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Komunálna politika je nám bližšia 
ako tá „veľká“. Ešte väčšie sym-

patie si miestne samosprávy získali 
počas pandémie. Za ostatné roky 
sa navyše čoraz lepšie orientujeme 
v tom, s čím nám môže byť nápomoc-
ný miestny úrad. 

Vďaka petržalskej samospráve 
máme alebo nemáme dosť miest 
v  materských školách, ona zodpo-
vedá aj za to, v  akých budovách sa 
učia a  stravujú deti základných škôl 
a ako vyzerajú ich areály. Samosprá-
va dotuje miestny šport aj kultúru, 
v denných centrách a v klubovni robí 
program seniorom, rozváža im aj do-
tované obedy, pre sociálne slabších 
prevádzkuje sociálnu výdajňu. Vracia 
život na ihriská, osadí vám pred do-
mom lavičku, ak sa na nej so sused-
mi zhodnete, opravuje zničené koše 
a  často zbiera smeti aj v  častiach, 
ktoré nemá v správe. Prispeje vám na 
predzáhradku a pomôže s jej realizá-
ciou, sadí nové stromy a orezáva sta-

ré. Vaše bezprostredné okolie môžete 
zveľadiť aj vďaka jej dotáciám.

Uznávam, nie všetko ide ideálne. 
Mnoho budov - aj chátrajúcich - či 
pozemkov patrí v Petržalke mestu ale-
bo župe. Za kosenie nezodpovedá len 
miestna samospráva. Cesty, kde jazdí 
MHD, sú zodpovednosťou magistrá-
tu, cesty 3. a 4. triedy na sídliskách zas 
petržalského úradu. K terasám, až na 
zopár výnimiek, sa nehlási nikto. Je čo 
riešiť. Schopná samospráva so šikov-
nými ľuďmi však dokáže u mesta vy-
lobovať zámenu pozemkov a  budov, 
vziať ich do správy, zrekonštruovať, 
vytvoriť z  nich škôlky či denné cen-
trá, v  spolupráci s  mestom premeniť 
chátrajúce územia na funkčné verejné 
priestory. Takou spoločnou výzvou by 
mal byť v  Petržalke v  nasledujúcich 
rokoch Braník a jeho okolie. 

Ak stále váhate, či má zmysel zú-
častniť sa na voľbách, povedzte mi-
nimálne tým komunálnym „áno“. 
Zapamätajte si mená kandidátov, kto-

rých ste vo svojom obvode volili za 
petržalských poslancov. To sú tí, na 
ktorých sa máte obracať s probléma-
mi vo vašom bezprostrednom okolí. 
Kontakty na nich nájdete po voľbách 
na stránke Petržalky. Ak to budú ľudia 
aktívni, dokážu pre vás mnohé. Vybo-
jovať na zastupiteľstve financie pre 
vaše ihrisko, ak ste komunita ochotná 
prispieť aj vlastnými zdrojmi. 

Môžu vám pomôcť s  napísaním 
projektu pre dotácie z mestskej čas-
ti, „pretlačiť“, aby sa konečne riešil 
zničený chodník pred vaším domom 
alebo bezbariérový priechod pre 
chodcov. 

Pokračovanie na strane 2

V sobotu 29. októbra od 7.00 h do 20.00 h budeme voliť 
starostu a poslancov Petržalky, primátora a poslancov mes-
ta a župana a poslancov BSK. Vyplniť šesť hlasovacích líst-
kov zaberie čas, takže sa pripravte v niektorých okrskoch 
aj na „zápchy“. V týchto spojených voľbách je zvlášť dobré 
zorientovať sa aj vopred, aby váš hlas neprepadol. 

Existuje motivácia povedať im „áno“

Petržalské zóny 
parkovania
Až na výnimky sú efektívne aj bez 
spoplatnenia rezidentov.

Hrozia „uhoľné 
prázdniny“?
Niektoré samosprávy varujú, že pre 
vysoké ceny energií deti zas nebu-
dú chodiť do školy. Ako je na tom 
Petržalka?

Október je 
aj mesiac piva
Pivo z Prvého petržalského reme-
selného pivovaru nájdete len na 
jedinom mieste.

Lesk a bieda 
petržalských 
plavární 
Bazény na školách potrebujú na 
rekonštrukcie vyše milión eur, aspoň 
plaváreň vstáva po zmene konateľa 
z popola. Po rokoch funguje tobogan, 
sauny sú už otvorené každý deň...

strana 15

strana 24

strana 32

strana 12

➤

Komunálne a župné voľby 2022:

 Dvoje voľby v  jeden deň, to sme 
tu ešte nemali. Aj preto sa skrátil 
čas ich konania len do ôsmej ve-
čer. Sčítavanie hlasov totiž bude 
náročnejšie. 

 Voliť môžete len v  mieste svojho 
trvalého bydliska, inde to možné 
nie je. Nie je teda možné požiadať 
o  hlasovací preukaz, ako to po-
známe z iných druhov volieb.

 Župným voľbám, ktoré tradične 
prilákajú menej voličov, môže 
spojenie s  komunálnymi len po-
môcť. Nie je však vaša povinnosť 
zúčastniť sa na oboch. Rozhodnu-
tie je len na vás.

Už pred štyrmi rokmi sa v Petržalke 
pred volebnými miestnosťami tvorili 
dlhé rady a čakalo sa aj 20 minút. 
A to sme mali len štyri hlasovacie 
lístky...
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Slovo  
šéfredaktorky

...aby bolo s kým 
diskutovať
Držíte v  rukách predvoleb-
né číslo Petržalských novín. 
Veríme, že sa vám aj vďaka 
nám podarí zorientovať sa 
v hlasovaní tak, aby váš hlas 
neprepadol.
Voľby však nie sú jedinou té-
mou týchto dní. Neutíchajúcu 
diskusiu vyvoláva aj  parkova-
nie (str. 32). Petržalské zóny par-
kovania na prvý pohľad priná-
šajú do parkovacieho chaosu 
ešte väčší zmätok. Viacerí to 
samospráve vyčítate. Keby 
však miestny úrad čakal s akút-
nym problémom Petržalčanov 
s  nočným parkovaním na 
mestský PAAS, v  pohode by 
dnes boli len ľudia z Dvorov 4. 
Negatívne emócie vzbudzu-
jú na sídlisku aj chátrajúce 
objekty. Neraz sa podarí 
zbaviť sa ich až vtedy, keď 
zhoria. Príkladom je väčší 
komplex budov na Zniev-
skej, ale aj malý stánok v Ov-
sišti. (str.16) Ten by stačilo 
rozmontovať a  odpad od-
viezť. Lenže „je predmetom 
exekučného konania a  nie 
je možné ho zlikvidovať svoj-
pomocne“. Teší ma však, že 
problém sa snažia vyriešiť aj 
úradníci, ktorí by nemuseli.
Nie všetko je v  Petržalke 
ideálne. Ani cesta k  novej 
športovej hale. (str.30) Pozi-
tívne však je, že protestujú-
ca komunita bola vypočutá 
a  upokojená. Aj preto má 
zmysel spoločne sa stretnúť 
pri voľbách. 
Zvoliť si zástupcov, ktorí vás 
vypočujú a  majú snahu aj 
ochotu hľadať kompromis.
 Ingrid Jarunková

V O Ľ B Y

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

Pokračovanie zo strany 1
Ak je problém väčší, môžu 

pomôcť s  petíciou. Neraz na 
miestnom zastupiteľstve do-
káže jeden verbálne dobre 
vybavený poslanec dostať na 
svoju stranu zvyšok neinfor-
movaných. A  tí vďaka nemu 
zahlasujú za vašu vec. 

Rovnako má zmysel zvoliť ši-
kovných Petržalčanov do mest-
ského zastupiteľstva, kde môžu 
presadzovať záujmy Petržalky. 
Nerezignujte preto na voľby.

Oplatí sa naštudovať 
kandidátky vopred

Zloženie petržalského za-
stupiteľstva sa po 29. októbri 
naisto zmení. Z 35 aktuálnych 
petržalských poslancov totiž 
nekandiduje do miestneho 
zastupiteľstva 11 – 9 mužov 
a 2 ženy. Niektorí sa zamerali 
len na mesto a župu.  

Ak si preštudujete kandidát-
ky na miestnych, mestských 

a  župných poslancov vo svo-
jom volebnom obvode, určite 
si všimnete, že niektoré mená 
sa opakujú. Kandidáti argu-
mentujú tým, že pôsobnosťou 
vo viacerých zastupiteľstvách 
sa im zväčšujú možnosti niečo 
presadiť. Niečo na tom bude. 
Otázka je, ako to popri svo-
jom zamestnaní stíhajú... No, 
niektorí si z pozície „poslanec“ 
spravili prácu na plný úväzok. 

Výhodu v  týchto voľbách 
budú mať známe, neraz aj skú-
senosťou overené, mená. A tie 
budú mnohí ľudia krúžkovať 
na všetkých troch hlasovacích 
lístkoch. Nebojte sa však vsa-
diť aj na nové tváre. V  regio-
nálnych voľbách majú často 
úspech aj, od politických strán, 
„nezávislí“ kandidáti. V  Petr-
žalke máme 144 kandidátov 
na poslancov do 35-členného 
zastupiteľstva. Úspešný bude 
teda každý štvrtý.  (in)

foto: ms, tasr

Petržalka - tretie najväč-
šie slovenské mesto - má 
šesť volebných obvodov 
a  v  nich 95 volebných 
okrskov. Hľadala takmer 
800 členov komisií. Úspeš-
ne. 

„Politické strany nám do 
komisií nahlásili doko-

py  211 členov.  Z  radov verej-
nosti sa prihlásilo  761  členov,“ 
informovala nás hovorkyňa 
Petržalky s  tým, že evidujú 
aj náhradníkov. „Politických 
nominantov musíme zaradiť  
prioritne.“
Ich úlohou bude vydávať 
hlasovacie lístky, poskytovať 

informácie voličom k  spô-
sobu hlasovania či sčítavať 
hlasy po uzavretí volebných 
miestností. Odmena pre čle-
na volebnej komisie v  Petr-
žalke sa začína na sume  
122 eur v  čistom, čo je asi 
dvojnásobok ako pri bež-
ných voľbách.

Kto vám bude vydávať hlasovacie lístky?

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

Nenechajte 
prepadnúť 
svoj hlas!
 Ak volič vloží hlasova-

cí lístok do nesprávnej 
obálky, je takýto hlasovací 
lístok n e p l a t n ý.

 Máme dvoje voľby – žup-
né a  komunálne. Preto aj 
volebné schránky na obál-
ky s  hlasovacími lístkami 
budú dve. 

 Ak volič vloží obálku do 
nesprávnej schránky na 
hlasovanie, je takéto hla-
sovanie n e p l a t n é.

 Na požiadanie vám 
okrsková volebná komisia 
môže vydať za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky 
iné. 

POZOR!

➤

Rudolf
Kusý

na primátora

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42254515
Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

Mojím tímom sú

všetci Bratislavčania



4 • 14. 10. 2022 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 14. 10. 2022 • 5

Všade vo svete, či už v Amerike, Veľkej Británii, 
Ázii a najnovšie aj v Česku, je meno Soho spája-

né s atraktívnymi štvrťami plnými života. Londýnske, 
newyorské či hongkonské štvrte Soho sú známe nie-
len svojimi jedinečnými obchodmi, barmi a kultúrou, 
ale aj ako príjemné miesta na život.

Inak tomu nebude ani u nás. Bratislavské SOHO, 
ktoré vyrastie v doteraz nevyužitom priestore oblú-
ku Chorvátskeho ramena, v sebe spája to najlepšie, 
čo meno SOHO sľubuje. Vznikne priamo v  srdci 
Petržalky a  stane sa jej novým centrom, ktoré po-
teší nielen domácich, ale priláka aj návštevníkov či 
investorov.

Život v obklopení zelene
Jednou z  najvýraznejších výsad nového SOHO 

bude jeho lokalita. Nová štvrť vyrastie v  bez-
prostrednej blízkosti Chorvátskeho ramena, ktoré 
bude prirodzeným spôsobom začlenené do každo-

denného života obyvateľov.
Rameno bude pretínať niekoľko lávok a na jeho 

brehu vznikne príjemná promenáda ako stvorená 
na rodinné prechádzky. Blízkosť vody tiež pomôže 
ochladzovať ovzdušie a  zavlažovať stromy a kríky, 
ktorých bude v SOHO neúrekom.

Už teraz je daná lokalita plná zelene, ktorú deve-
loper sľubuje zveľadiť a doplniť o  pôvodné druhy, 
čím sa zvýši biodiverzita lokality a zároveň vznikne 
príjemný tieň. Súčasťou lokality bude aj takzvaná 
„riadená divočina“, v ktorej budú podporované pri-
rodzené prírodné procesy a zároveň umožní deťom 
objavovať krásy prírody priamo v  mestskom pro-
stredí.

Centrum mestského života
V  odkaze na otvorenú kultúru Newyorského 

Soho, vznikne nové centrum ako miesto príležitos-
tí a  príjemného života pre všetkých. Kultúra bude 

zastúpená v novom kultúrno-spoločenskom centre 
či vo vonkajšej umeleckej aleji. Kultúrny obraz bude 
dotvárať vonkajšie javisko v blízkosti už dnes obľú-
beného detského ihriska, ktoré sa stane miestom 
koncertov, divadelných predstavení či autorských 
čítaní.

Peší pohyb po novom centre sa stane tým naj-
prirodzenejším spôsobom pohybu, ktorý si užijú 
všetci bez rozdielu. Presun po SOHO bude vďaka 
bezbariérovým riešeniam pohodlný pre všetkých 
bez ohľadu na vek, schopnosti či znevýhodnenie. 
To bude možné aj vďaka utíšeniu automobilovej do-
pravy v rámci celej štvrte. O aktívny pohyb sa zase 
postarajú viaceré športoviská vrátane bežeckých 
dráh, vonkajšej posilňovne, multifunkčného ihriska 
či lezeckej steny.

Samozrejme, developer myslí aj na vodičov, ktorí 
budú môcť zaparkovať v nových podzemných gará-
žach. Nielenže je tento spôsob parkovania pohodl-
nejší pre vodičov, ale zároveň umožňuje v novom 
SOHO vytvoriť viac príležitostí pre zeleň, chodcov 
a príjemný mestský život.

Viac informácií nájdete na stránke 
sohobratislava.eu

Lokálna štvrť so svetovým odkazom
V srdci Petržalky sa píše napínavý príbeh, ktorý smeruje 
k šťastnému vyvrcholeniu. Petržalka konečne získa nové cen-
trum s menom, ktoré už uchvátilo celý svet: SOHO.

V O Ľ B Y

1.VOLÍME ŽUPANA (pred-
sedu BSK) - na hlasovacom 

lístku pre voľby predsedu samo-
správneho kraja môže volič za-
krúžkovať len jedného kandidáta. 
Kandidátov je 8.

2.VOLÍME POSLANCOV 
A POSLANKYNE ŽUPNÉ

HO ZASTUPITEĽSTVA - Na 
hlasovacom lístku pre voľby do 
zastupiteľstva samosprávneho 
kraja môže Petržalčan zakrúžkovať  
9 kandidátov. (Počet poslancov bude 
uvedený aj na hlasovacom lístku). 
Petržalka je volebný obvod č.11.
	Kandidátov v našom volebnom 

obvode je 74. 
	Župné zastupiteľstvo má cel-

kovo 50 poslancov.

 Volič môže požiadať o hla-
sovanie mimo volebnej 
miestnosti do prenosnej 

volebnej schránky nasle-
dovne: e-mailom, najne-
skôr v  posledný pracovný 
deň pred konaním volieb - 
do 28.10.2022 - na mailovej 
adrese organizacne@petr-
zalka.sk telefonicky, najne-
skôr v  posledný pracovný 
deň pred konaním volieb 
v  úradných hodinách na 
telefónnych číslach 02/68 
288 913, 02/68 288 822 
osobne, najneskôr v  po-

sledný pracovný deň pred 
konaním volieb v úradných 
hodinách na adrese: Kutlí-
kova č.17, Bratislava, č. dv. 
809 (8. poschodie), v listin-
nej forme tak, aby žiadosť 
o  hlasovanie mimo voleb-
nej miestnosti do prenos-
nej volebnej schránky bola 
doručená na adresu Mest-
ská časť Bratislava-Petržal-
ka, Kutlíkova č.17, 851 02 
Bratislava, najneskôr v po-
sledný pracovný deň pred 
konaním volieb v úradných 
hodinách. 

 Žiadosť musí obsahovať 
nasledovné údaje o  voli-
čovi: meno a  priezvisko, 
dátum narodenia, adresu 
trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu, poscho-
die), kontaktné telefónne 
číslo.

 Volič môže požiadať o hla-
sovanie do prenosnej vo-

lebnej schránky aj v  deň 
konania volieb. Žiadosť 
musí byť v  takom prípa-
de adresovaná okrskovej 
volebnej komisii, v  ktorej 
územnom obvode má vo-
lič trvalý pobyt. Obyvatelia 
MČ Bratislava-Petržalka si 

môžu overiť príslušnosť ku 
okrskovej volebnej komisii 
a zároveň získať telefonický 
kontakt nasledovne: telefo-
nicky, v deň konania volieb 
(29.10.2022) od 07.00 hod. 
do 20.00 hod. na telefón-
nych číslach 02/68 288 
913, 02/68 288 822, na web 
stránke volby.petrzalka.sk.

foto: shutterstock, tasr

2 hlasovacie lístky 
s modrými pruhmi

MODRÁ OBÁLKA  
(do modrej schránky)

ŽUPNÉ VOĽBY

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti
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4 biele hlasovacie 
lístky

BIELA OBÁLKA 
(do bielej schránky)

KOMUNÁLNE VOĽBY

1.VOLÍME PRIMÁTORA 
Na hlasovacom lístku pre 

voľby primátora mesta môže 
volič zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného kandidáta. 
Kandidátov je 8.

2.VOLÍME POSLAN
COV A  POSLANKY

NE MESTSKÉHO ZASTU
PITEĽSTVA 

Na hlasovacom lístku pre 
voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva môže Petržalčan 
zakrúžkovať 10 kandidátov. 
(Počet poslancov bude uvede-
ný aj na hlasovacom lístku). 
	Petržalka je volebný obvod 

č. 16, vyberať budeme z 80 
poslancov. 

	Mestské zastupiteľstvo 
bude mať celkovo 45 
poslancov. 

3.VOLÍME STAROSTU/
STAROSTKU PETR

ŽALKY - Na hlasovacom líst-
ku pre voľby starostu mestskej 
časti môže volič zakrúžkovať 
poradové číslo len jedného 
kandidáta. Kandidujú traja.

4.VOLÍME POSLAN
COV A  POSLANKY

NE MIESTNEHO ZASTU
PITEĽSTVA - Na hlasovacom 
lístku pre voľby poslancov 
môže volič zakrúžkovať naj-
viac toľko kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom 
volebnom obvode zvolených 
(Počet poslancov bude uvede-
ný aj na hlasovacom lístku). 
	Miestne zastupiteľstvo má 

celkovo 35 poslancov. 

Hlasovací 
lístok pre mestské 

zastupiteľstvo a hlasovací 
lístok pre primátora 
mesta je označený 

na ľavom okraji 
sivým pruhom. VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

22 568 obyvateľov
Bohrova, Bratská, Čer-

nyševského, Daliborovo 
nám., Dargovská, Dubnická, 
Einsteinova, Farského, Ger-
cenova, Gogoľova, Goralská, 
Handlovská, Harmanec-
ká, Hrobárska, Jaroslavova, 
Jungmannova, Kapicova, 
Kapitulský dvor, Kaukazská, 
Kežmarské nám., Kopčian-
ska, Krasovského, Kremnická, 
Krupinská, Kubínska, Lenar-
dova, Levočská, Ľubietovská, 
Macharova, Mánesovo nám., 
Muchovo nám., Nobelovo 
nám., Novobanská, Nábrež-
ná, Očovská, Pečnianska, Pif-
flova, Planckova, Prokopova, 
Rusovská cesta, Röntgenova, 

Údernícka, Vavilovova, Vie-
denská cesta, Vilová, Vlas-
tenecké nám., Vranovská, 
Wolkrova, Zadunajská cesta, 
Záporožská

Počet volených poslancov 
vo volebnom obvode: 7

 Kandidátov je 29. 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 
15 696 obyvateľov

Andrusovova, Belinské-

ho, Čapajevova, Fedinova, 
Hálova, Iľjušinova, Jiráskova, 
Kolmá, Markova, Nám. Jána 
Pavla II., Nám. Republiky, 
Pajštúnska, Prokofievova, 
Rusovská cesta č. 50-56, Šev-
čenkova, Švabinského, Tupo-
levova
Počet volených poslancov 
vo volebnom obvode: 5 

 Kandidátov je 17.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 
24 366 obyvateľov

Ambroseho, Bradáčova, 
Dudova, Furdekova, Ges-

sayova, Hrobákova, Kutlíkova, 
Lachova, Nám. Hraničiarov, 
Osuského, Romanova, Staro-
hájska, Rovniankova, Bratisla-
va – Petržalka
Počet volených poslancov 
vo volebnom obvode: 7 

 Kandidátov je 25. 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 
16 049 obyvateľov

Gwerkovej, Blagoevova, 
Bosákova, Bulíkova, Dolno-
zemská cesta, Haanova, Jan-
kolova, Klokočova, Kočánko-

va, M.C. Sklodowskej, Lužná, 
Mamateyova, Medveďovej, 
Mlynarovičova, Májová, Pan-
kúchova, Pobrežná, Polerec-
kého, Pri Seči, Sosnová, Šus-
tekova
Počet volených poslancov 
vo volebnom obvode: 5 

 Kandidátov je 25.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5 
18 453 obyvateľov

Brančská, Budatínska, Ho-
líčska, Lietavská 2-16 (pár-
ne), Smolenická, Starhrad-
ská, Strečnianska, Šintavská, 
Tematínska, Topoľčianska, 
Znievska
Počet volených poslancov 
vo volebnom obvode: 5 

 Kandidátov je 25. 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6 
19 509 obyvateľov

Antolská, Beňadická, Bet-
liarska, Béžová, Bzovícka, Hu-
menské nám., Janíkovské role, 
Jasovská, Krásnohorská, Lie-
tavská 1-15 /nepárne/, Ľubov-
nianska, Šášovská, Turnianska, 
Vyšehradská, Vígľašská, Zuzany 
Chalupovej, Žehrianska, Žltá
Počet volených poslancov 
vo volebnom obvode: 6 

 Kandidátov je 23.

Petržalka je rozdelená  
na 6 volebných obvodov

Zaujímavosť – Najstaršou 
kandidátkou je 69-ročná 
speváčka - učiteľka hudby, 
za poslanca tu kandiduje aj 
bývalý starosta Petržalky.

Zaujímavosť – Medzi kan-
didátmi je aj „dobrovoľne ne-
zamestnaná“, v tomto obvo-
de je zrejme najväčší počet 
kandidátov nad 60 rokov, až 
osem.

Zaujímavosť – Medzi 
kandidátmi je aj 19-ročný 
študent, 27-ročný politický 
stratég a  futbalový tréner, 
79-ročný slobodný podni-
kateľ a tiež aktuálny hovorca 
mestskej časti Staré Mesto.

Zaujímavosť - Kandiduje aj 
poslanec parlamentu, a až 7 
poslancov súčasného petr-
žalského parlamentu.

Zaujímavosť - Kandiduje aj 
28-ročný vedúci odťahovej 
služby v Mestskej parkovacej 
spoločnosti či 22-ročný člen 
Petržalského mládežníckeho 
parlamentu.

Zaujímavosť – Kandiduje 
aj bývalý miestny kontrolór 
mestskej časti, minimálne 
traja aktuálni zamestnanci 
magistrátu či dve aktuálne 
petržalské poslankyne. 

Foto: shutterstock, 
volby.petrzalka.sk
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zlava na celý nákup 

Dva septembrové pon-
delky boli v  Zbernom 

dvore Petržalka vyhradené 
pre zber vecí pre mestské RE-
USE centrum. Aj u nás ste tak 
mohli stretnúť dvoch brigád-
nikov na dôchodku, Boženku 
a  Dušana, ktorí pri zberoch 

pomáhajú už tretí rok. Pozna-
jú pracovníkov zberných dvo-
rov, aj niektorých obyvateľov. 
„Viacerí chodia pravidelne. 
Napríklad starenky s  vozík-
mi. Majú veľa vecí, ktoré už 
nepotrebujú, prinesú, po-
vedzme, knihy po zosnulom 

KOLO sa už teší na vaše ´zbytočnosti´

„Nič nevyhadzujte, 
odkladajte a potom 

doneste,“ hovorí 
brigádnička Boženka 

Petržalčanke, ktorá 
prispela porcelánom 
počas zberu vecí na 
opätovné použitie. 
„A moc nerozmýš-

ľajte. Čo sa vám zdá 
nepotrebné, to sa 

môže niekomu zísť. 
By ste sa čudovali, 
čo všetko si ľudia 

kúpia.“

Fascinujúce
 Bratislavčania navštívili 

v  posledných dvoch ro-
koch päť Mestských bazá-
rov.

 Ušetrili hlavné mesto o 51 
ton potenciálneho odpa-
du a  aj finančne, sumou 
prevyšujúcou 50 000 eur 
prispeli ku vzniku KOLO – 
Bratislavského centra opä-
tovného použitia.

 Od októbra 2020 do júna 
2022 si Bratislavčanky 
a  Bratislavčania z  piatich 
kôl Mestského bazára 
odniesli približne 34 500 
použitých, no stále pek-
ných a  plne funkčných 
vecí.

(OLO)

manželovi. Iní ľudia sa zas 
sťahujú z väčšieho do menšie-
ho a musia triediť alebo zde-
dili byt po starých rodičoch 
a vypratávajú ho,“ hovorí mi 
Dušan a  bránou zberného 
dvora už prichádza prvé auto. 
Petržalčan priniesol nepou-
žívaný mlynček na bylinky, 
bedmintonové rakety, golf na 
doma - reklamný kus s logom 
firmy. „Firemných prezentov 
tu máme dosť,“ pokračuje. 
„Pozrite, tu je ešte nerozbale-
ný tablet.“ 

Medzi vecami, ktoré už 
niekto nechce, sú svietidlá, 
nepoužitá časť sprchového 
kúta, pantograf na kreslenie... 
Hoci elektroniku ako televí-
zory či monitory do centra 
neberú, pri malom mixéri či 
féne občas spravia výnimku. 

Ďalšia pani priniesla 
tašky, dekoračné drobnos-
ti, sviečky... „Nenosia všetci 
sprchové kúty,“ smeje sa Bo-
ženka a  ja vzápätí objavím 
obal z  cigary aj s  orezáva-
čom na špičku. „Aj toto je 
pre niekoho použiteľné?“ 
pýtam sa. „Prečo nie? Ľudia 
zbierajú rôzne veci, uvidí-
me,“ reaguje Dušan zo skú-
senosti. S  Boženkou totiž 
okrem zberov predávali veci 
aj na Mestských bazároch. 
Majú prehľad, čo ľudia chcú. 
Najväčší dopyt je, samozrej-
me, po domácich potrebách. 
Hrnce, misy, pekáče, panvi-
ce, taniere, poháre... „Často 
však predáme aj veci, ktoré 
mnohí považujú za gýče či 
´pracholapače´. Aj jedna 
šálka môže niekomu spraviť 

radosť, keď mu skompletizu-
je set,“ vysvetlí mi Boženka. 
„A ceny sú symbolické.“

Najštedrejší darcovia
Pýtam sa Kláry Ladickej 

z oddelenia správy verejných 
priestranstiev, zodpovednej 
za nakladanie s  odpadmi, či 
majú Petržalčania záujem 
o  takýto zber. „Mnohí majú 
veci nachystané vopred. Te-
lefonovali, či termín platí, 
pretože pondelky býva Zber-
ný dvor zatvorený,“ hovorí 
mi a  Dušan s  Boženkou sú-
hlasia. Tvrdia, že naša mest-
ská časť má popri Karlovej 
Vsi a    Dúbravke najštedrej-
ších darcov. Aj preto sa tu 
zber pre REUSE centrum 
pravidelne každé tri mesiace 
opakuje.

„Pri vchode do Zberného 
dvora máme aj vyhradené 
miesto pre veci na opätovné 
použitie. Odkladáme  len 
veci, na ktoré máme povo-
lenie vydané rozhodnutím 
Okresného úradu životného 
prostredia. Občas tu nájdete 
chovateľské potreby - akvá-
riá, klietky, sklenené nádoby, 
nábytok malých rozmerov 
police, skrinky, či nečalúnené 
stoličky...“ 

 
Ak knihy, 
tak najmä detské

Do zberu prichádza pri-
spieť ďalší Petržalčan. Pri-
niesol knihy po svokrovi. „Aj 
tie, z  ktorých už naše deti 
vyrástli,“ usmeje sa. Záujem 
o detské knihy pretrváva, rov-
nako ako o krimi, kuchárky či 
obrazové publikácie. „Občas 
niektoré posunieme na mies-
ta, kde otvárajú knižnicu, do 
domovov seniorov alebo ich 
dopĺňame do domčekov pre 
knihy,“ hovorí Dušan.

Veci, ktoré sa dlho nepre-
dávajú, zas naložia do auta 
a  ponúknu v  chudobných 
osadách, detské veci a bicykle 
nedávno dostali aj ukrajinskí 
odídenci. Naopak, vzácne 
kusy ako krištáľ, originálne 
vázy či sošky chodí identifi-
kovať a  ohodnocovať staro-
žitník. Upraví ich cenu, keďže 
väčšina vecí na Mestskom 
bazári stojí len pár eur. „Sa-
mozrejme, že sa potom nájdu 
špekulanti, ktorí štítky vymie-
ňajú a aj na bazári chcú ušet-
riť,“ hovorí Dušan a spomenie 
aj predavačov DVD. „U nás 
nakúpia dévedéčka po eure 
a potom ich na burze predá-
vajú po päť. Ale už na nich 
trochu vieme,“ usmeje sa. 

Kde nájdete 
REUSE centrum?

Oba pondelky zberu od-
chádzali brigádnici Dušan 
a  Boženka z  Petržalky s  pl-
ným autom vecí. „Predstavte 
si, že všetky tieto veci mohli 

skončiť v spaľovni a namiesto 
toho slúžia ďalej,“ ukazuje 
mi Boženka a  aj cez nás vy-
zýva ľudí, aby nevyhadzovali 
to, čo už doma nepotrebujú, 
ale priniesli to v  čase zberu 
alebo rovno do REUSE cen-
tra. Dobrá správa totiž je, že 
KOLO - Bratislavské centrum 
opätovného použitia - má od 
októbra svoje pevné miesto. 
V nákupnej zóne vedľa budo-
vy OLO, v OC Korzo na Pes-
tovateľskej 13. Veci z  druhej 
ruky si tu môžete kúpiť a  tie 
nepotrebné sem aj priniesť 
denne okrem pondelka. 
V utorok až piatok od 10h do 
18h, v  sobotu a  v  nedeľu od 
10h do 17h. „A nehanbite sa. 
Stále je viac tých, ktorí chcú 
lacno nakúpiť, ako tých, kto-
rí sa chcú zbaviť vecí. Takže 
vás tu s vašimi zbytočnosťami 
radi privítame,“ dodáva Bo-
ženka, ktorá sa aj s Dušanom 
už na vás teší v KOLE.

(in)
foto: OLO, in

Obal z cigary aj s orezávačom na špičku? Aj toto je ešte 
pre niekoho použiteľné?. „Prečo nie? Ľudia zbierajú rôzne 
veci,“ zhodujú sa brigádnici Boženka a Dušan.

V petržalskom zbernom dvore sa zber pre REUSE cen-
trum konal a bude konať aj naďalej pravidelne každé tri 
mesiace. 

➤
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Stretávame sa na To-
poľčianskej, kde síd-

lia  Cukrari.sk. Zvonka vidíte 
len maličkú cukráreň, ktorá 
oživuje inak pustú terasu. 
Vo vnútorných priestoroch 
sa však vyrábajú desaťtisíce 

zákuskov pre celé Slovensko. 
A  nie hocijakých. Okrem 
moderných tort, cheeseca-
kov, aj raw, vegánske, bezlep-
kové, bezlaktózové... Zuzana 
Antalíková je tu vedúcou 
výroby. Na uvítanie nám 

ponúkne vegánsky zákusok, 
ktorý okrem iného obsahuje 
aj tofu. Som opatrná a  ona 
sa smeje. Podobné reakcie 
pozná. „Keď sme pred de-
siatimi rokmi otvorili našu 
raw prevádzku, mnohí ľu-

„Keby mi niekto pred jedenástimi 
rokmi povedal, že raz budem robiť 

raw zákusky a bude ma to živiť, neverila 
by som mu,“ hovorí Petržalčanka Zuzana 

Antalíková, spoluzakladateľka jednej z prvých 
oficiálnych raw výrob na Slovensku. V tej dobe 
pracovala v administratíve a jediné, čo ju spájalo s cukrárstvom 

bolo, že milovala sladké. 

Vymyslieť zdravý zákusok, 
ktorý ľuďom chutí, je úžasné 

dia nás až obchádzali. ´Čo 
to máte? Zdravé zákusky? 
Tak to nie!´ A  utekali preč,“ 
spomína s  úsmevom. Dnes 
je to inak, a  keď ochutnám 
vegánsky peanut cheesecake 
pochopím prečo. Ale poďme 
pekne od začiatku.

U nás chceli 
robiť vegánky! 

„Nie, mama nerobila 
najlepšie koláče na svete 
a  ani som s  ňou v  kuchyni 
odmalička nepiekla,“ vy-
vracia mi Zuzana klasickú 

predstavu o  nalinajko-
vanom osude. Tvr-

dí, že inklinovala 
k  zdravej strave, 

o  cukrárstve 
však nechyro-
vala. „Mojou 

túžbou bolo robiť kozmeti-
ku a  masáže. Aj kurzy na 
to mám, aj som pre to dva-
krát opustila prácu v  ad-
ministratíve. Vždy ma to 
hodilo naspäť a na tretí raz 
k zdravým zákuskom.“

Na thajskom boxe sa zo-
známila s Francescou Spinel-
li. „Obe sme veľmi rady jedli 
a  chodili po kaviarňach, na 
kávu a  zákusky. Milovali 
sme sladké, ale hľadali niečo 
trošku zdravšie,“ spomína na 
obdobie spred jedenástich 
rokov. „O  tom sa však dalo 
len snívať. V  ponuke bola 
maximálne domáca bábov-
ka. Hovorili sme si, aké by to 
bolo super, keby sme ponúkli 
alternatívu a človek si mohol 
vybrať.“

Hlavný impulz prišiel na 

vegánskych hodoch, kde 
ponúkli svoje vegetariánske 
nátierky a  zopár zákuskov. 
Mali úspech. V  hlasovaní 
verejnosti ďalší rok vyhrali aj 
prvú cenu za najlepšie jedlo. 
„To nás motivovalo otvoriť si 
vlastnú prevádzku,“ hovorí 
Zuzana o  tom, aké 
boli v  roku 2013 
nadšené. Dali vý-
poveď v  práci, na-
kreslili si priestor, 
do dvoch týždňov 
ho v  Podunajských 
Biskupiciach aj našli 
a  jednoducho zaria-
dili. Prvé kuchyn-
ské roboty priniesli 
z domu. 

„Keďže ani jedna 
sme neboli ´od fa-
chu´, do úvahy prichádzalo 
len otvoriť si raw výrobu, 
pretože pri nej sa suroviny 
nespracúvajú tepelne. Je to 
„len“ mixovanie, miešanie, 
mletie... Priznávam, že sme 
v  tej dobe tiež úplne presne 
nevedeli, čo sú raw koláče,“ 
usmeje sa. „Francesca je 
grafička, mali sme nádher-
nú stránku a  katalóg, hoci 
v  ňom na začiatku boli len 
tri sladké guľôčky a dve tor-
ty.“

Ich značka Frangipani sa 
trafila do trendu. Onedlho 
vznikli v meste hipsterské ka-
viarne, za ich sladkosťami tak 
neprichádzali ľudia už len do 
Biskupíc, našli ich aj v meste 
či v bio obchodoch. 

Aj  na zamestnancov mali 
šťastie. „U  nás chceli robiť 

vegánky! Rovnaké nadše-
né ako my. Svoj životný štýl 
chceli žiť aj v  práci, hoci 
s  cukrárstvom nemali skú-
senosti. To bol úplne iný 
level spolupráce.“ Darilo sa 
im. V  roku 2016 otvorili vo 
Fresh Markete ďalšiu pre-

vádzku so širšou ponukou. 
Spolu s  Francescou napísa-
li knihy Varenie a  Rawenie 
a Sladké ľahkosti. 

„Či sme boli niečím výni-
močné? Asi áno, naše zákus-
ky boli dobré,“ hovorí Zuzana 
prosto a vysvetľuje, že sa „len“ 
riadili svojím heslom - robiť 
zdravú stravu, ktorá vyzerá 
pekne a chutí dobre.

Rozdiel necítite
Keď zvažovali, ako ďalej, 

pomohla náhoda. „Obchodná 
zástupkyňa, ktorá nám no-
sila ovocie a zeleninu, dodá-
vala aj pre firmu Cukrari.sk. 
Povedala nám, že sa chysta-
jú rozšíriť ponuku aj o niečo 
zdravšie. Keď sme sa v  roku 
2018 stretli, bolo to hneď jas-
né,“ pokračuje v príbehu. Stali 

sa partnermi, prebrali portfó-
lio Frangipani a zo Zuzany sa 
stala vedúca výroby. 

Tvrdí, že dnes už ich zákaz-
níci neriešia, či raw, vegan ale-
bo klasické. Keď sa pozrú do 
vitríny a  zákusok sa im páči, 
kúpia si ho. Rozdiel totiž ne-

cítite. Vďaka peanut 
cheesecaku to mô-
žem sama dosved-
čiť. Tešia sa z  toho 
aj ľudia s  intoleran-
ciami. Prednosťou 
spoločnosti Cukra-
ri.sk je taká široká 
ponuka, že si v  nej 
skutočne každý náj-
de to svoje. Majú do-
konca vlastnú kávu, 
zmrzlinu aj chráne-
nú dielňu, v  ktorej 

s nimi pracujú traja zdravotne 
postihnutí ľudia od počiat-
ku. A  predsa vymýšľajú stá-
le niečo nové. „Ľudia majú 
radi zmenu, a tak dvakrát do 
roka meníme ponuku,“ hovorí 
Zuzana. 

Ako vzniká 
nový zákusok?

V  jednej miestnosti vyrá-
ba „klasiku“ 5 až 7 cukrárov, 
druhá je vyhradená pre raw. 
Cukrári si ráno rozdelia tor-
ty podľa objednávok 
a  začína výroba. „Sa-
mozrejme, že si, ak 
je možnosť, vyberajú 
podľa obľúbenosti. Čo, 
kto rád je, to rád robí,“ 
hovorí Zuzana An-
talíková a  prezrádza, 
že každý deň si každý 

Vegan Peanut 
cheescake
„Ten chutí naozaj kaž-
dému, či je vegán alebo 
nie,“ hovorí Zuzana.

Oreo cheesecake
„To je koláč, z ktoré-

ho, keď si dáte trocha, 
musíte ho zjesť celý. Ja 

hovorím, že vyvoláva 
závislosť.“ 

Sacher cake
´Sacherku´robí veľa 
výrobní, hoci každá trocha 
inak. „Ja som sacherku 
nikdy nemala rada, kým 
som nevyskúšala tú našu,“ 
zareaguje Zuzanina kole-
gyňa, keď začuje, o čom sa 
bavíme. 

Sladké stálice

Najväčšia cukrárska sezó-
na je na jar a  na jeseň. 

V  lete sú zas svadby a  oslavy, 
vtedy je záujem najmä o atypo-
vé torty či mini sety. Ktoré zákus-
ky vyhrávajú celoročne? 

zamestnanec dá niečo slad-
ké. „Jednoducho robíme to, čo 
milujeme.“

Sú však obdobia, kedy sú aj 
oni prejedení. To, keď vzniká 
nový zákusok. „Je to mesiac 
intenzívneho chutnania – 
to si doprajeme, doslova sa 
spustíme,“ smeje sa Zuzana 
Antalíková. „Spravíme vždy 
viac druhov, z  jedného dru-
hu aj desať pokusov a  dola-
ďujeme chute. Každý deň je 
tu 5-10 koláčov. To už sa vo 
finálnej fáze musíme navzá-
jom presviedčať: ´Iba trošku 
ochutnaj, či je dobrý.´

„Vymyslieť zákusok, ktorý 
ľuďom chutí, musí byť úžas-
né,“ reagujem. „Áno,“ usmeje 
sa. „S Francescou sme v  čase 
Frangipani často chodievali 
do kaviarní, kam sme dodá-
vali koláče a pozorovali ľudí, 
či im chutí, čo hovoria a veľmi 
sme sa z toho tešili. To bolo vý-
borná spätná väzba. Pochva-
la však teší stále. Ako včera, 
keď volala nejaká pani, že si 
dala v novootvorenej kaviarni 
náš zákusok a aká je šťastná, 
že to tam dodávame.“   (in)

foto:  Marian Dekan, 
archív Z. A.

Čo je raw a vegan? 
V raw tortách sú len surové su-
roviny, tepelne upravené do 42 
stupňov Celzia. Vegánske môžu 
byť aj pečené, neobsahujú však 
živočíšne zložky. Raw a vegan 

zákusky nie sú diétne, obsahujú 
veľa tukov a cukru. Avšak, sú to 

zdravé tuky a zdravé cukry.

Nielen vytvoriť, ale dokázať robiť zákusok stále rovnako 
ako na začiatku a vyrábať ho vo veľkých množstvách. To je 
kumšt!

„Či sme boli niečím výnimočné? Asi áno, 
naše zákusky boli dobré,“ hovorí Zuzana o 
Frangipani, prevádzke, ktorú kedysi založila 
s kamarátkou Francescou Spinelli.

➤

➤

V jednej miestnosti vyrába „klasiku“ 5 až 7 
cukrárov, druhá je vyhradená pre raw.
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SME VAŠÍM HLASOM V PETRŽALKE 
A ROBÍME PRE PETRŽALKUA ROBÍME PRE PETRŽALKU

„Človek aby si urobil parkovaciu maturi-
tu predtým, než sa vydá hocikam v rámci 

Bratislavy.“ Aj takto reagujú obyvatelia 
v diskusiách na zavádzanie PAAS v jednot-

livých zónach mesta, v ktorých sú rôzne 
časy aj sumy spoplatnenia. V Petržalke 

s vlastným parkovacím systémom navyše 
pribudol do tohto chaosu bonus v podobte 

zón parkovania.

Petržalské zóny parkovania:  
 Efektívne aj bez spoplatnenia  
 rezidentov

... až na výnimky

Okolie Hálovej. „Ide o jednu z lokalít, kde ani po navýšení legálnych 
parkovacích miest na maximum, odstránení vrakov a vytlačení nerezi-
dentov nie je dostatok parkovacích miest,“ pripúšťa mestská časť.

Modré značenie, ktoré používa Petržalský parkovací sys-
tém od začiatku, upozorní aj návštevníka, ktorý sem príde 
raz za rok, na to, že tu platí iný režim. Zjavne nie všetkých...

➤

Od začiatku septembra 
sú petržalskými zó-

nami parkovania Dvory I, III, 
V  a  VI Stará Petržalka (ulice 
Vranovská, Vilová a  Krupin-
ská), ďalej Lúky VI (Starhrad-
ská, Tematínska), v  októbri 
pribudnú Dvory II (ulice Ilju-
šinova, Jiráskova a  Tupolevo-
va) a Háje I (ulice Ambroseho, 
Bradáčova, Dudova, Hrobá-
kova, Romanova, Rovnianko-
va). „Ak počasie dovolí, možno 
sa stihnú aj ulice Gessayova, 

Námestie hraničiarov a Osus-
kého,“ informuje mestská časť. 
Čo to znamená? V  zónach je 
možné parkovať iba na vyzna-
čených boxoch. Státie mimo 
nich je zakázané a  môže byť 
pokutované. Na Dvoroch 5 a 6 
by už mestská časť mala od 26. 
septembra udeľovať aj pokuty. 
A  to v  spolupráci s mestskou 
políciou. „S nimi sa pokúsime 
sankcionovať tých najväčších 
porušovateľov. Pôjde len o ne-
rezidentov. Ak sa situácia do 

budúcna s  priestupkami ne-
zlepší, pristúpime v spoluprá-
ci s magistrátom aj k celoploš-
nému pokutovaniu formou 
objektívnej zodpovednosti,“ 
informoval nás Ivan Lučanič, 
vedúci referátu mobility Petr-
žalky.

Tak si to zhrňme
Dvory 4 sú v  mestskom 

PAAS – parkovať sa tam 
môže len na vyznačených 
boxoch. Nerezident, vrátane 
Petržalčanov, tam môže par-
kovať na bonusovú kartu dve 
hodiny denne zadarmo, zvy-
šok si môže zaplatiť. V  petr-
žalských zónach parkovania 
je princíp rovnaký ako v zóne 
PAAS, až na to, že Petržalčan 
môže parkovať v  modrých 
boxoch kdekoľvek bezplat-

ne, naproti tomu nerezident 
v nich od 18h do 7h ráno ne-
môže zaparkovať vôbec, a  to 
ani keď by si chcel zaplatiť. 
Zvyšok Petržalky – Petržal-
čan s  trvalým pobytom bez-
platne, nerezident po použití 
parkovacej aplikácie URBI 
parkuje bezplatne v  pracov-
ných dňoch od 7:00 h  do 
18:00 h  + víkend do nedele 
18:00 h, v noci popri cestách 
aj chodníkoch, teda mimo 
modrých boxov. 

Čo s nerezidentmi?
Prečo Petržalka stále rozvíja 

a rozširuje svoj parkovací sys-
tém, ktorý mal byť pôvodne 
len dočasný? Petržalské zóny 
parkovania neboli vybrané 
náhodou. „Zazónovanie par-
kovania na Dvoroch 4 magis-

trátom spôsobilo vytlačenie 
nerezidentov do týchto prí-
buzných lokalít, čím miestni 
obyvatelia, najmä v okolí Há-
lovej, Belinského, Vranovskej, 
Zadunajskej či Röntgenovej 
ulice prišli o komfort. Nechce-
li sme to ponechať v takomto 
stave až do možno najbližšej 
jari,“ reagoval Ivan Lučanič. 
Jednoducho nechceli čakať na 
magistrát a  parkovanie v  da-
ných lokalitách sa rozhodli 
zlepšiť už teraz. Magistrát má 
totiž podľa jeho slov víziu po-
stupne zavádzať PAAS aj do 
ďalších lokalít Petržalky až od 
budúceho roka. 

Dovtedy to však budú mať 
ne-petržalskí Bratislavčania 
na mnohých miestach sídlis-
ka komplikovanejšie. „Úplný 
zákaz nočného parkovania 

pre Nepetržalčanov je ne-
chutná šikana. Nie všetci žijú 
bezstarostný život bez prob-
lémov. Veľa ľudí je chorých 
a  potrebuje nočné návštevy 
od príbuzných.“ To je 
len jeden z  mnohých 
podobných názorov 
diskutérov na sociál-
nych sieťach. 

Dôvod? „Problém je 
v tom, že od jesene mi-
nulého roka nemôžu 
mestské časti - na rozdiel od 
magistrátu - za parkovanie 
vyberať poplatky. S  kolegami 
z  hlavného mesta riešime, 
aby sa to v  roku 2023 buď 
zmenilo, alebo aby si celé par-
kovanie prevzali konečne oni,“ 
vysvetľuje mestská časť. „Do 
tej doby aj potom však platí, 
že v každej našej zóne existu-
jú aj súkromné platené par-
koviská, ktoré môžu nerezi-
denti mimo povolených časov 
využiť. Realita je však taká, 
že v ich prípade, aj v prípade 
PAAS-u za nočné státie nikto 
z nerezidentov neplatí, preto-
že je to extrémne drahé.“

Mestskej časti však slúži ku 
cti, že po kritike na sociálnych 
sieťach promptne zvýšila po-
čet návštevníckych hodín.  
Od 3. októbra má rezident bez 
auta k dispozícii 150 hodín na 
rok (predtým 60 hodín), re-
zident s  jedným autom  100 
hodín na rok (predtým 30 ho-
dín), rezident s  dvomi auta-
mi 50 hodín na rok (predtým 
0 hodín).

A  rieši aj nerezidentov, 
ktorí sem neprídu na náv-
števu. „Nie je naším cieľom 

„Na parkovisku na 
Macharovej ne-

bude režim neobmedzeného 
parkovania,“ uvádza Zuzana 
Fašungová z oddelenia parko-
vacej politiky magistrátu. 

O  niekoľko týždňov by tu 
mala pribudnúť rampa a  bude 
pre nerezidentov cez deň spo-
platnené. V noci tam budú môcť 
parkovať len rezidenti. (pn)

 foto: ac

Kedysi z väčšej časti prázdny pľac je dnes už 
plný. Toto P + R parkovisko je zatiaľ bezplatné, 
preto ho obsadzujú aj nerezidenti. 

nerezidentov za každú cenu 
vyhodiť,“ vyjadril sa v  online 
diskusii starosta Ján Hrčka. 
Ak sú v niektorých lokalitách 
dostatočné parkovacie kapa-

city a rezidenti ich nevyužíva-
jú, zostanú pre nerezidentov. 
Napríklad cesta od Röntge-
novej smerom k  železnicnej 
stanici. Nerezidenti tu môžu 
v nočných hodinách parkovať 
stále bezplatne.

Navyše, miestny úrad do-
haduje parkovanie na par-
koviskách súkromných spo-
ločností, čo je inovátorské 
riešenie. Napríklad na parko-
visku pri Technopole. Rezi-
denti so schválenými autami 
tu od 18h do 7h ráno parkujú 
bezplatne, nerezidenti zapla-

tia len jedno euro za celú noc. 
(cez aplikáciu URBI, pozn. 
red.) 

Podobný režim bude pri 
Bille na Námestí hraničiarov 

a  Muchovom námestí, roko-
vania prebiehajú aj s  ďalšími 
reťazcami.

Prečo zóny?
Áno, podmienky petržal-

ského parkovania vyzerajú 
aktuálne komplikovane. Keby 
však petržalský úrad nechal 
akútny problém Petržalča-
nov s  nočným parkovaním 
na mesto, v  pohode by boli 
dodnes len ľudia z Dvorov 4. 
S  petržalským parkovacím 
systémom sa parkovanie pre 
Petržalčanov citeľne zlepšilo 

na viacerých miestach sídlis-
ka. 

„Petržalka išla s  víziou 
parkovacej politiky od za-
čiatku v  trochu iných šľapa-

jach ako magistrát. 
Neboli to veľké roz-
diely, ale hádam tým 
najväčším je, že sme 
nikdy ani jediným 
eurom nespoplatňo-
vali rezidentov, ktorí 
spĺňali podmienky 

regulácie,“ hovorí Ivan Luča-
nič. Nedarilo sa im však cel-
kom dosiahnuť požadovaný 
efekt preto, lebo nikdy nemali 
jednu uzatvorenú lokalitu, 
v  ktorej by na celej ploche 
platili podmienky regulácie. 
Petržalský systém doteraz 
reguloval z  veľkej miery len 
parkoviská. „Teraz to budeme 
môcť porovnať vo všetkom. 
Veľkou otázkou pre nás je, 
či sa požadovaný efekt, teda 
dostatočný počet voľných par-
kovacích miest pre rezidentov 
v dostupnom okolí od domo-

va dostaví aj bez samotného 
spoplatňovania rezidentov.“

Vo viacerých zónach par-
kovania boli pozitívne rozdie-
ly evidentné už po pár dňoch 
od ich zavedenia. Sú však aj 
výnimky, čo je napríklad oko-
lie Hálovej. „Ide o jednu z lo-
kalít, kde ani po navýšení le-
gálnych parkovacích miest na 
maximum, odstránení vra-
kov a  vytlačení nerezidentov 
nie je dostatok parkovacích 
miest,“ pripúšťa mestská časť. 
„Práve v  týchto  lokalitách 
sme v spolupráci s partnermi 
ku kontrolám a pokutovaniu 
naozaj tolerantní a  aj bude-
me, kým sa v nich nevybudu-
jú nové parkovacie kapacity.“ 
Petržalka tiež deklaruje, že 
ak sa situácia nezlepší, ale, 
naopak, rezidentom v  zóne 
skomplikuje, nemá problém 
ju zrušiť. Svoje podnety pre-
to posielajte na parkovanie @
petrzalka.sk (in)

foto: MČ Petržalka, 
Marian Dekan

Parkovanie na mestských komunikáciách, po ktorých 
jazdí MHD, bude regulovať až hlavné mesto. Predbežná 
dohoda je na rok 2023 a Petržalka sa do tej doby pokúsi 

zazónovať aspoň ulice III. a IV. triedy, ktoré spravuje.

Jedno ráno počas týždňa na Macharovej

➤

S Í D L I S K OS Í D L I S K O
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ROBÍM PRE PETRŽALKU A SOM
VAŠÍM HLASOM V ZASTUPITEĽSTVE.

Ktoré 2 - 3 najdôležitej-
šie zámery sa podarilo 
v Petržalke uskutočniť?

 Prijatie všetkých detí od 
troch rokov a  bez špeciál-
nych potrieb do MŠ
Rozširovanie kapacít verejných 
materských škôl v Petržalke je 
jednou z priorít súčasného ve-
denia mestskej časti. Za uply-
nulé štyri roky sa nám aj vďa-
ka tomu podarilo vytvoriť 25 
nových tried pre zhruba 580 
detí za viac ako 3,5 milióna eur, 
a  to zväčša buď rekonštruk-
ciou nevyužitých existujúcich 
priestorov MŠ - práčovní, škol-
níckych bytov, bývalých budov 
MŠ - alebo kúpou, prerábkou 
a  dovybavením úplne novej 
MŠ v  našej rastúcej miestnej 
časti Slnečnice. V  celej Brati-
slave pribudlo v  materských 
školách za uplynulé 4 roky asi 
1300 nových miest pre deti, 
z  ktorých teda cca 40 % vy-
tvorila práve Petržalka. Pre 
porovnanie, v  roku 2019 sme 
do našich MŠ nedokázali pri-
jať až 915 detí a vlani sme stále 
zamietli stovky žiadostí rodi-
čov o  umiestnenie. V  tomto 
školskom roku sa po viac ako 
12 rokoch Petržalka opäť môže 
pýšiť tým, že prijala všetky deti, 
ktoré do 31. decembra 2022 
dovŕšia 3 roky a ktoré nemajú 
špeciálne potreby. Vyhoveli 
sme dokonca i  žiadostiam re-
zidentov iných samospráv či 

ukrajinských odídencov a aj na 
konci septembra máme k dis-
pozícii 15-20 voľných miest. 
Približne 150-tisícová Petržal-
ka, ktorá mala viac než dekádu 
najväčší problém s prijímaním 
detí do MŠ v celej Bratislave, je 
tak na tom aktuálne spomedzi 
mestských častí pravdepodob-
ne najlepšie. 
 Rekonštrukcie kuchýň 
a debarierizácia na ZŠ
Na našich troch verejných 
základných školách – Pro-
kofievova, Černyševského 
a  Gessayova – sme vybudo-
vali bezbariérové prístupové 
rampy a inštalovali stoličkové 
výťahy pre zdravotne znevý-
hodnených žiakov, ktoré do 
konca októbra pribudnú aj 
na našich zvyšných ôsmich 
ZŠ. Viac ako 900-tisíc eur 
sme použili i  na rozsiahlu 
rekonštrukciu a  debarierizá-
ciu toaliet na ďalších šiestich 
základných školách vrátane 
sociálnych zariadení pre imo-
bilných žiakov i učiteľov, a to 
na každom poschodí. Ďalších 
približne 900-tisíc eur sme 
investovali do rekonštrukcie 
našich školských kuchýň. 
 Petržalský parkovací 
systém
Zaviedli sme vlastný Petržal-
ský parkovací systém (PPS) 
zvýhodňujúci rezidentov 
v snahe zlepšiť situáciu s par-
kovaním v našej mestskej časti. 
V rámci PPS sme zaregulovali 

stovky parkovísk a  vyznačili 
namodro tisícky parkovacích 
boxov. Už po roku od zavede-
nia priniesol parkovací systém 
pozitívne výsledky: Podarilo 
sa nám čiastočne uvoľniť par-
kovacie kapacity pre Petržal-
čanov vo večerných hodinách 
a presunúť mimopetržalských 
vodičov z  parkovísk pri by-
tových domoch na menej 
atraktívne miesta. Aktuálne 
pokračujeme postupným vy-
tváraním parkovacích zón 
v  jednotlivých lokalitách, aby 
sme obyvateľov s trvalým po-
bytom zvýhodnili ešte viac.

Čo napriek snahe 
nevyšlo?

 Zlý stav ciest a chodníkov
Tým, že sme rozširovali kapa-
city MŠ a dobiehali investičný 
dlh na ZŠ, do týchto priorit-
ných oblastí sme investovali 
veľa energie a  financií, čo sa 
nám aj v konečnom dôsledku 
vyplatilo. Zároveň to viedlo 
k  tomu, že sme sa dostatoč-
ne nevenovali rekonštrukcii 
ciest a  chodníkov, na ktoré 
sme síce vyčlenili identickú 
sumu, ako v minulom období, 
no ukázalo sa, že nie je posta-
čujúca vzhľadom na postupne 
zhoršujúci sa stav komuniká-
cií. Financie, ktoré nám po-
stačovali pred desiatimi rok-
mi by sme v súčasnosti museli 
minimálne zdvojnásobiť. 

„Mestská časť Petržal-
ka za posledné tri 

roky šetrila rekordne dobre. 
Pre porovnanie, zatiaľ čo 
sa v  roku 2020 hospodársky 
prebytok vyšplhal z  necelých 
troch na takmer šesť milió-
nov eur, v roku 2021 dosiahol 
až 8,3 milióna eur. Priaznivé 
čísla sú výsledkom dlhodobé-
ho a  systematického šetrenia 
a  úsporných opatrení, preto 
si dovolím tvrdiť, že aj na-

priek zvýšeným nákladom 
na energie či materiály sme 
stále v dobrej finančnej kondí-
cii a  neplánujeme vo veľkom 
rušiť projekty alebo škrtať 
rozpočet na ďalší rok,“ vyjadril 
sa k téme priamo starosta Ján 
Hrčka. „To isté platí o 11 zák-
ladných a 27 materských ško-
lách, zariadeniach sociálnych 
služieb či kultúrnych zariade-
niach v našej správe, ktoré už 
beztak za posledné dva roky 

utrpeli pandémiou. Okrem 
toho na školách sa dlhodobo 
snažíme znižovať energetický 
dlh, napríklad výmenou okien 
za plastové, opravou striech či 
zatepľovaním fasád. Úprim-
ne si neviem predstaviť, že 
by sme teraz museli prerušiť 
prevádzku škôl alebo výrazne 
obmedziť ich denný chod. Bez 
ohľadu na to, aký bude výsle-
dok parlamentných rokovaní, 
naším núdzovým plánom sú 

Hlavné mesto je zriaďo-
vateľom siedmich zaria-

dení pre seniorov, v Petržalke 
je to Dom tretieho veku na 
Poloreckého ulici a  Petržal-
ský domov seniorov na Vi-
lovej ulici. O  tom, že by mali 
klientom zvýšiť poplatky, 
neuvažujú. „Na magistráte je 
vytvorená pracovná skupina 
pre riešenie energetickej krí-
zy, ktorá intenzívne pracuje 
na pláne šetriacich opatrení. 
Zdvihnutie poplatkov pre 
seniorky a  seniorov umiest-
nených v  celoročných poby-
tových zariadeniach, ktoré sú 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta, medzi tieto 
opatrenia nepatrí,“ potvrdila 
hovorkyňa mesta Dagmar 
Schmucková.

Ani mestská časť, pod 
ktorú patria dva domovy 
sociálnych služieb (na Mly-
narovičovej a  Vavilovovej 
ulici) v  tejto chvíli o  zdraže-
ní nehovorí. Čo však bude 
neskôr, je podľa samosprávy 

otázne. „Ako sme informovali 
viackrát v súvislosti s energe-
tickou krízou, napriek zvýše-
ným nákladom na energie či 
materiály sme vďaka vysoké-
mu hospodárskemu prebyt-
ku stále v  dobrej finančnej 
kondícii a  neplánujeme vo 
veľkom rušiť projekty, škrtať 
rozpočet ani obmedzovať 
chod úradu, škôl, zariadení 
sociálnych služieb, kultúr-
nych, športových zariadení 
či ďalších inštitúcií v  našej 
správe, ktoré už beztak za 
posledné dva roky utrpeli 
pandémiou,“ uviedla hovor-
kyňa Mária Halašková.

Samospráva teda o  zvy-
šovaní poplatku za sociálne 
služby zatiaľ neuvažuje, Ha-
lašková však zároveň dodáva: 
„Každý rok sa v priebehu aprí-
la - mája robí prehodnotenie 
ekonomicky oprávnených 
nákladov na klienta, takže 
uvidíme, čo nám prinesie rok 
2023.“  (ac)

Foto: ac

Zdvihnú drahé energie aj 
poplatky v seniorcentrách?
Po avízach o zvýšení cien energií sa viaceré 
privátne domovy dôchodcov poponáhľali 
s úpravou svojich cenníkov - v niektorých 
prípadoch stúpli mesačné platby až o dve 
stovky. Uvažuje o zdražení tejto sociálnej 
služby aj Petržalka, prípadne magistrát, kto-
rý má v našej najväčšej mestskej časti dve 
seniorcentrá?

Domov na Vavilovovej ulici. Poskytuje 24-hodinovú 
opateru, klient tu však môže byť najviac 6 mesiacov.

➤

 Miestny úrad 
rekapituluje 4 roky

 Tvorba verejných
priestranstiev
Počas posledných štyroch 
rokov sme sa zameriavali 
viac na funkčnosť verejných 
priestranstiev, než ich estetiku. 
Podarilo sa nám osadiť nové 
smetné koše, lavičky, zefektív-
niť údržbu, kosenie a pod., no 
nevenovali sme sa napríklad 
tvorbe parkov, revitalizácii 
námestí (s výnimkou Šrobá-
rovho) a  celkovo vytváraniu 
nových estetických prvkov.
 Verejný kamerový systém
Prioritou súčasného vedenia 
bolo okrem iného aj osadenie 
kamerového systému v  uli-
ciach Petržalky pre zvýšenú 
kontrolu a  bezpečnosť oby-
vateľov, ochranu majetku are-
álov MŠ a ZŠ, parkovísk, atď. 
Každý rok sme si na tento účel 
vyčlenili 100-tisíc eur. Žiaľ, 
vždy sa našlo niečo, čo bolo 
dôležitejšie a  nakoniec tieto 
financie putovali na podporu 
iných projektov s vyššou pri-
oritou.  (mh)

foto: shutterstock

práve ušetrené financie, kto-
ré v prípade kritickej situácie 
investujeme aj do našich škôl.“

Podľa jeho slov bude zdra-
žovanie najviac citeľné kon-
com novembra a  začiatkom 
decembra a budeme mu určite 
čeliť aj v novom roku. Otázne 
je, o koľko ceny narastú. „Môj 
osobný odhad je, že by nemali 
presiahnuť hranicu 100 %. Ak 
však bude scenár kritický, bu-
deme robiť všetko pre to, aby 
sme energetický dlh vykom-
penzovali ďalšími úspornými 
opatreniami v  menej dôleži-
tých sektoroch,“ dodal starosta.

Samospráva v rámci aktuál-
nych úsporných opatrení vy-
členila z rozpočtu financie na 
energetické audity, aby zníži-
la náklady. O  rozumnejšom 
využití tepelných čerpadiel 
rokuje so spoločnosťou Veo-
lia, ktorá prevádzkuje tepelné 
hospodárstvo v  Petržalke od 
r. 2014 a  taktiež hľadá mož-
nosti, ako energiu ušetriť pri 
prevádzke zariadení.  (pn)

foto: shutterstock

Núdzovým plánom sú ušetrené financie
„Máme sa báť, že samo-
správa pre vysoké ceny 

energií vyhlási v zime 
„uhoľné prázdniny“ a deti 

zas nebudú chodiť do 
školy?“ pýtali sme sa petr-

žalského úradu, ktorý je 
zriaďovateľom väčšiny petr-

žalských základných škôl. 

Uhoľné prázdniny?
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Moderná škola so špičkovým vybavením už nie je SCI-FI
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) krok za 
krokom modernizuje stredné odborné školy. 
Komplexnou rekonštrukciou prechádzajú Cen-
trá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). 

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné 
školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že 
nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad 
elektrikári, vodári, mechanici, či murári. Preto je 
dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vy-
bavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali ab-
solventi, ktorí sú pripravení pre trh práce,“ uvie-
dol predseda BSK Juraj Droba.

Rozsiahlou rekonštrukciou prešla Spojená 
škola v Ivanke pri Dunaji a jej pracovisko, Jaz-
decká škola v Zálesí. Župa tu vybudovala mo-
derné priestorové a technologické zázemie. 
Plne vyhovujú požiadavkám trhu práce v oblas-
ti pôdohospodárstva a veterinárstva.  Projekt 
zahŕňa nové technológie pre výkrm v oblasti 
drobnochovu, ako aj stolárske a kováčske diel-

ne. Technológia dodaná do objektu, ktorý bude 
plniť účely RTG pracoviska, zase podporí odbor 
veterinárne zdravotníctvo. Projekt je financova-
ný z Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP). Schválená výška výdavkov 
na rekonštrukčné práce je približne 3 mil. eur 
a na nákup materiálno-technického vybavenia 
približne 700 tisíc eur. Spolufinancovanie župy 
predstavuje 5 %.
 
Špičkové priestory a vybavenie má aj Stredná 
odborná škola technológií a remesiel na Ivan-
skej ceste v Bratislave. Ide o nový koncept od-
borného teoretického a praktického vyučovania 
výrobných priestorov pre vzdelávacie predme-
ty strojárstvo, kovospracujúca výroba, strojný 
mechanik, či spracovanie dreva. Okrem nových 
učební má škola aj veľkopriestorovú prezentač-
nú a cvičnú halu. Škola sa pýši novým materi-

álno-technickým vybavením. Nechýbajú formá-
tovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC 
stroj, CNC obrábacie centrum, stolová vŕtačka, 
či stojanová vŕtačka. Rekonštrukcia bola finan-
covaná z programu IROP. Celková výška opráv-
nených výdavkov je bezmála 2,8 milióna eur, 
z toho spolufinancovanie župy predstavuje 5 %.
 
Kompletne zrekonštruované je aj pracovisko 
Strednej odbornej školy gastronómie a ho-
telových služieb v Dúbravke. Slúžiť bude ako 
centrum odborného vzdelávania a prípravy pre 
oblasť potravinárstva. „Práve tieto centrá sa 
ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných 
odborných škôl. Väčšiemu počtu žiakov umož-
nia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom 
so súkromným sektorom a s možnosťou ich ná-
sledného zapojenia do vyučovania priamo u za-
mestnávateľa,“ dodal Juraj Droba.

Vyber si SUPERŠKOLU!
Viac ako 50 stredných škôl

a gymnázií na jednom mieste

www.strednapremna.sk

Končíš základku?

„Podľa dostupných in-
formácií je Staroháj-

ska zverená do správy MČ 

Bratislava-Petržalka len od 
križovatky Furdekova-Osus-
kého-Námestie hraničiarov 

Areál prechá-
dza asaná-

ciou, do našej 
uzávierky ruč-
nou, čoskoro 
sa na miesto 
hádam do-
stanú aj sta-
vebné stroje 

a  budovy 
budú zbúrané 

tiež. Župa plánuje na tomto 
mieste vybudovať centrum 
pre dospelých autistov. 

Ďalšia pustnúca stavba 
sa nachádza neďaleko, na 
Znievskej 24. Tu sa mest-
ská časť, ktorej bol areál 
zverený na jeseň minulého 
roka, snaží predísť rovna-
kému scenáru, aký sa udial 
na Znievskej 2. Riešia ľudí 

bez domova, ktorí obvykle 
spôsobia požiar, vymenili 
mreže, robia novú strechu, 
aby dovnútra nezatekalo. 
Areál vyčistili, náletové dre-
viny orezali. Plánom mest-
skej časti je prevádzkovať 
tu knižnicu, prípadne denné 
centrum.  (in)

foto: DHZo Bratislava - 
Petržalka, Matúš Husár

Po požiari  
konečne búranie

Bratislavská župa hovorí o premene spust-
nutého areálu na Znievskej 2-4 už dva a pol 
roka. Po treťom požiari za posledné štyri 
roky konečne dochádza k zmene. Miestni sa po rokoch dočkali. V areáli na Znievskej je konečne vidno aktivitu. ➤

Toto bude nadlho...
„Po každom dlhšom daždivom počasí 
je táto ulica zaplavená dažďovou vodou, 
niekedy až do výšky 50 cm, pravdepodob-
ne z dôvodu nefunkčnej kanalizácie,“ píše 
nám čitateľ. 

po križovatku 
s  Kutlíkovou. Od 
križovatky Kut-
líkova smerom 
k  hrádzi, kde sa 
nachádza aj cyk-
lotrasa (v správe 
magistrátu), nie 
sme správcom 
k o m u n i k á c i e 
a ani dopravného 
značenia,“ infor-
moval nás Dávid 
Pavlík z  referá-
tu komunikácie 
Petržalky. 

Keď si otvo-
ríte katastrálnu 

mapu, informácia k  pozem-
ku znie: neexistuje záznam 
o vlastníkoch, list vlastníctva 
nezaložený, mimochodom 
rovnaká veta ako pri mno-
hých petržalských terasách. 
Pôvodne bola vlastníkom 
pozemku Slovenská repub-
lika. 

Vyzerá to teda tak, že tu sa 
nápravy tak skoro nedočká-
me... (pn) 

foto: archív R. G.

Stánok na Ovsištskom ná-
mestí, pred nedávno re-

konštruovaným Nákupným 
strediskom - Bratislavský, je 
roky nefunkčný. „Vlastník 
stánku nie je toho času zná-
my, hlavné mesto vykonáva 
potrebné kroky v rozsahu zá-
konných možností,“ napísala 
nám v lete hovorkyňa magis-
trátu Dagmar Schmucková.

Po požiari je stánok ´otvore-

ný´, je v ňom kopec smetí a za-
čínajú v  ňom prespávať ľudia 
bez domova. Nejeden obyva-
teľ má pocit, že je načase ho 
jednoducho rozobrať a odpad 
odviezť. Z  petržalského úradu 
nás však informovali, že stánok 
je predmetom exekučného 
konania a nie je možné ho zlik-
vidovať svojpomocne. „Súdny 
exekútor musí vydať exekučný 
príkaz odstránením stavby 

a takisto sa tohto odstránenia 
musí zúčastniť osobne, resp. 
za asistencie koncipienta súd-
neho exekútora, ktorý o  od-
stránení stavby  - stánku spíše 
zápisnicu. V súvislosti s odstrá-
nením stánku sme kontakto-
vali aj exekútorský úrad, ktorý 
nám bude v  exekučnom ko-
naní súčinný,“ informoval nás 
Dávid Pavlík z  referátu komu-
nikácie Petržalky. „Aktuálne 
s kolegami z oddelenia správy 
verejných priestranstiev pra-
cujeme na preverení možnosti 
odstránenia stánku v našej ré-

žii a tiež na stanovení  termínu 
vypratania nehnuteľnosti, aby 
príslušný úrad vedel vydať exe-
kučný príkaz, kde bude presne 
uvedený dátum a  čas odstrá-
nenia stavby.“

Iba pripomíname, že stánok 
sa nachádza na pozemkoch 
hlavného mesta... „Mesto Bra-
tislava v súčasnosti pripravuje 
koncepciu odstraňovania ne-
vyhovujúcich stánkov umiest-
nených vo verejnom priesto-
re,“ informovala nás v  lete 
hovorkyňa magistrátu.  (in)

foto: in

Aj tento chátrajúci stánok „rieši“ až požiar
V auguste sme infor-
movali o chátrajúcich 
stánkoch v Petržalke, 
ktorých sa mesto roky 
nevie zbaviť, hoci sú 
umiestnené na jeho 
pozemkoch. V sep-
tembri jeden z nich 
horel, na mieste za-
sahovali tri hasičské 
autá.Dlhé roky tu stál tento stánok bez povšimnutia.

Po požiari je otvorený, prespávajú v ňom ľudia bez domo-
va. Dúfajme, že aj úradom je jasné, že takto to zostať nemôže.

➤
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Pavol Škápik: Ako vidím Petržalku o 4 roky
a čo sa podarilo z pozície poslanca naplniť?
Posledné 4 roky som petržalský poslanec a aj predseda poslaneckého klubu 
Team Vallo. Poslanci Teamu Vallo tvorili až tre�nu petržalskéh parlamentu
a tak sme spoločne dokázali presadiť stovky menších či väčších projektov.
No nielen náš počet pomohol presadeniu programu, ale aj odbornosť,
rešpekt a spolupráca s ostatnými poslancami a starostom Janom Hrčkom.

Ak by som mal spomenúť najväčšie zmeny, tak určite by som začal vybudova-
ním petržalského komunálneho podniku, kedy sme prevzali od dodávateľa 
starostlivosť o zeleň, kosenie, zimnú údržbu či čistotu verejných priestrans�ev. 
Táto zmena ušetrila mestskej čas� nielen výrazné finančné prostriedky, ale 
tak�ež sa zvýšila aj spokojnosť obyvateľov. Druhou výraznou zmenou sú určite 
investície do školstva. Stovky nových miest v materských školách ich opravy 
a opravy škôl (vrátane ich kuchýň) boli len začiatok. Pokračovaním je otvo-
renie (do konca roka 2022) nových škôlok na Slnečniciach (kúpa budovya 
rekonštrukcia) či na Fedinovej (ukončenie prenájmov a rekonštrukcia). Tak�ež 
máme rozpracovaný nový projekt základnej školy na Slnečniciach alebo škôlky 
na Hrobákovej. Treťou prioritou boli určite detské ihriská a športoviská. Aj tu 
sa nám dnes už de� hrajú (či v najbližšej dobe budú hrať) na viacerých vynove-
ných ihriskách (napr. Gessayova, Fedinova) či športoviskách (napr. Hrobákova, 
Gessayova, petržalská plaváreň).

www.teamba.sk

Vynikajúca spolupráca s magistrátom a 
primátorom Matúšom Vallom na mnohých 
projektoch sa ukázala ako dokonalá 
príležitosť robiť Petržalku lepšou pre život. 
Výsledkom tejto spolupráce sú nasledujúce 
projek©:

• Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – ktorá napr. 
zahŕňa starostlivosť o stromy, nové lavičky, 
koše, nové osvetlenie, oprava verejných toa-
liet, odstránenie „verejného domu“, pamätník 
Daniela Tupého, streetworkoutové ihrisko 
cvičko

• Spustenie parkovacej poli�ky na Dvoroch 4 
a záchytné parkoviská (Jasovská, Macharova, 
Černyševského)

• Obnova MHD zastávok a ich doplnenie
o svetelné tabule

• Opravy komunikácií (napr. Kutlíkova,

Dolnozemská) a budovanie bezbariérových 
priechodov
(napr. Osuského, Romanova, Gessayova)

• Výsadba stromov (Námes�a Republiky či 
Hraničiarov) a vybudovanie ovocného sadu 
na Macharovej

• Výmena osvetlenia (Rovniankova, Černyšev-
ského, Osuského, Šustekovej, Gessayovej) či 
osvetlenie promenády popri 
Chorvátskom ramene

• Začiatok stavby petržalskej električky a pod.

Rozpracovaných projektov máme v Petržalke ale viac. Medzi moje prio-
ri© budú určite patriť dokončenie petržalskej električky či revitalizácie 
Sadu Janka Kráľa, no aj spustenie nových projektov ako Námes�e 
republiky, nájomné bývanie na Muchovom námestí. 

Práve táto spolupráca s poslancami, so starostom Hrčkom či primáto-
rom Vallom za lepšiu Petržalku a Bra�slavu mi ukázalo, že práca 
poslanca má zmysel a chcem v nej pokračovať. Aj na základe tohto 
som sa rozhodol opätovne uchádzať o Vaše hlasy v Petržalke tak by 
som Vás mohol zastupovať a dokončiť tak rozpracované veci. 
Dovoľte mi to.

• zmeny v oblas� výsadby a starostlivos� o stromy,

• zjednotený dizajn košov a op�malizácia ich vývozov,

• doplnenie či výmena lavičiek,

• zmeny v oblas� sociálnej starostlivos� pri práci s ľuďmi bez domova,

• odstraňovanie čiernych skládok,

• opravy nájomných bytov pre učiteľov a iné potrebné profesie

• opravy školských dvorov, chodníkov či výtlkov.

Ďalšie pozitívne zmeny, ktoré sa nám podarili

Pred cestou 
na jesenné prázdniny 

poďte v sobotu 29.
 októbra voliť! 

Silný tím poslancov, ktorý
ťahá za jeden povraz
s primátorom, presadí toho
pre Petržalku viac.

kandidát
do mestského
zastupiteľstva 
za Petržalku

kandidát
na primátora

kandidát
do mestského

zastupiteľstva 
za Petržalku

Vyzerá to krásne, 
nech premena  

začne čím skôr
Víťazný návrh na premenu 

Námestia republiky vyzerá 
úžasne. Jeho realizácia by 
mala začať centrom ná-

mestia. Revitalizácia 
sa však neuskutoční 

naraz, bude v ro-
koch rozdelená 

do viacerých etáp. 

Víťazom urbanisticko-kra-
jinársko-architektonickej 

súťaže na revitalizáciu námes-
tia, ktoré je považované za 
lokálne centrum Petržalky, sa 
stal ateliér Gro architekti. 

Nové Námestie republi-
ky je podľa poroty zasadené 
v  zeleni a  na obdĺžnikovej 
ploche vhodne koncentruje 
niekoľko rôznorodých aktivít, 
ktoré sa postupom času vedia 
doplniť ďalšími. 

„Námestie sa tak priro-
dzene delí do troch častí – 
skatepark, časť určenú pre 
spoločenské akcie s  kaviar-
ňou a  verejnými toaletami, 
a zónu v okolí novej fontány, 
kde sme umiestnili stánok 
so zmrzlinou a  cyklokiosk. 
Medzi týmito tromi plocha-

mi s kľúčovými funkciami sa 
nachádzajú relaxačné zóny 
so zeleňou,“ priblížil Juraj 
Palovič z ateliéru Gro archi-
tekti. 

„Prioritne sa upraví cen-
trum námestia, kde pribudne 
pódium, menší objekt pre ka-
viareň s verejnými toaletami 
a  technickým zázemím pre 
spoločenské akcie. V  ďalších 
fázach projektu sa revitali-
zujú zelené plochy a  okolie 
Chorvátskeho ramena, ako 
aj obľúbený skate park,“ in-
formuje mesto v  tlačovej 
správe. Architekti v  návrhu 
označili ako prvý krok vý-
sadbu a doplnenie obvodovej 
zelene okolo budúceho hlav-
ného námestia a v prvej fáze 
odporúčali „zabezpečiť areál 
skateparku ako kľúčovej časti 
návrhu námestia so svojou 
už dnes existujúcou komuni-
tou“. Až potom by nasledoval 
priestor pre podujatia. Uvi-
díme, ako sa mesto napokon 
rozhodne.

V  návrhu sú posunuté 
zastávky MHD a  ráta sa aj 
s  výstavbou cyklochodní-
kov. Medzi Jiráskovou ulicou 
a  západnou časťou námestia 
je navrhnutá súvislá plocha 
bylinného porastu - kvitnúca 
lúka s  vykosenými plochami 
pre meditačný kruh a, samo-
zrejme, pamätník. 

Veľmi pekná je vízia ar-
chitektov pre priestor pri 

Chorvátskom ramene. Pri-
chádzajú s  nápadom, že 
umiestnenie skateparku 
v  rámci spojitého námestia 
ponecháva zelenú plochu pri 
Chorvátskom ramene voľnú. 
Prístup k  vode priamo z  ná-
mestia tak bude lepší. Navrhli 
tu pobytové schody, relaxač-
né mólo, sezónne pontóny, 
vyhliadkovú plošinu a na kon-
ci parku aj psiu lúku. 

Vodných prvkov by na ná-
mestí malo pribudnúť niekoľ-
ko, vrátane novej fontány. 

„V nasledujúcich rokoch 
prejde úpravami aj blízke 
okolie Námestia republiky, 
čo celkovo zvýši atraktivitu 
verejných priestorov v  tejto 
mestskej časti,“ informuje ma-
gistrát. „Neďaleko námestia 
už dnes vyrastá električková 
trať prepájajúca centrum 
mesta s  novou polyfunkčnou 
zónou Janíkov dvor.

Plánované štyri lávky 
cez Chorvátske rameno zas 
prispejú k  zlepšeniu pešieho 
pohybu.“ 

Súťaž zastrešoval Metro-
politný inštitút Bratislavy 
(MIB) v spolupráci s hlavným 
mestom a  mestskou časťou 
Bratislava – Petržalka. Pred-
tým sa uskutočnil participa-
tívny proces, požiadavky oby-
vateľov následne premietli 
architekti do návrhov. 

(mg, pn)
foto: MIB
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Časť určená pre spoločenské akcie s kaviar-
ňou, pódiom a verejnými toaletami.

Priestor pri Chorvátskom ramene s prístupom priamo k vode.

➤

➤

Skatepark
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Na výstavbe 3,9 km električkovej trate v 
Petržalke dnes pracuje viac ako 100 ľudí na 
40 stavebných objektoch pozdĺž celej budúcej 
trate. Je to jeden z najdôležitejších dopravných 
projektov v Bratislave, ktorý v konečnom dô-
sledku prinesie rýchlu a pohodlnú verejnú do-
pravu pre 30-tisíc cestujúcich denne v každom 
smere. Električku pre vás staviame a postaví-
me. Práce napredujú, vidia to aj obyvatelia a 
obyvateľky Petržalky. Napriek tomu v posled-
ných týždňoch odznievajú od kandidátov do 
komunálnych volieb rôzne dezinformácie a 
nepravdy. Napríklad, že Bratislave prepadnú 
eurofondy na tento projekt. To jednoducho 
nie je pravda, eurofondy neprepadnú.

Stavba električkovej  
trate v Petržalke
napreduje, eurofondy 
neprepadnú
Stavba Petržalskej električky pozostáva  
zo 145 stavebných objektov  
a dnes je to najväčší dopravný projekt
v Bratislave.

Električka bude financovaná z 
európskych peňazí
Financovanie prác na električke bude rozde-
lené do dvoch fáz. Tie práce, ktoré sa zrea-
lizujú do konca r. 2023, budú financované z 
tohto programového obdobia pre EÚ zdroje. 
Práce, ktoré sa budú dokončovať v roku 2024, 
budú financované z ďalšieho programového 
obdobia. Bratislava má na ďalšie obdobie 
pripravené dopravné projekty za 238 mil. eur. 
Okrem dokončenia električky v Petržalke 
tento balík počíta napríklad aj s rekonštruk-
ciou a predĺžením Ružinovskej radiály, novou 
električkovou traťou Pribinova - Košická alebo 
novými trolejbusovými traťami. Rovnako ne-
prepadnú ani EÚ financie, ktoré sú naviazané 
na súčasné programové obdobie, pretože 
nevyčerpaný zostatok na Petržalskú električku 
môže byť použitý na ďalšie dopravné projekty, 
ktoré vieme zrealizovať do konca roku 2023. 

Tieto projekty v hodnote 30 mil. eur zahŕňajú 
napríklad modernizáciu elektrických meniarní 
pre električky a trolejbusy alebo opravu časti 
koľajníc na Vajnorskej radiále.

Práce napredujú, lebo sme našli 
riešenie
Po tom, čo práce na novej trati boli začiatkom 
roka výrazne utlmené v dôsledku masívneho 
celosvetového zdražovania stavebných materi-
álov, čo ohrozilo aj väčšinu veľkých stavebných 
projektov na Slovensku, sa mestu podarilo ako 
jednej z prvých samospráv vyvinúť odbornú 
metodiku na podpísanie dodatkov k zmluve v 
súlade s novým usmernením Úradu pre verej-
né obstarávanie a pravidlami pre eurofondy. 
Práve vďaka tejto novej metodike a dodatkom 
stavba opäť napreduje. Dnes môžete práce 
vidieť napríklad na nasledujúcich objektoch:

Za zastávkou Jungmannova, budujeme zákla-
dy nového  mosta cez Chorvátske rameno. V 
priestore tohto mosta vznikne zároveň úplne 
nová križovatka Jantárovej a Rusovskej cesty. 
O pár metrov ďalej dokončujeme výstavbu 
bajpasu č. 3, teda dočasnej obchádzkovej 
trasy pre vozidlá, chodcov a cyklistov. Na túto 
obchádzku bude čoskoro presmerovaná cestná 
doprava a komunikácia pre peších, keď bude 
nutné uzavrieť súčasné premostenie kvôli 
dobudovaniu nového združeného mosta. 
Tam, kde to geologické podmienky vyžadujú, 
ako napríklad pri Gessayovej, prebiehajú práce 
súvisiace s realizáciou tzv. geodosky ktorá 
zabezpečí veľmi dôležité vyrovnanie a stabilitu 
podložia koľajovej trate. 
Pri Kostole Sv. rodiny armujeme a debníme 
piliere druhého a zároveň najdlhšieho mosta 
trate. 
Len pár metrov ďalej pracujeme na viac ako 
250 metrov dlhom “vrte”, ktorý poslúži na 
preloženie plynového potrubia bez potreby 
výkopov. Aj keď prekládky inžinierskych 
sietí nie sú zväčša technicky komplikované, 
náročná je najmä koordinácia a spolupráca 
viacerých prevádzkovateľov aj samotné “ostré” 
prepojenie, aby sme minimalizovali dopad na 
tisícky domácností v okolí. 

Na Jantárovej ceste, medzi Kutlíkovou a 
Šintavskou, kde bola dlhé roky veľká jama 
- pozostatok plánov na metro - dnes pracu-
jeme na vyrovnaní terénu. Aktuálne tu teda 
kladieme geotextíliu, na ňu navážame štrkodrť 
a tiež geomrežu a zase štrkodrť, vďaka čomu 
vznikne stabilný a pevný násyp.
V Janíkovom dvore dokončujeme hĺbkové 
základy plochy, na ktorej vznikne budúca vo-
zovňa. Táto hala ponúkne infraštruktúru pre 
prevádzku električkovej trate, t. j.  priestory 
pre ľahkú údržbu a odstavenie 12 koľajových 
vozidiel, trakčnú napájaciu stanicu („menia-
reň“) pre napájanie trate trakčným prúdom,zá-
zemie pre vodičov a dispečera, skladové a 
dielenské priestory.

Najväčší infraštruktúrny projekt 
Petržalskej električky dokončíme
Predĺženie električkovej trate naprieč Petr-
žalkou je zložitý infraštruktúrny projekt, jeho 
súčasťou je 145 stavebných objektov, ako na-
príklad dva úplne nové mosty, sedem nových 
zastávok, nové depo s technickým zázemím, 
komplexné prekládky inžinierskych sietí, nová 
pešia a cyklistická infraštruktúra pozdĺž celej 
trate, nové križovatky. Mesto robí všetko pre 
to, aby napriek zložitým časom mohla jazdiť 
električka čo najskôr.

Autor textu: Matúš Vallo
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kandidát na primátora

Silný tím poslancov, ktorý
ťahá za jeden povraz
s primátorom, presadí toho
pre Petržalku viac.

Kandidá� do mestského zastupiteľstva za Petržalku

Pred cestou na jesenné prázdniny poďte v sobotu 29. októbra voliť! 

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu zmenilo hlavné mesto spolu 
s Metropolitným inštitútom Bratislavy na nepoznanie. Na mieste, 
kde donedávna parkovali autá, vznikol príjemný zelený priestor 
s výhľadom na Dunaj a historické centrum Bratislavy. 

Asfalt nahradila zeleň

Pamätník Zlomené krídlo 
od autorov Pavla Brnu 

a  Pavla Dubinu už nie je ne-
povšimnutý a  získal dôstojný 
charakter. Na Tyršovo nábre-
žie ho osadili v roku 2006, rok 
po vražde študenta Daniela 
Tupého. Dielo symbolizuje 
letiaceho vtáka, ktorému v ro-
zlete zlomia krídlo.

V  prvej fáze sa z  okolia 
pamätníka presunuli nere-
gulovane parkujúce autá na 
vedľajšie parkoviská, v druhej 
fáze sa zlepšila pobytovosť ce-
lého priestoru. Spevnené be-
tónové a  asfaltové plochy sa 
zmenili na zelený park. Vzni-
kol trávnik s rozlohou takmer 
15  000 m2, upravili sa chod-
níky pre peších, vysadilo sa 
9 nových stromov, pribudlo 
chýbajúce osvetlenie aj brati-
slavské lavičky.

Zámerom architektonic-
kého návrhu z  ateliéru Kata-
ríny Monček bolo ponúknuť 
jednoduché riešenie, ktoré 

nekonkuruje samotnému pa-
mätníku, ale, naopak, podpo-
ruje a dopĺňa jeho prítomnosť 
na nábreží Dunaja v  centre 
mesta. 

V  Sade Janka Kráľa hlav-
né mesto a  MIB realizuje aj 
ďalšie úpravy, ktoré zlepšujú 
jednak využitie parku, ale tiež 
zvyšujú bezpečnosť a  kom-
fort návštevníkov. V  tomto 
roku tu pribudlo nové osvet-
lenie, bratislavské lavičky, 
cvičko pri Moste SNP aj na 
Tyršáku, a  komplexnou re-
konštrukciou prešli aj pod-
zemné verejné toalety. Tiež 
sa začalo s  obnovou budovy 
v  blízkosti Mosta SNP, ktorá 
donedávna slúžila ako nočný 
salón. V  týchto priestoroch 
vznikne v budúcom roku bis-
tro s bezbariérovými verejný-
mi toaletami. Napredujú aj 
práce na novom skate parku 
pod Mostom SNP. (mg) 

foto: Fb Bratislava    -  
hlavné mesto SR
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ležiak, pretože je mäkká.“

V  Petržalke sú spokojní 
a  cítia sa byť lokalpatriotmi. 
„Preto nás mrzí, že sa nevie-
me dostať na typické petržal-
ské akcie, ako sú napríklad 
Dni Petržalky. Veď kto iný 
tam patrí, ak nie lo-
kálne prevádzky, kto-
ré prispievajú k  roz-
manitosti sídliska?“ 
zamyslí sa Richard 
Hajdin.

Zohrievať pivo 
v chladiacom boxe?

Vchádzame do srdca pi-
vovaru. Prvý sládek pivova-
ru nám vysvetľuje, že celá 
alchýmia premeny sladu, 
chmeľu, vody a kvasiniek na 
pivo začína našrotovaním 
sladu. „Nič okrem týchto šty-
roch ingrediencií nedávame, 
žiadne stabilizátory, žiadne 
pasterizovanie,“ zdôrazňuje. 
Slad sa varí v dvojnádobovej 
250-litrovej varni so scedzo-
vacou nádržou. Áno, to sú tie 
nádoby priamo v  reštaurá-
cii. V  prevádzke však sú len 
vtedy, keď tu nie sú zákaz-
níci. Slad scukornatie, scedí 
sa, následne sa varí  chmeľ 
a„budúce“ pivo smeruje do 
chladiaceho boxu. Ten už 
je očiam zákazníkov skrytý 
v útrobách pivovaru. V spil-
kách tu prebieha hlavné kva-
senie a v  ležiackych tankoch 
dokvasovanie. Poviem vám 
pravdu, aj keď som to videla, 
bolo to komplikované. Kedy 
bol zákvas, kedy bude záklop 
spilky, schladenie, usadenie 

kvasníc, prečerpanie do le-
žiackeho tanku... Šesť druhov 
piva, tri druhy ležiakov, jede-
nástka, dvanástka, trinástka, 
svetlé, polotmavé, tmavé, 
vrchne kvasená IPA a  dva 
druhy tzv. My Lady, ovocné 

kvasené ovocím a  cyklistic-
ká ľahká IPA... každé má inú 
dobu dokvasenia, niektoré 
idú do sudov... Mala som 
z  toho trocha kockovanú 
hlavu. A  to mi ešte Richard 
Hajdin so smiechom hovorí, 
že sú jediný pivovar v stred-
nej Európe, ktorý ohrieva 
pivo, aby dodržali teplotu! 
„Túto technológiu som posta-
vil na ležiaky,“ vysvetlí. „Ten 
potrebuje na hlavné kvasenie 
12 stupňov a na ležanie pod 
4 stupne. Lenže vrchne kva-
sené IPY kvasia pri 20 stup-
ňoch a  na ležanie im stačí 
12.“ To sa kvôli priestorovým 
limitom musí diať v  jednej 
miestnosti, a  tak v  pivovare 
HOPS niektoré pivá v  chla-
diacom boxe zohrievajú... 
Fenomén. 

A  vedeli ste napríklad, že 
ležiak, ktorý svet pozná len 
od roku 1840, je energeticky 
oveľa nákladnejší ako vrchne 
kvasené pivo, pritom sa, pa-
radoxne, predáva lacnejšie? 
„V týchto ležiackych tankoch 
dokvasuje tri-štyri týždne,“ 

ukazuje nám Richard Haj-
din. Počujem známe slovo 
´tank´ a  v  tej chvíli sa uro-
bím za múdru. „Aha, takže 
vaša jedenástka je tankové 
pivo!“ hovorím objavne. „Nie! 
Je z  ležiackeho tanku,“ za-

reaguje okamžite. 
„A to nie je to isté?“ 
sklapnem. „Nie, 
to je veľký rozdiel. 
Každým presunom 
totiž pivo degra-
duje. Tankové pivo 

je pivo, ktoré vám dodávateľ 
donesie a  napustí do sáčku 
skrytého v  peknom   nerezo-
vom tanku. Volám ho sáčko-
vé pivo. Kdežto u  nás ide zo 

spilky do ležiackeho tanku 
a odtiaľ rovno cez trubky do 
výčapu. Čapovať z ležiackeho 
tanku, to zaručuje najvyššiu 
kvalitu piva. U  nás je dopyt 
po ňom väčší, ako stíhame 
vyrábať. A to mesačne varíme 
dokopy vyše 2000 litrov piva.“ 

Pandémia 
bola len žurnál

Do jediného petržalského 
pivovaru, ak teda nerátame 
ten na lodi na Tyršáku, zďa-
leka nechodia len miestni. 
Okrem partií, ktoré chodie-
vajú testovať pivovary, sú to 
ľudia z celého Slovenska. Pri-
chádzajú najmä kvôli pivu, ale 

kuchyňa má recenzie na in-
ternete takisto nadpriemerné.

Pandémia pivovar nezlomi-
la, výhodu mal v tom, že pivo 
v  ňom varili podľa potreby 
a  fľaškovali pre svojich zá-
kazníkov. A  tí pivovar zjavne 
podržali, nielen pre vernostné 
kartičky, ktoré za to dosta-
li. „Pandémia však bola len 
žurnál, oproti tomu filmu, čo 
prichádza,“ konštatuje Richad 
Hajdin a spomenie stopercent-
ný nárast ceny sladu a  ener-
getickú náročnosť pri výrobe 
piva. „Zvyšovať cenu piva je 
však cesta do pekla. S tým tre-
ba opatrne,“ dodá. (in) 

foto: Marian Dekan

Neviem, či ste vedeli, že sa 
malé pivovary delia na 

reštauračné, produkčné a  ko-
čovné. HOPS je reštauračný. 
Na návštevu prichádzame 
doobeda. Vtedy celý priestor 
patrí len sládkovi. Pivo varí, 
chladí, fľaškuje... Poobede ho 
nahradia zákazníci. 

Prvé, čo nás upúta, sú 
dve veľké nerezové nádoby 
uprostred miestnosti hneď 
vedľa baru. „To je varňa, 
v  ktorej doobeda varíme 
pivo. To, čo sa v  nej dnes 
navarí, budú mať zákazní-
ci na stoloch o mesiac,“ vy-

svetlí nám 
R i c h a r d 
H a j d i n . 
Vedia to 
aj ľudia, ktorí ho poobede 
pijú pri stoloch? „Už áno,“ 
reaguje s  úsmevom. Varňa 
dodáva miestnosti charak-
teristický ráz, ale nielen 
ona. Na stenách fotografie 
starej Petržalky, ocenenie 
zo súťaže Slovenská pivná 
korunka pre tmavé pivo, 
na policiach historické rá-
diá a  skutočnou kuriozitou 
je donedávna funkčný do-
chádzkový stroj. 

V jednom rohu miestnosti 
sa schádzajú aj fanúšikovia 
Slovana. Vidíte to podľa vý-
zdoby. A v druhom zas Klub 
zberateľov pivných suvení-
rov, ktorí tu majú vlastnú 
expozíciu. „Svojho času hľa-
dali priestory pre klubovňu. 
Hovorím im, čo špekulujete, 

veď sa môžete 
stretávať tu,“ 
spomína ma-
jiteľ. „A  tak tu 
mávajú me-
sačné schôdze, 
prípravy na 
burzy... nepre-
káža mi to, veď 
sa to týka piva.“ 

Sú lokalpatrioti
Ako vznikol v Petržalke re-

meselný pivovar? „Celý život 
som pil pivo,“ hovorí Richard 
Hajdin a tvrdí, že ponuka ho 
neuspokojovala. Chcel vlast-
né, a tak si ho ´namiešal´. So 
smiechom spomína, ako ho 
najskôr skúšal variť na cha-
te. Napokon absolvoval kurz 
a  získal remeselnú živnosť 
- sladovník, pivovarník. „Do-
vzdelával ma majster  Ivan 
Chramosil, ktorý bol desať-
ročia hlavným sládkom praž-
skej pivárne U  Fleku.“ Dnes 
má degustačné skúšky na 
pivo a  dostáva pozvánky do 
komisií pivných súťaží.

Prvý petržalský remesel-
ný pivovar otvoril v  júni 2016 
a  variť pivo v  ňom začal ako 
prvý sládek. „Od začiatku som 
mal jasný koncept - variť pivo 
len pre tento podnik,“ tvrdí. 
Prečo v  Petržalke? pýtam sa. 
„Petržalka je tretie najväčšie 
slovenské mesto. Navyše, dávať 
technologické zariadenia do 
stredu Bratislavy, to je na dosť 
rýchly krach. Tieto petržalské 
priestory, kedysi stavané pre 
predajňu mäsa, mali chla-
diace boxy, pre pivovar boli 
ideálne. Pivo totiž potrebuje 
chladiť a ležať. A napokon, je 
tu výborná voda zo Sihoti, jed-
na z najkvalitnejších na svetlý 

„Keď si chcete dať naše pivo, musíte prísť 
k nám,“ hovorí Richard Hajdin, majiteľ 

Prvého petržalského remeselného pivovaru 
HOPS. Ich pivo totiž nenájdete v žiadnom 

inom podniku, len kúsok od petržalskej 
železničnej stanice na Vilovej ulici.

Pivo z petržalského pivovaru nájdete 
len na jedinom mieste 

Pivo nechutí vždy rovnako. Najmä pri remeselnej výrobe závisí od ingrediencií. „Nie-
ktorí stáli zákazníci si to vedia všimnúť, ale trocha zmeny nie je nikdy na škodu,“ hovorí 
Richard Hajdin.

➤

Hops znamená v angličtine 
chmeľ a jeho šišku má pivovar 

aj v logu. 

Varňa priamo uprostred miestnosti pre hostí dodáva 
priestoru charakteristický ráz. V prevádzke je však len 
vtedy, keď tu nie sú zákazníci. 

Na stenách upútajú fotografie starej Petržalky, svoju výzdobu tu však majú  
aj fanúšikovia Slovana alebo Klub zberateľov pivných suvenírov.

➤
➤

➤

www.pivovarhops.sk 
+421 905 722 870

V HOPSe sa nevarí iba pivo!
Každú sobotu dostanete k burgru 

náš Tematínsky destilát alebo  
pivo ZADARMO

Z ležiackeho tanku ide pivo cez trubky 
priamo do výčapu.
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Kluby ZDRAVIA
V PETRŽALKE v roku 2022

KDE: Wolkrova 4, BA – Petržalka (v zasad
ačke na p

rízemí)

brati
slava

.dotkn
isaneba.sk

Život  
a zdravie

	20.	10. MÁTE TRI ZDRAVÉ POSTOJE K ZDRAVIU?
  Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie
	24.	11. SLADÍ, LIEČI A NEPRIBERÁ SA Z TOHO. ČO JE TO?
  RNDr. Ľubka Ludhová

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

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

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Najskôr niečo pozitív-
ne: Ako informuje 

OLO, od októbra 2021 sa 
Bratislavčanom podarilo vy-
triediť už takmer 2 000  ton 
kuchynského bioodpadu. 
Predpokladá sa, že do konca 
roka to bude vyše 4 000 ton. 

Zatiaľ čo obyvatelia iných sa-
mospráv vytriedia priemerne 
11 až 13 kg kuchynského bio-
odpadu za rok, v Bratislave je 
to 22 kg na osobu a  rok.  Ak 
vám pred domom chýba 
hnedá nádoba, obráťte sa na 
svojho správu. V   prípade, že 
nastane problém so zvozom 
kuchynského bioodpadu, 
kontaktujte Zákaznícke cen-
trum OLO napríklad mailom 
na zakazka@olo.sk.

Máte aj vy byt plný 
malých mušiek z bio-
odpadu?

Dnes som nakúpila 
„dávnoveké mucho-

lapky“, ja budhistka, som 
sa, žiaľ, priklonila k  „ofen-
zívnej defenzíve“, nakoľko 
mnou neprizvané mušky 
hrozili, že anektujú plochu 
všetkých mojich stropov, 
vyhlásia na anektovaných 
plochách referendum a de-
finitívne narušia celistvosť 
„môjho územia“. Nakúpila 
som teda mucholapky, kto-
ré mali mušky 24 hodín „v 
paži“, podobne ako fľaštič-
ky s  medovo-sirupovou 
návnadou. S  poslednými 
zvyškami zdravého rozu-
mu som sa rozhodla na 
bezprecedentný brutálny 
atak. V  ťažkom amoku som 
schmatla rebrík, v  oboch 
rukách mávajúc asi na 10 
centimetrov vysunutými 
mucholapkami. A  hoci sa 
spočiatku so mnou poba-
vene hrali na naháňačku, 
počet obetí začal predsa 
len narastať. Útok som pre 
dnešok ukončila aj vďaka 
svalovici po 50-tom vy-
behnutí na rebrík. Dám im 
dva dni šancu, že sa samé 
rozhodnú pre  dobrovoľný 
hromadný úhyn. Ak by, na-
opak, opäť navýšili popu-
láciu, použijem nejaké iné 
šialenstvo.

Vagus – nezisková organi-
zácia prijíma teplé oblečenie 
IBA po telefonickej dohode 
na čísle 0910 302 257. Priniesť 
ho môžete na adresu „Do-
mec“ Mýtna ulica číslo 33.

Caritas Slovakia - Sloven-
ská katolícka charita prejavila 
záujem výlučne o  teplé veci 
v  zachovalom a  funkčnom 
stave pre vekovú kategóriu od 
3 rokov vyššie. Odovzdať ich 
môžete na jej pobočke Jasov-
ská 6, a  to od pondelka do 

stredy vždy od 9:00 do 17:00 
a v piatky od 9:00 do 13:00.

Betlehem Matky Te-
rezy – Keďže priestory na 
uskladnenie oblečenia ko-
munitnému centru kapacit-
ne nepostačujú, teplé veci 
najmä pre mužov môžete 
nosiť iba v  malých množ-
stvách. Dvere pre darcov sú 
otvorené na Rovniankovej 
10 počas pracovných dní 
okrem štvrtka v časoch 8:00 
až 11:30, 14:30 až 17:00 a od 
19:15 do 20:30.

(pn)
foto: MČ Petržalka

Chcete pomôcť?
Ak máte doma teplé zimné šatstvo, ktoré už 
nechcete nosiť, ale ešte by poslúžilo, môžete 
ho pred blížiacou sa zimou venovať ľuďom 
bez domova či iným sociálne slabším skupi-
nám. Ako informuje mestská časť na svojom 
webe, pracovníčky referátu sociálnych vecí 
zisťovali, kde je ich v rámci Petržalky možné 
odniesť.

Kto hodí zaváraninu v sklenenom 
pohári do bio odpadu?
Bratislavčania síce 
bio odpad triedia, 
ale hádžu ho do 
hnedých kontajne-
rov aj v klasických 
mikroténových 
vrecúškach. Aj pre-
to musia v kompo-
stárni znečistenia 
pred ďalším spra-
covaním zachytávať 
sitami.

SPRÁVNE

Postreh čitateľky: 

NESPRÁVNE

Navyše, prvá analýza zberu 
kuchynského bioodpadu na 
Slovensku ukázala, že oby-
vatelia hlavného mesta si 
osvojili princípy správneho 
triedenia, pretože kuchyn-
ský bioodpad v zberných ná-
dobách vykazoval naozaj 
veľkú čistotu. 

„Stretávame sa však aj s ne-
dostatkami v  triedení, kto-
ré môžu spôsobiť nežiaduce 
sprievodné javy,“ informovala 
nás Zuzana Balková, mana-
žérka externej komunikácie 
OLO.

Voľné vhadzovanie odpadu 
do zbernej nádoby
 Ide o  jednu z  najzásad-

nejších chýb pri zbere 
kuchynského bioodpadu. 
„Kuchynský bioodpad je 
potrebné vkladať do ná-
doby v  riadne zauzlenom 
kompostovateľnom vrec-
ku, ktoré eliminuje vlh-
kosť a  biologické procesy. 
Správnym používaním 
kompostovateľných vre-
ciek možno predísť zápa-
chu, výluhom a  výskytu 
hmyzu.“ 

Namiesto kompostovateľ-
ných vreciek plastové
 Veľká chyba. „Plastové 

vrecká do nádoby na zber 
kuchynského bioodpadu 

určite nepatria. Na trie-
denie kuchynského biood-
padu je potrebné používať 

kompostovateľné vrecká 
označené OK compost, 
alebo OK HOME compo-
st,“ hovorí Zuzana Balko-
vá.

Vhadzovanie nespotrebo-
vaných potravín v originál-
nych plastových obaloch 
 Áno, niektorí ľudia vha-

dzujú do hnedých nádob 
nespotrebovanú šunku, 
syr, jogurty či nátierky 
v  pôvodných obaloch. 
Kto potrebuje vysvetliť, že 
plastový odpad nepatrí do 
zberu kuchynského biood-
padu?

V  zbernej nádobe sa obja-
vuje odpad, ktorý patrí do 
inej zbernej nádoby 
 ...alebo do triedeného 

zberu. Napríklad zavára-
niny v  sklenených pohá-
roch, plastové fľaše, ple-
chovky, plastové sieťky od 
zeleniny ako sú zemiaky či 
cibuľa...

Dočisťujú
 Koncovým zariadením 

pre úpravu bio odpa-
du je spoločnosť Zdro-
je Zeme a.s. prevádzka 
Horný Jatov. „Prípadné 
znečistenia pred ďalším 
spracovaním zachytá-
vajú sitami a  využíva sa 
len čistý kuchynský bio-
odpad,“ uviedla Zuzana 
Balková. Výstupom spra-
covania kuchynského 
biologicky rozložiteľného 
odpadu je certifikovaný 
substrát EFFECO. Ide 
o substrát, ktorý je schop-
ný viazať uhlík, vyživovať 
pôdu a zvyšovať jej úrod-
nosť. „Mesto Bratisla-
va plánuje v  roku 2024 
vybudovanie vlastného 
zariadenia na zhodnoco-
vanie kuchynského biood-
padu, ktoré nám pomôže 
efektívne a  ekologicky 
nakladať s týmto druhom 
odpadu.“ (pn)

foto: OLO, in
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hlavnou prioritou ich dobie-
hať, nie opisovať. Na druhej 
strane poukazuje na množ-
stvo otázok od občanov, ktorí 
by privítali pravidelné a o čosi 
podrobnejšie informácie.

Mesto zatiaľ prezentu-
je názor, často opakujúci aj 
v  diskusiách na sociálnych 
sieťach: „Práce na električ-
kovej trati v  Petržalke sa po 
mesiacoch rokovaní znova 
rozbehli, to je dôležité. Čo sa 
týka financií, na práce, ktoré 
sa na električkovej trati zre-
alizujú do konca 2023, bude 
možné plnohodnotne čerpať 
alokované eurofondy zo sú-
časného programového ob-
dobia. Finančné prostriedky 
alokované na výstavbu elek-
tričkovej trate, ktoré budú 
v  rámci výstavby trate pre-
biehať po roku 2023, je mesto 
v spolupráci s DPB priprave-
né využiť na iné, už predpri-
pravené dopravné projekty 
v Bratislave. Samotný projekt 
električky ráta s  možnosťou 

fázovania, čiže práce na elek-
tričkovej trati, ktoré nebude 
možné financovať zo súčas-
ného programového obdobia, 
budú financované z ďalšieho 
programového obdobia EU 
fondov.“ (pn, tasr)

foto: Fb Bratislava - 
hlavné mesto SR

Najkvalitnejšia
pizza v Bratislave

Burgre, steaky,
lokálne špeciality

Čapované
pivá Svijany

Otvorili sme pre Vás novú pobočku
Pizza Carla Pub Ovsište

P U B
Pizza Carla

Otvorené
Utorok - Nedeľa 11:00 - 23:00

Kde nás nájdete
Ovsištské námestie 1, Petržalka

pizzacarla.sk
...viac ako len pizza

Živé prenosy
(Premier League, La liga,
Liga majstrov …)

Petržalke chýba aktualizo-
vaný harmonogram i bliž-

šie informácie o priebehu sta-
vebných prác v  rámci druhej 
etapy električkovej trate na jej 
území v  úseku od Jungman-

novej po Janíkov dvor. Podľa 
hlavného mesta nový harmo-
nogram bude, so zhotovite-
ľom o ňom ešte rokuje. Zatiaľ 
sa preto postupuje podľa pô-
vodného plánu. Koľko práce 

meškajú a kedy bude trať ho-
tová, tak nie je známe.

Mestská časť na jednej 
strane rozumie, že práce 
približne päť mesiacov stag-
novali, a  tak je v  súčasnosti 

Petržalka by vedela získať 
8 miliónov eur, ak vytvo-

rí verejnú školu pre 400 detí 
a  100 umiestni v  materskej 
škole. Starosta Ján Hrčka ne-
uviedol konečnú sumu za 
školu, vzhľadom na to, že sa 
mestská časť ešte nedohodla 
s developerom na sume za po-
zemok pod školou. Na jednom 
z predchádzajúcich zastupiteľ-
stiev starosta odhadol sumu za 
projekt aj pozemok na 20-25 
miliónov eur, konštatoval, že 
okolo 20 miliónov sa vyberie 
na všetkých poplatkoch za roz-
voj v danej zóne, financie z plá-
nu obnovy by pokryli zostatok. 

Na vzniku projektu školy, 
ktorá už má územné rozhod-
nutie, pôvodne spolupracoval 
developer so súkromnou ško-
lou Felix. Tá však kúpila budovu 
na Tematínskej, ktorú prerobila 
na školu. „Aktívne pracujeme 
na ďalších budovách. Slnečnice 
však medzi ne nepatria,“ pove-
dal nám pred časom zriaďovateľ 
SZŠ Felix Peter Halák.

„Základnú školu mestská 
časť potrebuje ani nie tak z ka-
pacitných dôvodov ako z  geo-
grafických, aby obyvatelia Sl-
nečníc mali školu v  dostupnej 
vzdialenosti,“ vyjadril sa sta-
rosta Ján Hrčka. Škola v Slneč-
niciach bola projektovaná ako 
združená – materská, základ-
ná a stredná pre viac ako 1200 
detí, čo sú zhruba dve klasické 
petržalské školy. Uživí mestská 
časť takú veľkú školu, ak bude 
slúžiť len pre potreby Slnečníc? 
Alebo sa projekt bude fázovať 
alebo sa celkom zmení? Petr-
žalka je, pokiaľ ide o  verejnú 
školu v  Slnečniciach, stále na 
začiatku, nemá pozemok ani 
projekt. Aktuálne poslanci za-
viazali starostu, aby rokoval 
s developerom a žiadal od neho 
pozemok pod školou, športo-
viskom a  parkom bezplatne 
alebo za symbolickú sumu. (in)

Vizualizácia: CRESCO

Poisťovňa 
presťahovaná
Petržalská pobočka naj-
väčšej zdravotnej pois-
ťovne na Slovensku má 
novú adresu. 

Všeobecná zdravotná po-
isťovňa sídlila 15 rokov na 

9. poschodí v budove Miest-
neho úradu Petržalka v Cen-
trum Technopol. Od októbra 
je presťahovaná!

Novú pobočku nájdu 
klienti na Panónskej ceste 2. 
Predstavitelia VšZP avizujú, 
že vo filiálke bude spustená 
služba ONLINE tlmočník pre 
sluchovo postihnutých a ne-
doslýchavých. (pn)

Petržalskí poslanci 
na poslednom zastu-
piteľstve schválili zá-
mer úradu uchádzať 
sa o dotácie z plánu 
obnovy na budova-
nie ZŠ a MŠ.

Hľadajú financie na školu 
v Slnečniciach

električkovej trate?
„Termín 31. 12. 2023 sa nedá stihnúť,“ vyslovil svoj názor v diskusii 
online starosta Petržalky Ján Hrčka, pričom odhaduje posun dokon-
čenia výstavby električkovej trate asi o 6 mesiacov. Takto priamo to 
magistrát ešte povedať nedokázal. 

O koľko sa omešká výstavba

Stavebné práce aktuálne 
prebiehajú podľa magis-
trátu súčasne na približne 
40 stavebných objektoch 
pozdĺž celej stavby. V teréne 
má byť každý deň približne 
100 pracovníkov a tento 
počet by sa mal zvyšovať.

➤
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Rudolf

1.   Odstránenie chaosu v parkovaní

2.   Prvé auto pre Bratislavčanov zdarma

3.   Do zmeny systému odpúšťanie pokút
  pre Bratislavčanov

4.   SMS platba + jedna aplikácia

Rudolf Kusý na primátoraObjednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42254515
Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

 Zrozumiteľné 

parkovanie

Možnosť mať v Petržalke športovú 
halu priniesla namiesto radosti

Multifunkčnú špor-
tovú halu, ktorá 

by spĺňala súťažné 
parametre pre bas-

ketbalistov, volejba-
listov, hádzanárov, 
florbalistov, futsa-
listov, v Petržalke 

nemáme ani jednu! 
Teraz má samo-

správa šancu získať 
dotáciu vo výške 

1,2 milióna eur na 
jej výstavbu. Tak 
prečo bolo okolo 

tejto témy namiesto 
radosti toľko emo-

tívnych diskusií?

Najskôr bolo v júni miest-
ne zastupiteľstvo. Na 

ňom sa obyvatelia dozvede-
li, že budúca športová hala 
na školskom dvore ZŠ  Pan-
kúchova 4 má už za sebou 
úspešné územné a  stavebné 
konanie a  poslanci už majú 
len schváliť žiadosť o dotáciu 
na jej výstavbu. Zvyknutí na 
participáciu ostali miestni ne-
milo prekvapení, že ich úrad 
obišiel. Samospráva však na 

to mala logické, nie zištné, dô-
vody. Výzvu na multifunkčné 
športové haly s  dotáciou do 
1,2 milióna eur vypísalo Mi-
nisterstvo investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie 
(MIRRI) dva dni pred Šted-
rým dňom 2021! Podmienkou 
podania projektu však bolo 
právoplatné stavebné povo-
lenie na halu v  čase podania 
žiadosti, a  to do 30. 6. 2022. 
Stihnúť to bolo priam nere-
álne. Rozhodli sa do toho ísť 
bez participácie, pretože to 
bola výnimočná šanca. Toľko 
peňazí Petržalka nikdy od štá-
tu nedostala, 1,2 milióna eur, 
to je viac ako naša mestská 
časť dostala na športovú in-
fraštruktúru za posledných 10 

rokov! A  Petržalka športovú 
halu potrebuje. Ak bude na-
vyše verejná, je to fantastické 
aj bez participácie.

Po debate o  transparent-
nosti prišlo v  dva a  polho-
dinovej diskusii na rad jej 
umiestnenie. Pôvodný pro-
jekt ju zasadil na školský dvor 
medzi verejnou a  súkrom-
nou školou. To si na júnovom 
zastupiteľstve odobrenie ne-
získalo. Kompromis sa však 
našiel - na konci školského 
dvora, pri lesíku, pri Pum-
pparku. Starosta v  júni po-
vedal, že ministerstvo s pre-
sunutím haly v  rámci jednej 
parcely problém nemá a úrad 
to následne začal vybavovať. 
Starostu zároveň poslanci 

zaviazali, aby po schválení 
žiadosti financovania verejne 
prerokoval umiestnenie haly 
s občanmi. (Výsledok MIRRI 
sa očakával do 30. septem-
bra. „Aktuálne stále prebie-
ha proces vyhodnocovania 
žiadosti zo strany MIRRI, 
ktoré by nám malo finálne 
stanovisko zaslať pravde-
podobne koncom októbra. 
V  prípade, že našej žiadosti 
vyhovejú, dotáciu na výstav-
bu športovej haly by nám 
mali následne poskytnúť do 
konca tohto kalendárneho 
roka,“ informovala nás ho-
vorkyňa Petržalky Mária Ha-
lašková.) 

Pre pokoj duší 
Povedali by ste, že prob-

lém je vyriešený, zostáva 
počkať na peniaze a tešiť sa, 
že do decembra 2023 bude 
v  Petržalke stáť špičková 
športová hala. Tak prečo 
sa následne objavila petí-
cia s  názvom - Aby deťom 
ZŠ Pankúchova 4 nezobrali 

školský dvor? Zhruba 1600 
podpísaných v  nej žiada to, 
čo sa vyriešilo už na júno-
vom zastupiteľstve. Aby ne-
bol zastavaný dvor, kde deti 
trávia prestávky a  družiny 
a  tiež je miestom evakuácie 
pre žiakov troch škôl. Poža-
dovali umiestnenie haly „pri 
bikrosovej dráhe pri lesíku, 
odkiaľ by bol aj vstup do 
haly a parkovanie áut a au-
tobusov by bolo na už existu-
júcom parkovisku pri lesíku, 
ktoré má  väčšiu kapacitu 
parkovacích miest“. 

A  tiež, aby na školskom 
dvore, kde deti trávia čas, 
bolo „postavené verejné von-
kajšie multifunkčné ihrisko 
v súlade s prísľubom starostu 
Petržalky“.

Bola nutná petícia na 
niečo, čo schválili poslanci 
v uznesení už v júni a staros-
ta verejne prisľúbil? Zrejme 
pre pokoj duše ľudí, vzhľa-
dom na blížiace sa komunál-
ne voľby a  možnú zmenu 
vedenia úradu i  poslancov 

v zastupiteľstve a tiež po ab-
sentujúcej participácii, ÁNO. 
Samospráva ju preto prompt-
ne zaradila na septembrové 
zastupiteľstvo. Po hodinovej 
diskusii z toho vzišlo uznese-
nie, v ktorom poslanci (opäť) 
žiadajú starostu, aby vykonal 
potrebné kroky pre umiest-
nenie športovej haly pri lesí-
ku, aby zabezpečil, že vstup 
bude oproti bikroske a schvá-
lili umiestnenie multifunkč-
ného ihriska na mieste, kde 
bola pôvodne projektovaná 
hala. Ihrisko má byť nepre-
tržite otvorené pre verejnosť. 

Takže to máme duplicitne 
a snáď už sú všetci uspokoje-
ní. Teraz sa už len modliť, aby 
nám ministerstvo odobrilo 
premiestnenie, ak nie, projekt 
sa opäť dostane na rokovanie 
zastupiteľstva. A  najmä, aby 
to bolo spolu so schválenou 
dotáciou čo najskôr. Pretože 
postaviť halu treba do decem-
bra 2023.

(in)
Foto – Fb Milan Vetrák, in  

Športová hala by bola verejná. Obec, ktorá ju bude spolu-
financovať, 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 víkendy pre všetky kluby, ktoré 

dnes obsadzujú telocvične tých škôl.

V priestore medzi ško-
lami chcú obyvatelia 
multifunkčné ihrisko, 
ktorého súčasťou by 
bol aj tartanový ovál. 
Ostatné prvky ešte nie 
sú známe. 

emotívnu diskusiu
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA

PLATNOSŤ
Validity / Gültigkeit

2/100+101
2 zóny al. 100+101 / 2 zones or 100+101

tu označte / validate stamp here / hier entwerten

Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

CESTOVNÝ LÍSTOK
Single Ticket / Einzelticket

Lacnejšie
a efektívnejšie MHD!

Vrátim Vám 15 minútový 
lístok na MHD

Bezplatná MHD pre seniorov
nad 65 rokov

Dokončím petržalskú električku

Bezplatná MHD pre rodičov
na rodičovskej dovolenke

Rudolf Kusý na primátora
   Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42254515           Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

V  lete sme informovali 
o tom, ako plaváreň roky 

upadala. Prevalilo sa to až po 
odchode bývalého konateľa 
spoločnosti Športové zaria-
denia Petržalky. „Elektrické 
revízie neurobené niekoľko 
rokov, núdzové svetlá ne-
svietia, detský bazén zateká, 
na plavárni je neošetrená 
hrdza, vybavenie kuchyne 
je zdevastované a  môže ísť 
rovno do šrotu,“ vyjadril sa 
na mimoriadnom zastupiteľ-
stve 28. júla dočasný konateľ 
Matúš Súlovec. Poruchy za-
čali riešiť pracovníci samo-
správnej údržby a v opravách 
pokračujú na plavárni ďalej. 
Okrem toboganu a  sáun pri-
budli nové susiče vlasov do 
šatní, odstredivka na plav-
ky, došlo k  výmene starého 
parostroja do parnej sauny, 
výmene nefunkčného čer-
padla v  plaveckom bazéne, 

výmene dverných zámkov, 
zrealizovali prvú časť servi-
su vzduchotechniky, pribudli 
hračky do detského bazéna. 
Petržalskí poslanci im preto 
na poslednom miestnom za-
stupiteľstve schválili na ďal-
šie investície navyše dotáciu 
19-tisíc eur. Ako píše Matúš 
Súlovec v Informačnej správe 
o  stave Petržalskej plavárne 
v  najbližších mesiacoch by 
za tieto peniaze malo dôjsť 
k  oprave vzduchotechniky, 
prerábke pôvodnej kuchyne 
na dve masážne miestnos-
ti, výmene svietidiel na LED 
technológiu, výmene starých 
a polámaných ležadiel, výme-
ne všetkých sušičov vlasov, 
k  dokončeniu potrebných 
revízií a  v  saune pribudne 
ochladzovacia kaďa. V  pláne 
majú aj spustenie vlastných 
kurzov plávania.

Na plavárni dúfajú, že toto 

všetko pomôže prilákať náv-
števníkov. „Pred vypuknutím 
pandémie koronavírusu do-
sahovala denná návštevnosť 
plavárne aj 1100 ľudí den-
ne. Tento rok, po uvoľnení 
pandemických opatrení, sú 
maximálne hodnoty dennej 
návštevnosti približne o 37 % 
menšie (okolo 800 ľudí),“ in-
formoval Matúš Súlovec. 
„Náš cieľ je dostať sa na náv-
števnosť, ktorú sme mali pred 
dvomi rokmi.“

Z diskusie na facebookovej 
stránke mestskej časti vy-
plynulo, že ľudia zmeny na 
plavárni vnímajú, ale uvítali 
by aj trošku príjemnejších 
zamestnancov. My skromne 
dodávame, že keby na plavár-
ni slúžili ležadlá pre ľudí a nie 
pre uteráky, bol by to unikát-
ny počin.

Ako je to s bazénmi 
na školách?

Na poslednom zastupiteľ-
stve dostali poslanci aj Správu 
o aktuálnom stave plavární na 
Základných školách v  Petr-
žalke. Vypracovali ju Andrej 
Dula a  Ondrej Chovanec, 
členovia dozornej rady spo-

a bieda petržalských plavární
Petržalská plaváreň prechádza po výmene 
konateľa zmenami. Po niekoľkých rokoch 
zase spustila tobogan, a od 1. októbra rozši-
ruje prevádzkovú dobu sáun na každý deň. 
Naposledy to tak bolo pred pandémiou.

Lesk

ločnosti Športové zariade-
nia Petržalky. Petržalka má 
k dispozícii 4 plavecké bazény 
na základných školách - ZŠ 
Pankúchova, ZŠ Turnianska, 
ZŠ Holíčska a ZŠ Budatínska. 
„Všetky plavárne boli vybudo-
vané začiatkom 80-tych rokov 
a  po takmer 40 rokoch fun-
govania sú na hranici svojej 
životnosti nielen z  hľadiska 
technológie (strojovne, rozvo-

dy, vzduchotechnika), ale aj 
estetiky (šatne, sprchy, obkla-
dy, dlažby),“ citujeme zo sprá-
vy. „Dlhodobým používaním 
plavární bez významnejších 
investícií sa bazény dostali na 
hranicu, respektíve za hrani-
cu svojej životnosti.“ 

Pandémia, kedy boli bazény 
vypustené, zvýraznila problé-
my s  technológiou. Aktuálne 
sú dva bazény odstavené (Ho-
líčska a  Budatínska) a  jeden 
bazén v  prevádzke napriek 
havarijnému stavu (Pankú-
chova). V  relatívne dobrom 
stave je iba bazén na ZŠ Tur-
nianska. Tam boli rekonštru-
ované šatne, rozvody, ističe, 
technológia, sprchy, rebríky, 
napriek tomu sú v  bazéne 
priesaky vody a potrebnú in-
vestíciu odhadli autori správy 
na 100-tisíc eur. Bazén na Bu-
datínskej potrebuje investíciu 
za 60-tisíc eur. Bazény na 
Pankúchovej a  Holíčskej sú 
v pôvodnom stave a predpo-
kladaná suma opráv je odha-

dovaná v  prípade prvého na 
500-tisíc eur a  druhého na 
600-tisíc eur. 

O  zmysluplnosti rekon-
štrukcie všetkých štyroch ba-
zénov nie je nutné diskutovať. 
Otázkou sú financie. Na jú-
novom miestnom zastupiteľ-
stve poslanci schválili 600 000 
eur na rekonštrukciu bazénov 
Budatínska a Pankúchova. (in)

foto: MČ Petržalka,  
Fb Petržalská plaváreň

V najbližších mesiacoch 
by na plavárni malo dôjsť 
k ďalším opravám. Vyme-
nia aj staré a polámané 
ležadlá, v saune pribudne 
ochladzovacia kaďa...

Hrdza na nosných stĺpoch, 
stav niektorých svietidiel, 
stav zábradlí v bazénovom 
priestore a kuchynské vy-
bavenie... Aj takto chátrala 
plaváreň. 

Bazén na Budatínskej potrebuje investí-
ciu za 60-tisíc eur. Bazén na Pankúchovej 
až 500-tisíc.

➤

➤

PANKÚCHOVA

BUDATÍNSKA
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Zdieľané kolobežky v mes-
te sú skvelou službou pre 

ľudí, keby ich užívatelia „nepo-
hadzovali“ kade-tade po chod-
níkoch, po trávnikoch. Neraz 
ich vídam aj pod lavičkami... 
Dá sa s tým niečo robiť?

 Dana
(pozn. red. „Ak prí-

de nejaká sťažnosť na 
konkrétnu kolobežku, 
vieme ju promptne 
priradiť k danej foto-
grafii a ku konkrétne-
mu používateľovi. Ak 
by sa situácia s nespráv-
nym parkovaním opakova-
la, vieme daný užívateľský 
účet aj zablokovať. U najviac 
´neporiadnych´ používateľov 
vieme aplikovať aj pokutu až 

do výšky 
30 eur, do-

posiaľ sme sa však 
snažili situáciu riešiť bez fi-
nančných pokút,“ povedala 
pre banoviny.sk Lucie Kra-

hulcová, manažérka pre mik-
romobilitu Bolt. Faktom však 
je aj to, že nie vždy je na vine 
užívateľ. Vandali ich môžu 
ľahko poškodiť, odhodiť alebo 
premiestniť.)

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

Tvorte s nami Petržalské noviny

Z REDAKČNEJ POŠTY
Ach, tie kolobežky...

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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Bývalá škôlka či jasle už boli 
pred viac ako 10 rokmi 

školou AMOS pre vyššie od-
borné štúdium. Teraz tento 
priestor aj budova chátra. Na 
terase škôlky je opäť voda. 
Minulý rok popadané lístie 
zo stromov vyťahovali z  od-
tokovej rúry dvaja pracovníci, 
nakoľko už tam bolo skoro 
pol metra vody v  rybárskych 
čižmách. Teraz je tam me-
nej. Potrebovali rebrík a čistič 

kanalizácie. Údržba je opäť 
potrebná.

(pozn. red. „Objekt Ho-
líčskej 2 je vo vlastníctve 
SR, v  správe Ministerstva 
vnútra. S  kolegami a  kole-
gyňami nemáme prehľad 
o  nájomcoch, resp. inom 
využívaní ich majetku,“ in-
formoval nás Dávid Pavlík, 
odborný referent referátu 
komunikácie petržalského 
úradu.)

Možno ste si všimli, že po-
čas leta pribudlo v časti 

Dvory 5 niekoľko piknikových 
stolov. Nejde o  predvolebnú 
kampaň, ale o  projekt, ktorý 
sa mohol realizovať vďaka ini-
ciatíve samotných obyvateľov. 
Financovanie projektu sa po-
darilo vďaka úspešnej žiados-
ti o  grant na Nadáciu mesta 
Bratislavy, keďže o  podporu 
prostredníctvom projektu Ko-
munity: Funkčnejšie verejné 
priestory sa druhý rok po sebe 
okrem občianskych združení 
mohol uchádzať aj ktokoľvek 
z nás Petržalčanov. 

Keď sme začali uvažovať 

nad tým, čo by zlepšilo tú našu 
komunitu, hneď sme si všimli, 
že obyvatelia vo verejnom 
priestore nemajú okrem náv-
števy detských ihrísk veľa mož-
ností zmysluplne tráviť čas. 
Motivovala nás tiež skúsenosť 
zo zahraničia, kde sú pikniko-
vé stoly s  lavičkami bežne na 
sídliskách alebo vo vnútroblo-
koch a je tu možné stretnúť ro-
diny z bytov, ktoré si sem prídu 
dať spoločný obed. Zároveň 
takéto lavičky nielen ponúkajú 
priestor pre interakciu so su-
sedmi, ale slúžia aj ľuďom, ktorí 
chcú pracovať na notebooku 
či prečítať si knižku.

Stačilo obvolať kamarátov, 
priniesť pár skrutkovačov a ta-
dá! Netreba sedieť na deke či 
vysedávať po múrikoch. La-
vičky tak pribudli na dvoch 
vytypovaných miestach. 

Prvým je lúka v blízkosti petr-
žalského korza pri kostole 
Povýšenia Svätého Kríža na 
Daliborovom námestí. Počas 
letných mesiacov toto miesto 
navštevuje množstvo ľudí, 

ktorí tu či už venčia psa, cvičia 
na workoutovom ihrisku, hra-
jú sa s deťmi alebo si len tak 
vychutnávajú zmrzlinu.

Druhým miestom je neďa-
leký vnútroblok medzi ulica-
mi Röntgenova a Zadunajská. 
Práve tu sa konal aj prvý spo-
ločný piknik pre obyvateľov 
vnútrobloku. Kým budú stoly 
s lavičkami slúžiť svojmu úče-
lu, mohlo by sa v budúcnosti 
podobných stretnutí so su-
sedmi konať viac. V  prípade, 
že máte nápady na zlepšenia, 
či sa chcete poradiť, ako po-
žiadať o  takýto grant, bude-
me sa tešiť, ak sa nám ozvete 
na pikniknasidlisku@gmail.
com -MP-

Čo so škôlkou na Holíčskej 2?

Piknik na sídlisku

VA Š E  N Á Z O R YS Í D L I S K O

Ešte minulý rok reflektova-
la mestská časť na úsilie 

jedného z poslancov a partici-
povala na vzniku moderného 
hokejbalového ihriska, ktoré 
slúži na súťaže, ale aj pre ve-
rejnosť. Tento rok k  nemu 
pribudlo krásne farebné ih-
risko vďaka iniciatíve Projekt 
Ihrisko. Chalani z WallDesign 
v  spolupráci s  Mariom Biha-

rym  premenili sivú asfaltovú 
plochu na žiarivé miesto, kde 
deti radi trávia čas. 

A hneď vedľa workoutové-
ho ihriska by v týchto dňoch 
mali finišovať práce na no-
vom detskom ihrisku. Staré 
prvky boli v  predchádzajú-
cich týždňoch odstránené 
a nahradiť ich malo deväť no-
vých certifikovaných herných 

K ZŠ Tupolevova, ZŠ No-
belovo námestie a ZŠ 

Dudova sa tak pridal už štvrtý 
areál na ZŠ Lachova, v kto-
rom vznikol nový moderný 
tartanový ovál prístupný aj 
pre verejnosť v celkovej hod-
note 222-tisíc eur. Prispelo 
naň aj mesto finančnou po-
mocou vo výške 85-tisíc eur. 

Povrch má dĺžku 200 m, štyri 
bežecké dráhy a doskočisko 
s  pieskom. „Do konca roka 
chystáme aj piatu bežeckú 
dráhu v našich školských 
areáloch, tentoraz potešíme 
obyvateľov Gessayovej ulice,“ 
informuje mestská časť.

(pn)
foto: MČ Petržalka

Tartanový ovál 
už aj na Lachovej
Petržalská samospráva sa snaží postupne ob-
novovať jedenásť školských areálov tak,  aby 
slúžili na športové vyžitie nielen pre žiakov, 
ale aj pre verejnosť.

Ako ožíva verejný 
priestor?
Veľkorysý priestor pred Medveďovej 30 
oproti vynovenému nákupnému stredisku je 
čoraz funkčnejší. 

prvkov - vežová a gymnastic-
ká zostava, závesné hojdačky 
s  2 sedákmi, vahadlová hoj-
dačka či pružinová hojdačka 
pre jedno i dve deti. Súčasťou 
bude aj nové pieskovisko či la-
vičky z dielne Petržalky. Aj na 
takýchto miestach vznikajú 
sídliskové komunity.

Podobnou obnovou prechá-
dza aj detské ihrisko na Haano-
vej. Pre deti tu osadia namiesto 
starých herných prvkov šmy-
kľavky, lanový most, lezeckú 
stenu, hojdačky s  3 sedákmi, 
pružinovú hojdačku, balančný 
kolotoč či gymnastickú zosta-
vu (kruhy, hrazda, lanová sieť, 
rebriny, tyč na šplh, lezecká 
stena). (pn)

foto: in

Tento týždeň pri workoutovom ihrisku pribúdajú v ohradenom priestore aj hracie prvky 
pre deti. Spolu s hokejbalovým a basketbalovým ihriskom tu bude raj pre pohyb.  

➤

SME VAŠÍM HLASOM V PETRŽALKE 
A ROBÍME PRE PETRŽALKUA ROBÍME PRE PETRŽALKU
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ČLOVEK, 
KTORÝ ZMENIL SVET

TÉMY PREDNÁŠOK  
Prednáša Pavel Moudrý a Alexej Muráň

INFORMÁCIE: 0907 630 349 | bratislava.dotknisaneba.sk

každý UTOROK vždy o 18:00 hod. 
Wolkrova 4 (v zasadačke na prízemí)

PETRŽALKA    

Vstup voľný

 22. 11. ZO ŽIVOTA NA SMRŤ
 29. 11. ZO SMRTI K ŽIVOTU
 6. 12. Z ČASNOSTI DO VEČNOSTI 
 13. 12. ZMENA TEMNOTY  
  NA SVETLO  

 18. 10. Z HROBU NA SVET
 25. 10. Z KRÁĽA SLUHA
 8. 11. ZO SLOBODNÉHO  
  VÄZEŇ
 15. 11. Z NEVINNÉHO VINNÝ
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SME VAŠÍM HLASOM V PETRŽALKE 
A ROBÍME PRE PETRŽALKU

čo sa dá vonku hrať? 
Klátiky určite nie!
„Niekto obeduje a premýšľa o seriáli, ja vymýš-
ľam nové hry,“ hovorí Petržalčan Marek Nehyba.

Už ste vyskúšali všetko,

Tvrdí, že nápady mal odja-
kživa. „Nedávno som na-

šiel rukou písané poznámky 
z čias, keď som mal asi desať 
rokov. Vlastné pravidlá som 
vymyslel pre ´strechbal´ či 
´bajkbol´. Hrávam ich dodnes. 
Alebo si pamätám, keď som 
ako decko behal po potoku, 
snažiac sa doladiť svoj ´potoč-
ný slalom´,“ smeje sa a pokra-
čuje, že nápady ho neopustili 
ani v neskorších rokoch. „Vždy 
som tak trochu vymýšľal. Kým 
som študoval cestovný ruch 
a následne veľa cestoval, bolo 
to pestré samo o  sebe. Ale te-
raz, keď žijem usadlejšie, mám 
o to väčšiu potrebu tvoriť. Ak-
tuálna práca v  distribučnej 
firme mi poskytuje nezaťaženú 
hlavu. Takže už cestou domov 
je myseľ voľná.“

Klátiky nie sú jeho prvou 
vlastnou hrou, ale sú najviac 
prepracované. „Nápad vzni-
kol pred dvoma rokmi v  lete 
úplne náhodou. Svokor mi 
z agátu narezal malé valčeky, 
z ktorých som chcel vyrezávať 
figúrky na jednu z mojich hier 
na šachovnici. Ale... nechce-
lo sa mi do toho. Rozmýšľal 
som, čo teda s nimi a napadlo 
mi, žeby sa dali poukladať 
na seba a potom do nich há-

dzať... A tak vznikli Klátiky.“
Prvé ihriská si kreslil ka-

de-tade po Petržalke. Stačil 
rovný kus asfaltu. „Aj neďale-
ko pri jednom podniku. Štam-
gasti boli moji prví diváci. Po 
každom daždi som ale musel 
drať nové kriedy, niekedy mi 
nad ihriskom zaparkovalo 
auto...“ smeje sa. Napokon na-
šiel ideálny priestor na konci 
slepej ulice na Šustekovej, kde 
svoje „Klátikovisko“ nakreslil 
permanentne.

„Na začiatku to bola úplne 
iná hra,“ spomína. Pravidlá 
sa postupne pilovali;odstra-
ňovalo sa nadbytočné, prišli 
nové nápady, dorovnávali sa 
hendikepy medzi hráčmi.. 
„Aktuálna siedma verzia je 
už finálna,“ povedal nám, keď 
nás pozýval na hru.

Keď netraf íte nič, 
súper má výhodu

Klátiky sú hra pre dvoch 
a  mne evokujú niečo medzi 
petangom a  f ínskymi kol-
kami s  názvom Mőlkky. Na 
rozdiel od nich sa však ne-
hrajú na obdĺžnikovom ihris-
ku, ale v kruhu s priemerom 
šesť metrov. V ňom sú ďalšie 
kruhy a  čiary, vďaka čomu 
pripomína terč.

Avšak cieľom nie 
je triafať do stredu. Práve na-
opak. Hráči sa  snažia klátiky 
odbiť z  ihriska von. A  podľa 
toho, z akej vzdialenosti sa im 
to podarí, toľko bodov získa-
jú. Hra končí, keď na ihrisku 
zostanú klátiky len jedného 
hráča. Spočítajú sa body a vy-
hráva ten, kto ich má viac.

Klátiky triafam z  rôznych 
uhlov. Vždy z opačnej štvrtiny 
či polovice, aby to nebolo také 
jednoduché. A  komplikova-
nejšie je aj to, že kým petango-
vá guľa sa kotúľa, f ínska kolka 
letí relatívne rovno,klátiky na 
asfalte poskakujú. Podľa toho, 
kam ho traf íte, môže sa klátik 
zostať vrtieť na mieste alebo 
sa bude kotúľať dookola a za-
stane na rovnakom mieste, na 

ktorom bol. Je to ťažšia hra, 
ale možno o to zaujímavejšia.
Hoci, priznávam, niekedy ma 

šlo poraziť. Keď netraf íte 
nič, súper má výhodu, 

môže triafať z bliž-
šieho kruhu. 

Príťažlivá na 
tejto hre je aj 
možnosť takti-
zovať a nutnosť 
sledovať, akú 

hru súper zvo-
lil. Bude triafať 

svoje klátiky a snažiť 
sa získavať body alebo 

bude vyhadzovať moje kláti-
ky, aby mi znemožnil bodovať? 
Niekedy totiž už nepotrebuje-
te bodovať, stačí povyhadzo-
vať súperove klátiky mimo 
ihriska a víťazstvo je vaše.

Mať si s kým zahrať
Marek hráva Klátiky aktu-

álne najmä so svojím otcom, 
ktorý bol vždy za jeho nápady 
a čo-to aj sám vymyslel a ma-
mou. Tej to vraj ide výbor-
ne, ale najťažším súperom je 
bratranec.

Chcel by, aby sa jeho hra 
rozšírila ako petang alebo Mől-
kky? „Áno, to je tá jednoduchá 
odpoveď,“ hovorí, „ale úplne by 
mi stačilo , aby som si vždy mal 
s  kým zahrať. Rád by som si 
pozrel, ako túto hru hrajú iní.“ 

Konštatuje však, že mnohí jeho 
kamaráti sú presýtení novými 
informáciami, nepotrebujú 
ďalšie. Pre iných je zase jeho 
ihrisko ďaleko. A  tak sa snaží 
osloviť širšiu verejnosť. Zvažuje 
aj kluby seniorov, ktorých by 
tento šport mohol nadchnúť 
podobne ako petang. „Kto-
koľvek sa mi ozve, rád mu vy-
svetlím pravidlá a rád si s ním 
zahrám,“ hovorí a  dodáva, že 
nájsť ho možno na FB Klátiky 
alebo mu poslať mejl na hra.
klatiky@gmail.com. (in)

foto: in

Jeseň praje 
outdoorovým 
aktivitám
Nie každému sa však chce 
prechádzať, možnosťou 
sú hry.

Petang
Hrá sa na jemnom štrku 

s  kovovými guľami. Ihriská 
nájdete na Tyršovom nábre-
ží a vo viacerých sídliskových 
vnútroblokoch, napríklad na 
Vyšehradskej, Holíčskej, ale-
bo v  bývalom športovom 
areáli na Haanovej.

Mőlkky
Dvanásť drevených kol-

kov, ktoré sú očíslované, sa 
rozkladá na tráve. Ich vý-
hodou je, že sa dajú hrať 
prakticky kdekoľvek. Avšak 
v bývalom športovom areáli 
na Haanovej prevádzkari ne-
ďalekého pubu upravili plo-
chu a vytvorili špeciálne pre 
Mőlkky ihrisko. 

Hra sa začína postave-
ním veže z klátikov  
v strede ihriska. Prvý hráč 
ju rozrazí, pričom sa snaží 
dostať klátiky čo najďalej 
po celom ihrisku. Do jed-
nobodového, dvojbodového 
alebo trojbodového kruhu.

➤

Udalosti spojené s  fran-
cúzsko-rakúskou vojnou 

roku 1809 sa výrazne zapísali aj 
do histórie Bratislavy a jej oko-
lia. Vojna začala v  apríli a  už 
v máji Francúzi obsadili hlav-
né mesto Rakúskeho cisárstva 
Viedeň. Napoleonov pokus 
prekročiť Dunaj však skončil 
v dňoch 21. a 22. mája neúspe-
chom v bitke pri Aspern-Ess-
lingu, v dôsledku čoho vzrástol 
strategický význam Prešporka. 
Jeho opevnené predmostie na 
území dnešnej Petržalky če-
lilo od začiatku júna takmer 
poldruha mesiaca trvajúcemu 
obliehaniu.

Téma bojov o  prešporské 
predmostie sa stala námetom 
aj pre výtvarné umenie, čo 
dokladajú i  grafiky zo zbie-
rok Galérie mesta Bratisla-
vy. Autormi jednej z  nich sú 
nemeckí umelci Hans Veit 
Schnorr von Carolsfeld a  Ju-
lius Schnorr von Carolsfeld, 
ktorí stvárnili vojenské dia-
nie z  perspektívy obrancov 
prešporského predmostia. 

Dolu pod vyobrazením sa na-
chádza nápis „Edelmuth des 
Gemeinen Jos. Pallasch vom 
58ten Infanterieregiment Be-
aulieu im Brückenkopfe bei 
Presburg am 4ten Juni 1809“, 
v preklade „Šľachetnosť voja-
ka Jos. Pallascha z 58. pešieho 
pluku Beaulieu na predmostí 
pri Prešporku 4. júna 1809“. 

Zaujímavé informácie 
o hrdinskom čine tohto voja-
ka sa dozvedáme z  knihy 
venovanej  dejinám pluku, 
v  ktorom slúžil. Uvádza sa 
v  nej, že vojak Joseph Palla-
sch 4. júna 1809 podal svojim 
nadriadeným dôkaz odvahy 
a oddanosti. V priebehu boja 
o prešporské predmostie bola 

Hrdinský čin vojaka z roku 1809Za záchranu kapitá-
na získal striebornú 

medailu a tri dukáty.

Schnorr von Carolsfeld, 
Julius – Schnorr von Carol-
sfeld, Hans Veit Friedrich: 

Zdroj: Galéria mesta Brati-
slavy; foto © archív GMB. 

zvečňuje umelecké dielo

9. rota 58. pešieho pluku Be-
aulieu, v ktorej Pallasch slúžil, 
stiahnutá za opevnenia, aby 
si mužstvo odpočinulo. Dôs-
tojníci si posadali do kruhu 
na zem. Znenazdajky medzi 
nich dopadol granát. Palla-
sch stojaci obďaleč, nehľadiac 
na nebezpečenstvo, sa v  tom 
momente vrhol na kapitána 
Köllera snažiac sa ho chrániť 
vlastným telom. V  tej chví-
li granát vybuchol. Črepiny 
zranili dvoch dôstojníkov 
a  niekoľko  ďalších vojakov. 
Zranenia utrpel aj sám Palla-
sch, bol však rád, že zachrá-
nil svojho nadriadeného. Na 
základe výnosu z  24. augus-
ta 1810 bol spolu s  ďalšími 
vojakmi a  poddôstojníkmi, 
ktorí sa vyznamenali  v  prie-
behu francúzsko-rakúskej 
vojny, ocenený striebornou 
medailou a  tromi dukátmi. 
Dôstojnícky zbor usporiadal 
na ich počesť bál. Pozvaní boli 
všetci vyznamenaní členovia 
mužstva, ktorí sa zúčastnili aj 
na slávnostnej hostine.

Štvormesačná okupácia
Územie dnešnej Petržal-

ky utrpelo v  priebehu bojov 
v roku 1809 veľké škody. Ďalšie 
ťarchy boli spojené s  tým, že 
Prešporok a jeho okolie sa po 
Napoleonových víťazstvách 

pri Deutsch-Wagrame a Znoj-
me stali súčasťou francúz-
skej strany demarkačnej línie 
a museli znášať vyše štvorme-
sačnú okupáciu. Zložité roz-
položenie obyvateľov pravého 
brehu Dunaja v tomto období 
dokladajú aj záznamy v magis-
trátnom protokole mesta Preš-
porok. Ignatz Windisch, maji-
teľ chalupy na Mestskej Nive, 
a  Johann Wiedecker, horár 
v Starom háji, ktorých príbyt-
ky boli celkom zničené, žiadali 
o oslobodenie od poplatkov za 
prepravu lietajúcim mostom, 
ktoré boli požadované nepria-
teľom. Škody utrpel aj Johann 
Gubitsch vlastniaci chalupu 
na ostrove Pečeň. Mestský 
magistrát, ktorý tiež čelil mi-
moriadne zložitej situácii, však 
jeho žiadosti o  odškodnenie 
v  sume   201 zlatých za člny 
a dosky, ktoré mu vzali Fran-
cúzi, nevyhovel. Nepriateľská 
okupácia sa v novembri 1809 
skončila, miestni obyvatelia 
sa však z  udalostí vojnového 
roku spamätávali ešte mnoho 
rokov. 

Mgr. Matej Čapo, PhD.

Boje pred Bratislavou v roku 1809.➤



PETRŽALSKÉ NOVINY 14. 10. 2022 • 3938 • 14. 10. 2022 PETRŽALSKÉ NOVINY

V dedinke na juhu Slovenska sa 
tlačil celý svet. Spomienky na 
predkov, čarodejnice a čudákov 
prichádzali aj z okolitých dedín, 
lebo vedeli, že v Jablonej Panici si 
ich niekto zapamätá. Lenže na to, 
aby niekto napísal knihu o láske 
a smrti, generáciách silných 
žien, o Maďaroch na Slovensku, 
o rodine, v ktorej predčasne 
zomierajú muži, musí spolovice 
dozrieť a spolovice ostať dieťa.

Pred pár rokmi vyšla kniha Zlo. 
Spomienky súdneho znalca, 
v ktorej Anton Heretik opísal 
skúsenosti zo stretnutí s pácha-
teľmi brutálnych zločinov. Teraz 
prichádza s knihou Dobro. Príbehy 
zo psychoterapie. Približuje 
príbehy trinástich klientov, ktorých 
sprevádzal počas psychoterapie 
pri hľadaní dobra – ich vlastnej 
múdrosti, ktorá im môže pomôcť 
zvládať duševné ťažkosti, životné 
problémy či zložité vzťahy.

Uprostred rozpolteného sveta a v 
tieni blížiacej sa vojny sa v rodnom 
dome Siriusa Blacka stretáva 
Fénixov rád. Lord Voldemort 
silnie a čoraz častejšie preniká do 
Harryho mysle – jeho sny odha-
ľujú posadnutosť Temného pána 
mocnou mágiou, ktorá sa skrýva 
hlboko vnútri Oddelenia záhad... 
V roku plnom tajomstiev a úskokov 
nebude nič také jednoduché, ako 
sa na prvý pohľad zdá.

Krvavý masaker, ku ktorému prišlo 
tesne po druhej svetovej vojne, 
dostal pomenovanie Přerovská 
tragédia. Pod velením fanatického 
veliteľa Karola Pazúra zahynulo 
265 nevinných ľudí. Desaťročná 
Emília, dievčatko s karpatsko-ne-
meckými koreňmi, prežila. 
Unášaná východným vetrom roky 
blúdila svetom, hľadajúc kúsok 
zeme, ktorý bude môcť nazývať 
domovom pre seba i svoje deti. 
Pavol, jej priateľ z detstva, prvá 
láska a spriaznená duša, ostáva 
uväznený za železnou oponou.

Tisícročná Moskva je zo všetkých 
strán spoľahlivo chránená sta-
novišťami a kozáckymi vojskami. 
Za tromi obrannými kruhmi a za 
múrmi Kremľa stojí palác, v ktorom 
Gosudar Imperátor vyznamenáva 
tých najlepších z najlepších, 
najodvážnejších z odvážnych, 
výkvet dôstojníckeho zboru, oporu 
a nádej monarchie.

Beata Balogová: 
Kornélie

Anton Heretik: 
Dobro

J.K. Rowlingová: 
Harry Potter 
a Fénixov rád

Ilustrovaná edícia

Zuzana Široká: 
Vzdušné čiary

Dmitry Glukhovsky: 
Stanovište 2

Karolina  
Světlá

zákerne,  
klamlivo

1. časť 
tajničky
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striebra

kosák,  
po česky

neón,  
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Pomôcky: 
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(zried.)
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kin, Sara-    
cén, cider,  

yankee  

poprac 2. časť 
tajničky

určiť  
hodnotu

urob  
jasnejším

tŕpnem 
obavami

vzorec  
oxidu  

cínatého

regresia  
(kniž.)

hl. mesto  
Angoly  
Aurélia  
(dom.)

citoslovce  
výsmechu  
kypriť pô-    
du pluhom

skratka  
autonóm-    
nej oblasti

5. časť 
tajničky
udieral  
(expr.)

neúplné  
dielo  

jednotka 
objemu

skratka  
dimetyl-     
ftalátu

podopie-    
rala  

liatím  
odobrať

mužské  
meno  
sirôtka

túžilo  
(bás.)

písmeno L 
(hovor.)  

hnedožltá  
farba

Arab  
(hist.)  
ston  

(zried.)

eliminoval
nútiť  

3. časť 
tajničky

predložka  
so 7. pád.  
jablkové  

víno
Pomôcky: 

Luanda,  
iatrón, Ha-   
lič, ononín  

Želmíra  
(dom.)  

predstih

druh  
elektrónky  
pretekárske  
družstvo

emócia  
pokrop  
rosou

prinášame

cudzie  
muž. meno    

myslelo  
(bás.)

požívali  
tekutiny  
s náma-     

hou robia  

kto patrí  
do triedy A

batistové  
plátno  

odborník  
v logike

pofúkať  
úžľabiny 
(hovor.)

posielať  
(bás.)

hypertex-  
tový odkaz 

(inform.)  
vymeriava

bôžik  
lásky  

spodný  
eocén

tlmia, 
miernia

okolo  
(zried.)

ľahké jed-   
nostopové  

vozidlá  
zbytočná

deň  
v týždni  

druh  
horniny

skratka  
okresného  

výboru

obrovské  
veľkomesto  

záhyb  
(hovor.)

skr. svet.  
rekordu  
pourgu-     

jeme

výrobcovia 
kief

obrodenie  
prezývka  

Američana

oxid pro-    
taktínatý  
medenka

Pomôcky: 
muldy, eki-   
pa, moira,  
amín, oolit  

obruče  
(hovor.)  

vzájomná  
pomoc

moto- 
ristická  
súťaž  

kemping

stanovište  
(kniž.)  
zaros

úplne,  
celkom

voľajaké  
územie  

v jv. Poľ-    
sku (hist.)

oddaj sa  
spánku  

chumáčo-   
vitá tráva

H2O

pohnem  
spúšťam  
pomocou  

lana

trápenie 
(expr.)  

udieralo  
(hovor.)

Otília  
(dom.)

lakmusový  
papier  
hľadá,  
kutre

osud  
(pren.)  
žilnatá  
hornina

druh  
glykozidu  

(biochem.)

skratka 
juniora

lepením 
pripevni  
takmer

skľučujúco  
starší čes-   
ký herec  
(Ladislav)

okrasné  
rastliny

odriekanie  
(expr.)  
grécke  

písmeno

zlúčenina  
amoniaku  
bohyňa  
úrody

obojručne 
(zried.)

4. časť 
tajničky
čín. hud.  
nástroj

túz  
Albert  
(dom.)

mumák  
(zried.)

košina 
(zried.)  
EČV 

Prešova

typ ruské-    
ho lietadla  

otravné  
látky

žrď  
na voze

výstelka  
(anat.)

čiastočne  
zlomí

druh 
teplomilné-   

ho duba

mestský  
štát na ju-   
hu Fran-     
cúzska

jeden  
z ostrovov  
tvoriacich  
pás atolu

K R Í Ž O V K A
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Parkovanie v Petržalke je 
aktuálne veľmi kontrover-
zná a exponovaná téma. 
Absolútne chápem. Tretie 
najväčšie mesto Slovens-
ka potrebuje priestor, kde 
budú môcť ľudia po prá-
ci, pri vybavovaní, pri na-
kupovaní, alebo už len pri 
prechádzke na hrádzu, do 
parku, na Draždiak, poko-
jne a  spokojne zaparkovať. 
Lenže dnes je situácia taká, 
že Petržalke chýba 2300 
parkovacích miest.

Chápem, táto téma vyvolá-
va vášne a otázniky, všeo-
becný konsenzus sa hľadá 
veľmi ťažko. Avšak par-
kovanie v Petržalke musí 
byť jednou z priorít, pre-
tože sa dotýka všetkých 
Petržalčanov.

Už ma unavuje, že každý 
o parkovaní len rozpráva. 

Každý vie, že parkova-
cie miesta chýbajú. A nikto 
neponúka riešenia.

Ja ho ponúkam. Našiel som 
priestor na 580 parkovacích 
miest a vôbec to nebolo 
komplikované.

Dal som si takú domá-
cu úlohu, nájsť v Petržal-
ke súce, vhodné a voľné 
plochy na parkovacie mies-
ta. Doba elektronizácie spo-
lu s googlom vám odpoveď 
ponúknu takmer obratom. 
Nádej zablikala v blízkos-
ti kúpaliska pri starej Mat-
adorke. Dovedna až takmer 
5000 metrov štvorcových, 
akurát, že pozemok je vo 
vlastníctve súkromníka. 
Hovorím si, oslovím jeho 
majiteľov, veď za to nič 
nedám. Predstavil som v 
skratke projekt, nasledovalo 
osobné stretnutie a odborná 

debata, ako by sme tento 
priestor vedeli reálne pre-
meniť na parkovisko. Také, 
aby ho mohli využívať nie-
len všetci Petržalčania, ale 
aj všetci Bratislavčania.

Keďže je priestor s roz-
lohou 5000 metrov štvor-
cových v Petržalke v zóne 
na Kopčianskej blízko 
petržalskej železničnej stan-
ice dodnes nevyužitý, práve 
tu môže onedlho vzniknúť 
580 parkovacích miest.

Spolu s vlastníkom pred-
metnej plochy som oslo-
vil starostu mestskej čas-
ti Petržalka Jána Hrčku 
a spoločne sme mu pro-
jekt predstavili. Ponuka 
580 parkovacích miest pre 
Petržalčanov, ako aj pre 
Bratislavčanov, je význam-
nou súčasťou riešenia par-
kovacej politiky v našej 

Petržalke. Navyše, realizá-
cia parkoviska, teda oplote-
nie, technológie, úpra-
va terénu a podobne, by sa 
určite dala stihnúť za tri 
týždne. A cena parkovného? 
Prichádzam s návrhom – 
symbolické 1 euro za auto 
počas 24 hodín, maximálna 
dĺžka státia 72 hodín.

Nedávno som sa dočítal 
v Petržalských novinách, 
že s parkovaním práve 
pri železničnej stanici v 
Petržalke je stále veľký 
problém. Kapacita par-
koviska, ktoré je priamo 
tam vybudované, dnes po-
trebám dopravy súvisia-
cej so železničnou stani-
cou cestujúcim z Bratislavy 
a Petržalky nevyhovuje. 
Kapacita parkovacích miest 
nie je dostatočná. Okrem 
toho, oblasť Kopčianskej 
ulice a jej blízke okolie 

onedlho čaká zonácia a s 
tým úzko súvisí aj urgentné 
riešenie parkovacej politiky 
v Petržalke.

Parkovacie miesta, ktoré 
v projekte navrhujem, by 
mohli vyriešiť viacero 
problémov. Novovy-
tvorené parkovisko sa môže 
využívať aj ako záchytné 
parkovisko pre ľudí, ktorí 
cestujú vlakom a nemajú si 
kde svoje auto odparkovať. 
Od železničnej stanice je 
vzdialené len 400 metrov.

Tak čo vy na to? Ja v tom 
mám jasno. #dá sa to.

Peter Majtán,
kandidát na poslanca 

v miestnej časti Petržal-
ka, mesta Bratislava a 

Bratislavského 
samosprávneho kraja

PETER MAJTÁN
kandidát na poslanca 

v Petržalke, Bratislave a Bratislavskom kraji
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va PARKOVACÍCH MIEST

PRE PETRŽALKU

DÁ SA TO.

580

RUDOLF KUSÝ
kandidát na primátora Bratislavy

Peter Majtán: Toto je moja 
ponuka pre Petržalčanov


