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Vianočné trhy mestskej časti na 
Námestí republiky trvajú 27 dní, 

a  to do 22. decembra. Otvorené sú 
cez týždeň od 11h, cez víkend od 9h 
do 21h večer. Nájdete tu 11 stánkov 
s občerstvením a dva stánky s vianoč-
ným tovarom. Cigánska stojí 5,50, pl-
nená lokša 2,5, punč 4, varené vínko 
2 eurá. „Museli sme zvýšiť ceny, keďže 
aj dodávatelia zvýšili ceny nám,“ kon-
štatuje predavačka Saša, ktorá v stán-
ku ponúka aj lokše či štrúdle vlastnej 
výroby. Okrem toho ani nájomné nie 
je najnižšie. Stánkari platia mestskej 
časti od 122 do 162 eur na deň. 

Saša, ktorá nie je na trhoch po prvý 
raz, tvrdí, že hoci ponúkajú aj srnčí 
guláš, najpredávanejšia je stále klasi-
ka -  cigánska a punč. U vinára Juraja 
zas varené víno. Niektorí návštevníci 
naň majú chuť už zrána. „My ešte nie 
sme ani poriadne otvorení, všetko je 

studené a  zákazník si už objednáva 
varené vínko,“ smeje sa a  už sa teší 
na víkend. Vtedy je na trhoch naj-
viac ľudí. Nebojí sa zimy? „Záleží 
od počasia,“ reaguje. „Minule bolo 9 
stupňov cez deň, k tomu ešte zapnuté 
pekáče... Človek sa vždy oblečie viac, 

tak som len zhadzoval vrstvy.“
Návštevník Branislav hovorí, že je 

skvelý pocit prísť po troch rokoch 
opäť na vianočné trhy. Stretne tu 
známych, dá si svoju obľúbenú cigán-
sku. „Na vianočných trhoch sa neob-
medzujem, skôr peniaze obetujem, 
keďže sú len raz za rok,“ tvrdí. Peter 
od vedľajšieho stolíka, ktorý vyskúšal 
lokšu, pagáč a varené víno skonštato-
val, že ísť sem s minimálne dvadsiati-
mi eurami je nutnosť. Napriek tomu 
petržalské trhy chváli. 

Pokračovanie na strane 4

V Petržalke máme po pandemických rokoch hneď nie-
koľko vianočných trhov. Novinkou sú tie na Dostiho-
vej dráhe, ktoré sú ideálne pre rodiny s deťmi, najživšie 
je na Námestí republiky a spojiť s prechádzkou môžete 
tie na Tyršáku.

po petržalských vianočných trhoch

Len nech sneží!
Juraj Šulavík prezrádza, ako prežije na 
pustej terase v  Petržalke malý bazár, 
ktorý potrebuje sneh.

Rekonštrukcia 
Jantárovej cesty 
bude len lokálna
Petržalčania rátali s  tým, že najhoršia 
komunikácia v  mestskej časti bude 
kompletne zrekonštruovaná s  výstav-
bou električkovej trate.

Jeden parkovací 
systém v Petržalke?
„Rokujeme s magistrátom, aby bol v Petr-
žalke opäť len jeden parkovací systém,“ 
vyjadril sa miestny úrad v diskusii na svo-
jej facebookovej stránke. Čo na to mesto?

Keď zdraví 
a hendikepovaní 
boxujú spolu
Undergroud box club Bratislava in-
tegruje ľudí, ktorých by ste netipovali, 
žeby niekedy mohli boxovať.
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Bonusom petržalských vianočných trhov sú prívetivé predajkyne.
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Koalícia  Team  Bratisla-
va,  Progresívne Sloven-

sko a Sloboda a Solidarita má 
v  miestnom zastupiteľstve 33 
poslancov. Viacerí pracujú pre 
magistrát. Napríklad Vladimír 
Weber, vedúci odťahovej služ-
by v  Mestskom parkovacom 
systéme, Tatiana Kratochví-
lová, ktorá je viceprimátor-
kou hlavného mesta, Alica 

Hájková, ktorá je dopravnou 
inžinierkou, Lenka Milincká 
a Jakub Kuruc sú odborní re-
ferenti v  Mestskom parkova-
com systéme.

Adam Sarlós pracuje na 
komunikačnom oddelení 
Petržalky, Vieru Németho-
vú určite poznáte z Miestnej 
knižnice Petržalka. 

Medzi poslancami sú dvaja 

vysokoškolskí študenti – Ján 
Točka (19) a Gréta Gregorová 
(21), ktorá študuje medziná-
rodné vzťahy a európsku po-
litiku na Masarykovej univer-
zite v  Brne. V  zastupiteľstve 
máme aj podpredsedu  Petr-
žalského mládežníckeho par-
lamentu   Juraja Valocsaya 
(22), poslanca národnej rady 
Milana Vetráka alebo hlav-
ného štátneho radcu na mi-
nisterstve dopravy a výstavby 
Ivana Halma.

V minulom volebnom ob-
dobí ste na samosprávnej 
stránke www.petrzalka.sk 
našli mobilné kontakty na 
všetkých poslancov. Aktu-
álne (do 6.12.pozn.red.) ich 

majú zverejnené len sied-
mi - Polat Elalmis, prvá vi-
cestarostka Iveta Jančoková, 
Michal Kubinský, Viera Né-
methová, Pavol Peceň, Juraj 
Valocsay a  Ján Karman. Os-
tatných môžete kontaktovať 
mejlom, zverejnené ich majú 
všetci. 

Noví poslanci schváli-
li zriadenie 12 komisií pri 
miestnom zastupiteľstve, 
vrátane jej predsedov i  čle-
nov. Finančnú komisiu pove-
die Richard Vilkus. Komisii 
dopravy, mobility a  bezba-
riérovosti bude predsedať 
Zuzana Kolman Šebestová. 
Šéfom komisie investičných 
činností bude Vladimír We-
ber, predsedom komisie kul-
túry a  mládeže Juraj Valoc-
say. Komisiu športu povedie 
Peter Lošonský. Mandátovej 
komisii bude predsedať Ján 
Karman. Šéfkou komisie so-
ciálnej a  bytovej bude Viera 
Némethová, predsedníčkou 
komisie na ochranu verej-
ného záujmu Tatiana Kra-
tochvílová. Komisiu správy 
majetku a  miestnych pod-
nikov povedie Pavol Peceň. 
Komisii školskej bude pred-
sedať Polat Elalmis. Šéfom 
komisie územného plánu, 
výstavby a  rozvoja bude Jo-
zef Vydra, predsedníčkou 
komisie životného prostre-
dia a  verejného poriadku 
Lenka Milincká.

(in, tasr)
foto: MČ Petržalka

Slovo  
šéfredaktorky

PF 2023
Ťažký rok 2022 je takmer 
za nami. Ešte v januári sme 
mali vyše 500 obetí covidu 
a  keď sa vo februári začali 
uvoľňovať protipande-
mické opatrenia, začala 
vojna na Ukrajine, ktorá 
trvá dodnes. Tá so sebou 
priniesla okrem iného aj 
energetickú krízu. V  Petr-
žalke bola jednou z   najvi-
diteľnejších obetí inflácie 
a  zdražovania materiálov, 
najmä ocele, električka. 
Práce na pokračovaní trate 
stáli od mája do augusta. 
Aj suma za výstavbu bude 
vyššia, zatiaľ zhruba o  20 
percent.(str. 8)
V  tieni týchto udalostí 
akoby zostali novembrové 
komunálne voľby. Navyše 
v  nich chýbal súboj vízií. 
Sledovanie predvolebných 
diskusií kandidátov spre-
vádzal väčšinou pocit tráp-
nosti. Víťazi ťažko hľadali 
rovnocenných partnerov 
na solídnu diskusiu. Ale nás 
v  tej dobe aj tak viac trá-
pilo, koľko si priplatíme za 
elektrinu a plyn. 
Kúsok toho relatívne nor-
málneho života pred pan-
démiou sa nám v decembri 
vrátil aspoň v  podobe ob-
novených vianočných tr-
hov. S predstavou blížiacich 
sa sviatkov sa dá na nich na 
chvíľu vytesniť turbulentný 
rok, ktorý máme za sebou 
a  veriť, že ten nasledujúci 
bude minimálne pokojnejší. 
Pekné Vianoce a  lepší rok 
2023 Vám želá celá redak-
cia Petržalských novín.
 Ingrid Jarunková

S A M O S P R ÁVAS A M O S P R ÁVA

Servis a opravy PC  
a servis WiFi sieti

Opravujeme PC aj u Vás doma

Vladimir Hutta AATUH
0915 720 730

atuh@centrum.sk

www.aatuh.sk

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 …)

„Právo, politológia a  me-
dzinárodné vzťahy je niečo, 
čo ma odjakživa zaujímalo, no 
taktiež sa musím priznať, že 
ako vyštudovaný elektrotech-
nik nikdy nepohrdnem ma-
nuálnou prácou, pri ktorej si 
viem „vyvetrať“ hlavu,“ hovorí.

Aké  aktivity  pre  Petržal-
ku máte za sebou?

„Doposiaľ som fungoval 
hlavne ako aktivista, ktorý 
chcel, aby bola Petržalka čis-
tejšia a zelenšia. Teda organi-
zoval som viacero spoločných 
upratovaní s  priateľmi, zná-

Najmladší poslanec  
chce zachraňovať chátrajúce umenie

V 35-člennom 
miestnom zastupi-
teľstve je najmladším 
poslancom 19-roč-
ný Ladislav Točka, 
študent Právnickej 
fakulty Univerzity 
Komenského. 

mymi, ale po nejakom čase sa 
miestami pridávali aj okoloi-
dúci občania. Práve tieto ná-
hodné produktívne stretnutia 
s Petržalčanmi ma nesmierne 
napĺňali.“

Prezraďte oblasť, ktorej sa 
ako poslanec plánujete ve-
novať. 

„Počas kampaňovania, 
pred voľbami som dával 
veľký dôraz práve na pod-

nety, čo chcú Petržalčanky 
a  Petržalčania meniť. Mám 
nespočetne mnoho podne-
tov, ktorým sa v  blízkych 
mesiacoch budem aktívne 
venovať. Moja srdcovka ale 
jednoznačne je dostupné 
nájomné bývanie a  celkovo 
sociálny sektor. Počas tých-
to štyroch rokov by som 
bol nesmierne rád, ak by sa 
podarilo vytvoriť niekoľko 
nových bytových jednotiek, 

práve pre mladé rodiny ale-
bo štátnych zamestnancov.“

Každý petržalský poslanec 
môže investovať raz ročne 
10-tisíc eur z  rozpočtu do 
svojej poslaneckej priority. 
Viete už, aká by mohla byť 
tá vaša?

„Vždy som mal blízko 
k  umeniu a  architektúre 
a  práve vďaka podnetom za-
pálených spoluobčanov dlhú 

dobu vnímam sochy, tabule, 
maľby na panelákoch a  iné 
zabudnuté umelecké či his-
torické skvosty, ktoré v rámci 
Petržalky v  mnohých prípa-
doch chátrajú. Práve na ich 
opravu, by som chcel využiť 
poslaneckú prioritu, aby na-
ďalej nechátrali, ale skrášľova-
li prostredie pre všetky gene-
rácie, ktoré ich denne vidia.“

(in)
foto: www.dasato.sk

mobilné kontakty majú zatiaľ len siedmi
Starosta Ján Hrčka a 34 petržalských poslan-
cov zložilo koncom novembra svoje sľuby. 
(Jedna poslankyňa tak urobí dodatočne 
v decembri, pozn. red.) Desiati boli poslan-
cami aj v predchádzajúcom volebnom obdo-
bí, 25 je nových.

Zverejnené
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Podľa Maroša Mačuhu by 
tu v  najbližších dňoch mal 
pribudnúť aj predaj živých 
rýb a  stromčekov v  réžii 
Závodiska. „Chceli by sme 
z  týchto trhov spraviť tra-
díciu a  na budúci rok ich 
už zorganizovať aj väčšie,“ 
hovorí a  dodáva, že od jari 
má zas ambíciu organizovať 
v  areáli raz za mesiac, mož-

no aj počas dostihov, gastro 
a farmárske trhy.  

Najkrajšie výhľady
Trhy na Tyršovom nábreží 

poskytujú najkrajšie výhľady. 
Schovať pred zimou sa dá na 
vyhrievaných terasách. Ceny 
sú tu najvyššie spomedzi tr-
hov v Petržalke, porovnateľné 
s mestom. Za 6 eur dostanete 

bravčovú krkovičku v  žemli 
(pod týmto názvom si pred-
stavte cigánsku), aj kuracie 
prsia na grile či grilovanú klo-
básu. Nechýbajú lokše, bežná 
mastená vás vyjde 2,20 eura, 
plnená pečeňou 3,50 eura. 
Zahriať sa môžete čajom za 
1,90 eura alebo pohárikom 
(0,28 l) vareného vína za 3 
eurá.

Ak by vám predsa len bola pri 
Dunaji zima, chcete na cigán-
skej a  lokšiach ušetriť a zahriať 
sa pri peci, zbehnite do neďa-
lekej prevádzky pod mostom. 
Vďaka výzdobe je na parkovis-
ku neprehliadnuteľná a  má aj 
4-metrový vianočný stromček.  

(Vanesa Mehešová, ac, in)
foto: Archív M. M., 
Marian Dekan, in

Pokračovanie zo strany 1
„Je to tu menšie ako v mes-

te, a teda útulnejšie, ľudia sa 
netlačia a  aj ceny sú nižšie,“ 
hovorí a dodáva, že k dobrej 
atmosfére prispievajú aj veľmi 
milí a ochotní predajcovia.

Nájdu sa však aj kritici. 
Do redakcie napísal čitateľ: 
„Chodník smerom z  Tupole-
vovej/Markovej na zastávku 
autobusu je zastavaný stán-
kami resp. ich prístavbami. 
Presne ten chodník, kde inak 
štyridsať rokov chýba osvetle-
nie a na niektorých miestach 
je tak dlho rozbitý, že my 
starí ľudia si musíme dávať 
pozor, aby sme sa nepotkli. 
Kade majú ľudia teraz cho-
diť!? Popred stánky, aby tie 

mali vyššiu tržbu? Bude tam 
plno baviacich sa Petržal-
čanov a  ja sa pomedzi nich 
budem predierať s nákupom 
z hypermarketu v igelitkách? 
A  suseda s  deťmi a  kočíkom 
detto?!“ Nepáči sa mu ani 
umiestnenie pódia na dru-
hom chodníku. Radšej by ho 
dal na trávnik. 

„Námestie republiky prešlo 
do správy magistrátu hlavné-
ho mesta, ktorý v lokalite plá-
nuje revitalizáciu priestoru, 
vrátane opravy chodníkov,“ 
reagoval na to Dávid Pavlík 
z referátu komunikácie mest-
skej časti. My len dodávame, 
že tých baviacich sa ľudí urči-
te nebude také množstvo, aby 
sa nedalo prejsť. 

Na Námestí republiky je na 
pódiu aj program. Túto  so-
botu a  nedeľu od 18h kon-
cert a ohňová a svetelná šou, 
v stredu 14. decembra od 17h 
seniorské spevácke súbory 
Petržalská Melódia a Petržal-
čanka a  tanečníci Dansovie, 
v nedeľu 18. decembra o 18h 
program vyvrcholí koncer-
tom Roba Opatovského.  

Ideálne pre rodiny 
s deťmi

V areáli petržalského Závo-
diska sa vianočné trhy konajú 
premiérovo. Živo tu na rozdiel 
od Námestia republiky začína 
byť aj poobede, keď sem po 
práci zavítajú rodičia s deťmi. 
Pani Eva predáva v drevenom 

stánku na Závodisku už roky. 
Že jej pribudla konkurencia, 
jej neprekáža. Verí, že kolo-
toče - ruské kolo a autodrom 
a ďalšie atrakcie prilákajú no-
vých návštevníkov. Takých, 
ktorým sa nechce na trhy až 
do mesta. Svojich totiž už má. 
„Okolo nášho stánku sa za 
tie roky, čo sme tu, vytvorila 
komunita rodičov s  deťmi, 
mnohí sa poznajú, chodia 
sem pravidelne. Vyhovuje im, 
že sem prídu po práci a môžu 
sa s deťmi zdržať aj po štvr-
tej, lebo detské ihrisko máme 
osvetlené,“ hovorí. „Deti tu 
majú priestor na behanie 
a keď fúka, máme k dispozícii 
stan aj s  ohrievačom. Hneď 
oproti nemu aktuálne „síd-
lia“ dve ovečky a dve kozičky, 

ktoré si podľa organizátora 
trhov na Závodisku Maroša 
Mačuhu z OZ Skrášlime Slo-
vensko, môžu deti aj pohlad-
kať. A tam, kde sa v lete počas 
dostihov predstavujú kone, 
nájdete teraz ťavu, s ktorou sa 
môžete odfotiť alebo sa na nej 
povoziť. Len cena nie je naj-
nižšia, foto na ťave stojí 5 eur, 
jazda na ťave 15. 

Ceny na závodisku sú sku-
točne rôznorodé. Pani Eva 
predáva cigánsku za 5 eur, čaj 
za 1,50 eura, v štýlovom stre-
et foode o  kúsok ďalej majú 
cigánsku za rovnakú cenu, 
čaj za 2,50 eura. V  ponuke 
však majú aj lokšu s trhaným 
kačacím stehnom, červenou 
kapustou a  karamelizovanou 
cibuľkou za 8,90 eura.
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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

Vianočné 
osvetlenie
Tento rok je viac ako po-
lovica vianočného osvet-
lenia nová. Z  pôvodného 
zostali len najzachovalej-
šie kusy. Na budúci rok by 
mestská časť rada vymeni-
la aj zvyšnú časť za novú.

Už druhý rok si samospráva 
osádza vianočné osvet-

lenie vo vlastnej réžii. Cieľom je 
znižovanie nákladov. Najväčšie 
sú práve na montáž na stĺpy 
verejného osvetlenia. Výzdoba 
je aktuálne na 350 z nich, teda 
na rovnakých miestach ako po 
iné roky. Montáž trvá vždy dlh-
šie, zhruba dva týždne. Tento 
rok s ňou začali skôr, aby otesto-
vali nové prvky. Demontáž trvá 
kratšie, naplánovaná je medzi 
15. a 25. januárom. Niektorí Petr-
žalčania by vianočné osvetlenie 
rozšírili, ďalší apelujú na nutnosť 
šetriť, hoci sa naň využívajú LED 
žiarovky. Starosta Ján Hrčka pri-
pustil možnosť zrealizovať súpis 
stĺpov, na ktorých je vianočné 
osvetlenie a  prípadne ich na-
hradiť inými alebo rozšíriť. (pn)

Pre ľudí bez domova môže-
te do 16. decembra darovať 

teplo v podobe NOVÝCH šálov, 
čiapok, ponožiek, rukavíc a diek. 
Tie môžete priniesť do jednej zo 
zberateľských nádob, ktoré budú 
umiestnené na podateľni  MiÚ 
na Kutlíkovej, v  Dome Kultúry 
Zrkadlový háj  na Rovniankovej, 
v Dome kultúry Lúky na Vígľaš-
skej alebo v Auparku.

Petržalská vianočná pošta 
je zas darček od najmenších 
pre seniorov v  podobe po-
hľadníc či listov. 

Deti môžu svoje kreatívne 
pozdravy priniesť do kto-
rejkoľvek pobočky  Miestnej 
knižnice Petržalka  a  spraviť 
tak z bežného dňa výnimoč-
ný.

 www.petrzalka.sk
Zimný Tyršák je otvorený vo všedné dni od 15.00 h do 

24.00 h a cez víkendy od 12.00 h do 24.00 h.

Trhy na Závodisku sú otvorené podľa záujmu, maximál-
ne však do 22.00 h.

Vozenie na ťave, ovce aj kozičky, osvetlené detské ihrisko 
- aj pre to vyhľadávajú Závodisko najmä rodiny s deťmi.

➤

Krajšie Vianoce pre všetkých
Mestská časť sa snaží, aby dôstojné a neza-
budnuteľné Vianoce prežili aj tí, ktorí si to 
nemôžu dovoliť. Pridáte sa?

➤

➤
➤
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Stojím na zanedbanej te-
rase na Pečnianskej, po 

ktorej sotva prejde človek. 
Pozerám na vyblednutý nápis 
Šport bazár, na zamrežované 
vstupné dvere a opustený pú-
tač a čudujem sa, že obchodík 
na tomto mieste vôbec nájde 
zákazníka. Hovorím to majite-
ľovi Jurajovi Šulavíkovi. „Keby 
snežilo, tak by ste videli, koľko 
ľudí by si tu otváralo dvere!“ 
zareaguje a vysvetlí, že keď na 
okolitých kopcoch napadne 
sneh, ľudia sa k  nemu hrnú, 
pretože nie každý má na nové 
lyže a chystá sa do Álp.

Prinesú jedny, 
odnášajú si druhé

Prechádzam sa po malom 
bazári, pomedzi lyže, bežky, 
palice, nové aj použité prilby 
a  lyžiarky, korčule... Nájdem 

tu aj nové rukavice či termo 
ponožky po tri eurá. Snowbo-
ard, ktorý stojí 150 eur, tu kú-
pite za 60. Nepredáva sa ich 
aktuálne viac ako lyží? „Jeden 
rok idú nenormálne snowbo-
ardy, ďalší zas len lyže. Ale 
podľa čoho? Netuším,“ krčí 
ramenami. Ukazuje mi lyže 
pre náročnejších, aj ojazdené 
korčule za dvadsať eur. „Po-
zrite na tieto malé 29-,30-tky. 
Keď má nejaká škôlka kurz, 
to tu mám plný obchod ro-
dičov. V  tom momente, keby 
som mal dve vrecia korčúľ, 
čo nemám, tak ich predám. 
Volám to obdobie malých 
korčúľ,“ smeje sa. 

„Keby som mala doma také 
korčule, tak ich odo mňa od-
kúpite?“ pýtam sa. „Sú dve 
možnosti,“ hovorí mi. „Buď 
spíšeme zmluvu, vy si poviete 

sumu, 
ja si 

k  tomu pridám 20 percent 
a predávam ich. Alebo chcete 
za korčule peniaze hneď, kú-
pim ich, ale lacnejšie. Keďže 
nikdy nemám istotu, že ich 
predám ešte tento rok.“ A  to 
sa týka aj snowboardov alebo 
lyží. Preto sa do bazáru ľudia 
vracajú. Prinesú jedny, odná-
šajú si druhé. 

„Lyže náhodou aj nepoži-
čiavate?“ skúsim šťastie ako 
matka, ktorej dcéru čaká ly-
žiarsky kurz. „Ale áno,“ poteší 
ma a  spomenie, že ľudia mu 
sem občas chodia aj s prosbou, 
aby im ´za čarovné slovíčko´ 
pomohol nastaviť viazania.

Máme dobré 
lyže, prídeš si?

„K športu som mal vždy 
blízko,“ spomína Juraj Šula-
vík. „Venoval som sa džudu, 
volejbalu, atletike, zbieral 
diplomy za potápanie, streľ-

ako hrať, ľudia z  domu boli 
z toho nešťastní, a tak som im 
navrhol, žeby som to vzal do 
prenájmu.“

Prvé tri roky však den-
no-denne bojoval s  pocitom, 
že bazár bude musieť zavrieť. 
Po hluchej zanedbanej terase 
náhodní zákazníci nechodili. 
„Narobil som si plagá-
tiky a  roznášal ich so 
synom po schránkach, 
dával ich autám za 
stierače... Tretí rok som 
si povedal, že ešte jed-
na zlá zima a  končím. 
A  keď som takmer re-
zignoval, vtedy sa to 
rozbehlo.“ 

V  Taliansku našiel 
kontakty na ľudí, čo predá-
vali veľmi zachovalé lyže za 
dobrú cenu. „Stali sa z  nás 
dobrí známi. Neraz mi vola-
li: Máme dobré lyže, prídeš 
si?“ A  tak mohol svojim zá-
kazníkom ponúknuť kvalitné 
´jazdenky´, ktorých pôvodná 
cena bola 700 eur, len za 150. 

„Začal som lyžiam rozu-
mieť. Nie všetky sú pre každé-
ho. Preto sa vždy pýtam, ako 
človek lyžuje, aký je lyžiar, 
či robí radšej slalom alebo 
väčšie oblúky alebo rád jazdí 
rýchlo... Každé lyže majú iný 
rádius, ťažké lyže sú skôr do 
tvrdého zľadovatelého svahu, 

ale nie sú vhodné na mokrý 
sneh...“ vysvetľuje mi toľko 
detailov, až mám pocit, žeby 
som mala mať doma mini-
málne päť druhov lyží. 

Klientovi však evidentne 
vie poradiť tie pravé, pretože 
ľudia ho odporúčali svojim 
známym. Vlastne tak si vybu-

doval stabilnú klientelu, ktorá 
sa k nemu rok čo rok vracia, 
a  preto prežil na terase, kde 
sotva stretnete človeka.

„Moja výhoda je, že ne-
chcem predať za každú cenu. 
Nepotrebujem milióny. Viem, 
že keď predám kvalitnú vec, 
odporučí ma ten človek ďa-
lej. Na to som stavil. Neraz 
mi tie horšie lyže zostanú, ale 
stojí mi to za to. Keď zákaz-
níci volajú, už ich poznám 
po hlase. Videl som rásť deti 
od malých špuntov po vyšších 
ako ja. Rodičia ich priviedli 
10-ročných, po dvoch rokoch 
im boli lyže malé, zobrali si 

väčšie a menšie tu zas necha-
li na predaj. Bolo to výhodné 
pre všetkých.“

Ešte pred pár rokmi, keď 
už v  novembri snežilo, ob-
chod bol plný ľudí. „To bola 
radosť mať takýto bazár, 
a  december, to bol doslova 
sen každého podnikateľa. 

Pamätám si také zimy, 
že človek v obchode dr-
žal lyže, a  tak sa o  ne 
bál, že ich nepustil 
z  ruky ani keď si vy-
beral lyžiarky. A  keď 
si ich na chvíľu oprel, 
pretože si tie lyžiarky 
potreboval vyskúšať 
a  niekto sa ´jeho´ lyží 
len dotkol, vyskakoval 

z  lavice so slovami: Tie sú 
moje!“

Ničia ma slabé zimy 
Šport bazár je otvorený od 

novembra do konca marca. 
Takže sezóna práve začala. 
„Môjmu obchodu sa darí 
podľa toho, aké je počasie. 
Keď je zlá zima, ja mám 
zlú sezónu,“ konštatuje Ju-
raj Šulavík a  povzdychne si, 
že dva predchádzajúce roky 
boli slabé. Predaj sa mu totiž 
vždy rozbehne, až keď začne 
snežiť. Pred dvoma rokmi to 
bolo až pred Vianocami, mi-
nulý rok až v januári. Väčšina 
klientov bazáru sú totiž ľudia, 
ktorí chodia lyžovať do men-

ších stredísk a keď nemajú is-
totu, či tam vôbec bude sneh, 
lyže pre deti ani nekúpia.  

„Možno by ste sa mali za-
merať aj na letné športy,“ 
hovorím mu. „No, už mi ho-
vorili, žeby som mal člny pre-
dávať,“ zasmeje sa a  potom 
už vážne pokračuje, že kedysi 

predával aj bicykle, ale lacné-
mu sortimentu v  hypermar-
ketoch nezvládol konkurovať. 
„Skôr zvažujem niečo iné, ale 
to je zatiaľ tajné. Taký bazár 
totiž v Bratislave ešte nie je,“ 
dodá tajuplne. (in) 

Foto: Martin Kleibl, 
archív J. Š.

Článok vznikol v  spolu-
práci s  webovou strán-
kou www.kdemaju.sk, 
ktorá mapuje vyše tisíc prevádzok a služieb v Petržalke. Vďaka 
nej zistíte, že mnoho vecí viete zohnať pár metrov od domu 
a netreba za nimi chodiť cez Dunaj.
Projekt je realizovaný s podporou MČ Petržalka.

Ako prežije na pustej terase v Petržalke malý bazár, 

 „Keby ste ma videli, 
s akou radosťou od-
hŕňam sneh! Odhŕ-

ňam a hovorím si: 
Len nech sneží, len 
nech sneží,“ hovorí 
so smiechom Juraj 

Šulavík (57). Väčšina 
obyvateľov hlavné-
ho mesta by naňho 
zrejme pozerala, či 
sa nezbláznil. Nie, 

nezbláznil. Jeho malý 
petržalský športo-
vý bazár totiž sneh 

potrebuje. 

ktorý potrebuje sneh?

„Už dva roky dumám, či sa mi oplatí obnovovať nápis nad 
dverami alebo skúsim predávať úplne niečo iné,“ priznáva 
majiteľ malého športového bazáru so zimným sortimentom. 

Keď nie je sezóna, venuje sa Juraj Šulavík svojej bigbí-
tovej kapele Danubeat. „Hudba ma očarila už v 17-tich. 
Začínal som ako spevák. ´Nauč sa na gitaru´, navrhol mi 
vtedy kamarát z kapely, kde zaskakoval. A o pol roka som 
už hral na prvom koncerte,“ hovorí gitarista, ktorý dnes 
ovláda aj klávesy či bicie. 

➤

➤

bu, lyžovanie, nikdy som sa 
tým však neživil. Pracoval 
som v  automobilke.“ Až raz 
vo Viedni na burze zbadal 
lyže. „Hovorím si, kvalitné 
a za dobrú cenu. Tak som ich 
kúpil, zrenovoval a  predal.“ 
Známi ho prosili o  ďalšie. 
A  tak začal ´študovať´ lyže. 
A postupne im rozumel čoraz 
viac. To bolo v roku 2002. 

Keď jeho robotu v  auto-

mobilke rušili a ponúkali mu 
nudnejšiu alternatívu, roz-
hodol sa, že pôjde do risku 
a  skúsi sa živiť tým, čo bolo 
dovtedy len hobby.  

„Pred vyše 15 rokmi slúžil 
tento priestor ako klubovňa,“ 
hovorí a  ukazuje navôkol. 
„Stretávali sme sa tu susedia, 
bol tu ping-pongový stôl... 
Lenže potom sa to zvrhlo, za-
čalo sa tu viac popíjať, fajčiť 

Keď uvidíte ráno padať sneh, 
vedzte, že 90 percent dospe-
lých Bratislavčanov si mož-
no zúfa, ale všetky deti a na 
sto percent jeden dospelý sa 
teší a je šťastný. Predajca lyží 

z druhej ruky.

   Obrázok vozidla je 
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Ľ U D I A Ľ U D I A

Lyže, bežky, palice, nové aj použité prilby a lyžiarky, 
korčule... Nájdete tu aj nové rukavice či termo ponožky po 
tri eurá. Snowboard, ktorý stojí 150 eur, tu kúpite za 60.

➤
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V bratislavskej Petržalke už 22 rokov Mgr. Viera 
Zavarčíková vedie túto unikátnu školu s  ne-

všedným materiálno-technickým vybavením. Učia 
na nej poprední odborníci z  praxe, ako napríklad 
režisér animovaného filmu Ing. arch. Jaroslav Ba-
ran, animátor Ing. Karol Holubčík, fotograf Mgr. 
art. Matúš Zajac, výtvarník Mgr. Ján Mózer a mno-
ho ďalších. Na tejto skole sa prvýkrát na Slovensku, 
po veľkom úsilí, začali vyučovať výtvarno-technic-
ké študijné odbory ako Animovaná tvorba (2001), 
Grafický dizajn (2004)... neskôr Fotografický dizajn, 
Obrazová a  zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih 
a Odevný dizajn, a vytvorili sa aj prvé multimediálne 
učebnice pre vnútorne potreby SŠUPAT, ako Počíta-
čovej animácie a Počítačovej grafiky, Dejiny výtvar-
nej kultúry (pravek, starovek, stredovek, novovek), 
Dejiny animovanej tvorby, Dejiny filmu, Dejiny foto-
grafie a Dejiny odevného dizajnu. Škola je vypiplaná 
od základu. Veľa úsilia pani zriaďovateľky sa pre-
mietlo do úspechov žiakov na domácich aj zahranič-
ných súťažiach a uplatňujú sa doma aj v zahraničí vo 
firmách, niektorí si dokonca sami zakladajú vlastné 
podnikanie. 

 
Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby 

usporadúva 17 rokov medzinárodnú súťaž animo-
vaných filmov stredných škôl ANIMOFEST. Jeho 
zakladateľkou je zriaďovateľka školy Mgr. Viera 
Zavarčíková. Postupne pribudli ďalšie súťaže : UAT 
GRAPHIC - FESTIVAL GRAFICKÉHO DIZAJNU, 
UAT PHOTO - FESTIVAL UMELECKEJ FOTO-
GRAFIE, UAT FASHION - FESTIVAL ODEVNÉ-
HO DIZAJNU, UAT FILM - FESTIVAL FILMU.

Zdá sa, že je všetko, ako má byť. Škola funguje 
perfektne. Ale nie je to celkom tak. Žiaci nemajú 

sprístupnenú vlastnú školskú jedáleň, stravujú sa 
v susednej základnej škole. 

Od roku 2004 pani zriaďovateľka žiada Miestny 
úrad Petržalka o prenájom priestorov školskej jedál-
ne, ktorý bol na tento účel skolaudovaný. Priestor 
má v prenájme podnikateľ, ktorý ho využíva na iný 
účel. Ako šatne a sklad materiálu pre tenisový kurt. 
Pritom nebol by vôbec žiadny problém v areáli ško-
ly postaviť tieto zariadenia. Pani zriaďovateľka je 
ochotná priestory jedálne, nachádzajúce sa v budo-
ve školy obnoviť a zrekonštruovať na vlastné nákla-
dy na pôvodný účel - školskú jedáleň. 

Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby 
je Zelená škola. Žiaci separujú odpad, chodia pravi-
delne čistiť petržalské zákutia, sadia stromčeky, po-
máhajú v Slobode zvierat venčiť psíkov, ale v oblasti 
vlastného stravovania je vedenie školy bezradné.

Pritom v dolných vstupných priestoroch školy sa 
nachádza skolaudovaná jedáleň. Pýtame sa a nechá-
peme, prečo poslanci opäť zahlasovali proti záujmu 
žiakov a  ich znepokojených rodičov. Odpoveď ne-
vieme. Veľmi by sme sa radi dozvedeli, aké dôvody 
vedú Petržalský miestny úrad k preferovaniu podni-
kateľa pred potrebami študentov SŠUP animovanej 
tvorby? Pani zriaďovateľka by veľmi chcela, tak ako 
poskytuje žiakom jedinečné kvalitné vzdelávanie, 
zabezpečiť im aj čo najkvalitnejšiu chutnú stravu 
podľa najnovších trendov zdravej výživy, o čom sa 
dnes veľmi diskutuje. 

Ja ako pedagóg, PR manager som skoro 5 rokov 
bol členom teamu tejto školy. A musím zopakovať, 
že je unikátna a zabezpečenie stravovania mládeže 
je prioritné, a  preto by sa verejnosť mala o  tomto 
probléme dozvedieť...

 Mgr. art. Ján Slovák

Výnimočná Škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby 
Z úspechov študentov spomeniem  
v posledných rokoch len niekoľko: 

 V roku 2020 žiaci školy obsadili všetky tri prvé 
miesta na súťaži CINEAMA 2020 : 3. miesto: Neuro 
- Matej Vančo, 2. miesto: Predávkovanie/Overdose 
- Jakub Bondor, 1. miesto: Uga veľká sestra - Ema 
Kraščeničová.

 V roku 2021 bola ocenená študentka Veronika Va-
lentová na slávnostnom podujatí Talentovaná mládež 
2021. Ocenenie si prevzala spolu s pedagógom 
Ing. Štefanom Kováčikom.  

 V rámci medzinárodnej súťaže SLOVAK PRESS 
PHOTO 2022 porota ocenila dvoch stredoškolákov 
Huga Kollára a Mátyása Szinghoffera zo Súkromnej 
školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v 
Bratislave. Pedagogické vedenie:  
Mgr. art. Matúš Zajac.

 V roku 2021 IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU 
získala Andrea Pátková a Veronika Valentová za 
vtipné a originálne spracovanie témy a znameni-
tú dynamickú animáciu vo videoklipe Problémy 
s problémami legendárneho slovenského jazzového 
speváka Petra Lipu.

 Študentka Andrea Pátková spolu s Adamom 
Čurkom si prevzali v roku 2022 taktiež ocenenie 
IGRIC „TVORIVÁ PRÉMIA“ za maturitný animovaný 
film „Zadig“. Bol to animovaný videoklip pesničky 
Petra Lipu. Pedagogicky ich viedol  
Ing. arch. Jaroslav Baran.

 Film “Zadig” zabodoval aj na festivale “Best film 
award v Londýne v sekcii “Best short film award ako 
najlepšie hudobné video 2022.

 Žiačka Karin Veselá  získala v roku 2022 špeciálnu 
cenu v súťaži Týždeň vedy a techniky s fotografiou 
na tému „Vynálezy bez dátumu spotreby“ pod 
vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Lazarovej.

Zriaďovateľka Mgr. Viera Zavarčíková so študentkou Andreou Pátkovou, CD - víťazný klip 
„Problémy s problémami - IGRIC 2021, 1.miesto - Animofest 2020

„V závere výstavby Petr-
žalskej električky je 

v  pláne realizácia úpravy 
a  rozšírenia aktuálnej elek-
tričkovej zastávky tak, aby 
z nej vznikol integrovaný pre-
stupný bod medzi električkou 
a  autobusom,“ informovala 
nás hovorkyňa magistrátu 
Dagmar Schmucková o  elek-
tričkovej zastávke Farského. 
„Výsledkom bude úprava za-
stávky, po ktorej bude umož-
nené ľavé odbočenie (zo smeru 

z Ovsišťa) ešte pred križovat-
kou k zastávke električky a vý-
jazd bude ľavým odbočením 
na Jantárovú cestu.“

Tesne vedľa Galérie Kon-
tajner tak vznikne komuni-
kácia. „Už pri posudzovaní 
umiestňovania kontajnerov 
Galéria sme jej zástupcov 
upozorňovali na výstavbu NS 
MHD 2. etapa. Z Galérie vte-
dy predložili také umiestne-
nie, ktoré nie je v bezprostred-
nej kolízii s  našou stavbou. 

V  Petržalke sú už viditeľ-
né zmeny, ktoré súvisia 

s výstavbou električkovej trate. 
František Brliť, expert magis-
trátu na dopravné stavby, sa 
v relácii Z petržalskej obývačky 
vyjadril, že sa rozbehli zemné 
práce, zrovnáva sa podklad 
pre koľajnice a  pracuje sa aj 
na mostných objektoch. Z dô-
vodu výstavby združeného 
mosta sa vytvoril tzv. bajpas 

č.3, obchádzka, ktorá zabez-
pečila dopravu medzi Rusov-
skou cestou, Jantárovou ces-
tou a  Námestím hraničiarov. 
„Každá križovatka, ktorá je 
v  mieste budúcej trate, bude 
obmedzovaná,“ vyjadril sa. To 
sa týka aj Jantárovej cesty. Tú 
Petržalčania považujú za jednu 
z najhorších komunikácií a boli 
uisťovaní, že sa bude rekon-
štruovať v rámci výstavby elek-

tričkovej trate. František Brliť 
preto prekvapil, keď uviedol, 
že sa bude opravovať len lokál-
ne a budú sa robiť len úpravy, 
ktoré súvisia s  električkou. 
O  vysvetlenie sme požiadali 
hovorkyňu magistrátu Dagmar 
Schmuckovú: „Jantárová cesta 
sa aktuálne bude opravovať 
lokálne, pričom všetky úpra-
vy budú súvisieť s  výstavbou 
Petržalskej električky. Hlav-

né mesto pôvodne uvažovalo 
o  komplexnej oprave   v  celej 
dĺžke   a  o dobudovaní Jantá-
rovej cesty, avšak projekt v ta-
komto rozsahu neprešiel posu-
dzovaním na európskej agen-
túre Jaspers. Na Jantárovej 
ceste sa budú stavať štyri nové 
križovatky (Jantárová x  Ru-
sovská, Jantárová x Betliarska, 
Jantárová x Lietavská x Tema-
tínska, Jantárová x Kutlíková) 

a  jedna sa bude rozširovať 
(križovatka Stred). K úpravám 
dôjde aj v úseku od Pajštúnskej 
po koniec pri Panónskej ceste. 
Všetky tieto realizácie prispe-
jú k  tomu, že Jantárová cesta 
bude upravenejšia.“

Magistrát plánuje osadiť na 
Námestí republiky informač-
ný kontajner pre verejnosť. 
„O  termíne osadenia kontaj-
nera budeme včas informo-
vať,“ dodala hovorkyňa. 

Suma 74,5 milióna eur bez 
DPH za projekt Petržalskej 
električky sa navýši. Ceny 
materiálov stúpli od podpisu 
zmluvy o 20 percent. 

Mestská časť na svojom 
webe informuje, že v polovi-
ci októbra magistrát avizoval 
najskoršie možné ukončenie 
prác na jeseň 2024. (in)

foto: Matúš Husár

„Od roku 2004 pani 
zriaďovateľ ka 

žiada Miestny úrad Petr-
žalka o prenájom priestorov 
školskej jedálne.“ Petržalskí 
poslanci sú proti a  škola ne-
chápe prečo. S prosbou o od-
poveď sme oslovili hovorkyňu 
Petržalky Máriu Halaškovú. Tá 
upozornila, že požadované 
priestory boli v minulosti sko-
laudované ako výdajňa stravy 
a úrad nemá vedomosť, že by 
niekedy slúžili ako jedáleň. 
Aktuálne sú však prerobené 
pre potreby tenistov, slúžia 
ako spoločenská miestnosť - 
klubovňa, náraďovňa, sprchy, 
WC, kancelária, sklad a šatne. 

„Miestny úrad Petržalka 
nemá vplyv na rozhodovanie 
miestneho zastupiteľstva a  v 
žiadnom prípade nie je v jeho 
záujme škodiť škole a jej štu-
dentom,“ uviedla hovorkyňa 
s tým, že sa snažia nájsť kom-
promis a iniciovala aj stretnu-
tie oboch strán. „Aj preto 
mestská časť na septembro-
vom zastupiteľstve predložila 

tri možné alternatívy rieše-
nia, z  ktorých sa dve (A a  C) 
ukázali ako nepriechodné. 

Miestni poslanci sa roz-
hodli pre alternatívu B, 
schválili nájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa 
v  prístavbe objektu bývalej 
ZŠ Vlastenecké námestie 1 
pre podnikateľa Štefana Ba - 
PRO SET za účelom prevádz-
ky tenisových kurtov a  záze-
mia, a to na dobu určitú od 1. 
januára 2023 do 31. decem-
bra 2023.   

„Predpokladáme, že pri 
rozhodovaní o  pridelení 
nájmu poslanci zvažovali 
otázku komfortu študentov 
a  zamestnancov školy, ktorý 
zrejme podľa nich nie je, až 
na pár drobností, narušený. 
Rozhodli sa tak neuprednost-
niť komfort študentov a  za-
mestnancov školy na úkor 
samotnej existencie tenisové-
ho klubu, keďže neposkytnu-
tie priestorov by znamenalo 
ukončenie jeho 26-ročnej čin-
nosti,“ dodala hovorkyňa. (in)

Študenti kontra športovci
„Žiaci nemajú sprístupnenú vlastnú školskú jedáleň, 
stravujú sa v  susednej základnej škole. Priestor má 
v  prenájme podnikateľ, ktorý ho využíva ako šatne 
a sklad materiálu pre tenisový kurt,“ posťažoval sa pe-
dagóg Školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby 
Ján Slovák.

Galérie vznikne cesta
Pred mesiacom ponúkala jedna z realitných 
kancelárií na predaj Galériu Kontajner. 
Našla už kupca? A je oboznámený s tým, 
že s výstavbou električkovej trate sa bude 
meniť aj križovatka Bosákova – Jantárová? 
Ovplyvní to nejak chod prevádzky?

Tesne vedľa

Upozorňovali sme ich však, 
že vzhľadom na stavebnú čin-
nosť a  s  tým súvisiace práce 
bude v mieste zvýšený pohyb 
nákladných vozidiel a strojov.  
Tieto informácie prijali a  na 
svojom zámere trvali.“

„Je budúca stavba dôvo-
dom predaja?“ pýtali sme sa 
majiteľa prevádzky Michala 
Zugareka. „Predaj už nie je 
aktuálny. Dôvody boli iné, 
určite nie úprava križovatky. 
Projekt sme totiž videli už 
predtým, ako Galéria stá-
la,“ povedal nám s  tým, že 
umiestnená je tak, aby s ces-
tou kolidovala.

Zvýšenému hluku a  praš-
nosti sa však nevyhne. „Sta-
venisko by malo byť odde-
lené stenou, ako je to bežné 
v meste,“ je presvedčený. Koľ-
ko bude stavba trvať nevie 
a  nemá ani informácie, kedy 
presne je v pláne. 

Ako bezprostredná blíz-
kosť frekventovanej cesty 
ovplyvní chod prevádzky, sa 
uvidí. Navyše, Galéria Kon-
tajner sa nachádza na úze-
mí, ktoré rieši Urbanistická 
štúdia - Riešenie centrálnej 
rozvojovej osi Petržalky. Ná-
jomnú zmluvu jej schválili 
mestskí poslanci v roku 2017 
na desať rokov.  (ms, in)

foto: in

Jantárovú cestu zrekonštruujú len lokálne
Jantárová cesta bola pre výstavbu električ-
kovej trate už uzatvorená dvakrát – kvôli 
prekládke inžinierskych sietí, plynovodu 

a vodovodu. Ďalšie uzávery budú v sú-
vislosti s výstavbou nových križovatiek. 

Komplexne sa však Jantárová rekonštruo-
vať nebude.
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V diskusii následne miest-
ny úrad vysvetľuje, že, 

„keď bude mať mesto kapacity 
dostatočné na to, aby PAAS 
zaviedlo v  celej Petržalke, 
mohli by zapojiť celú našu sa-
mosprávu naraz, aby nevzni-
kali dvojité rezidenstvá s dvo-
jitými podmienkami“.

Nápad to nie je zlý. „Zna-

mená to, že Petržalka rokuje 
s  mestom, že aj na Dvoroch 
4 sa zruší PAAS? Alebo na 
Dvoroch zostane, ale nebude 
sa zatiaľ rozširovať do ďalších 
častí Petržalky? Prípadne sa 
budú značiť len biele parko-
vacie boxy? Alebo je to celkom 
inak? Aký je v  tom prípade 
časový harmonogram rozši-

rovania PAAS v  Petržalke?“ 
na to všetko sme sa pýtali 
hovorkyne magistrátu Dag-
mar Schmuckovej. Tu je jej 
odpoveď: „S mestskou časťou 
komunikujeme o ďalšom roz-
širovaní PAAS v  Petržalke 
a  budúci rok máme ambíciu 
spoločne spustiť PAAS na 
Dvoroch 5 a  6, ktoré susedia 

s  Dvormi 4, kde už je PAAS 
zavedený. Takisto už spoločne 
pracujeme aj na príprave roz-
šírenia PAAS v časti Hájov.“

Jeden parkovací systém pre 
celé sídlisko teda mesto v naj-
bližšom roku zjavne nezvažuje. 
Na zúfalé volanie obyvateľov 
Lúk 5, že bez regulácie sa ich 
problémy s  parkovaním ne-
vyriešia, reagoval starosta Ján 
Hrčka v  online diskusii infor-
máciou, že Lúky 5 by mali byť 
v rámci Petržalského parkova-
cieho systému (PPS) zazónova-
né do leta 2023 a to je aj termín, 
kedy by mala byť zazónovaná 
v  rámci PPS celá Petržalka. 
Podľa jeho slov v  mestskom 
PAAS prídu Lúky 5 na rad až 
v  roku 2025, kedy by už mala 
byť pod PAAS celá Petržalka.

Zatiaľ sú riešením 
modré zóny 

Skúsenosti z  častí, kde už 
Petržalka zaviedla svoje par-
kovacie zóny (parkovať sa 
môže len v modrých boxoch, 
pozn.red.), hovoria, že Lúkam 
5 by sa mohlo uľaviť už na bu-
dúci rok v lete. 

Prostredníctvom SMS 
a  e-mailov z  Petržalského par-
kovacieho systému samospráva 
oslovila všetkých 6 408 dotknu-
tých rezidentov s autom na Dvo-
roch 1, 3, 5, 6 i v Starej Petržalke, 
kde zaviedla modré parkovacie 
zóny a aj tých z magistrátneho 
PAAS-u na Dvoroch 4.

Jej výsledky hovoria, že 
podľa väčšiny opýtaných (re-
agovalo 2100, pozn.red.) nová 
regulácia výrazne alebo čias-
točne zlepšila ich parkovanie 
a až tri štvrtiny z nich pozorujú 
vo svojej lokalite výrazné alebo 
čiastočné zlepšenie parkovania 
aj podľa dopravných predpisov.

Najvyšší pomer spokoj-
ných respondentov, až 65 %, je 
z Dvorov 4, kde od januára fun-
guje PAAS. Modré parkovacie 
zóny sa tiež osvedčili. Petržalka 
sa ich preto chystá spustiť aj 
v Hájoch 1 a 2. Plánované za-
zónovanie Lúk 6 je schválené, 
avšak podľa starostu pozastave-
né na základe viacerých mejlov 
od obyvateľov, ktorí sú proti. 
Samospráva preto chystá hla-
sovanie obyvateľov.  (in, mh)

foto: Matúš Husár

D O P R AVA

Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1, 851 02 Bratislava

10x

Digitalizáciu kina podporil Audiovizuálny fond

Daruj
filmový zážitok!

Permanentka na 5 vstupov do kina v Petržalke za 24,90 €.
Viac informácií na zlavomat.sk alebo kulturavpetrzalke.sk

Chceli by ste v Petržalke  
len jeden parkovací systém? 

Mestská časť Petr-
žalka sa v diskusii 
na svojej face- 
bookovej stránke 
vyjadrila, že „roku-
jeme s magistrátom 
Bratislava - hlavné 
mesto SR, aby bol 
v Petržalke opäť 
len jeden parkovací 
systém. Ideálne do-
časne ten náš.“ Čo 
na to magistrát?
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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)
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Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti Harris, ktorá poskytuje 
ošetrovanie a rehabilitáciu 
u pacientov doma, prijme 
(zdravotnú) sestru v Petržalke.

Mzda: 10 €/hod

Informácie na 0948/427747 
alebo harris@harris.sk

www.harris.sk

OPTIKA
prevádzka GERCENOVA 4
Bratislava - Petržalka - Korzo

Nech už sa DÍVATE na predchádzajúci alebo budúci 
rok akokoľvek, vezmite na vedomie, že oba roky sú 

len stupienkom v rebríku za naplnením  
si SNOV A CIEĽOV. Krásny nový rok prajeme!

e-mail: promiment@chello.sk/www.optikavion.sk

  AKCIA: značkové okuliarové šošovky firmy ESSILOR 

AKCIA: VARILUX 1+1
  (multifokálne okuliarové šošovky)

AKCIA: všetky okuliarové rámy z novej kolekcie 

AKCIA: výpredajové okuliarové rámy 

-20%

-30%
-70%

Klubovňa vrátila nejedného seniora späť do života

Keď v stredu o desiatej 
doobeda prichádzam do 
Petržalskej klubovne ak-

tívnych seniorov, v sále sa 
už dve hodiny cvičí joga. 
Klubovňa funguje už rok 
a ak ste ju ako senior ešte 

neotestovali, verte, že 
o veľa prichádzate. 

„Dnes tu bude živo. Vy-
strieda sa tu mini-

málne 40 návštevníkov,“ hovo-
rí mi Mária Hanuliaková, kto-
rá ma víta. Spolu s kolegyňami 
Magdalénou Danišovou a  Jit-
kou Žatkuliakovou sú akousi 

dušou klubovne. Pravidelným 
návštevníkom rezervujú po 
dohode ping-pongové stoly 
či biliard, vymýšľajú nové ak-
tivity. Sú koordinátorkami aj 
trpezlivými mediátorkami, ak 
sa vyskytne nejaký spor. 

A keď príde nováčik, nezo-
stane vďaka nim nikdy bez-
prizorný. Pri spoločnej káve či 
čaji si tu naňho jedna z troch 
dám vždy nájde čas. Prevedú 
ho klubovňou rovnako ochot-
ne ako mňa. „O čo máte záu-

jem? Čo vás baví?“ začínajú 
dialóg. „Tu máme šípky alebo 
stolný futbal, pri tomto stole, 
v zimnej záhrade alebo v  lete 
na terase možno háčkovať, pa-
ličkovať, naučiť sa patchwork. 
Máme tu knižnicu a robíme aj 
prednášky. V  lete je k  dispo-
zícii petang a  ak máte vzťah 
k  záhrade, budeme radi, ak 
sa pridáte k jej zveľaďovaniu.“ 
Nemáte partnera na šach? 
Sprostredkujeme vám kon-
takt... Príďte, ste vítaní.

Stručne zhrnuté, Magda, 
Majka a  Jitka otvoria senio-
rovi svet. Povedia, ako môže 

tráviť voľný čas, aj sa zabaviť, 
vysvetlia, prečo sa netreba báť 
cvičení a  že ani na štúdium 
ešte nie je neskoro.

„Je úžasné sledovať, ako im 
pravidelné aktivity v klubov-
ni prospievajú,“ hovorí Mag-
da Danišová. „Pred rokom 
k nám zavítala pani, smutná, 
zakríknutá, s myšlienkami, že 
život už nemá zmysel. Dnes 
by ste ju nespoznali. Zmeni-
la sa nielen psychicky, ale aj 
fyzicky. Ožila, chodí cvičiť, 
prihlásila sa na Univerzitu 
tretieho veku. Dokonca nemá 
čas!“ A zďaleka nie je jediná.

Zmysel 
je v aktívnom žití

V  Petržalke funguje šesť 
seniorských denných centier. 
Prečo mestská časť otvorila 
aj klubovňu? „Nekonkuruje-
me si. My nie sme uzavretá 
komunita. Sme otvorení pre 
všetkých,“ hovorí Jan-
ka Chládecká, ktorá je 
manažérkou Petržalskej 
klubovne aktívnych se-
niorov. Činnosť v  nej 
nielen vymýšľa, mana-
žuje, ale aj koordinuje. 
„Chodia sem aj ľudia 
z denných centier. U nás 
sa neplatia žiadne člen-
ské poplatky. Dvere sú otvore-
né pre všetkých petržalských 
seniorov. Neuvidíte tu sedieť 
seniorov a  len tak debatovať. 
Klubovňa je totiž určená pre 
aktívnych seniorov. Prídu si 
na hodinu zacvičiť alebo si 
niečo zahrať, niečo vytvoriť 
a  odchádzajú. V  októbri nás 
navštívilo vyše 500 seniorov.“

Janka Chládecká, je záro-
veň manažérkou Univerzity 
tretieho veku Ekonomickej 
univerzity v  Bratislave. Je 
presvedčená, že seniori mu-
sia mať zmysel života. A  ten 
je podľa nej v  aktívnom žití. 
„Východné kultúry preferu-
jú teóriu fyzickej a  duševnej 
rovnováhy. Každý senior, 
ktorý sa prihlási na štúdium 
na teoretický program, musí 
si vybrať aj pohybový,“ hovo-
rí a  vysvetľuje, že klubovňa 
a  Univerzita tretieho veku 
sú od začiatku prepojené. 
„Táto vzácna a  zmysluplná 

symbióza je skutočným na-
plnením Memoranda, ktoré 
pred rokmi podpísali starosta 
Petržalky a rektor Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave. Je 
to dobrý príklad spolupráce 
v prospech seniorov.“

Mám pocit, že po otvorení 

klubovne si petržalskí seniori 
rovnováhu tela aj duše začali 
osvojovať tak nejak priro-
dzene. Hovorila som s troma 
pravidelnými návštevníčka-
mi a  všetky mi povedali, že 
okrem cvičenia sa prihlásili aj 
na univerzitu.   

„My nenanucujeme aktivi-
ty, ponúkame ich. Hovorím, 
pokojne príďte na stolný tenis, 
aj keď ho neviete hrať, pretože 
aj snaha ma zmysel a ráta sa 
viac, ako by ste sedeli doma. 
Príďte k  nám na zumbu, je 
prispôsobená veku cvičiacich 
a vôbec sa netrápte, že ste me-
nej pohybliví. Základ je chcieť 
sa zapojiť.“  

Manažérka tvrdí, že seniori 
záujem majú. Keď pred pár 
rokmi začínala na Univerzite 
tretieho veku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, študo-
valo tam 11 študentov. Dnes 
ich študuje takmer 600. „Nie 
je problém, aby prišli. Výzvou 

je ich udržať. Vytvoriť pros-
tredie, v ktorom sa budú cítiť 
dobre a budú sa vracať.“

V klubovni mnohí ten po-
cit už zjavne majú. Pochopím 
to, keď mi Mária Hanuliaková 
ukazuje aparatúru, ktorú cen-
tru venoval jeden pravidelný 

návštevník. „Chodieva 
nám sem aj zahrať,“ 
hovorí a ukazuje na ob-
razy, ktoré zas venoval 
ktosi iný. Tvrdí, že aj zá-
hrada sa za rok zmenila 
na nepoznanie. Podľah-
li jej aj ľudia, ktorí sa 
najskôr vyhovárali na 
alergie. Dnes chcú aj 

oni skrášliť prostredie, v kto-
rom trávia čas a v ktorom na-
šli nových priateľov. 

Uvítali 
by viac priestoru

Petržalka starne a seniorov 
bude pribúdať. Je v  záujme 
rodín, ale aj mestskej čas-
ti, ktorá pre nich zabezpe-
čuje pomoc v  domácnosti, 
aby boli čo najdlhšie aktívni 
a  sebestační. „Pán starosta 
je veľký podporovateľ senio-
rov a všetkých aktivít pre se-
niorov. Veríme, že priestory 
petržalskej klubovne sa budú 
rozširovať,“ hovorí Janka 
Chládecká. Aj počet seniorov, 
ktorí navštevujú klubovňu, 
totiž stále rastie. (in)

foto: Marian Dekan,  
MČ Petržalka

„Hneď som vedela, že sem 
budem chodiť na jogu a na 
zumbu,“ hovorí Slavomíra 
Vajanská. „Absolvovala 
som aj bežné lekcie, ale tu 
som spokojnejšia. Tam boli 
mladé joginky, ktoré cvičili 
úplne inak, tu som medzi 
rovesníkmi. Aj zumba je 
prispôsobená nášmu veku. 
A poplatok za cvičenie je 
o polovicu lacnejší ako 
inde.“ Aj Slavomíra, podob-
ne ako mnohí aktívni senio-
ri z klubovne, navštevuje 
Univerzitu tretieho veku.  

Tesne pred hodinou jogy odchytím aj vysmiatu 
dvojicu - Helenu Ďurčovú a Želku Filipovú. Až im ich 
životnú energiu závidím. Hovoria mi, že sem chodia 
od otvorenia klubovne. „Okrem jogy sa každý štvrtok 
o pol 11 stretávame a háčkujeme spolu asi hodinu a pol. 
Aktuálne najmä vianočné veci - snehuliakov, zvončeky, 
háčkované vianočné gule , ale uháčkovala som si už aj 
sveter,“ hovorí Helena. Pýtam sa, či vezmú medzi seba 
aj niekoho ďalšieho. „Jasné,“ reaguje Želka. „Stačí si 
len priniesť veci na háčkovanie.“ Občas niekto prinesie 
koláč, časopisy o háčkovaní, vymieňajú si však aj tipy 
na recepty. „Želka chodí aj na paličkovanie, ale na to ja 
som nemala trpezlivosť,“ smeje sa Helena. Obe chodia 
na Univerzitu tretieho veku. Helena sa zaujíma o turiz-
mus, Želka sa dala na počítače.

➤

➤

K dispozícii 
sú šípky alebo 
stolný futbal, 
najväčší úspech 
má ping-pong. 
V zimnej 
záhrade možno 
háčkovať, pa-
ličkovať, naučiť 
sa patchwork. 
Je tu knižnica. 
V lete si môžete 
zahrať petang 
a ak máte 
vzťah k záhra-
de, aj tá je tu 
pre vás.

V klubovni má najväčší 
úspech zrkadlová sála, 

v ktorej sa cvičí.
„Duše klubovne“ Magdaléna Danišová a Mária 

Hanuliaková vítajú návštevníčky.

Hovorí sa, že môžete 10-krát 
napísať, ale stačí jedenkrát vi-
dieť. To platí aj pre Petržalskú 
klubovňu aktívnych seniorov 
na Osuského ul.č 8. Príďte sa 

sami presvedčiť.
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a  množstvo prvkov perso-
nálne aj finančne náročná, 
nehovoriac o  neustálom 
raste cien pohonných hmôt 
a  materiálov. Vyžadovala 
by si niekoľko partií našich 
pracovníkov, strojové zaria-
denia a  pravidelnú údržbu, 
na čo aktuálne mestská časť 
nemá potrebné kapacity. Nad 
prevzatím parku do našej 
správy teda zatiaľ neuvažu-
jeme. Uvažovali by sme v tom 
prípade, keby sme pozemky 
(nielen zeleň), na ktorých sa 
park nachádza, mali zverené 
do nášho vlastníctva, aj preto 

v tejto veci naďalej rokujeme 
s developerom Slnečníc a ma-
gistrátom hlavného mesta 
o vlastníckych právach k po-
zemkom,“ informovala nás 
v auguste.

Aj my niečo očakávame
Aj Liliana býva v  Zóne 

mesto, kam sa sťahovala 
z Lúk. „S bývaním sme tu spo-
kojní,“ tvrdí. Hoci ide o novo-
stavbu, náklady na bývanie 
sú vyššie preto, že si údržbu 
verejného priestoru financujú 
sami. Takže, keď sa dozvede-
la, že bude spolufinancovať 

ešte aj údržbu parku, nenad-
chlo ju to. „Nemám podiely 
na pozemkoch. A  ani ho ne-
budem veľmi využívať. Psa 
už nemám, ihrisko bez pies-
koviska moje deti nezaujíma, 
chodíme kvôli tomu ´cez ces-
tu´... Možno nepôjde o veľkú 
sumu, ale z  princípu sa mi 
zdá nespravodlivé, že park 
bude otvorený pre všetkých, 
ale platiť zaň budú len oko-
lité domy,“ hovorí a vysvetľu-
je, že už platí zimnú a  letnú 
údržbu ciest, pretože mestská 
časť neprevzala do správy ani 
cesty, keďže pri bytovkách nie 
sú verejné parkovacie státia. 

„Mestská časť aktuálne ne-
vykonáva údržbu žiadnych 
pozemkov v miestnej štvrti Sl-
nečnice,“ potvrdila nám v au-
guste hovorkyňa Petržalky 
Mária Halašková. Podľa sta-
rostu Jána Hrčku má logiku, 
že cesty so súkromnými par-
kovacími miestami nechce 
mesto prevziať. Nebolo by 
spravodlivé, aby obyvateľ Sl-
nečníc zadarmo zaparkoval 

vo zvyšných častiach Petržal-
ky, ale zvyšok Petržalky ne-
zaparkoval na Slnečniciach, 
lebo parkovacie miesta nie sú 
verejné, ale samospráva by sa 
rovnako starala o obe komu-
nikácie.

Na miestny úrad má Li-
liana ťažké srdce. „Na koniec 
Petržalky, a  to aj klasickej, 
úrad úplne zabúda. Aj via-
nočná výzdoba je len po ne-
mocnicu. Bývame tu 4 roky, 
po dvoch rokoch konečne osa-
dili v Zóne mesto koše na psie 
exkrementy. Tie tu dlho nebo-
li. Keď sme to chceli zmeniť, 
povedali nám, že v  tejto lo-
kalite je prihlásený len jeden 
pes. Avšak psičkári z klasickej 
Petržalky sem v pohode cho-
dili venčiť. A  teraz park.... 
Pôvodne v ňom mal byť kopec 
so špirálou, ale mestská časť 
namietala, že sa o  to nedo-
káže postarať. Tak developer 
spravil bludisko zo živého 
plota. Dávali si podmienky 
a teraz park nechcú zobrať do 
správy? Aj my v Slnečniciach 

sme Petržalčania, spolufi-
nancujeme samosprávu z na-
šich daní, tiež by sme niečo 
očakávali.“

„Plochy, ktoré sú v Slnečni-
ciach, sú súkromným majet-
kom a  mestská časť sa o  ne 
v zmysle zákona nemôže sta-
rať. Ak by sa dostali do ma-
jetku mesta a boli by v správe 
mestskej časti, tak by sa na ne 
vzťahovala rovnaká správa 
ako vo zvyšku Petržalky,“ vy-
svetlil v online diskusii staros-
ta Ján Hrčka. 

Developer odhaduje ofici-
álne otvorenie nového parku 
na jar roku 2023. Dôvodom je 
aktuálna kolaudácia, o  ktorú 
už požiadal. Dovtedy bude 
park oplotený. Ako informo-
val, po ukončení kolaudačné-
ho konania plánuje oficiálne 
požiadať mestskú časť Petr-
žalka, aby do svojej správy 
nový park prevzala, a  to aj 
spolu s  parkom v  Zóne vila-
domy, ktorý je pre verejnosť 
otvorený od roku 2021. (in)

foto: CRESCO, Matúš Husár

Petra býva v  komornejších 
Viladomoch. Tvrdí, že 

v  Slnečniciach má veľa spo-
lužiakov aj kamarátov, ktorí 
v  Petržalke vyrástli a  chce-
li v  nej zostať. „Nežijú tu len 
´cépečkári´,“ vyvracia. 

Počas života vystriedala 
´tri rôzne Petržalky“, vyrástla 
na sídlisku, bývala v  prenáj-
me, byt si kúpila v  Slnečni-
ciach. Nová, pekná, uprave-
ná štvrť jej vyhovuje, súhlasí 
však, že Slnečnice majú svo-
je špecifiká. „Už Petržalka 
je mesto v  meste, Slnečnice 
je potom mesto v  meste na 
druhú,“ smeje sa. „Má to svoje 
výhody, aj nevýhody. Nemu-
síme riešiť základné veci, už 
riešime v  podstate nadštan-
dard bývania.“ Vysvetľuje, že 
kým v  Petržalke samospráva 
detské ihriská opravuje, tu sú 
novovybudované. Mladých 
rodín s  deťmi je tu však tak 
veľa, že malé ihriská akurát 
vykrývajú ich potreby. Či na 
ich ihriská a  do veľkorysého 
parku zavítajú aj  návštevníci 
z  klasickej Petržalky, nevie, 
ale chápe, že nie všetkých to 
nadchýna. „Kým v  klasickej 
Petržalke sa o  ich údržbu 
stará mestská časť, tu ju fi-
nancujú obyvatelia, hoci na 
ihriská aj do parku môže 
prísť ktokoľvek. Prispievate 
teda na údržbu niečoho, na 
čo nemáte tak úplne dosah. 

Koncept ihrísk je tu fajn, kaž-
dý vnútroblok či etapa má 
svoje malé ihrisko, každé je 
iné a  sú teda rôznorodé, čo 
baví aj deti. Avšak kým ihris-
ká vo Viladomoch sú všetky 
otvorené, v Meste už existuje 
aj uzatvorené. Majitelia by-
tov, ktorí sa skladajú na jeho 
údržbu, ho uzavreli. Nechcú, 
aby ich používali a ničili tí, čo 
ich nefinancujú. Len tak udr-
žia ich úroveň.“ 

Parkovaciu politiku nerie-
šia. „ K bytom sme si kupovali 
parkovacie miesta. Parko-
vanie pre návštevy je riešené 
formou platených parkovísk, 
alebo funguje na susedskej 
dohode o  zapožičaní voľné-
ho miesta na vyhradený čas.“ 
Hoci Petra platí za údržbu 
parkovacieho miesta, dodnes, 
a to už sú dva roky, ho nemá 
riadne označené. „Takže mi 
tam môže zaparkovať hocik-
to, a  ani keď zavolám poli-
cajtov, tak si nepomôžem... Je 
to nedotiahnutá vec a  chyba 
developera, že už vopred pre-
dané parkovacie státia nie sú 
značené,“ hovorí.

Vo Viladomoch je súkrom-
ná škôlka a  jasle a  nedávno 
pribudla aj verejná škôlka. 
„Ale zas, nemáme tu jediný 
bankomat, potraviny len zák-
ladné a praktických obchodov 
tu tiež veľa nenájdete. Leká-
reň bola slabá a aj tú zatvori-

li. Máme tu jednu reštauráciu 
a len nedávno otvorili kavia-
reň. Ale čo mi chýba najviac, 
je osvetlenie medzi Vilado-
mami a  Mestom. Keď idem 
večer s kočíkom, je tam straš-
ná tma, človek má aj strach.“

Kvôli čomu chodia  
stále „cez cestu“?

Monika býva v  rušnejšej 
Zóne mesto. Sťahovala sa 
s  rodinou z Ovsišťa pred ro-
kom a pol a atmosféru novej 
štvrte si pochvaľuje. „Je prí-
jemné prejsť sa po uliciach, 
v  parteroch sú kaviarnič-
ky, všetko mám poruke, na 
rozdiel od Viladomov je tu 
živo, hoci do prírody ďalej 
ako v Ovsišti. Ale stále mám 
prepojenie s  klasickou Petr-
žalkou. Cez cestu chodíme do 
škôlky a do Ovsišťa do školy.“ 

V Zóne mesto má parkova-
cie miesto v garáži a aj jej náv-
števy vraj vždy nájdu pri ceste 
bezplatné parkovanie. 

„Mám trojročného syna 
a  páči sa mi, že máme na 
výber niekoľko ihrísk, aj keď 
mi prekážalo, že si niektorí 
tie svoje vo vnútroblokoch 
zamkli,“ hovorí. „Oni chodia 
na naše, ale nás na svoje ne-
pustia...“ 

Z okna vidí Monika rovno 
na park. „Náklady na jeho 
údržbu sa budú týkať aj nás,“ 
konštatuje.

Prvá časť parku je dokon-
čená. Na ploche 14  000m2 
vytvoril developer za 3,4 mi-
lióna eur kríkový labyrint, 
výbeh pre psov s  agility prv-
kami, fitness a workout zónu 
s  prvkami aj pre seniorov, 
petangové ihrisko, grilovaciu 
a  piknikovú zónu či detské 
ihrisko s  hracími prvkami, 
kde sa zahrajú aj deti s pohy-
bovým obmedzením. A  roz-
rastie sa až po Janíkov dvor. 
Po dokončení bude mať roz-
lohu troch futbalových ihrísk. 

„Povedali nám, že keď sa 

postaví ďalšia časť Slnečníc, 
náklady sa rozrátajú ešte na 
ďalších obyvateľov,“ dodáva 
Monika akoby už nerátala, že 
ho mestská časť zoberie do 
správy. „Asi nie... Isteže by to 
bolo lepšie. Druhá vec je, či by 
sa o  to dokázali tak kvalitne 
postarať.“

Hovorkyňa Petržalky Má-
ria Halašková jej dáva za 
pravdu: „Starostlivosť o pred-
metný park, ktorý sa na-
chádza na súkromných po-
zemkoch, by bola vzhľadom 
na jeho obrovskú rozlohu 

Viedeň obchádza smrť a jej ta-

jomstvá môže odhaliť iba jediný 

človek. Píše sa rok 1893. Augus-

tin Rothmayer pracuje ako hrobár 

na slávnom hlavnom cintoríne vo 

Viedni. Je trochu zvláštny, ale ne-

smierne sčítaný a píše prvý alma-

nach pre hrobárov. Pokoj mu však 

naruší mladý policajný inšpektor 

Leopold von Herzfeldt, ktorý po-

trebuje odborníka na smrť.

Harrymu sa rozpadol celý život 

a jediný únik nachádza na dne 

pohárika. Odcestuje do Los 

Angeles, kde je odhodlaný upiť 

sa na smrť. Namiesto toho však 

pomôže staršej filmovej herečke 

Lucille uniknúť pomste drogového 

kartelu. Tá mu na oplátku poskyt-

ne prístrešie, spoločnosť a oblek 

na mieru. Medzitým v Osle je 

známy realitný magnát podozrivý 

z vraždy dvoch dievčat.

Na trhu je mnoho kníh o Roge-

rovi Federerovi, no ani jedna tak 

dôverne nepribližuje tohto špor-

tovca, jeho podporný tím a najelit-

nejších svetových tenistov vrátane 

rivalov, ako sú Rafael Nadal, 

Novak Djoković a Andy Roddick, 

ako táto publikácia. V knihe, ktorú 

držíte v rukách, sa autor rozpráva 

s Federerom a jeho najbližšími 

a odhaľuje život tohto tenisového 

velikána.

Alžbeta z rodu Windsorovcov bola 

vždy mimoriadne plachá a snívala 

o pokojnom živote na vidieku, kde 

by si založila rodinu a starala sa 

o psy a kone. Osud to však zariadil 

inak. Následníčkou trónu sa stala 

po abdikácii svojho strýka kráľa 

Eduarda VIII. a po predčasnom 

skone svojho otca kráľa Juraja VI.

Spisovateľ M. Cunningham, jeden 

z najbrilantnejších autorov svojej 

generácie, vzdáva románom 

Hodiny poctu anglickej spisova-

teľke Virginii Woolfovej. Tak ako 

autorka vo svojom slávnom diele 

Pani Dallowayová opísala jediný 

deň v živote titulnej hrdinky, aj 

Cunningham sa zameral na jeden 

deň v živote troch postáv.

Oliver Pötzsch: 
Hrobárov almanach

Jo Nesbo: 
Krvavý mesiac

Christopher Clarey: 
Majster

Andrew Morton: 
Kráľovná - Jej život

Michael Cunnigham: 
Hodiny

Vyše 5-tisíc obyva-
teľov novej miestnej 
štvrte sú rovnocenní 
Petržalčania. V po-
rovnaní so zvyškom 
sídliska však riešia 
úplne iné problémy. 
Oslovili sme tri ´ro-
dené´ Petržalčanky, 
ktoré sa presťahovali 
do Slnečníc, aby 
nám priblížili, ako sa 
v nich žije. 

Ako sa žije v Slnečniciach?

Všetci platia za všetko, len každý niekde inde.

Park bude po kolaudácii verejný, hoci na jeho údržbu sa 
skladajú blízke domy.  

Netrápi ich parkovacia politika, verejný priestor udržiavajú „za vlastné“ a aj podpora 
primátora Matúša Valla vo voľbách bola v Slnečniciach výrazne vyššia - 88 percent vo 
Viladomoch, 84,5 percenta v Meste.

Uzatvorené detské ihrisko vo vnútrobloku v Meste. ➤

➤

➤

➤
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Častými návštevníkmi 
lesíka v  Starom háji sú 

rodičia s  kočíkmi. Čo im tu 
chýba?

Všimli sme si, že ma-
mičky, ktoré sa chcú 
s  deťmi na chvíľu prejsť, 
´zamykajú´ bez-
p e č n o s t n ý m i 
lankami ko-
číky aj det-
ské bicykle 
o  starý  re-
klamný pú-
tač neďaleko 
kaplnky sv. 
Kríža. Po pre-
chádzke uvoľňujú 
miesto ďalším. Takmer 
dve hodiny sme si vší-
mali ako tento kočíkový 
parkovací systém fungu-
je. Nuž,  napočítali sme 
takmer dvadsať mami-
čiek, ako sa striedajú pri 
stojane. Možno by stálo 
za zváženie, keby správ-
ca lesoparku vytypoval 

miesta, kde by mali ma-
mičky pod nejakým este-
tickým prístreškom mož-

nosť zabezpečiť si kočíky 
či bicykle ich detí.  (mk)

foto: Miroslav Košírer

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
Kočíkový parkovací systém

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: t. č. 02 3268 8830, email: redakcia@banoviny.sk
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Všimla som si, že odkedy 
sa v  Petržalke rozbehli 

parkovacie politiky, školské 
dvory sa zapĺňajú autami. 
Možno ide aj o  autá uči-
teľov a  zamestnancov, ale 
nemyslím si, že tieto plochy 
by mali slúžiť na tento účel. 
Fotografie sú z  priestorov 
ZŠ a  gymnázia na Pankú-
chovej. 

  Dana 
(pozn. red. Starosta 

Ján Hrčka v  online diskusii 
uviedol, že po rekonštruk-
ciách toaliet a kuchýň zák-
ladných škôl, ktoré má sa-
mospráva v správe, by mali 
prísť na rad aj rekonštruk-
cie školských areálov. Mno-

hé majú zničené asfaltové 
plochy. „Chodníky v  nich 
nie sú stavané na pravidel-
né jazdenie áut,“ povedal 
s  tým, že po obnove bude 
mestská časť trvať na zá-
kaze vjazdu do areálov.)  

V  areáli ZŠ   na Tupolevo-
vej   vypílili pekné rovné 

stromy, neviem prečo. No je-
den, ktorý ohrozuje okoloidú-
cich,  nechali. Tento strom je 
naklonený, a korene už dvíha-
jú zem. Jeden taký už padol. 
Teraz, keď už tam nie sú stro-
my, má vietor voľnú cestu, aby 
mu pomohol. Navrhoval by 
som, odrezať konáre, ktoré ho 

zaťažujú, nakláňajú a odľahčiť 
ho a nechať len zvislé konáre. 
A tak ho zachrániť.

Ladislav Zmajkovič

(pozn. red. Mestská časť 
nás informovala, že v areáli 
školy šlo o výrub škodlivých 
inváznych drevín, konkrét-
ne javorovca jaseňolisté-
ho.)

Školské dvory ako parkoviská

Nakláňajúci sa strom

S Í D L I S K OVA Š E  N Á Z O R Y

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

U nás nájdete:
- priadze
- pomôcky na rucné práce
- zipsy
- gombíky
- nite
- stuhy
- gumy

     Rozširujeme ponuku o tradicné 
kvalitné ponozky. Zima vám uz nebude. 

Petržalka reflektovala na 
výzvu Ministerstva in-

vestícií, regionálneho rozvoja 
a  informatizácie na výstavbu 
multifunkčnej športovej haly 
s dotáciou do 1,2 milióna eur, 
hoci MIRRI ho vypísala v  ši-
beničnom termíne. Rekordne 
rýchlo úspešne prebehlo aj 
územné a  stavebné konanie. 
Uspokojení boli obyvatelia, 
ktorí žiadali presunúť halu 
na koniec školského dvora, 
k  lesíku pri Pumparku. A  te-
raz  predsa hrozí, že halu ne-
stihneme do konca decembra 
2023 postaviť. Dôvod?

Výsledok MIRRI sa očaká-
val do 30. septembra. A hoci 
má starosta od nich stano-
visko, že projekt podmienky 
splnil a  avizovali podpísanie 
zmluvy, na konci novembra 
k  tomu stále nedošlo. Len-
že mestská časť potrebuje 
čo najskôr vypísať verejné 
obstarávanie na zhotovite-
ľa. „Už sa nás trikrát pýtali 
(MIRRI,pozn.red.), či sme 
si vedomí, že ak tú halu ne-
stihneme postaviť do 31. 12. 
2023, tak budeme musieť 
vrátiť všetky finančné pro-
striedky,“ informoval starosta 

v  rámci pravidelnej online 
diskusie 29. novembra. „Tak 
som im odkázal, že keď sa 
ešte trikrát spýtajú a  ešte 
nám to o  mesiac pretiahnu, 
tak nám ich ani nemusia 
posielať, pretože sa to tech-
nicky nebude dať stihnúť. 
To je, bohužiaľ, vizitka, ako 
funguje tento štát. Opakova-
ne sa pýtať, či ste si vedomí, 
že máte deadline, na to čas 
je, ale podpísať zmluvu, aby 
ste sa nedostávali do časovej 
tiesne, na to čas nie je.“

Alternatíva, rozostavať 
halu a nedostať na ňu finanč-
nú dotáciu v  hodnote 1,2 
milióna, teda financovať ju 
svojpomocne, nie je v  mož-
nostiach Petržalky.  (pn)

foto: MČ Petržalka

   PETRŽALSKÉ NOVINY
R

Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, 
veľa šťastia, zdravia 

a osobných úspechov 
v novom roku 

vám prajú

Starosta sa vytočil pre halu
Cesta k výstavbe športovej haly na školskom 
dvore na Pankúchovej 4 je podľa starostu Jána 
Hrčku smutnou vizitkou, ako funguje náš štát.

ČÍTAJTE NÁS AJ NA WEBE
Denne aktuálne 

informácie, 
spravodajstvo 

a témy zamerané 
na život v Bratislave

www.banoviny.sk
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Pomenovanie, ktoré vzniklo 
z maďarského slova zabos, 

rozšírili Maďari. V  tej dobe 
ich bolo v  Petržalke mnoho. 
Peter s  úsmevom konštatuje, 
že mu je občas trochu ľúto, 
že sa nenaučil maďarčinu, keď 
mal toľko príležitostí. Veď len 
jediní susedia boli Slováci. 
Petržalka bola skôr „multikul-
túrnou“ dedinou. „Okrem Ma-
ďarov a  Rómov, ktorí žili na 
našej ulici, tu bol ešte Bulhar, 
ktorý mal skleníky a kupovali 
sme od neho zeleninu.“

Rodný dom pána Petra 
stál oproti jednej z  mála bu-
dov, ktorá sa z  toho obdobia 
dodnes zachovala. Budova 
stojí pri Ekonomickej uni-
verzite. Vtedy plnila funkciu 

základnej školy. „Stačilo mi 
iba prejsť cez ulicu a  hneď 
som bol v  škole. Mohli sme 
do nej ale chodiť len po piaty 
ročník a neskôr nás presunuli 
na Zadunajskú cestu (dnešné 
súkromné gymnázium Mer-
cury, pozn. red.)“. Takýchto 
budov sa v  Petržalke neza-
chovalo veľa. Okrem niekto-
rých škôl a  dostihovej dráhy, 
sú to napríklad drevodomy 
– Alpinky, ktoré kedysi slúžili 
poľovníkom. „Občas sme sa 
chodievali pozerať na súťaže, 
ktoré tam vtedy organizovali. 
Vypustili psov, ktorí cez laby-
rint naháňali maketu líščieho 
chvostu,“ spomína Peter Ďur-
čan. Jeho detstvo v  Ovsišti 
vraj bolo nezabudnuteľné.

„Petržalka bola ako dedina 
v  meste. Aj vďaka tomu sme 
celé detstvo prežili vonku. Aj 
keď sme náhodou mali „zara-
cha“, lebo sme niečo vyviedli 
a nemohli sa stretnúť s kama-
rátmi, nič sme si z toho nero-
bili. Ostali sme na záhrade 
a  vytvárali si rôzne hračky. 
Strúhali sme pištole z dreva, 
robili si gumipušky, skúšali 
všetko možné... Ale, samo-
zrejme, aj pomáhali doma 
okopávať záhradku a  starať 
sa o domáce zvieratá.“ 

Ovsište malo vtedy veľké 
futbalové ihrisko a  kasárne, 
kam chodili vysokoškoláci na 
vojenskú prax. „Ako deti sme 
s nimi chodievali za hrádzu, 
kde nás učili strieľať so sle-
pými nábojmi, čo nám robilo 
obrovskú radosť.“ Okrem toho 
tu kedysi fungovala aj kolká-
reň. „Ako malý som si tam 
chodieval privyrábať. Zdví-
hal som kolky, keď tam bola 
nejaká súťaž.“

Občas ako deti zablúdili aj 
do iných častí Petržalky. „Na-
príklad na Kopčianskej sa 
nachádzala ženská väznica. 
Ženy z  nej pracovali v  Bra-
tislavských automobilových 
závodoch, ktoré tam tiež síd-
lili a  vyrábali niektoré karo-
sárske komponenty.“

Keďže bola Petržalka plná 
záhrad, fungovali aj v Ovsišti 

zberne ovocia a zeleniny, kam 
ľudia prinášali a predávali pre-
bytky toho, čo si dopestovali. 
„Petržalka bola raj marhúľ,“ 
potvrdzuje Staropetržalčan.

Výstavba bola pre deti 
dobrodružstvo

S výstavbou nového sídlis-
ka sa začalo v roku 1973. Tr-
valo však niekoľko rokov, kým 
sa dostala aj na miesto, kde 
žila Petrova rodina. „Domy 
sa začali postupne vykupovať 
a búrať. Prví ľudia z Ovsišťa 
potom odchádzali do Dú-
bravky a na Záluhy. To bola, 
dá sa povedať, prvá vlna. My 
sme boli až v  tej poslednej,“ 
hovorí Peter. Dom jeho rodi-
ny, v ktorom prežil 13 rokov, 
vykúpili v  roku 1978 cestné 
stavby. Stál totiž blízko Dol-
nozemskej cesty a nájazdu na 
Prístavný most. Na výstavbu 
z  pohľadu dieťaťa spomína 
takto: „Ako deti sme si vyty-
povali niektorých šoférov veľ-
kých Tatroviek, ktorých sme 
potom zastavovali a vozili sa 
s nimi. Sledovali sme, ako od-
nášajú štrk na stavbu a veľmi 

sa z  toho tešili. Keďže sme 
bývali pri hlavnej ceste, ktorá 
viedla priamo na stavbu, tak 
okolo nášho domu prechá-
dzali takmer stále. Ako deti 
sme skôr zvedavo pozorovali, 
ako sa postupne menili rodin-
né domy na paneláky.“

Petrova rodina mala šťastie 
v  nešťastí. Keď vykúpili ich 
dom, ponúkli im byt v  pane-
láku, ktorý stál iba pár stoviek 
metrov od ich pôvodného 
bydliska. Nie všetci dopadli tak 
dobre. „Spomínam si, že sťaho-
vanie bolo najmä pre starších 
ľudí spojené s veľkou traumou. 
Mali svoj domček, o  ktorý 
sa celý život starali...  mnoho 
z nich po vysťahovaní zomrelo 
od žiaľu. Mám však aj pozitív-
ny príbeh. Pred pár rokmi som 
stretol jedného môjho spolu-
žiaka zo základnej školy, ktorý 
bol medzi prvými, ktorí sa sťa-
hovali mimo Petržalky. Teraz 
tu opäť býva, pár ulíc od nás. 
Viacero pôvodných obyvateľov 
sa sem po rokoch vracia, a to 
ma teší,“ dodáva Peter Ďurčan.
 Lujza Ďurčanová

foto: archív P. Ď.

Iste, nájdete tu aj silné jadro 
boxerov, ktorí chodia do zá-

pasov, ženy a deti, ale aj dvoch 
vozičkárov či autistu. Každý je 
iný, a predsa sa zhodujú, že sú 
ako rodina.

Socializácia je najviac
Je streda a ja sledujem tréning 

dospelých. „Vezmite si jedno-
ručky, začíname, predný, zad-
ný hák...“ zavelí tréner Marián 
Malík. Sledujem šialené tempo, 
po polhodine úderov boxerskej 
abecedy sú všetci spotení. A to 
sa im práve páči. Makačka, veľa 
akcie, tréning vo dvojici a v tem-
pe. Kvôli tomu sem prichádzajú 
muži aj zo Svätého Jura, Serede 
či  Galanty. 

Valentína mi zas na box 
dáva celkom iný, poetickej-
ší, pohľad. „Odmalička som 
túžila boxovať,“ hovorí. „Aj 
som tancovala a v boxe tanec 
cítim tiež. Spoločná je rôzno-
rodosť pohybov. Jedno mi do-
pĺňa druhé. Ale na to, aby ste 
pochopili, čo všetko box po-
núka, vám nestačí celý život.“ 

 Milan Jurek mi vysvetľuje, 
že počas života zbieral choro-
by, ktoré vyústili až do ampu-
tácie nohy. Odkedy sa však ve-
nuje boxu, duševne pookrial, 
viac vládze, zosilneli mu ruky 
a  ani s  dýchaním už nemá 
taký problém. „A keď na mňa 
doľahne ťažká chvíľa, vytries-
kam ju do vreca,“ hovorí muž, 
ktorý sa spoločne s  trénerom 
Mariánom Malíkom, rozhodol 

založiť Slovenskú paraboxer-
skú asociáciu. Chcú dokázať, 
že box je skutočne pre všet-
kých . Aj pre vozičkárov, aj pre 
mentálne znevýhodnených. 
Len, iné je trénovať klasický 
box zdravých ľudí a  iné tých 
s  hendikepom. Preto prispô-
sobujú tréning individuálnym 
potrebám človeka. Skúsenosť, 
že je to možné, už majú. Dva-
násťročný Peťko, ktorý trpí 
ľahšou formou autizmu, sa na 
detských tréningoch našiel. 
„Zlepšila sa mu koordinácia 
pohybov, lepšie sa sústredí, 
ale čo je najviac, socializuje sa 
medzi bežnými deťmi. Ten po-
cit byť prijatý spoločnosťou cí-
tim ako veľký benefit napokon 
aj ja sám,“ hovorí Milan Jurek 
a pozýva ľudí s rôznymi hendi-
kepmi, aby odhodili zábrany aj 
predsudky voči boxu a prišli sa 
pozrieť na tréning. „Peťko na-
príklad dokázal zapojiť celú 
rodinu. Otec už trénuje tiež 
a mama občas vypomáha pri 
lapovaní.“ 

Aj pre deti s nadváhou   
Tréner Marián Malík vie, 

aké je to mať zdravotné prob-
lémy. Prekonal obojstrannú 

pľúcnu embóliu, so zápasmi 
bol koniec. „Keď som ležal 
v  nemocnici, jedna z  lekárok 
ma požiadala, či by som ju 
nenaučil niečo z  boxu. Tré-
nerskú licenciu som si vlastne 
spravil len kvôli nej,“ smeje sa. 
Dnes trénuje päť dni v týždni, 
má dve práce a rodinu. Kedy 
to všetko stíha? 

Pondelky, stredy a  piatky 

od 19h patria staršiemu do-
rastu a  seniorom, ku ktorým 
sa pridávajú hendikepovaní 
dospelí. Vozičkár Vlado si vraj 
už trúfa aj do ringu. Utorky 
a stredy od 18h zas deťom. Tie 
kontakt vo dvojici nerobia. 
Box je pre nich viac pohyb, 
tréning disciplíny, zlepšenie 
koordinácie a  kondičky. „A 
poznanie, že ak niečo chcem, 

musím si to odmakať sám. 
Rodičia mi to nekúpia,“ hovo-
rí Marián Malík. 

Zakríknuté deti získajú se-
bavedomie, ale nie preto, že 
„sa vedia biť“. Tieto predsud-
ky musí tréner rodičom občas 
vyvracať. Stáva sa totiž, že deti 
sú nadšené aj talentované, ale 
rodičia s  boxom nesúhlasia. 
„Mal som taký prípad. Otec 
bol proti, chlapec nemohol. 
Ale dovŕšil 18 rokov a prišiel 
na tréning aj tak... Preto ro-
dičov presviedčam, aby skôr, 
ako vyrieknu verdikt, prišli sa 

na tréning pozrieť 
osobne.“

Pridať sa možno 
kedykoľvek v  prie-
behu roka. A  po-
kojne aj s  nadvá-
hou. Marián Malík 
má aj v  súvislosti 
s  ňou konkrétny 
príbeh. Vraj každý 
tréner čaká na ta-
lent, ktorý za ním 
príde možno raz za 
život. Jemu sa táto 
vízia naplnila v po-

dobe Ľudovíta Zsirosa. „Keď 
sem prišiel, mal 13 rokov a 90 
kilogramov,“ spomína. Sám 
zmenil jedálniček, schudol, 
nabral výšku, zosilnel. V pät-
nástich rokoch má za sebou 
15 zápasov. Vraj boxeri vedia, 
aká je to sila.   (in)

foto: Matúš Husár,  
www.spba.sk
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DARČEKY, 
LOKÁLNY DIZAJN, 

KNIHY A HUDBA
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V I A C  U M E N I A  N Á J D E T E  N A :

GRAFIKY A PRINTY
SLOVENSKÝCH ILUSTRÁTOROV

VYBERAJTE Z LIMITOVANÝCH EDÍCIÍ VÝTLAČKOV 10:00-18:00h

www.bazarlyzi.sk
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Kolmá ul. 4, Petržalka
areál �rmy ELIT - Hala 11

17. - 18.12. 2022

Keď zdraví a hendikepovaní boxujú spolu
Hádam v žiadnom 

boxerskom klube ne-
nájdete toľko rôzno-

rodých názorov na 
to, prečo sa venovať 
boxu, ako v Under-

groud box clube Bra-
tislava, ktorý trénuje 

v petržalskom Ov-
sišti. Jeho špecifikom 

je, že integruje ľudí, 
ktorých by ste nety-
povali, žeby niekedy 

mohli boxovať.

Hendikepovaní a box? „Niekto uteká 
pred problémami, niekto s nimi bojuje. 
Ako pristupujete k životu, taký šport si 
niekedy vyberiete. Bez ohľadu na to, či 

ste na vozíku. Keď sa hendikepovaní po-
stavia životu a bojujú, tak prečo by nešli 

aj do bojového športu?“ reaguje tréner 
Marián Malík.

Budova stojí pri Ekonomickej univerzite.

V starom Ovsišti boli 
kasárne aj kolkáreň

 „Moji starí rodičia sa do Bratislavy prisťahovali po vojne, v roku 
1946. Konkrétne do petržalskej časti Ovsište, ktorá bola vtedy zná-

ma ako Zaboš,“ spomína Staropetržalčan Peter Ďurčan.

Rodný dom pána Petra stál oproti jednej 
z mála budov, ktorá sa z toho obdobia 
dodnes zachovala. 

➤



20 • 9. 12. 2022 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 9. 12. 2022 • 21S A M O S P R ÁVAK R Í Ž O V K A
Georg 

Christoph 
Lichten-    

berg

hocikto  
(expr.)

1. časť 
tajničky

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

juho-       
ázijský  

hmyzožra-   
vý cicavec

ženské  
meno

značka  
argónu

trochu  
ponadával  

(expr.)

nasypať  
isté  

množstvo

Pomôcky: 
štále, sla-   
miha, kea,  
anakolút  

obi
skratka 

súhvezdia  
Drak

skratka  
pre Norton  

Utility

zasiala,  
posiala

biblické  
ženské  
meno

Pomôcky: 
doina, va-   
le, tymol,  
Aur, varp  

4. časť 
tajničky

takmer  
zabil  

(expr.)

skratka  
koruny  
českej

hlučne  
kráčajú  

trávovitá 
bylina

poodnášaj

skratka  
tympanu  

obyvatelia  
Dánska

veľký  
morský  

vták

stredoveký 
spevák  
2. časť 
tajničky

rumunská  
ťahavá  
ľudová  
pieseň

stávala sa  
kyslou  

zachrčal

oslavuje  
nástroj na  
dlabanie

Eva  
(dom.)

chlpatý  
tvor (expr.) 

draslo,  
salajka

mužské  
meno  

nastoklo

novozé-     
landský  
druh pa-     
pagája

hneď,  
zaraz  

potápaš

piesočná  
rastlina  
väz, tylo

skratka  
tlaku krvi

byť zami-    
lovaný  
(pren.)  
vrúbeľ

osadový  
typ dediny  
3. časť 
tajničky

slovesná  
predpona  
márnili,  
plytvali

skrotol 
(zried.)

veľká nádo- 
ba (hist.)  

stávala sa  
jalovou

rímske  
číslo 1501  

krídlo  
(bás.)

Pomôcky: 
atélia,  

bika, em,  
kenotaf  

pulzoval  
(kniž.)  

malý lub,  
lubok  

Jozef  
(dom.)  
stali sa  
horkými

krúl,  
po česky  
zovrela

motáš sa  
(expr.)

saním 
načerpal  
kamenitá  

sutina

hydrid  
zirkónu  
star. zn.  
dioptrie

5. časť 
tajničky

stratilo  
významné  
postavenie

mužské  
meno

staro-       
rímsky  

pozdrav  
aha, hľa

uvoľnia  
zaviazanie  
volala na  
poplach

bujak

uľahčenie  
(bás.)  

symbo-     
lický hrob

zalep  
divoch  
(pejor.)

citoslovce  
vyjadrujú-   
ce obdiv

smerovala 
(hovor.)  
morský  

záliv

Alžbeta  
(dom.)  
súzvuk  
tónov

úplne,  
celkom  
(zastar.)

dôkladne 
namazalo  
choroba  
zvierat

skratka  
výrobného  
družstva  
nechyťte

Pomôcky: 
mao, li-     

man, tana,  
amur  

Rozína  
(dom.)  

vôbec, von- 
koncom

Klára  
(dom.)  

súvisiaci 
arénou

túžil  
(bás.)  
lezieš  

(zried.)

nakrútila
šachová  
figúrka  

zaňuchám  

druh jedla  
visenie

neprofe-     
sionáli

ostala  
(kniž.)  

6. časť 
tajničky

nepo-       
mernosť, 
dispropor-   

cia

modravé  
(bás.)

značka  
pre savart  
hudobná  
skladba

vzhľad  
výrobku  

citoslovce  
bujnosti

skratka 
klavíra

predstierať 
jednomoc-   

ný fenol

zasipí  
sužuje

skratka 
rotného

vybočenie  
z väzby  
(štyl.)  
kutá

štepenec  
Estera  
(dom.)

návyk, 
obyčaj

staršie  
žen. meno  

plač  
(expr.)

solmizač-    
ná slabika  

daroval

Elektráreň 
Nováky  

skr. súhv. 
Povozník

Pomôcky: 
diota,  

výlevka,  
gavota  

kaprovitá  
ryba  

rímske  
číslo 4

omotaj  
nukleové  
kyseliny  

(skr.)

pustí sa  
do niečoho 

rímske  
číslo 501

štvorček  
(typ.)  

Juliánsky  
dátum

mužské  
meno

prispôso-    
bujme

odtoková  
nádržka  
pri vodo-    

vode

kto má  
miliardový  
majetok


