
Tretie najväčšie mesto na 
Slovensku nemá funkčnú 
športovú halu, ktorá by spĺ-
ňala súťažné parametre pre 
viacero športov. Pre porov-
nanie - 25-tisícové Topoľča-
ny zrekonštruovali mestskú 
halu a vytvorili v nej aj 2000 
miest na sedenie,  31-tisícový 
Liptovský Mikuláš má vlast-
nú Liptov Arénu, Petržalka 
nič, hoci haly by sa tu uživili 
aj štyri. Samospráva sa aktu-
álne o jednu pokúša. (viac na 
str.2) Je dokonca veľká šan-
ca, že na ňu získa 1,2 milióna 
z výzvy ministerstva, do kto-
rej sa zapojila. Starosta tvrdí, 
že má riešenie aj pre futbalis-
tov a  sľubuje aj referendum, 
v ktorom sa Petržalčania vy-
jadria, či halu chcú. 
Dovolím si tvrdiť, žeby sme šli 
sami proti sebe, keby sme ju 
odmietli.
 Ingrid Jarunková
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 
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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)

Možná výstavba multifunkčnej športovej 
haly v areáli ZŠ Pankúchova vyvolala na 

miestnom zastupiteľstve vyše trojhodinovú 
vášnivú diskusiu „o blahu občana“. A to pri-

tom mali poslanci v prvom pláne schváliť len 
to, aby sa Petržalka mohla uchádzať o dotá-

ciu vo výške 1,2 milióna eura na jej výstavbu.

Patrí športová  
hala do školského areálu? 

rýchlo a prečo o hale poslanci 
ani verejnosť nevedeli. Jedna 
vec je, že v  prípade haly na 
„vlastnom“ školskom dvore sa 
môže územné a  stavebné ko-
nanie spojiť. Druhá, že o tom-
to zámere v  podstate úrad 
mlčal. Pretože keby nie, do ko-
nania sa zrejme ako účastník 
prihlási človek, ktorý aj pro-
cesy pri petržalskej električke 
dokázal zdržať celé mesiace. 

Lenže my obyvatelia sme 
po zlých skúsenostiach na 
nervy už len pri zmienke 
o  nejakej novej výstavbe. 
A poslanci nás v tom podpo-
rujú, namiesto toho, aby nám 
prezentovali reálne pre a pro-
ti. Navyše sme si zvykli vyjad-
rovať názor na všetko a cítime 
sa podvedení, že sme neboli 
oslovení. Nevadí, že keby 
úrad inicioval diskusiu v janu-
ári, diskutujeme a hádame sa 
ešte teraz a z dotácie na halu 
by nebolo nič. Ale bolo by to 
transparentné! 

Iste, postup úradu nie je 
celkom „kóšer“. Ale to nie 

je ani termín a  podmienky 
ministerstva a ani to, že ten-
to štát umožňuje jedinému 
človeku umelo naťahovať 
stavebné konania po celom 
Slovensku.

A  napokon, schválenie 
spolufinancovania v  prípade 
podania žiadosti o  dotáciu 
neznamená, že dotáciu Petr-
žalka aj dostane, ani to, že sa 
hala začne stavať. A tak uzne-
senie nakoniec cez poslancov 
prešlo.

 
Kompromis existuje

V  Petržalke môžeme mať 
do decembra 2023 špičkovú 
športovú halu. V  kontexte 
toho, že rozpadávajúcu sa 
Prokofievovu, kde treba in-
vestovať minimálne 600-tisíc 
eur, nikto nechce a areál župy 
pri Slnečniciach (str.3) je 
hudba budúcnosti, je to úžas-
ná správa.

Otázka je, kde bude umiest-
nená. A  to bola ďalšia téma 
diskusie. Priamo na školskom 
dvore medzi dvoma školami 

ju obyvatelia odmietajú. Prav-
du mal jeden z  obyvateľov, 
ktorý skonštatoval, že dvor 
je miesto evakuácie pre deti 
z  troch škôl. Na dvore trávia 
čas aj cez prestávky a v druži-
ne, o  tento priestor by prišli. 
Obyvatelia sa obávali aj toho, 
aby hala neskončila ako blízky 
futbalový areál, ktorý je síce 
krásny, ale verejnosti neprí-
stupný. 

Kompromis sa však črtá 
v  zadnej časti dvora, pri le-
síku pri pumpparku. Na túto 
alternatívu je prístupnejších 
viac ľudí. Starosta na zastu-
piteľstve povedal, že minis-
terstvo s  presunutím haly 
v  rámci jednej parcely prob-
lém nemá a  v  rámci upoko-
jenia situácie sa zaviazal aj 
k  tomu, že k  umiestneniu 
haly urobí počas jesenných 
volieb miestne referendum. 
„Keď nebude úspešné, hala 
nebude,“ skonštatoval s  tým, 
že rozhodnú Petržalčania. To 
by šlo, nie? (in)

foto: Fb Ján Hrčka, in

HC SLOVAN Bratislava má 
záujem o výstavbu troch hoke-
jových hál v areáli BSK neďale-
ko Slnečníc, pričom minimálne 
jedna bude spĺňať atribúty 
a kritériá IIHF pre plnohodnot-
né využitie pre medzinárodné 
zápasy.  Bude sa podieľať aj na 
nákladoch na infraštruktúru 
v území.

Klub bude gestorom hoke-

jovej časti vrátane hokejovej 
akadémie v  rámci Strednej 
športovej školy Ostredkova, 
ktorá je ďalším z partnerov BSK 
pri výstavbe areálu. V prvej fáze 
výstavby sa ráta so školským 
zázemím školy, vrátane atletic-
kého oválu a  hokejovej časti, 
ktorej súčasťou bude plavecký 
bazén.  (pn)

foto: BSK

Na poslednom Zastupiteľstve BSK schválili 
župní poslanci prenájom pozemku v Petržal-
ke pre HC SLOVAN. Vyrastie na ňom hokejová 
akadémia a krytý bazén ako súčasť projektu 
Kampus zdravia a športu. 

Patrí!

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA

Krásny, ale pre verejnosť nedostupný priestor v zadnej 
časti školského dvora. Tu by mohla stáť nová športová hala.

Pôvodný zámer postaviť halu medzi dvoma školami, sa málokomu pozdával. Alternatí-
va však existuje.

➤

➤
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Eurovea Tower je už najvyššou budovou  
na Slovensku, narastie ešte o vyše 40 metrov

Výstavba pokračovania komple-
xu Eurovea sa začala koncom 

roka 2019. Začiatkom nasledujúce-
ho roka postupovala  vŕtaním pilót, 
na jar pribudol prvý žeriav a  dôle-
žitý míľnik prišiel na rad v  septem-
bri 2020, keď sa tri dni nepretržite 
betónovala základová doska mra-
kodrapu. Následne začala veža rásť 
do výšky – po dokončení podnože 
s  15-metrovými nosnými stĺpmi 
v  tvare V  pribúdajú štandardné by-
tové podlažia tempom v  priemere 
každých 11 dní. Aktuálne budované 
poschodie zobrazuje digitálny disp-
lej na šplhacom debnení.

„Eurovea Tower je už jasne vidi-
teľná v  panoráme Bratislavy. V  jej 
okolí sú sústredené veže s  približ-
ne rovnakou výškou okolo 100 až 
115 metrov a tvoria tak monotónnu 
„stenu 115“. Už v  najbližších me-
siacoch uvidíme, že 168-metrový 
mrakodrap pomôže túto stenu roz-
biť a kompozične rozohrať pohľady 

na moderné centrum mesta,“ myslí 
si Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ 
JTRE.

Mrakodrap vzbudzuje od za-
čiatku pozornosť širokej verejnosti 
a  stretol sa aj s  veľkým záujmom 
kupujúcich. O byty bol od začiatku 
obrovský záujem a  takmer všetky 
sú už predané. „Za najcennejšie 
a  najhodnotnejšie bývanie v  byte 
v Bratislave považujem to, ktoré sa 
spája s  vodou, nábrežím Dunaja. 
Ak je zároveň spojené aj s centrom 
mesta s  jeho širokou ponukou slu-
žieb, vybavenosti, kultúry i  gastra 
v  pešej dostupnosti, je to ďalšia 
pridaná hodnota,“ vysvetľuje Pavel 
Pelikán.

Priebeh výstavby Eurovea Tower 
mapuje dokumentárny film, ktorý na-
krúca režisér Jaro Vojtek, tohtoročný 
držiteľ ocenenia Slnko v  sieti v  tejto 
kategórii. „Hlavná postava je mra-
kodrap a to, ako sa rodí, a pri ľuďoch, 
ktorí ho stavajú, sa zameriavam naj-

mä na ich náplň práce. Zaujíma ma, 
ako jednotlivé profesie pribúdajú aj 
ubúdajú počas výstavby, no film bude 
viac o technických špecifikách stavby 
samotnej. Spoznal som, akí sú dôležití 
statici a ich presné výpočty, ale aj de-
tailná ručná práca tesára. Jednotlivé 
zložky a postupy sa na seba viažu, a to 
ma fascinuje,“ povedal o  pripravova-
nom filme Jaro Vojtek v rozhovore pre 
magazín Spojená Bratislava.

Okrem mrakodrapu tvoria pro-

jekt EUROVEA 2 rozšírenie nákup-
ného centra EUROVEA, rezidencie  
RIVERSIDE, administratívne bu-
dov PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y 
a podzemné garáže. Súčasťou vý-
stavby v  rámci mestskej štvrte 
EUROVEA CITY pri Dunaji je aj 
predĺženie nábrežnej promenády, 
vybudovanie bulváru Pribinova 
a  ďalšie nové verejné priestory, ih-
riská i  športoviská. Južné námestie 
pred mrakodrapom s  výhľadom 
priamo na Dunaj oživí nové vizu-
álne dielo, ktorého podobu hľadá 
JTRE vo verejnej súťaži, do ktorej sa 
prihlásilo 60 umelcov zo Slovenska 
a  Česka. EUROVEA CITY sa tak 
stáva srdcom moderného centra 
Bratislavy.

Projekt Eurovea 2
Rozšírenie nákupného centra – 
25 000 m2 obchodnej plochy (spolu 
s existujúcim centrom 85 000 m2)
Eurovea Tower – 47 nadzemných 
podlaží, výška 168 metrov, 400 rezi-
dencií
Eurovea Riverside – 8 nadzemných 
podlaží, 97 rezidencií
Pribinova X – 18 000 m2 prenajíma-
teľnej kancelárskej plochy

Pribinova Y – 22 000 m2 prenajíma-
teľnej kancelárskej plochy
Podzemné garáže – 1 400 stojísk
Predĺženie dunajskej promená-
dy – nábrežný park 25 000 m2, nový 
aktivity park a detské ihriská
Mestský bulvár Pribinova – s novým 
námestím pred Eurovea Tower a novou 
alejou stromov
Prepojenie promenády s autobusovou 
zastávkou na Moste Apollo
Dokončenie – 2023

Prvý slovenský mrakodrap 
EUROVEA TOWER 
prekonal po dokončení 
38. nadzemného podlažia 
výšku 125 metrov a stal 
sa najvyššou budovou na 
Slovensku. Za mrakodrap 
sa podľa medzinárod-
ne uznávaných kritérií 
považuje budova s výškou 
aspoň 150 metrov.  
EUROVEA TOWER  
bude mať po dokončení 
47 nadzemných podlaží 
a dosiahne až 168 metrov. 
Najvyšší bod by mala do-
vŕšiť do konca tohto roka.

V Petržalke hľadám 
k prenájmu 1-izbový byt 
alebo samostatnú izbu.

Volajte na 
0903 433 067

„Konateľ Športových 
zariadení Petržalky, 

p. Hrádela, vypracoval ana-
lýzu prípadnej prevádzky 
a spoločne s oddelením život-
ného prostredia spracovali 
návrh Prevádzkového po-
riadku. V  januári 2022 bolo 
spracované súťažné zadanie 
„Mólo_Antolská“, do ktorého 
boli zapracované podmien-
ky dotknutých orgánov a  or-

ganizácií,“ píše sa v  kontrole 
uznesení adresovanej miest-
nemu zastupiteľstvu. Mest-
ská časť preverovala vhodnú 
formu zabezpečenia návrhov 
v  spolupráci s  Fakultou ar-
chitektúry STU. „Predmet 
súťaže nezodpovedá rozsahu 
požadovanému v  rámci nie-
ktorého z  predmetov výuč-
by študijných programov FA 
STU. Z  uvedeného dôvodu 
bol zvolený formát nezávislej 
študentskej súťaže. Súťaž bola 
vyhlásená dňa 10.06.2022. Vy-
hlásenie výsledkov je plánova-
né do konca augusta 2022.“

(pn)
foto: Matúš Husár

Starí Ovsišťania sa tešia. 
Hodiny, ktoré nefungovali 

desiatky rokov sú opravené. 
Bola to súčasť základnej re-
konštrukcie strediska, ktorá 
aktuálne finišuje.

„Podarilo sa nám to  aj 
vďaka zbierke v Petržalských 
novinách. Je pekné, keď sa 
ľudia zaujímajú o  svoje oko-
lie. A toto je fakt unikát, há-

dam jedny z  troch civilných 
vežových hodín v  Bratislave, 
jediné v Petržalke,“ pokračuje 
Juraj Bratislavský. Do hodín 
pridali aj digitálny systém, 
takže sú presné. V pláne je aj 
podsvietenie hodín a celej lin-
ky, aby veža vyznela aj v noci. 

V  rámci obnovy strediska 
pribudnú aj dva stožiare, je-
den 12-metrový za zmrzlinou 

a jeden 6-metrový pri zámoč-
níctve, so slovenskými vlajka-
mi. (in)

foto: in

Vežové hodiny  
v Ovsišti opäť ukazujú čas!
„Vídam, ako sú ľudia 
na zastávke prekva-
pení, čo to cinká,“ 
hovorí majiteľ ná-
kupného strediska 
v Ovsišti Juraj Bra-
tislavský a dodáva, 
že má od obyvateľov 
pozitívne ohlasy.

Mólo pre loďky nebude ani toto leto
Do marca 2022 chcela samospráva pripraviť 
a realizovať umiestnenie móla na parkova-
nie bezmotorových lodiek na Chorvátskom 
ramene, ktoré by malo byť pod mostom na 
Antolskej. 

Nádoby na 
elektroodpad 
sú späť
Pred rokom ich spoločnosť 
stiahla pre vandalizmus, 
tentoraz sa spojili s  Eko-
charitou.

Nové koše červenobie-
lej farby sú umiestne-

né na stojiskách, kde oby-
vatelia okrem drobného 
elektroodpadu môžu odo-
vzdať aj textil a knihy. Náj-
dete ich na Mánesovom 
námestí 1, Furdekovej 25, 
Jasovskej 33, Gercenovej 
10 - Spojená škola Svätej 
Rodiny. 

(pn)

Stojiská 
by ľudia aj 
chceli, ale...
Magistrát spustil 
ďalšie kolo dotácií na 
opravy kontajnero-
vých stanovíšť. 

Výška dotácie pre jeden 
projekt v  roku 2022 je 5 

000 eur a požiadať o ňu môže 
spoločenstvo vlastníkov by-
tov i  právnická osoba do 
30. septembra 2022. Použiť 
financie je možné na nákup 
materiálov na vybudovanie 
kontajnerového stanovišťa, 
stavebné a  konštrukčné prá-
ce či vytvorenie vegetačnej 
strechy alebo inej zelenej 
plochy.

Stále však platí, že jed-
nou z  kľúčových podmie-
nok získania dotácie je 
vlastnícky vzťah k  pozem-
ku, na ktorom dané stojis-
ko stojí. Samospráva preto 
odporúča navštíviť online 
kataster nehnuteľností. 
Diskusia, bohužiaľ, ukazu-
je, že hoci ľudia stojiská 
chcú, nevedia sa dohod-
núť s vlastníkom pozemku, 
a to ani keď ide o pozemky 
mesta. „Už vyše 20 rokov sa 
snažíme o vybavenie mies-
ta na kontajnerové stojisko 
a  dodnes neúspešne. Petr-
žalka  nás prehadzuje na 
mesto a  mesto na Petržal-
ku. Ide o  lokalitu Wolkrova 
25-29,“ zaznelo vo facebo-
okovej diskusii. „Osprave-
dlňujeme sa, ale keďže ide 
o  parcely magistrátu a  nie 
sú vo vlastníctve našej 
mestskej časti, máme za to, 
že tentoraz pomôcť nedo-
kážeme,“ reagovala samo-
správa. Podobný problém 
má aj Rovniankova 18-24 či 
Belinského 14-16.

(pn)

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk
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„Máme tu PAAS, platíme 
poplatok, a  pozrite sa 

na toto ´územie nikoho´. To je 
plné nerezidentov, ktorí v  zóne 
parkujú úplne bezproblémovo,“ 
hovorí obyvateľka Jungmanno-
vej a  ukazuje na priestory pod 
terasou. Mesto tam v  rámci 
PAAS vyznačilo biele boxy, tie 

sú dnes pretreté sivou farbou. 
Bytové družstvo Petržalka sa 
priestor pred pár týždňami po-
kúsilo opáskovať, ako im to pri-
kázal stavebný úrad. Neprešiel 
deň, pásky boli strhnuté, par-
kuje sa tu veselo ďalej a žiadne 
žlté lístočky za stieračmi nevidí-
te. „Je to veľa podnájomníkov, 

ktorí tu nemajú trvalý pobyt. 
My platíme a  oni pod terasou 
parkujú zadarmo... A  najvtip-
nejšie je, že hoci v zóne, kde nie 
sú vyznačené parkovacie boxy 
parkovať nemôžete, tak na vý-
jazdoch spod terasy sú značky. 
Pre koho?“ 

(in)
foto: inBytové družstvo konalo vý-

lučne z pozície správcu by-
tových domov k   predmetnej 
pristavanej technickej vybave-
nosti (PTV) priľahlej a plniac tak 
všeobecnú prevenčnú povin-
nosť   predchádzania škodám 
na majetku a  zdraví v  zmysle 
príslušných ustanovení plat-
ných právnych predpisov.   

Na to, že   nie sme subjek-
tom, ktorému by mali byť 
adresované podania staveb-
ného úradu v tejto veci upo-
zorňujeme od počiatku tak 
stavebný úrad, mestskú časť 
ako aj   magistrát. Za zásad-
né považujeme pre túto vec 
vyriešenie otázky vlastníctva, 
ktorú však za stavu, ktorý je 
momentálne daný, môže 
ako máme zato vyriešiť len 
súd.  Súčasne považujeme 
za potrebné uviesť, že prá-
ve   družstvo 
o p a k o v a n e 
upozorňovalo 
predovšetkým  
stavebný úrad, 
ale aj   mest-
skú časť ako aj 
magistrát na 
možnosť pri-
jať zo strany 
s t a v e b n é h o 
úradu konkrét-
ne neodklad-
né opatrenia 
v rámci zákonných právomocí 
stavebného úradu (§ 94 ods. 
2 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov), kto-
rými by sa dal riešiť aktuálny 
technický stav PTV, za aktuál-
ne nevyriešenej otázky vlast-
níctva k týmto PTV.

  
 Na základe uvedeného sme 
sa rozhodli   postupovať tak, 
že Bytové družstvo Petržalka 
podá podnet prokurátorovi, 
aby v rámci svojich zákonných 
možností preskúmal postup 
stavebného úradu vo veciach 
výziev, ktoré adresoval druž-

stvu a vlastníkom z priľahlých 
bytových domov. K uvedené-
mu sme požiadali o vyjadrenie 
sa aj vlastníkov z  dotknutých 
bytových domov priľahlých 
k  PTV Jungmannova -Vlaste-
necké námestie, keďže staveb-
ný úrad adresuje svoje poda-
nia aj im. Čo tiež považujeme 
zo strany stavebného úradu za 
minimálne zmätočné. Na svo-
jom júnovom zasadnutí usku-
točnenom v  25. týždni pred-
stavenstvo družstva schválilo 
podanie podnetu na preskú-
manie zákonnosti  vyššie uve-
deného postupu stavebného 
úradu. 

 Napokon ešte v  krátkosti 
k tomu, že magistrát síce dek-
laroval svoju ochotu finančne 
sa spolupodieľať na financo-
vaní odstránenia nevyhovu-

júceho tech-
nického stavu 
p r e d m e t n e j 
PTV Jungman-
nova- Vlas-
tenecké ná-
mestie, avšak 
aj v  prípade 
tohto spolu-
podieľania sa 
je základným 

predpokladom 
p r e u k á z a n i e 
vlastníctva. Na-

vyše z  družstvom zaobstara-
ných a  stavebnému úradu 
dňa 07. 02. 2022 doručených 
cenových ponúk na „diag-
nostiku“ technického stavu 
tejto PTV vyplýva, že len 
vypracovanie tejto diagnos-
tiky by bolo finančne nema-
lým nákladom. Nie je preto 
dôvodné predpokladať, že 
ktokoľvek by sa dobrovoľne 
prihlásil k  zneseniu nákladov 
na vykonanie „opráv“ PTV,   
ktorých technický stav  nebol 
riešený niekoľko desiatok ro-
kov bez relevantne preukáza-
ného vlastníctva.“

Pokračovanie zo strany 1
Dnes sú už biele čiary pre-

maľované sivou farbou, ofici-
álne by sa tam teda parkovať 
nemalo. Autá tam však spo-
kojne stoja a nedostávajú ani 
žlté lístky. Platiaci rezidenti 
priestor pod terasou volajú 
´územie nikoho´ a sú „trocha“ 
naštvaní. (viac v  rámčeku - 
Parkovanie na území nikoho) 

Avizované rokovania za-
interesovaných aktérov 
teda zjavne stroskotali. „Na 
čom?“ pýtali sme sa okrem 
iného hovorkyne magistrá-
tu Dagmar Schmuckovej.  
„S otázkami je potrebné sa 
obrátiť na príslušný stavebný 
úrad, ktorý koordinuje kroky 

s hlavným mestom,“ reagovala 
stručne.

Kto je vlastne  
zodpovedný?

Terasa na Jungmannovej 
2-20 a Vlasteneckom námes-
tí 7,8,9 leží na pozemkoch 
hlavného mesta. Vlastníctvo 
pochôdznej terasy nie je v ka-
tastri evidované. Petržalka 
však vo výzve z októbra 2021 
píše, že „podľa hospodárskych 
zmlúv o  prevode vlastníctva 
národného majetku medzi 
bývalou Výstavbou hl. mes-
ta SSR Bratislavy a bývalým 
SBD Petržalka (predchodca 
BD Petržalka, pozn. red.) 
bolo odovzdané/prevedené 

vlastníctvo 
k  národné-
mu majetku 
– zásobovacie chodby a  po-
chôdzne terasy pri jednotli-
vých bytových domoch Sta-
vebnému bytovému družstvu 
Petržalka 31. 12. 1990.“

Všetky nebytové priestory 
vo všetkých vchodoch sú vo 
vlastníctve BD Petržalka. By-
tové družstvo spravuje všet-
ky byty v objektoch. K terase 
sa však nehlási. V  máji 2022 
vyzvalo vlastníkov bytov, aby 
podpisom potvrdili súhlas 
s  podaním podnetu na vý-
kon dozoru prokurátora nad 
dodržiavaním zákonov mest-
skou časťou Petržalka ako sta-

vebným úradom 1. stupňa pri 
postupe a  opatreniach tohto 
stavebného úradu vo veci 
terás nachádzajúcich sa na 

J u n g m a n -
novej a  ulici 
Vlastenecké 
n á m e s t i e . 
Zjednoduše-
ne – žiadajú 
preskúmať 
z ákonno s ť 
p o s t u p u 
stavebného 
úradu.

Ten im 
totiž poslal 
v  polovici 
mája opako-
vanú výzvu, 

hoci BD Petržalka vlastníkom 
tvrdí, že priestor ohraničili, 
a  stavebnému úradu poslali 
štyri cenové ponuky na diag-
nostiku konštrukcií terás. 
V druhej výzve sa píše, že ak 
BD nezrealizuje požiadavky 
ani v  náhradnom termíne 
„stavebný úrad podľa sta-
vebného zákona zabezpečí 
plnenie povinnosti na vaše 
náklady“. 

Plánuje petržalská samo-
správa investovať do zabezpe-
čenia terasy tak, ako to urobila 
v roku 2016 a potom si nákla-
dy vymáhať od vlastníkov ale-

bo bude čakať na rozhodnutie 
prokurátora, či stavebný úrad 
postupoval zákonne? Alebo 
by mal havarijný stav objek-
tu, ku ktorému sa nikto ne-
hlási riešiť majiteľ pozemku, 
v tomto prípade mesto? „Dňa 
16. júna 2022 sa uskutočnilo 
stretnutie zástupcov mestskej 
časti Petržalka a  hlavného 
mesta Bratislavy, na ktorom 
sa dohodol ďalší postup na 
zabezpečenie stability celej 
terasy Jungmannova. Po vzá-
jomnej dohode stavebný úrad 
uloží mestu povinnosť odstrá-
niť nevyhovujúci technický 
stav terasy. To znamená, že 
hlavné mesto bude mať po-
vinnosť vypracovať statický 
posudok terasy ako aj návrh 
nevyhnutných opatrení na 
zabezpečenie jej stability, a to 
na náklady dotknutých vlast-
níkov terasy,“ informovala nás 
hovorkyňa Petržalky Mária 
Halašková. 

Lenže kto sú tí vlastníci? 
Ľudia v  listoch vlastníctva 
k  svojim bytom časť terasy 
zapísanú nemajú a odmietajú 
celé bremeno rekonštrukcie 
vziať na seba. Problém tak 
zrejme skončí na súde, ktorý 
bude musieť rozhodnúť. To 
však môže trvať roky... (in)

foto: in

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

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

Na terase je vidno niekoľko takýchto provizórnych opráv, tie ale hava-
rijný stav nevyriešia.

„Opíšem vám svoju cestu 
domov,“ hovorí obyva-

teľka Jungmannovej 20. „Mám 
dve možnosti, buď budem 
v  strese alebo budem obiehať 
celý blok. Keď idem od Mosta 
SNP cez Rusovskú cestu do jed-
nosmerky na Jungmannovej, 
riskujem zakaždým, že do mňa 
niekto zozadu nabúra. Odbo-
čujem totiž na križovatke, na 
ktorej idú autá po hlavnej, tým 
dávam prednosť. Ja, keďže od-
bočujem do jednosmerky, mu-
sím dať prednosť aj tým, čo mi 
idú oproti z  Jantárovej cesty. 
Lenže vodič za mnou často ne-

tuší, že ja idem odbočovať do 
jednosmerky, pretože blinker 
vyhadzujú aj tí, čo pokračujú 
na Jantárovú cestu smerom 
k  TPD. Sú tu dve neviditeľné 
prerušované čiary, nikto si ich 
ani nevšimne. Predstavte si, že 
oproti mne ide auto a ja zrazu 
zastavím. Viete, koľko tu už 
bolo havárií? Pár rokov dozadu 
tu platil zákaz vjazdu, pretože 
je to veľmi nebezpečné a ja stá-
le nechápem, kto toto povolil.“

Obyvatelia, s  ktorými sme 
hovorili sa zhodli, že by tam 
mal byť minimálne odbočo-
vací pruh, lenže ten sa tam 

nezmestí. „Alebo tam mala 
byť jednosmerka smerom von 
a  nie dovnútra,“ tvrdia. Aj tak 
tam autá porušujú predpisy 
a  vchádzajú do jednosmerky, 
keď sa domov vracajú od Ná-
mestia hraničiarov.

Prečo? To je tá komplikova-
nejšia cesta domov...

„Keď idem domov od Ná-
mestia hraničiarov, nemôžem 
prejsť cez križovatku, ktorá po-
kračuje po Rusovskej ceste, pre-
tože odtiaľ sa na Jungmannovu 
nedá odbočiť. Takže odbočím 
na Jantárovú cestu, ktorá ide 
rovnobežne s  Jungmannovou 
a  zabočím smerom k  TPD. Av-
šak popri dome ísť nemôžem, 
pretože v  jeho polovici začína 
jednosmerka. Mnoho ľudí, kto-

rí tu bývajú, sa cestou z roboty 
zastaví v  TPD, odtiaľ by bolo 
logické, keby bola celá ulica 
jednosmerná. Nie, naša musí 
byť rozdelená na dve časti. Ta-
kže sa na parkovisku otočím, 
a  idem znova po Jantárovej 
ceste, z  ktorej už môžem na 
jednosmernú Jungmannovú 

odbočiť a  dostať sa k  svojmu 
číslu 20.“ 

Treba veriť, že tento ich 
problém vyrieši rekonštrukcia 
križovatky Rusovská cesta – 
Jantárova cesta, ktorá súvisí 
s  výstavbou predĺženia elek-
tričkovej trate. Kým to však 
bude, obyvatelia sa musia obr-
niť trpezlivosťou.  (in)

foto: in

Cesta domov – komplikovaná alebo s rizikom autonehody

Parkovanie na území nikohoBytové družstvo: Za zásad-
né považujeme vyriešenie 
otázky vlastníctva

Okrem terasy riešia obyvatelia Jungmann-
novej aj komplikovaný vjazd k svojmu domu 
a parkovanie. Majú pocit, že PAAS im vôbec 
nepomohol a chystajú sa spisovať petíciu.

Cyklisti majú na jednosmerke, aj na Jung-
mannovej umožnenú obojsmernú jazdu. To ale 

mnohí vodiči nevedia, takže si chudáci zlíznu 
obvykle kopec nadávok.  

„To, že je tu bezplatné parkovanie 
pre všetkých po 18.00 h do polnoci nám 
tiež teda príliš neuľahčuje parkovanie,“ 
hovorí obyvateľka Jungmannovej.

Vyjadrenie Bytového družstva nám posla-
la  vedúca Úseku vnútornej správy  Miroslava 
Rybárová.

Priestor, kde by sa 
vôbec nemalo parkovať. 

Žlté lístočky však za 
stieračmi nenájdete.

Rizikové odbočovanie do jednosmerky. Blinker totiž 
vyhadzujete aj keď smerujete rovno na Farského. 

Páska, ktorou ohraničilo 
Bytové družstvo priestor, 
bola hneď strhnutá.

➤

➤

➤

➤

➤

➤
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vstup voľný

S IHLOU A S NITKOU
4. – 8. 7. 2022 › 9.00 – 12.00
1. – 5. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Herňa a výtvarný ateliér CC Centra
Tvorivý workshop textilnej tvorby  
a základov šitia. Deti sa naučia ako si 
navrhnúť a ušiť vlastnú hračku, ako si 
zaujímavo dotvoriť oblečenie, či vyrobiť 
originálnu dekoráciu do detskej izby.

HRY A HRAČKY
8. – 12. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Klubovňa s komunitnou záhradou DK Lúky
Tvorivé workshopy zamerané na 
výrobu vlastných hračiek z rôznych 
netradičných a odpadových materiálov 
a hračiek na fyzikálnych princípoch.

KERAMKO
25. - 29. 7. 2022 › 9.00 – 12.00
8. - 12. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Herňa a výtvarný ateliér CC Centra
Tvorivý workshop keramickej tvorby  
a základov točenia na hrnčiarskom 
kruhu. Deti sa naučia ako si vytvoriť 
kvetináč na bylinky alebo obľúbenú 
figúrku z počítačovej hry. Poradíme im 
tiež ako si vytočiť na kruhu misku na 
obľúbenú rannú pochúťku, či polievku.Maximálny počet účastníkov workshopu: 12 / Vek účastníkov: 6 – 14 rokov

STREDA | 6.7. | DKZH | 9:30 - 11:00 | PREDNÁŠKA 
Motivácia môjho života a tvorby Jozef Banáš
PIATOK | 8.7. | DKZH | 9:30 - 11:00 | PREDNÁŠKA 
Nenechajte mozog zaháľať Petra Hirtlová
STREDA | 13.7. | DKZH | 9:30 - 11:00 | PREDNÁŠKA 
Prvky ľudovej mágie v etnomedicíne Katarína Nádaská
PIATOK | 15.7. | DKZH | 9:30 - 11:00 | PREDNÁŠKA 
Informácie nad zlato: Čo o každom z nás vie celý svet? 
Lukáš Havrila a Radovan Vengrin  
/ Deutsche Services Europe Slovakia

Prihlásiť sa môžete v kancelárii podateľne  
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17  
alebo mailom: janka.chladecka@euba.sk

PLUS  6. – 15. 7. 2022
Petržalská Letná Univerzita Seniorov

LETNÝ SENIORSKÝ 
ATELIÉR
18. – 22.7. | CCC | 9.30 - 11.30  
1. – 5.8. | CCC | 9.30 - 11.30
Výtvarný workshop ponúka seniorom  
pestrú paletu tvorivých aktivít.  
Pod vedením odborného lektora  
sa návštevníci kurzu zoznámia  
s lineárnou a farebnou  
perspektívou krajiny v praxi, oboznámia sa so základnými 
technikami kresby a maľby na rôzne témy.  
Workshop im pomôže preniknúť do tajomstiev a tvarov  
a farieb  v príjemnom prostredí ateliérov CC Centra.
Maximálny počet účastníkov workshopu: 10 
Vek účastníkov: nad 60 rokov

LETNÁ PONUKA AKTIVÍT PRE SENIOROV   viac info www.kulturavpetrzalke.sk

LETNÁ PONUKA WORKSHOPOV PRE DETI   viac info www.kulturavpetrzalke.sk

HRAVÁ GRAFIKA
11. – 15. 7. 2022 › 9.00 – 12.00
15. – 19. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Klubovňa s komunitnou záhradou DK Lúky
Tvorivé workshopy zamerané  
na netradičné grafické techniky, ktoré 
môžeme robiť aj doma v kuchyni.  
Deti nepotrebujú ani rydlá, ani grafický 
lis, stačí im len trocha fantázie.

Obsadené sú miesta na 
sedenie, aj ležadlá ako 

bonus od prevádzkovateľov, 
aj terasa na streche, na ktorú 
je vstup na vlastné nebezpe-
čie. Pretože v lete je príjemné 
posedieť si pri drinku s  vý-
hľadom na jazero. Na čerstvé 
langoše je permanentný rad, 
pretože sú fakt dobré. Nie 
všetkých však nadchýna ži-
velné rozširovanie bufetov. 
Nedávno vyvolala veľa reakcií 
pripravovaná terasa s priesto-
rom na sedenie a ležanie pred 
bufetom Spojka. Mobilný kon-

tajner s bufetom a letná terasa 
sú umiestnené na pozemku, 
ktorý má spoločnosť Lemon 
Tea v  prenájme od vlastníka 
– tiež súkromnej spoločnosti. 
Áno, pozemky pri Draždiaku 
sú aj súkromné...

Časť ľudí je spokojná, chcú 
mať pri Draždiaku život. Časť 
ľudí protestuje. „Zase niekto 
uberá ďalší prístup k  vode,“ 
konštatujú. 

Z reklamných pútačov vyrastajú poľné kvety

Keď kráčame potravina-
mi, stáva sa, že nás pri 

jednotlivých regáloch lákajú 
reklamné letáky na novinky 
alebo zľavy. Presne taký prí-
beh má aj reklamný pútač 
rastlinných margarínov znač-
ky RAMA, ktorý v mesiaci máj 
poukazoval v  obchode BILLA 
na výrobky tejto značky. Ne-
šlo však o obyčajný pútač. 

Tieto reklamné nosiče to-
tiž v  sebe ukrývali semienka 
lúčnych kvetov a  keď si už 
pri regáloch splnili svoju úlo-
hu, dočkali sa ďalšej, neme-

nej dôležitej. Pred predajňou  
BILLA na Námestí hraničiarov 
ich zamestnanci troch partne-
rov - BILLA, POS Media Slovakia 
a RAMA - poukladali na pripra-
venú pôdu, následne zasypali 
substrátom a  zaliali. Dnes už 
z nich vyrastajú poľné kvety. 

„Tento projekt sme nazvali 
Slovensko rozkvitá. Tešíme 
sa, že aj z  takej bežnej veci, 
ako je reklamný nosič, vie-
me mať ekologické využitie,“ 

upresňuje hovorkyňa spoloč-
nosti BILLA Kvetoslava Kirch-
nerová. Dodáva, že BILLA 
ako prvá začala na Slovensku 
využívať ekologické chladia-
ce vitríny, z  ktorých neuniká 
vzduch. Taktiež môžete pri 
predajniach nájsť nabíjacie 
stanice pre elektromobily. 
Kamióny vozia potraviny do 
predajní na LNG pohon. Sa-
mozrejmosťou sú sieťky na 
ovocie a zeleninu.

Počuli ste už o se-
mienkach vložených 
do špeciálneho pa-
piera? Unikátny pro-
jekt chce eliminovať 
zbytočný odpad. 



Pri Draždiaku zo strany 
Antolskej je od minulé-

ho septembra umiestnená 
šmykľavka či preliezačka, 
výnimočné dielo sochára 
– dizajnéra Alexandra Bil-
koviča. Kto by povedal, že 
tento herný prvok z  osem-
desiatych rokov minulého 
storočia bude mať u detí taký 
úspech. Je permanentne plná. 
Hrozilo pritom, že skončí na 
smetisku, chátrala zabudnutá 
v  areáli Kormorán. Zachrá-
nilo ju občianske združenie 
Konduktor, ktoré sa okrem 

iného venuje dokumentá-
cii, výskumu, propagácii 
a  záchrane umeleckých diel 
v  Petržalke. Za deti vám ďa-
kujeme!  (in)

foto: in

Možno budú rybári chytať ryby  
aj z terasy bufetu pri Draždiaku

Bufety pri jazere 
sa z roka na rok 

rozširujú, hoci skôr 
živelne, nejakú 

koncepciu nevidno. 
Úspech však majú. 

Šmykľavka má úspech

V  tomto prípade sú ne-
spokojní najmä rybári. „Ide 
o  mobilnú prevádzku, po 
skončení doby nájmu bude 
kontajner s  letnou terasou 
odvezený. Prístup na terasu 
nebude obmedzený a  nebu-
de brániť výkonu rybárskeho 
práva,“ napísali prevádzko-
vatelia petržalským rybárom. 
Status zverejnil na Facebooku 
MsO SRZ Bratislava V. A re-
akcia rybárov? „Každý rybár 
si môže na terasu dať stojan 
a  chytať ryby...“ „Top! Rozlo-
žím stojan a dám si pivo!“

Zatiaľ bez spŕch
Popíjajúcich ľudí pribú-

da, dôstojných toaliet k  ich 
počtu ani nie. To sa pokúsila 
samospráva tento rok zme-
niť. Na Draždiaku pri škole 
osadila jednu pánsku, jednu 
dámsku a jednu toaletu urče-
nú pre telesne znevýhodne-
ných ľudí. V čase našej náv-
števy boli tie dámske čisté, 
s  toaletným papierom, čo je 
potešiteľné. Jedinou chybič-
kou krásy je, že sa nedajú 
zamknúť, misa je od dverí 
ďaleko, takže ak vás nikto 
´nestráži´, môže sa stať, že 
vám ktosi do WC vpadne. 

Verejné toalety kontajnero-
vého typu, ktoré sú bezplat-
né, mali mať aj sprchu, tak 
ich promuje mestská časť na 
svojom webe. „Vzhľadom na 
komplikované riešenie inži-
nierskych sietí sme nateraz 
sprchy na Draždiaku nein-
štalovali,“ informovala nás 

Keď je pekný víkend, 
Draždiak je nabitý. Dôka-
zom sú plné koše najmä 
v exponovanom priestore, 
pri cyklo chodníku. Cez 
víkend ich bude asi nutné 
vyprázdňovať častejšie.

Na Draždiaku sú tento rok konečne dôstojné toalety.

Nie všetci sú z tejto terasy siahajúcej až k vode nadšení.

hovorkyňa Petržalky Mária 
Halašková.

Pri jazere nájdete aj šesť 
prototypov prezliekacích ka-
bínok, ktoré tiež vyrobili za-
mestnanci petržalskej údržby. 

Samospráva sa tento rok 
postarala aj o  program pre 
deti. Na novom pódiu, ktoré 
svojpomocne postavila vedľa 
volejbalového ihriska, budú 
celé prázdniny, vždy v  piatky 
a  soboty vystúpenia umelcov 
aj divadelníkov a  k dispozícii 
budú aj animátori.  (in)

foto:Matúš Husár, in

➤

➤

➤
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NEDEĽA | 17.7.
10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK  
POPLETENÁ ROZPRÁVKA 
Bábkové divadlo Už - Rozprávková nedeľa
17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
POPLETENÁ ROZPRÁVKA  
Bábkové divadlo Už - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 18:00 | DOSTIHOVÁ DRÁHA
THE BACKWARDS 
The Beatles tribute

SOBOTA | 23.7. | 19:00 | NOBELOVO NÁM.  
LETO S GITAROU
Zuzana Homolová / Dominika Fričová / Idlikó Kali 
NEDEĽA | 24.7. | 10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK 
SNÍVADIELKO    
Divadlo ZáBaVKa - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 24.7. | 17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
SNÍVADIELKO    
Divadlo ZáBaVKa - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 24.7. | 20:00 | TYRŠOVO NÁBREŽIE 
METROPOLITNÝ ORCHESTER MESTA BRATISLAVA 
OPERETA NA NÁBREŽÍ - pestrá zmes operetných melódií

PONDELOK  
18.7. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
20.7. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
20.7. | 18:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

ZUMBA 

SOBOTA | 6.8. | 9:00 | MATCHBAL, Budatínska 1 
PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET 
ročníky 2012 a mladší 
SOBOTA | 6.8. | 18:00 | DRAŽDIAK
PETRŽALČANKA/MELÓDIA
vystúpenie speváckych súborov z Petržalky
NEDEĽA | 7.8. | 9:00 | MATCHBAL, Budatínska 1 
PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET 
ročníky 2010 a 2011 a mladší 
NEDEĽA | 7.8. | 10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK 
KEDY STROMY SPIEVAJÚ  
Divadlo Na hojdačke - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 7.8. | 17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
KEDY STROMY SPIEVAJÚ  
Divadlo Na hojdačke - Rozprávková nedeľa

PONDELOK  
1.8. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
3.8. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
3.8. | 18:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

ZUMBA 

PONDELOK  
8.8. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
10.8. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
10.8. | 18:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA 

ZUMBA 

LIVIN'BLUES  
NA DRAŽDIAKU
XXIX. ročník festivalu Blues a Rhythm‘n‘Blues
PIATOK | 29.7. | 18:00  
Ľuboš Beňa & Bonzo Radványi
Marius Dobra Blues Band /AT
SOBOTA | 30.7. | 18:00
Milan Konfráter Blues Band
Silvia Josifoska Band
NEDEĽA | 31.7. | 18:00 
Bluesweiser
Band of Heysek /CZ

NEDEĽA | 31.7.
9:00 - 12:00 | MATCHBAL, BUDATÍNSKA 1  
TENISOVÝ TURNAJ PRE DETI 
1. kategória: deti 5 - 7 rokov
2. kategória: deti 8 - 9 rokov
3. kategória: deti 10 - 12 rokov
10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK  
VIKINGOVIA - CESTOVANIE NIŤAMI OSUDU
Lucia Svobodová & Cult Creative - Rozprávková nedeľa
17:00 - 21:00 | MATCHBAL, BUDATÍNSKA 1  
BASKETBALOVÝ TURNAJ 
A WORKSHOP S MARTINOM LECOM 
vizuálna akrobatická a žonglérska športová show 
17:00 | PETRŽALKA CITY 
VIKINGOVIA - CESTOVANIE NIŤAMI OSUDU  
Lucia Svobodová & Cult Creative - Rozprávková nedeľa

PONDELOK  
25.7. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
27.7. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
27.7. | 18:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA 

ZUMBA 

VÍKEND PETRŽALKA 
V POHYBE

29. - 31. júl 2022
PIATOK | 29.7.
21:00 | LETNÉ KINO DK LÚKY | ČIARY
r. B. Sliepková, SR, 2021, originálna verzia, 80 min.

SOBOTA | 30.7. | DRAŽDIAK
10:00 - 14:00 | PETRŽALSKÁ 5KA – LETNÉ KOLO 

rekreačné športové podujatie v lužnom lese  
medzi Veľkým a Malým Draždiakom 
Pozvaní hostia: Matej Tóth, Jozef Pribilinec, Juraj Benčík 
10:00 - 13:00 | HRAVÁ ATLETIKA PRE DETI 
edukačné a zábavné športové podujatie pre deti

VÍKEND LEGIEND
15. - 17. júl 2022

PIATOK | 15.7.
16:00 | DOSTIHOVÁ DRÁHA | DJ PEŤO OLDSTARS DISCO 
19:00 | DOSTIHOVÁ DRÁHA | ABBA REVIVAL /CZ 
tribute švédskej legende 
21:00 | LETNÉ KINO DK LÚKY | DEŽO URSINY 70
r. M. Beneš / M. Šlapeta, SR, 2018, originálna verzia, 62 min.

SOBOTA | 16.7. | DOSTIHOVÁ DRÁHA
13:00 | NIRVANA
Nirvana revival BfB /SK
14:30 | RAMMSTEIN  
Rammstein tribute Grabstein /SK
16:00 | AC/DC
AC/DC tribute Trenčín AC/TN /SK
18:00 | GUNS N‘ ROSES 
GUNS N‘ ROSES tribute Slovensko /SK
20:00 | KISS 
KISS Forever Band /HU                                                                                            

Woodstock 
na Dostihovej 

dráhe

NEDEĽA | 3.7. | SAD JANKA KRÁĽA
10:00 | POSLEDNÝ DINOSAURUS
Divadlo na hojdačke - Rozprávková nedeľa
11:00 – 12:30 | RETROHERŇA
hráme sa na tráve s hračkami našich rodičov a starých 
rodičov, výtvarná dielnička na tému MOJA NAJ HRAČKA  
Dajte hračkám druhú šancu! - nepotrebné hračky môžete 
priniesť do CC Centra, urobia radosť iným deťom
14:30 | ROZPRAVKÁREŇ
študenti Konzervatória v Bratislave čítajú deťom z detských 
knižiek, tvorivé dielne na tému MOJA NAJ ROZPRÁVKA
17:00 | POSLEDNÝ DINOSAURUS
Divadlo na hojdačke - Rozprávková nedeľa
19:00 | NEDEĽNÝ KONCERT alebo CESTUJEME V ČASE
koncert študentov Konzervatória, Tolstého 11

PONDELOK  
11.7. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
13.7. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
13.7. | 18:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA 

ZUMBA 

PONDELOK | 4.7. | 9:00 | PRI KOSTOLE SV. RODINY 
ZDRAVIE NÁM PRISTANE zdravotné cvičenie pre seniorky
STREDA | 6.7. | 8:00 | SAD JANKA KRÁĽA  
JOGA cvičenie pre verejnosť
STREDA | 6.7. | 18:00 | SAD JANKA KRÁĽA  
ZUMBA cvičenie pre verejnosť
SOBOTA | 9.7. | 16:00 | PETRŽALSKÉ DÍNOM DÁNOM 
- ZELENÁ DIVOČINA UPROSTRED BETÓNOVEJ DŽUNGLE 
cyklovychádzka po Petržalke  
začiatok v Sade Janka Kráľa / ukončenie pri Starom moste
NEDEĽA | 10.7. | 10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK 
PRINCEZNA FRMFULÍNA   
Divadla Jaja - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 10.7. | 16:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
BRATISLAVA HOT SERENADERS 
jedinečný koncert jedinečného orchestra v jedinečnom prostredí
NEDEĽA | 10.7. | 17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
PRINCEZNA FRMFULÍNA   
Divadla Jaja - Rozprávková nedeľa

PIATOK | 1.7. | EXTERIÉR DKZH
18:00 | SPOLOK DYCHOVÁ HUDBA SPOJÁR 
 MAŽORETKY ALBA BRATISLAVA 
 OTVORENIE PETRŽALSKÉHO INFOCENTRA
 OTVORENIE LETNEJ GALÉRIE MEDZI ZRKADLAMI
19:00 | DJ FAKTOR 
tanečná zábava s karaoke
DENNE | 10:00 - 21:30 | DKZH  
LITERÁRNA KAVIAREŇ večerné čítanie/raňajky
DENNE | 10:00 - 21:30 | DKZH 
LETNÁ GALÉRIA MEDZI ZRKADLAMI  
René Miko, Martin Kleibl, Filip Bielek
vernisáž výstavy, kurátorka Barbara Brathová

RETROVÍKEND
1. - 3. júl 2022

PIATOK | 1.7.
21:00 | LETNÉ KINO DK LÚKY | FONTÁNA PRE ZUZANU
r. D. Rapoš, ČSSR, 1985, originálna verzia, 81 min.

SOBOTA | 2.7. | SAD JANKA KRÁĽA
10:00 | TANCUJEME POD STROMAMI
latino-rozcvička s tanečnou školou LA PORTELLA  
10:00 | PETRŽALSKÍ PÁTRAČI
informácie o obľúbenej exteriérovej hre Petržalčanov  
11:00 | PETANGOVÝ RODINNÝ TURNAJ 
s profesionálnym rozhodcom 
rodinné družstvo v počte minimálne traja členovia,  
sa môže prihlásiť na adrese: ccc@kzp.sk
15:00 - 18:00 | RODINNY PIKNIK V TRÁVE
súťaž o najkrajší a najoriginálnejší piknikový košík,  
piknikové miesto, súťaž o najchutnejšiu bábovku
15:00 - 16:00 | NIE SME DOMA, MAĽUJEME 
rodinné tvorivé dielne na tému rodostromy a rodinné portréty
16:00 - 17:00 | TANEČNÝ WORKSHOP PRE DETI 
so športových klubom JUVENTA  
16:00 - 18:00 | Z BABIČIKINEJ TRUHLICE
ukážky paličkovania a predstavenie tvorby  
Klubu paličkovanej čipky OKOLOK z Petržalky 
16:00 - 18:00 | MÓDA ČIAS MINULÝCH
prezentácia historických kostýmov v priereze  
20. storočia, v spolupráci s Divadlom Nová scéna     
16:30 - 18:00 | ÚČESY, ÚČESY
dámsky a pánsky retro-salón na zelenej tráve, 
v spolupráci so Strednou odbornou školou 
kaderníctva a vizážistiky
18:00 | PAPER MOON TRIO
koncert dámskeho vokálno-inštrumentálneho 
zoskupenia vám hudobne priblíži  
20. a 40. roky minulého storočia
19:30 | LA JANA & HER SWING BOYS
koncert v štýle swingu 30. a 50. rokov, 
príležitostné zoskupenie famóznej 
speváčky Janky Dekánkovej 

OT VORENIE
Kulturneho leta

v Petrzalke 2022
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- zmena programu vyhradená - 
v prípade nepriaznivého počasia sledujte aktuálne informácie na www.kulturavpetrzalke.sk

SOBOTA | 27.8. | 9:00 | MATCHBAL, Budatínska 1 
PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET 
ročníky 2006 až 2009 a mladší

SOBOTA | 27.8. | 18:00 | AREÁL  
PRI IHRISKU PETRŽALKA CITY, Gessayova
STROMORODIE 
slávnostná vernisáž

NEDEĽA | 28.8. | SAD JANKA KRÁĽA
NA PALUBE JEDNOROŽCA
10:00 - 16:00 | WORKSHOPY KZP 
11:00 | MALÉ UPRATOVANIE
Divadlo ZáBaVKa - Rozprávková nedeľa
15:00 | MALÉ UPRATOVANIE
Divadlo ZáBaVKa - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 28.8. | 9:00 | MATCHBAL, Budatínska 1 
PETRŽALSKÝ ULIČNÝ BASKET 
ročníky 2005 a mladší

NEDEĽA | 21.8. | 10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK 
HRAJ KAMARÁT, HRAJ  
Divadlo Funny a jej kamaráti - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 21.8. | 17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
HRAJ KAMARÁT, HRAJ  
Divadlo Funny a jej kamaráti - Rozprávková nedeľa
NEDEĽA | 21.8. | 19:00  
EVANJELICKÝ KOSTOL V PETRŽALKE Strečnianska 15
NEDEĽNÝ KONCERT V KOSTOLE 
vystúpenie skupiny komornej hudby  
v koncertnom programe Villanelle di Luca Marenzio 

OSLAVY SNP
26. - 27. august 2022

PIATOK | 26.8.
20:30 | LETNÉ KINO DK LÚKY | KAPITÁN DABAČ
r. M. Kuboš, SR, 2018, originálna verzia, 72 min.
26.8. - 30.9. | „PO 2. SVETOVEJ VOJNE“ 
putovná výstava

SOBOTA | 27.8. | NÁM. REPUBLIKY
SNP - NEZABÚDAJME
program venovaný  78. Výročiu SNP - MÚ MČ Petržalka 
17:00 - 20:00 | EKONÓM, POLENO, HÁJENKA,  
PETRŽALČANKA a MELÓDIA 
vystúpenia folklórnych súborov a súborov Petržalky

PONDELOK  
29.8. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
31.8. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
31.8. | 18:00 

BEACH VOLEY CLUB 
DRAŽDIAK  
ZUMBA 

PONDELOK  
22.8. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
24.8. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
24.8. | 18:00 

BEACH VOLEY CLUB 
DRAŽDIAK  
ZUMBA 

20. - 21.8. | AREÁL PRI IHRISKU 
PETRŽALKA CITY, Gessayova 
STROMORODIE
tvorivé dielne práce s drevom  
pre deti aj dospelých

VÍKEND FANTÁZIE
12. - 14. august 2022

PIATOK | 12.8.
20:30 | LETNÉ KINO DK LÚKY  | POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT
r. M. Kuboš, SR, 2018, originálna verzia, 72 min.

SOBOTA | 13.8. | DRAŽDIAK
10:00 - 22:00 | LETNÁ VLNA FANTÁZIE
VODNÉ ATRAKCIE
nafukovacia šmykľavka zajac, hrad,  
lezecká stena, trampolína, maxiterč
VODNÉ EXHIBÍCIE
ukážky vodných športov, voľnočasových aktivít,  
vodácke a športové kluby
10:00 | PRIHLASOVANIE SÚŤAŽIACICH  
A STAVBA PLAVIDIEL
14:00 | REKREAČNÍ PLAVCI
súťaž kreatívnych plavidiel
15:00 | VÝKONNOSTNÍ PLAVCI
súťaž kreatívnych plavidiel
16:00 | VRCHOLOVÍ PLAVCI
súťaž kreatívnych plavidiel
17:00 | VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE  
KREATÍVNYCH PLAVIDIEL
hudobný sprievod kapela DRUMSTAS
moderátor podujatia TOMAGGIO
20:00 | COUNTRYFIED
večerný country koncert spojený s tanečnou zábavou

SOBOTA | 13.8. | 16:00  
PETRŽALSKÉ DÍNOM DÁNOM - PETRŽALSKÉ NÁBREŽIE
vychádzky po Petržalke  
začiatok pod mostom SNP na peržalskej strane  
/ koniec pri Starom moste 
                                                                                                         
NEDEĽA | 14.8.
10:00 | BEACH VOLEY CLUB DRAŽDIAK  
NÁMORNÍCI VERZUS PIRÁTI  
Divadlo Jaja - Rozprávková nedeľa
17:00 | IHRISKO PETRŽALKA CITY  
NÁMORNÍCI VERZUS PIRÁTI   
Divadlo Jaja - Rozprávková nedeľa
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PONDELOK  
15.8. | 9:00 

KOSTOL SV. RODINY 
ZDRAVIE  

NÁM PRISTANE 

STREDA 
17.8. | 8:00 

SAD  
JANKA KRÁĽA  

JOGA 

STREDA 
17.8. | 18:00 

BEACH VOLEY CLUB 
DRAŽDIAK  
ZUMBA 

Finn a Zoe sa do seba bezhlavo 
zaľúbia, len čo sa spoznajú. Finn 
však odchádza na charitatívnu púť 
po Afrike, aby vyzbieral peniaze 
pre nadáciu duševného zdravia. 
Na časovanie nemôže byť horšie, ale 
Zoe verí, že ich city sú dostatočne 
hlboké a odlúčenie zvládnu. Po 
Finnovom od chode sa jej však stane 
nehoda s ná sledkami na celý život. 
Zoe myslí len na jedno. Bude ju 
ešte ľúbiť? A čo ak mu pokazí život? 
Po dlhých úvahách s ním napokon 
preruší kontakt a bez vysvetle nia 
zmizne z jeho života. Finn ničomu 
nerozumie, ale je odhodlaný bojovať 
o dievča, ktoré mu dalo srdce.

Píše sa rok 1832 a pandémia 
cholery tvrdo zasiahla Londýn. 
Nora Beadyová počas nej prišla 
o celú rodinu a nebyť doktora 
Horacea Crofta, neprežila by ani 
ona. Excentrický a brilantný chirurg 
sa rozhodne ujať mladého diev-
čaťa, a tým sa pre ňu otvorí nový 
svet. Nora sa stáva nielen jeho 
chránenkyňou, ale aj pomocníčkou 
a žiačkou. Kým iné dievčatá sa 
učia vyšívať a maľovať akvarely, 
ona zašíva rany a pripravuje anato-
mické nákresy. Napriek tomu, že 
ženy majú vykonávanie lekárskej 
praxe zakázané, Croftova klinika je 
pre Noru bezpečným miestom.

Ubehol rok odvtedy, čo ho držala 
za ruku a povedala mu posledné 
zbohom. Od tej chvíle Nadiu 
ničí žiaľ za zosnu lým manželom 
– spisovateľom Adria nom, ktorý 
bol jej životnou láskou. Pre žíva 
zo dňa na deň, rozpoltená medzi 
potrebou zapamätať si každý detail 
ich spoločného života a snahou na 
všetko zabudnúť. Takmer nespí, 
neje a prázd notu v sebe zapĺňa 
hektickou prácou. No posledný 
deň roka preruší jej samo tu náhle 
zaklopanie na dvere. Nečaka ný list 
od milovaného Adriana ju nabá da, 
aby splnila jeho posledné želanie.

Kde nájsť radosť? Získať silu? Ako 
čeliť svojmu strachu a ťažkostiam? 
Ako sa vyrovnať so smrťou milova-
ného? A čo tie stále sa opaku-
júce depresívne my šlienky? Na 
rozdiel od súčasného tradičného 
školstva, práve tieto otázky riešili 
staro veké filozofické školy. Učili 
vás, ako žiť. A hoci už neexistujú, 
vy, ja a väčšina ľudí dnes viac než 
kedykoľvek predtým potrebuje-
me filozofiu, ktorá by nás vied la 
životom.

Londýn, 2004. Frankie to v živote 
nema la jednoduché. V detstve 
prišla o matku a otec, obvinený 
z jej usmrtenia, skončil vo väzení. 
Starostlivosť o Frankie pre vzala 
stará mama Violet, s ktorou ju vždy 
spájal vrúcny vzťah. Dôveru medzi 
nimi naruší až zrada. Keď Frankie 
zistí, že to Violet dostala jej otca za 
mreže, preruší s ňou kontakt. Zdá 
sa, že de saťročie trvajúci spor sa 
už nedá urov nať. Opäť ich spojí až 
náhoda. 

Tammy Robinsonová: 
Ak niečo stratíš

Audrey Blake: 
Dievča v jeho tieni

Jasinda Wilderová: 
Chata pri jazere

Jonas Salzgeber: 
Malá kniha stoicizmu

Nikola Scott: 
Dievčatá  

z ovocných sadov

Nivy priniesli do hlavného mesta približne kilometer nových  
cyklotrás. Stali sa tak dostupnejšie pre ľudí, ktorí uprednostňujú 
ekologickejšiu formu dopravy. Okrem vonkajších funkčných  
cyklostojanov pre 126 bicyklov môžu cyklonadšenci parkovať aj 
v prvej bratislavskej cykloveži na Páričkovej ulici. Zaparkujú tu až 
118 bicyklov, a to bez obáv z ich krádeže či poškodenia. 
Pár sekúnd a je to! 

Zaparkovať svoj bicykel v  suchu a  bezpečí 
cykloveže zvládne naozaj každý. Postačí vám 
na to len 25 sekúnd.

Po uložení vášho bicykla na konkrétne 
miesto vám cykloveža vydá unikátny kód, kto-
rý pri vyzdvihovaní naskenujete na ovládacom 
paneli. Vďaka nemu máte istotu, že sa k vášmu 

bicyklu nik iný nedostane.
Obavy o svoj bicykel pustite z hlavy

Cykloveža na Nivách je vybavená kamero-
vým systémom a  všetky bicykle sú po dobu 
úschovy poistené proti poškodeniu a krádeži. 
Odložiť si spolu s bicyklom môžete aj prilbu, 
tašku, detskú sedačku a iné príslušenstvo. 

Parkujte bezpečne v cykloveži na Nivách až 
4 hodiny zdarma. 

 Sledujte nás na nivy.com.

Bezpečné parkovanie v cykloveži na Nivách
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pečú ako jediní na Slovensku 
a  kupovať si ho k  nim chodí 
aj bratislavský rabín Baruch 
Myers. „Máme asi 40 druhov 
rôznych výrobkov a stále pri-
dávame ďalšie.“ 

Kumulovaná kríza
Najväčšia skúška však priš-

la keď sa v roku 2009 zmenili 
koruny na eurá, oproti pekár-
ni postavili nový supermarket 
a  začala ekonomická kríza. 

„Tri v  jednom. To bola krí-
za ako hrom,“ spomína Jozef 
Kordoš. „Keby táto budova 
nebola naša, už neexistuje-
me. Ľudia začali šetriť. Veď 
si zoberte, že ak predtým 
dostávali na výplatu 15-tisíc 
korún, zrazu dostali 500 eur. 
Mali pocit, že nemajú penia-
ze. A oproti nám vyrástol lac-
ný supermarket. Zákazníci sa 
od nás načas odklonili, ale 
postupne sa vrátili.“ Klasic-
kého chlebu a  pečivu z  čer-
stvého cesta sa totiž ťažko 
konkuruje. 

Len problém s  pekármi 
zostal. „Dnes už nemáme 
Slováka pekára. Nechcú. 
Bol som v  kontakte s  uči-
lišťom, ale pekári z  neho 
už nevychádzajú. Preto 
máme troch srbských pe-
károv. Dvaja sú slovenskí 
Srbi z  Vojvodiny,“ hovorí 
zakladateľ Kvásku a dodáva, 
že  aj keď dnes majú denne 
800-900 zákazníkov, teda 
o polovicu menej ako na za-
čiatku, sú spokojní. 

Hoci... Podľa štatistík sa 
cena chleba za 30 rokov zvý-
šila až 15-násobne. Čo s ňou 
spraví dnešná zložitá situá-
cia vo svete? „Štyri roky sme 
nezvyšovali ceny, ale teraz 
musíme,“ konštatuje. „Múka 
šla hore o 120 percent, cena 
plynu sa nám od budúceho 
roka zvýši 10-, až 15-násob-
ne! Elektrina? Už teraz nám 
zvyšujú ceny napriek pod-
písanej zmluve. Neviem, čo 
bude...“

Venoval jej život
Jozef Kordoš prežil vo svo-

jej  pekárni kus života. Dlhé 
obdobie v  nej trávil každý 
jeden deň v mesiaci. Keď mal 
zmenu, od pol desiatej do pol 
deviatej večer. Nepoznal ví-
kendy a na prvú dovolenku sa 
s rodinou dostali po siedmich 
rokoch. „Takto som fungoval 
24 rokov,“ hovorí. 

Jeho synovia už majú cestu 
vyšliapanú, robote už nemu-
sia obetovať toľko, čo otec. 
Starší Robert sa však v  ro-
dinnom podniku zaúčal už 
od šestnástich, pomáhal aj 
popri štúdiu na FTVŠ. Spolu 
s  mladším Jurajom mu však 
zostali verní. Jeden sa stará 
o  pekáreň,  druhý o  potravi-
ny. Ich otec, ktorý na jeseň 
oslávi životné jubileum, pri-
chádza už  len na poobedia. 
„Skontrolovať to, čo mladšie 
oči nevidia,“ dodáva s úsme-
vom.  (in)

foto: archív J. K., in

Prichádzam za zakladate-
ľom Kvásku, Jozefom Kor-

došom a vyruším ho pri raňaj-
kách. Netreba sa pýtať, z čoho 
sa skladajú. „Chlieb jem každý 
deň. Vylepšuje mi chuť jedla. 
Jem ho ku všetkému,“ usmeje 
sa a  začína rozprávať príbeh 
pekárne, ktorá sa už stala ne-
odmysliteľnou súčasťou života 
mnohých Petržalčanov. 

Piekla celá rodina 
„Býval som na Pankúcho-

vej, s  manželkou sme často 
chodievali na prechádzky. 
Raz sme prechádzali oko-
lo Šustekovej, bolo to v  čase 
malej privatizácie. Hovorím 
jej, tento priestor vydražíme 
a  spravíme tu pekáreň,“ spo-
mína na úplné začiatky so 
svojimi dvoma  spoločníkmi 
Jozefom Barčíkom a  Rudom 
Čiernym. Oni chceli predávať 
ponožky, lebo mali kúpenú 
koženú galantériu na poscho-
dí, avšak pán Kordoš ich pre-
svedčil na pekáreň.

Vyštudovaný energetik mal 
zmysel pre podnikanie, ale pie-
cť chlieb nevedel. Prečo práve 

pekáreň, pýtam sa ho a  on 
sa vracia do raného detstva. 
„Som z ôsmich detí a od svo-
jich štyroch rokov nosím v hla-
ve spomienku, ako mama ide 
k  pekárovi s  krásne vykysnu-
tým cestom. Mala sa vrátiť so 
štyrmi bochníkmi, namiesto 
toho doniesla domov placky. 
Plakala a vravela: Detičky, čo 
ja vám dám teraz jesť? Možno 
aj to ma ovplyvnilo,“ spomína 
s dojatím. 

Dnes už vie, že cesto pre-
kyslo, pretože pekár jej ho 
nedal včas do pece. „Napriek 
tomu, že spomienka sa 
mi natrvalo vryla do 
pamäte, to isté sa sta-
lo v  pekárni aj nám,“ 
priznáva a  hovorí, že 
prvý chlieb v  pekár-
ni na rohu Šustekovej 
upiekli 15. apríla 1992. 
„Mali sme veľmi dob-
rého technológa, Petra 
Valentu. Po revolúcii 
zriaďoval malé pekár-
ne. Receptúry, ktoré 
nám dal, používame dodnes. 
Naša výroba je založená na 
delení kvasov. Prvý kvas nám 

doniesli,  my sme si vyviedli 
matku, veľký kvas a  upiekli 
prvé chleby. A  odvtedy ten 
proces beží nepretržite.“

Vysvetľuje mi ako, ja však 
zachytávam len to, že v  ich 
chlebe nenájdem ani aditíva, 
ani umelé farbivá, len múku, 
droždie, soľ, vodu a nanajvýš 
rascu. V  ďalších detailoch sa 
strácam. A to mi o kvase roz-
práva vyštudovaný energetik!

Pekáreň ho však naučila. 
„Zohnať v  90-tych rokoch 
spoľahlivých pekárov bol 
veľký problém. Väčšina robi-

la vo veľkých pekárňach na 
linkách, nevedeli piecť chlieb, 
nevedeli nič o  kvasení. My 
sme v apríli začali piecť, pri-
šlo leto, teplo, vonku stáli ľu-
dia v stometrovej rade, a keď 
sme naše krásne vykysnuté 
cesto dali do pece, spľaslo. 
Alebo sa pekári zabudli v krč-
me. To sa v  tej dobe stávalo 
často. Keď som ich vyhodil, 
piekla celá naša rodina. Ja 
som robil cesto, manželka vá-
ľala chlieb, starší syn bol pri 
peci. Do rána! Manželka šla 
po takej noci do školy, učila 
chémiu a  biológiu, a  ja som 

rozvážal chlieb. Domov som 
sa dostal, až keď prišla nočná 
zmena.“ 

Hlad po čerstvom 
chlebe

Dopyt po chlebe bol 
v  tej dobe obrovský. 
„Najskôr sme sádzali 
80 chlebov na plato, 
potom 150. Mali sme 
45-minútové cykly, 
v  ktorých šiel chlieb 
do pece. Robili na tom 
štyria ľudia! Piekli sme 
viac chleba ako Petr-

žalská pekáreň. Štyri a  pol 
tony denne a  nestačilo to!“ 
spomína Jozef Kordoš.

Na rohu Šustekovej fungo-
vali šesť rokov. Koncentrova-
ná vôňa aj buchot miešačky 
cesta v  tesnej blízkosti pane-
láku však nerobili dobrotu. 
A  tak v  roku 1997 začal Jo-
zef Kordoš so svojimi dvoma 
spoločníkmi stavať pekáreň 
na Mlynarovičovej. „Pamä-
tám sa, ako sme v máji 1998 
v  silnom daždi sťahovali 
3,5-tonovú pec.“

Keď pekáreň s  malými po-
travinami otvorili, na zmene 

muselo pracovať desať ľudí – tri 
pokladníčky, dve predavačky, 
dve lahôdkarky, dvaja sklad-
níci a  vedúca. Aj tak nestíhali. 
Rad čakajúcich sa ráno tiahol 
cez celé trhovisko až na terasu. 
„Denne sme mali 1600 zákaz-
níkov. Nikto v Bratislave nerobil 
také tržby na meter štvorcový, 
ako my. Obchodov bolo málo 
alebo boli prázdne. Napríklad, 
keď si pamätáte Starohájčan-
ku. Tam ste prišli a našli prázd-
ne regály. A  my sme dovážali 
jogurty na paletách. Oni akoby 
nevedeli manažovať obchod. 
Zato my sme mali vynikajúcu 
vedúcu, pani Jožku.“

A  potom prišlo obdobie, 
kedy ľudia začali kupovať 
menej chleba. „Chute sa me-
nia,“ konštatuje Jozef Kordoš 
s  tým, že tesne po revolúcii 
nám stačil tmavý a zemiako-
vý chlieb a  hotovo. „Kedysi 
sme robili 4 800 chlebov za 
24 hodín a nestíhali sme,  te-
raz vypečieme štvrtinu z toho. 
Ľudia už viac kupujú peči-
vo, sladké koláče, špeciálne 
chleby – kváskový, špaldový, 
oškvarkový, cibuľový...“ Hitom 
je kóšer chlieb, ktorý v Kvásku 

hovorí zakladateľ pekárne, ktorá sa už stala  
súčasťou života Petržalčanov.

Keď prechádzate okolo trhu na Mlynarovičovej, neraz vás zaplaví 
príjemný pocit a vy si vzápätí uvedomíte, že ho spôsobila vôňa čer-

stvého chleba. Vychádza z rodinnej pekárne Kvások, ktorá v Petr-
žalke funguje už 30 rokov. Pamätá „chlebový ošiaľ“ po revolúcii, 

stometrové rady zákazníkov aj krízu po zmene meny a objavení sa 
supermarketov. 

„Chlieb mi zvýrazňuje chuť jedla,“

Tajomstvo pečiva. Hoci sú 
pletenky, kaiserky aj rožky 

z jedného cesta, chutia inak. 
Čím to je? Podľa Jozefa 

Kordoša váhou a spôsobom 
spracovania. Vedeli ste 

napríklad, že rožok je vlastne 
zavinutá placka? 

„Chlieb musí byť nadýchaný. Viete ako sa hovorí, husté 
cestá vyháňajú pekára z mesta,“ hovorí Jozef Kordoš.

Začiatky. Na rohu Šustekovej fungovala pekáreň šesť rokov.

Pekáreň Kvások sa už stala súčasťou života Petržalčanov.

Pekáreň na Mlynarovi-
čovej počas výstavby v roku 
1997. Vtedy mali ešte oby-
vatelia Šustekovej výhľad 
na hrad.

Robert a Juraj Kordošovci v prvý deň otvorenia predaj-
ne. Obaja zostali rodinnej pekárni verní. Jeden sa stará o 
pekáreň, druhý o predajňu potravín.

Ľ U D I A Ľ U D I A

➤

➤

➤

➤

➤

Tábory sú určené pre deti vo veku od 5 do 

12 rokov a sú tématicky rozdelené. Tak si 

každé dieťa nájde to, čo ho baví najviac. V po-

nuke je Prázdninový štartér, Tvorivý týždeň, 

Baywatch - plavecký tábor, Športový týždeň, 

Tanec a  parkour, Volanie divočiny, Záhada 

tancujúceho leva, Pomáhať a chrániť.

Počas celého pobytu v  dennom tá-

bore sa o  vaše dieťa postarajú skúsení 

animátori, ktorí dohliadnu aj na to, aby 

sa vaše dieťa zdravo a  chutne najedlo. 

Na zreteli majú i  dôležitý pitný režim. 

V  priestoroch reštaurácie sa aj najväčší 

hladoši (či hundroši) pustia do lákavej 

desiaty, obeda či olovrantu. Chutné a vy-

vážené jedlo počas celého dňa dodá de-

ťom dostatok síl na objavovanie nového 

a nepoznaného. 

Ešte stále váhate? 
Nové moderné priestory LEONu sú 

komfortné, plne klimatizované, denne 

upratované a  dezinfikované. Rodičia 

ocenia skvelú dostupnosť a  bezprob-

lémové parkovanie. Všetky atrakcie sú 

pod jednou strechou a v tesnej blízkosti 

rodinného centra je veľká lúka ako i ďal-

šie možnosti vyžitia v prírode. Všetko, čo 

vaše dieťa v LEONE vyskúša a zažije, mô-

žete potom spoločne vyskúšať aj po lete. 

Záujem je veľký a miest je málo, preto 

neváhajte a  prihláste sa už teraz. Cena 

týždenného turnusu je v ponuke už od 

159,90EUR aj s poistením.

My už sa teraz tešíme ako si spolu s te-

bou a ďalšími kamarátmi užijeme leto.

Viac info o  táboroch a  zľavách náj-

dete na www.leoncentrum.sk v  prípa-

de otázok nás kontaktujte telefonicky 

0948796932 alebo emailom tabory@

leoncentrum.sk

Či už máte doma dobrodruha, umelca, milovníka vody alebo je skrátka za každú 
srandu, tak rozhodne LEON denný tábor je jasná voľba ako zažiť jedinečné leto. 

Denný tábor počas celého týždňa vaše dieťa nielen zabaví, ale 
i atraktívnou formou naučí nové veci. Prinesie nové kamarátstva 
a množstvo zážitkov z výletov či súťaží v prírode, alebo v priesto-
roch slaného bazéna či na trampolínach v JUMP PARKU. 
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Po každom daždivom 
počasí je pred vcho-

dom do budovy materskej 
škôlky na Wolkrovej ulici 
nehorázne blato, ktoré je 
zaplavené minimálne 20 cm 
vysokou stojacou vodou. 
Naposledy tu výška stojacej 
vody merala od zeminy po 
povrch hladiny 30 cm, nie-
ktoré deti aj dospelí ľudia 
tu chodili v čižmách. Prav-
depodobne je tu nefunkčná 
kanalizácia... Dokedy?

 Rastislav Gemerský

(“Referát investičných 
činností mestskej čas-

ti Bratislava-Petržalka 
spolu s oddelením správy 
verejných priestranstiev 
zvažujú aktuálne mož-
nosti riešenia podnetu. 
V hre je variant drenáže 
do zelene (podľa hĺbky 
položenia sietí v  zele-
ni), ale tiež prípadné 
zdvihnutie chodníka. 
Ďalší postup bude urče-
ný po obhliadkach v  te-
réne a  konzultáciách 
s  vedúcimi pracovníkmi 
úradu,” informoval nás 
Dávid Pavlík z  referátu 
komunikácie mestskej 
časti.)

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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Píšem vám po neúspešných 
pokusoch dovolať sa opra-

vy väčšieho zhluku svietidiel 
verejného osvetlenia (VO) na 
Haanovej ul. v okolí supermar-
ketu TERNO cez internetový 
automatický „nahlasovač“ po-
rúch VO. 

Na ilustráciu, že situácia so 
zabezpečením VO v Petržalke 
nie je dobrá, uvádzam tento 
príklad z  lokality Haanova 
v Starom háji:

Parkovaciu jamu v  sused-
stve supermarketu TERNO 
na Haanovej ul. by normálne 
mali osvetľovať štyri vysoké 
svietidlá pouličného typu 
(P035126, ...125, ...044 a ...049) 
- už niekoľko týždňov ne-
svieti ani jedno. Parkovanie 
v noci v tejto temnej jame je 
spojené so značným osob-
ným i  majetkovým bezpeč-
nostným rizikom. 

Na dokreslenie celkovej 
situácie v  tejto lokalite tre-
ba ešte dodať: Na priľah-
lom chodníku od priecestia 
Furdekova/Haanova, popri 
Haanovej 15 a  17, smerom 
k „účku“ na Haanovej 29 je 
(bolo), spolu päť nižších 
svietidiel parkového typu. 
T.č. sú funkčné len dve, dve 
už dlho nesvietia a  piate 
(P035 128) bolo nedávno 
„opravené“ tak, že vrchná 
časť stožiara bola spílená, 
zostal len jeho nadzemný 
asi 1,2 m vysoký zaizolovaný 

kýpeť, o  ktorý si teraz mož-
no oprieť bicykel, priviazať 
psa, kozu alebo koňa. Takže 
summa-summarum, z celko-
vého počtu deviatich svetiel 
VO v tomto súvislom súbore 
pôvodných svietidiel VO už 
fungujú len dve. A  to je na 
takú veľkú plochu a pomer-
ne frekventovanú lokalitu asi 
dosť málo....

JUDr. Karol Dranačka

(pozn. red. O  verejné 
osvetlenie v  Bratislave sa 
stará nová firma Yunex. 
Ak chcete nahlásiť poru-
chu verejného osvetlenia, 
24-hodinový dispečing pre 
Bratislavu je na čísle 02/63 
81 01 51. My sme sa tam 
bez problémov dovolali. 
Reakciu na problém nám 
prisľúbil aj pracovník firmy. 
Do našej uzávierky nepriš-
la, ale pán Dranačka nás 
informoval, že od soboty 
25.6. majú v  areáli opäť 
svetlo a bezpečnejšie.)

Nesvietia vám lampy? Je to riešiteľné!

VA Š E  N Á Z O R YS Í D L I S K O

KAMENÁRSTVO
ŠPECIÁLNA PONUKAŠPECIÁLNA PONUKA

Jednohrob komplet
1800€

Trnavská cesta 67, Bratislava
www.kamenarstvoradko.sk

Tel.0907 705 948

Bola úspešná a  vyzeralo 
to, že obe lokality budú 

v  územnom pláne preklasifi-
kované z pozemkov na výstav-
bu na pozemky na šport alebo 
parky a zeleň. Aktuálne sa pri-
pomienkujú zmeny a doplnky 
územného plánu mesta č. 09 
(ZaD 09), pozemok na Polo-
reckého v nich nájdete, ten na 
Haanovej však nie.

V apríli sme v Petržalských 
novinách písali, ako ožíva 
niekdajší športový areál na 
Haanovej. Pre predstavu, ide 
o priestor v blízkosti Staroháj-
skej pivárne. Veľa ľudí si sem 
prichádza len tak posedieť, so 
psami, po bicyklovaní, cestou 
z obchodu, pretože areál slúži 
aj ako bezbariérová skratka 
sídliskom. V lete si tu mamič-
ky rozložia deky a malé bazé-
niky a  urobia piknik. Hrá sa 

tu bedminton, futbal, chodia 
sem tínedžeri z  blízkej školy, 
deti tu majú obnovené detské 
ihrisko aj preliezky...

Pozemok patriaci mestu 
spravujú volejbalisti Slávie 
UK. Po dohode s nimi ho za-
čali oživovať prevádzkovatelia 

pivárne. Dnes už je funkčné 
ihrisko na molky, dve ihriská 
na petang. Je tu volejbalové 
ihrisko, trampolíny, basket-
balový kôš, k  dispozícii malé 
pódium, v lete budú mať deti 
vodnú hmlu. „Samotní ľudia 
tak nejak prirodzene začali 
dávať tomuto areálu účel. 
My len reagujeme na ich pod-
nety,“ povedala nám v  apríli 
Andrea Studeničová. Mali 
sme pocit, že to, čo oni začali 
svojpomocne, raz možno vy-

Pamätáte sa, ako Petržalčania koncom roka 
2016 spisovali petíciu proti výstavbe nájom-
ných domov v lokalitách Haanova/Pankú-
chova a Poloreckého? 

šperkuje mesto či samospráva 
a areál bude znova slúžiť pre 
šport a relax. 

Petržalský a  mestský 
poslanec Milan Vetrák nás 
však v  uplynulých dňoch 
informoval, že v ZaD 09 po-
zemok na Haanovej parc. č. 
326/1 nie je. „Primátor Ma-
túš Vallo a  magistrát síce 
vyšli v  ústrety preklasifiko-
vaniu pozemku na Polerec-
kého na zeleň a park ako sme 
požadovali, odmietli však 

napriek pôvodnému prísľu-
bu preklasifikovať aj poze-
mok na Haanovej,“ píše. „Po-
čas posledných 3,5 roka som 
4-krát  na zastupiteľstve za-
bránil tomu, aby na pozem-
ku na Haanovej robil ma-
gistrát urbanistickú štúdiu 
so zámerom zastavať aspoň 
časť pozemku nájomnými 
bytmi. Minulý rok sa mi po-
darilo aj na petržalskom za-
stupiteľstve dosiahnuť, aby 
tak pozemok na Polereckého, 
ako aj na Haanovej boli sú-
časťou ZaD 09 a starosta Ján 
Hrčka o to v mene Petržalky 
aj požiadal, ale bol podobne 
ako ja odignorovaný.“

Zmeniť sa to už aktuálne 
dá len formou verejného pri-
pomienkovania dokumentu. 
Aj preto vyzýva Petržalčanov, 
aby tak urobili a  požadovali 
začlenenie pozemku na Haa-
novej parc. č. 326/1 do ZaD 
09 a  jeho preklasifikovanie 
na kód 1110 (zeleň, park), 
prípadne na funkciu športu. 
Možno tak urobiť do 31.7. 
2022.

(in)
foto: in

Mesto na Facebooku avi-
zovalo, že sa počas let-

ných prázdnin chystá opra-
vovať viaceré vysoko frek-
ventované cesty. „Samotné 
práce počas opráv vyťaže-

ných úsekov trvajú nejaký 
nevyhnutný čas a v mnohých 
prípadoch ich nie je možné 
z  technologických dôvodov 
realizovať iba v  noci alebo 
cez víkendy bez zásadných 

Pripravte sa na obmedzenia
Dolnozemskú čaká oprava úseku medzi 
križovatkou s Gettingovou a mostom 
Apollo.

Tento priestor by nemal byť 
určený na výstavbu.

Trampolíny sú spoplatnené, ale ihrisko na 
molky či petang môže bezplatne využívať 
ktokoľvek. 

Čo chcete v areáli na Haanovej?

obmedzení. Nakoľko bude-
me vymieňať kryt vozov-
ky tejto dopravnej tepny 
v  oboch smeroch, je tak po-
trebné počas prác rátať s do-
pravnými obmedzeniami, 
vrátane striedavého uzatvá-
rania jednotlivých jazdných 
pruhov.“ Termín začatia prác 
zatiaľ nezverejnili. 

(pn)
foto: Magistrát
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Pravý breh Dunaja ožíval postupne. Najskôr dala v 17. storočí ne-
využívané pozemky upraviť Mária Terézia. Aj najstarší verejný park 
v strednej Európe, Sad Janka Kráľa založili počas jej panovania, a to 
v rokoch 1774-1776. Bratislavské nábrežie ožívalo, bolo obľúbeným 
miestom nedeľných prechádzok Bratislavčanov. V roku 1827 pri-
budlo Au Café, najskôr ako obchod s kávou, neskôr aj reštaurácia. 
A 26. júla 1828 veľké drevené nezastrešené divadlo Aréna.

Š P O R TH I S T Ó R I A

„Zdá sa mi to bizarné,“ 
hovorím lektorke Petre 

Satinovej, ktorá je ako jediná 
na Slovensku certifikovanou 
lektorkou SUP jogy, teda jogy 
na Stand up paddleboarde. 
„Áno,“ pripúšťa. „Ešte aj teraz 
je to atrakcia, a to si predstav-
te, aké to bolo pred piatimi 
rokmi! My však nemáme am-
bíciu byť atrakciou, na ktorú 
ide človek raz za leto. Pre nás 
je to alternatíva k pravidelnej 
jogovej praxi, ktorá sa cez leto 
v horúcich interiéroch realizu-
je ťažšie, keďže pri joge nie je 
vhodné púšťať klímu.“

V  lete sa joga cvičí v  par-
koch, jazero je podľa Petry 
nadstavba. „Joga nie je len 
o tele, ale aj o mysli. A tu, keď 
len trocha odbehnete mysľou, 
okamžite padáte.“ 

Pád je oslobodzujúci
Je nedeľa pred šiestou večer 

a  k  Požičovni paddleboardov 
na Draždiaku prichádzajú prví 
Petrini žiaci. Svoje veci necha-
jú v  bezpečí požičovne a  na 
60-minútovú lekciu vyrážajú 
v tielkach a kraťasoch. Vek tu 
zjavne nehrá rolu. SUP joga 
prilákala deti aj šesťdesiatni-
kov. Panie, ktoré by mohli byť 

Petrinými mamami, chodia 
už štvrtý rok. Sú tu jogíni, 
ktorí praktikujú klasickú jogu, 
ale aj nováčikovia z  komunít 
okolo Draždiaka. Nemusia 
vedieť jogu, stačí vedieť plá-
vať. Uprostred jazera prichy-
tia skobami svoj paddleboard 
k  plošine, ktorá drží na dne 
kotvami a spolu vytvoria akýsi 
kvet. Lekcia môže začať.

Sledujem, ako sa k nim blíži 
skupina rozjarených mladí-
kov, čosi vykrikujú, vodný bi-
cykel vŕzga, na brehu sa práve 
začal program pre deti na pó-
diu, hudba sa rozlieha po ce-
lom jazere.... Hovorím Petre, 
že toto asi nie je klasická jogo-
vá lekcia. „Iste, je to protiklad 
k  tej pokojnej atmosfére, kto-

„Pozri, oni cvičia 
jogu na vode!“ ho-

vorí prekvapená 
žena mužovi pri 

prechádzke popri 
Draždiaku. Jogíni na 

doskách priťahujú 
pozornosť, a to na-
priek tomu, že SUP 
joga sa v Petržalke 

cvičí už piatu sezónu!

 Joga je postavená na tom, 
že podporuje rozvoj hl-
bokých svalov, najmä tzv. 
core, od ktorého sa odvíja 
zdravie chrbtice. Na vode 
´core´ neustále pracuje, 
pretože brucho perma-
nentne bojuje s pádom. 

 Pri takejto nestabilnej joge 
sa prestávate náhliť.

 Učí vás hýbať sa ladne 
a  koordinovane, akýkoľ-

vek  prudký pohyb  je totiž 
predzvesťou pádu.

 Máte svalovicu až na kon-
čekoch prstov rúk a  nôh. 
Na paddleboard je totiž 
nevyhnutné  prisať sa ako 
lezec. 

 Endorfíny na záver v  sa-
vasane – v  polohe mŕtvo-
ly, kedy sa uvoľnené telo 
poddá miernym vlnám, sú 
na nezaplatenie. 

SUP joga a jej benefity

Jogíni uprostred jazera
SUP joga je novinkou aj vo svete. Prvý raz sa objavila pre dvanástimi rokmi na Havaji. 

Na Draždiaku si ju môžete zacvičiť celé leto každú stredu a nedeľu.

Aréna v roku 1935

Po rekonštrukcii by sa Aréna mala stať jedným z najmo-
dernejších divadiel na Slovensku. 

rá panuje na našich bežných 
hodinách. V hluku sa málokto 
dokáže sprítomniť. Ja však 
hovorím svojich žiakom, ne-
bojujte so zvukmi, ten boj sa 
nedá vyhrať. Prijmite ich ako 
súčasť atmosféry. Možno si 
potom aj v dopravnej zápche, 
keď na vás bude niekto trúbiť, 
dokážete zachovať duševný 
pokoj,“ vysvetlí mi neskôr. 

Keď pozorujem „cvičiaci 
kvet“, pripadá mi ako bežná 
hodina jogy. Zvedavo čakám, 
kým sa cvičenci postavia 
a začnú robiť strom. To je tá 
pozícia, pri ktorej stojíte na 
jednej nohe a  druhú máte 
chodidlom opretú o  lýtko. 
Nedočkám sa. Petra mi po 
lekcii hovorí, že táto na su-
chu relatívne jednoduchá 
asána, znamená na paddle-
boarde pre väčšinu okamžitý 
pád. „Radšej cvičíme pozície, 
v  ktorých máme dva pevné 
body, napríklad ´bojovní-
ka´.“ 

Predstavujem si seba, ako 
nováčika. Spadla by som už 
po troch minútach, tipujem. 

Neodrádza to začiatočníkov? 
„Joga by mala slúžiť nám, 
nie my jej. Ja nemusím robiť 
pozíciu len preto, že ju robí 
sused alebo preto, že sa do 
nej poskladá lektor. Vždy po-
núknem niekoľko verzií asány 
a  človek si vyberie tú svoju. 
Prvý pád je však oslobodzujú-
ci. Je momentom, od ktorého 
si jogu na vode začnete sku-
točne užívať,“ presviedča ma 
Petra s tým, že kto aj zvládne 
hodinu bez pádu, ten si ho 

napokon dobrovoľne privolá 
na záver lekcie. Vtedy všetci 
skúšajú krkolomnejšie asány. 
„Ľudia prídu na hodinu váž-
ni a odchádzajú vysmiati ako 
deti. Pretože SUP joga je aj 
zábavná a mnohí z nich sa po 
dlhých rokoch zahrali. Aj pre-
to je to super. Je to akýsi reštart 
mysle. Aj preto je obľúbená 
ako kreatívny teambuilding,“ 
dodáva lektorka.  (in)

foto: Paddleboard  
Draždiak, o.z.

Petra je Petržalčan-
ka, jogínka aj právnič-
ka, autorka projektu 
Office Yoga. Jogu učí 
klientov najmä indi-
viduálne, jej špecia-
lizáciou je fyzio joga, 
venuje sa ľuďom s bo-
lesťami, po úrazoch či 
operáciách. SUP joga je 
však jej srdcovka, keďže 
miluje leto a vodu. 

➤

➤

➤

➤

 

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 

Divadlo Aréna oslavuje 94 rokov

„Iniciátorom bol vtedajší 
riaditeľ Mestského di-

vadla Stöger. Budovu posta-
vili podľa vzoru talianskych 
amfiteátrov. V  Aréne hráva-
li   veselohry, opery, operety, 
baletné predstavenia pre deti 
a  dospelých, usporadúvali 
koncerty a estrádne večery od 
jari do jesene, každú nedeľu 
a  vo sviatky,“ píše Ján Čomaj 
v  knihe Petržalka Engerau – 
Ligetfalu. „Pravdepodobne už 
o dva roky nato ju vystriedalo 
nové drevené otvorené amfite-
átrum s kapacitou 3000 miest, 
kaviarňou a reštauráciou, slú-
žiace občanom mesta takmer 
70 rokov,“ píše sa na stránke 
www.theatre-architecture.eu.

Životu na pravom brehu 

Dunaja sa darilo čoraz viac. 
V roku 1891 začal podnikateľ 
Heinrich Hörnes prevádzko-
vať tri lode, ktoré kyvadlovým 
spôsobom premávali me-
dzi dunajskými brehmi. Iste 
prepravovali aj milovníkov 
divadla. Mesto sa rozrastalo, 
ľudia bažili po letných kon-
certoch a  divadelných pred-
staveniach, a tak v roku 1899 
postavili na mieste pôvodné-
ho nezastrešeného amfiteátra 
novú budovu, ktorej vzhľad 
sa do dneška veľmi nezmenil. 
Súčasne s  výstavbou 
divadla pribudol 
aj domček 
s p r á v c u 
a  vodná 
veža. Krytú 

budovu s dvoma pompézny-
mi vežami po oboch stranách 
hlavného vstupu však verej-
nosť prijala kriticky. „Zrejme 
tu svoju úlohu zohral návyk 
na starú Arénu a jej populár-
ne programy,“ píše Ján Čomaj.  
„Za slovenského štátu slúžilo 
divadlo ako sklad harabur-
dia, keďže obce Petržalka 
a  Devín patrili nemeckej 
ríši,“ informuje stránka Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja, pod ktorý divadlo patrí. 

Počas bombardovania brati-
slavského Starého mosta na 
sklonku 2. svetovej vojny bola 
Aréna poškodená a  prišla 
o  takzvaný divadelný komín. 
Aj v  dôsledku tohto bolo po 
vojne divadlo na viac než 50 
rokov pre verejnosť uzatvo-

rené a slúžilo ako 
sklad televíz-

nych kulís. 
Za svoje 
znovuzro-
denie vďačí 

n a j s t a r š i a 
fungujúca di-

vadelná budova na 
Slovensku mímovi Mila-

novi Sládkovi. V roku 1995 
sa divadelná prevádzka opäť 
obnovila.

Výstavba nemešká
Začiatkom roka začala 

župa v  komplexnou rekon-
štrukciou divadla, o  ktorej 
sa najskôr roky hovorilo. Po 
prestavbe získa budova po-
dobu z  roku 1939. Obnovia 
sa krídla z  bočných strán 
budovy, na streche pribudne 
veža. Obnovená bude tak-
tiež vodná veža a  bonusom 
pre návštevníkov bude nová 
kaviareň s  výhľadom na pa-
norámu Bratislavy a nábrežie 
Dunaja. Tá bude fungovať aj 
keď sa v divadle nebude hrať. 
Práce by mali byť ukončené 
v druhej polovici roka 2023. 

BSK vyčlenil na rekonštruk-
ciu budovy 5 880 000 eur. 
Celkové náklady spolu s tech-
nológiami divadla dosiahnu 

približne sedem miliónov eur. 
Bude to konečná suma pri 
dnešnom náraste cien staveb-
ných materiálov? To hovor-
kyňa BSK Lucia Forman ešte 
nevedela uviesť. Na rozdiel od 
stavby električky však výstavba 
nestagnuje. Ako dodala, po-
čas leta prebiehajú, resp. budú 
prebiehať práce na konštrukcii 
krovu, čo je možné momentál-
ne vidieť aj voľným okom, ďalej 
reštaurátorské práce na fasáde, 
v rámci vnútornej časti objektu 
to sú najmä elektroinštalácie či 
vzduchotechnika. (pn)

foto: Marian Dekan, BSK

Informácie a foto sme 
čerpali z knihy 

Ján Čomaj – Petržalka – 
Engerau – Ligetfalu.

Kniha vyšla vo vydavateľ-
stve Marenčin PT.

Drevené nezastrešené divadlo
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Reklama bude aktivna od 07.07. do 25.07.2022

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.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

Pelmeni „Máša a medveď“ 
s bravčovým aj hovädzím 
mäsom, 500 g, 1 kg = 7,98

Lososové pásiky,
1 kg

Slnečnicové semienka 
čierne, pražené v šupke / a 
solené „ „ Ot Martina“,
200 g, 1 kg = 17,86

Kukuričné chrumky 
sladké „Maša i Medved“ / s 
príchuťou mlieka
160 g, 1 kg = 12,44

Ovocné víno „ Caprice
0,75 L, 1 L = 3,99

Pečivo „Orešky“ s karamelizo-
vanou náplňou
500 g, 1 kg = 8,38

Osviežujúci nápoj 
s príchuťou slado-
vého chleba  „Kvass 
Russkij“ Sýtený 
nealkoholický 
nápoj „ Lemonad 
Cheburashka“ “
0,5 L, 1 L = 1,58

Huby v pikantnej omačke 
podľa starého ruského 
receptu, 530 g, 1 kg = 12,66

Sklenené rezance,
250 g, 1 kg = 7,96

Sladené kondenzované 
mlieko“ Sgusch „nka „ 8% 
tuku, 397 g, 1 kg = 3,75

Kyslá smotana- 22% tuku, 
200 g, 1 kg = 6,95

Kyslá smotana- 22% tuku, 
500 g, 1 kg = 2,18

Zmrzlina so smotano-
vou / s čokoládovou 
príchuťou v pohári 
va� e „ Plombir“,
130 ml, 100 ml = 0,61

Merlúza Peru bez vypitva-
nej hlavy, presklená,
jednotlivo odnímateľná, 
hlboko zmrazená, 900 g,
1 kg = 6,66

Pečeň tresky vo vlastnej 
šťave, oleji / a citrónom, 
120 g, 100 g = 1,91

3.99

15.90
5.99 1.49

1.39
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0.79

2.29

2.99
2.99

0.59

1.99 4.19

3.991.99

Reklama bude aktivna od 07.07. do 25.07.2022 Kukuričné chrumky Kukuričné chrumky 
sladké „Maša i Medved“ / s 
príchuťou mlieka
160 g, 1 kg = 12,44

4,59

19,90
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1,59 0,992,59

3,59 3,59 0,79

4,992,29

4,592,29

Gotthold 
Ephraim 
Lessing

značka 
kilobaudu

2. časť
tajničky tvrdohlavo

Autor 
krížovky: 

Juraj 
Mitošinka

mrlíkovitá 
burina

skratka 
štátu 
Utah

staro-      
egyptský 
boh lesov 

a pastierov

jemný 
likér

Pomôcky: 
kabajaki, 

kea, dolor, 
alkaloid 

trestný 
čin, previ-   

nenie

oblapím 
rukami pošepkalo trojica

citoslovce 
prekvape-   

nia

asýrsky 
boh mesta 

Eridu

3. časť
tajničky

pretromf-    
núť 

(expr.)

značka 
pre kilo-     

hertz

zväčšova-   
cie sklo 
dedinskí 
boháči 

prestane 
štiepať, 
doštiepe

bľačal 
(expr.)

nemecké 
muž. meno 
1. časť
tajničky

epocha 
pleisto-     
cénu 

(geol.)

trochu 
sklopia 

skr. rádio-   
lokátora

značka 
európia 

krčiažtek

Pomôcky: 
loboda, 

danub, ma- 
nitol, pako 

bolesť 
(kniž.) 
manit 

poštípalo 
lámaním 
poškodila

skr. Klubu 
českých 
turistov 

zahanboval

mávačka oblok 
omamovať

slovenská 
rieka 

zaručal

Adela 
(dom.)

poľujte 
zabav

pustia sa 
do niečoho 

skratka 
pre a dato

pospevuje
dôverný 
pozdrav 

druh lamy

chradnúť 
(bás.) 

skratka 
akademika

Ivan 
(dom.)

poskytuje 
pomoc 

cit. volania 
na kačice

dubasenie 
(expr.) 

skr. štátu 
Illinois

Adela 
(dom.)

EČV 
Topoľčian

japonské 
jedlo 
nitrid 
bóru

väčšia 
čižmička 

EČV 
Košíc

odstrelila 
(expr.)

dusíkatá 
látka rast-   

linného 
pôvodu

telesne 
kruto a ne-  
zákonne 

usmrcovať

spočíval
novo-      

zélandský 
papagáj
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