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Dana na svojej „vietnamskej stá-
lici“, ako ju familiárne volá, 

oceňovala dobrú slovenčinu a  priam 
zázračnú schopnosť odhadnúť, čo jej 
„sadne“. „V bežných obchodoch s  tým 

mám problém. Navyše, už sa mi ťažko 
chodí, k nej som mala blízko z domu 
a bola ochotná sa mi venovať aj ho-
dinu,“ hovorí. 

V  roku 2021 vyhradili petržalskí 

poslanci v  rozpočte 30-tisíc eur na 
dokumentáciu a  rekonštrukciu tr-
hoviska na Mlynarovičovej. Hoci 
vietnamský textil patrí už roky ku 
koloritu trhovísk, zvykli sme si naň 
a  má aj svojich pravidelných zákaz-
níkov, nie každého nadchýna. „Súvisí 
ukončovanie zmlúv s  prípravou na 
premenu tohto priestoru?“ pýtali sme 
sa preto mestskej časti. Prekvapujú-
co nie. „Vami spomínanými predaj-
cami na trhu sa zaoberá zmluvná 

Pokračovanie na strane 2

„Naša obľúbená predajkyňa textilu na trhovisku na 
Mlynarovičovej končí,“ napísala nám nešťastná petr-
žalská seniorka Dana aj v mene svojich priateliek. „Na 
naše komplikované postavy nám vždy vedela nájsť 
oblečenie a teraz má vypovedanú zmluvu a musí odísť. 
Prečo? Aké sú zámery s trhoviskom?“

➤

Chlebíček prežil 
všetky trendy 
Petržalčan Pavol Mikula vrátil feno-
mén československej kuchyne medzi 
gastro elitu.

Navštívte Mestský 
ovocný sad
Nezisková organizácia Stále dobrí 
organizuje v sade na Macharovej 
prednášky či cvičenia, snaží sa utvo-
riť aj skupinu „záhradkárov“. Pridať 
sa môžete aj vy.

Ideálny šport pre 
seniorov 
Príďte do Denného centra na Vy-
šehradskej, vyskúšajte a uvidíte, že 
vás petang bude tešiť.

strana 4

strana 6

strana 19

predajcov textilu na Mlynarovičovej?
Kto nahradí



2 • 10. 9. 2021 PETRŽALSKÉ NOVINY PETRŽALSKÉ NOVINY 10. 9. 2021 • 3

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

OŠETRÍME KAŽDÉHO, KTO NÁM ZAVOLÁ 

0905662407 
STROMOVÁ16, BA KRAMÁRE
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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)

Pokračovanie zo strany 1
advokátska kancelária, pre-
tože si neplnili povinnosti, 
ktoré im vyplývali zo zmluvy,“ 
informoval nás stručne Da-
niel Bernát z referátu komu-
nikácie mestskej časti.“ 

„Minulý rok neplatili, ten-
to rok im nepredĺžili zmluvy, 
predávajú načierno,“ zhrnul 
rovnako stručne Peter Slovák, 
ktorý je od augusta tohto roka 
novým šéfom povereným ve-
dením Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb 
(MPVPS) Petržalka, pod kto-
rý patrí aj toto jediné funkčné 
trhovisko v  Petržalke. Dostal 
vraj pokyn prenechať riešenie 
na advokátsku kanceláriu.

Detaily problému sme sa 
teda chceli dozvedieť od Advo-
kátskej kancelárie Valach, Ki-
šac, s.r.o. Ich webovú stránku 
sme nenašli, telefonický kon-
takt bol rovnako nedohľada-
teľný. Keď sa nám ho podarilo 
získať, dozvedeli sme sa len, že 
bez súhlasu klienta (MPVPS, 
pozn.red.) nám žiadne infor-
mácie neposkytnú.

A  tak máme len pohľad 
z  jednej strany, rozprávanie 
predajkyne, ktorá si neželá 
byť menovaná. Nazvime ju 
Mária. „Sme tu dvadsať ro-
kov a nikdy sme nemali prob-
lém. Vždy sme komunikovali 

s  riaditeľom alebo so správ-
com, teraz si vymieňam listy 
s miestnym úradom, s miest-
nym podnikom, advokátskou 
kanceláriou a  neviem ani, 
komu mám odovzdať kľúče 
od dvoch prenajatých stán-
kov,“ hovorí a ukazuje šanón, 
kde ma prehľadne uloženú 
celú komunikáciu. 

Podľa jej slov rok čo rok 
fungovali na zmluvu, ktorá sa 
každoročne obnovovala. Po 
iné roky začínali po dohode 
s riaditeľom podniku alebo so 
správcom trhoviska vo febru-
ári alebo v marci, minulý rok 
ju pre pandémiu uzatvorili až 
v  júni, platila do decembra 
2020. V  januári 2021, v  čase 
tvrdého lockdownu, im však 
prišla výzva od advokátskej 
kancelárie na vypratanie 
priestorov stánkov (keďže 
zmluva skončila 31. 12. 2020) 
s informáciou, že ak tak neu-
robia, zmluva z  8. júna 2020 
sa im automaticky obnovuje 
a predĺži o dobu, na ktorú bol 
pôvodne nájom dohodnutý.

„Nechápali sme, prečo 
s  nami odrazu komunikujú 
advokáti. Napriek ťažkému 
roku 2020 sme mali všetko 
nájomné uhradené. Výzva 
bola navyše na iné meno,“ ho-
vorí Mária. 

Zmluva sa im teda automa-

ticky predĺžila do júla 2021, 
vrátane štyroch prvých me-
siacov roka 2021, kedy bolo 
trhovisko pre pandemické 
opatrenia aj zatvorené. „V 
máji nám, už na správne 
meno, advokátska kancelá-
ria poslala ´odstúpenie od 
zmluvy a výzvu na zaplatenie 
4960 eur´. Zarátali tam aj 
nájomné za stánok, ktorý už 
má od decembra 2020 v náj-
me niekto iný,“ pokračuje.

Mária ukazuje svoju žia-
dosť o  splátkový kalendár, 
ktorá zostala bez odpovede 
a  vzápätí aj doklady z  ban-
ky, že dlžnú sumu uhradila 
v  troch splátkach v  mesia-
coch máj a jún. (Žiadosť o od-
pustenie nájmu jej poslanci 
zamietli.) 

Listov, ktoré si vymenila 
s miestnym úradom a miest-
nym podnikom, je niekoľ-
ko. Žiadala v  nich aj o  novú 
nájomnú zmluvu, ktorú by 
mohla podpísať, nechcela len 
automatické predĺženie sta-
rej. Odpoveď predchádzajú-
ceho vedenia MPVPS z  júna 
2021 však znela: Miestny 
podnik s vami neplánuje uza-
tvoriť novú nájomnú zmluvu.

Mária nie je jediná predaj-
kyňa textilu, ktorá rieši ná-
jomné s  advokátskou kance-
láriou. Počas našej návštevy 

sa pri jej stánku pristaví ďalšia 
a  rozčúlene nám ukazuje po-
tvrdenia o  zaplatení z banky. 
„Niektorí zeleninári nemajú 
zaplatené dodnes a  nikto sa 
im nevyhráža vyprataním. 
Akoby nás odtiaľto chceli cie-
lene dostať,“ hovorí. 

„Teraz chcem zaplatiť za 
júl a august 2021, ale napriek 
mojej žiadosti mi miestny 
podnik ani do konca augusta 
neposlal faktúry,“ konštatuje 
Mária a rezignovane dodáva, 
že to vzdáva a  sťahuje sa na 
Miletičku. „Som z  toho una-
vená, nikto s  nami osobne 
nehovorí, každý nás odkazu-
je na advokátsku kanceláriu, 
pravidelne nám vypínajú 
elektrinu... Už tu nechceme 
byť. Nie je to tu dobré.“   

Prečo miestny podnik ve-
rejnoprospešných služieb, 
ktorého zriaďovateľom je 
mestská časť, riešil počas 
pandémie dlhoročných pre-
dajcov z  Mlynarovičovej, 
takto radikálne? Prečo ich 
nájomné zmluvy zveril sú-
kromnej advokátskej kan-
celárii? Aj miestny úrad má 
právny referát, možno stačilo 
spoločné stretnutie predaj-
cov, samosprávy a miestneho 
podniku VPS a dohodli by sa 
na nových pravidlách, ak bola 
vôľa ich zavádzať. Nestalo sa.

„Veľká škoda,“ hovorí se-
niorka Dana a tvrdí, že je zve-
davá, kto predajcov nahradí. 
Zelenina, ovocie, iný typ 
tovaru alebo sa len vymení 
predajca textilu? Počkáme si 
spolu s ňou. (in)

foto: pm

Slovo  
šéfredaktorky

Čo vlastne chceme?
Tak nám začal školský 
rok. Dcérina trieda sa učí 
v zborovni, lebo im cez leto 
nestihli zrekonštruovať 
triedu na odbornú učeb-
ňu. Nešťastná je. Hovorím 
jej, nech to nerieši, pri tých 
prognózach, ktorými sme 
denne zahltení, sa na ško-
lách postupne začnú za-
tvárať celé triedy, pretože 
sa v  nich našiel jeden po-
zitívny. Miesta bude dosť, 
otázka skôr je, či bude pre 
koho. 
A  do toho prichádza na 
Slovensko pápež. Je ab-
surdné, ako zároveň po-
čúvame varovné správy 
o  prudko sa zvyšujúcom 
počte nakazených, hneď 
vedľa tých, že na omši 
v Šaštíne sa očakáva účasť 
takmer 50-tisíc ľudí. A  ve-
dome ideme robiť z  ma-
sovej akcie ešte väčšiu. 
Pretože počty nahlásených 
očkovaných na dôstojné 
prijatie nestačili... Kde sa 
zrazu stratila tá toľko pre-
zentovaná spoločenská 
zodpovednosť? Majú tí, čo 
tu riadia protipandemic-
ké opatrenia, vôbec jasno 
v tom, čo vlastne chceme? 
Spomaliť ďalšiu vlnu pan-
démie alebo sa premoriť? 
V kontexte návštevy pápe-
ža je odpoveď jasná. Tak-
že by sme sa mohli držať 
tejto línie aj na školách 
a neposielať celú triedu do 
karantény, keď sa v nej zja-
ví jeden pozitívny. Tiež by 
mohol stačiť test. Ale tu to 
už odrazu neplatí. 
 Ingrid Jarunková

➤ Prvý nový bežecký ovál 
v  Petržalke bol realizo-

vaný v  areáli ZŠ Tupolevova, 
v júni 2018 pribudla tartanová 
dráha v  areáli ZŠ Nobelovo 
námestie a  aktuálne ovál na 
ZŠ Dudovej, ktorá je zamera-
ná na atletiku. 

Pôvodný atletický ovál 
v areáli bol dlhodobo neudr-
žiavaný a zarastený trávou. 
„Stavebné práce pri rekon-
štrukcii bežeckého oválu po-

zostávali z odstránenia exis-
tujúcej škvarovej vrstvy dráhy 
vrátane obrubníkov; vymera-
nia dráhy, keďže nová je men-
šia   a následnej inštalácie 
moderného povrchu na báze 
polyuretánu,” opisuje priebeh 
stavebných prác Miloš Holán 
z  referátu investičných čin-
ností miestneho úradu. „Poly-
uretán je materiál s dlhšou 
životnosťou. Je nenáročný na 
údržbu a nezaťažuje pohybo-

vý aparát športovcov.” 
Samospráva pracuje aj na 

vybudovaní závlahového sys-
tému na pravidelné zavlažo-
vanie okolitej novo vysiatej 
trávy.

Aj ihrisko 
na loptové hry

Petržalka aktuálne vyhod-
nocuje aj súťaž na zhotovi-
teľa  nového multifunkčného 
ihriska pri  ZŠ Lachova 1. Od-

hadovaná hodnota je 90-tisíc 
eur. Ihrisko by malo slúžiť na 
atletiku, basketbal, hádzanú, 
malý futbal, loptové a školné 
hry, nohejbal, tenis, volejbal... 
Rozmery multifunkčného 
športoviska budú 33×18 met-
rov a jeho vybavenie počíta aj 
s potrebnou basketbalovou 
konštrukciou, bránkami na 
malý futbal či sadami na tenis 
a volejbal. (mh, pn)

foto: MČ Petržalka

Spevácky súbor petržalská 
Melódia hľadá speváčky 
a spevákov.

„Vek nezastavíte, niekto 
ochorie, niekto už nevlá-

dze, kolobeh života je neúprosný 

a my by sme potrebovali omla-
diť a rozšíriť náš spevácky súbor,“ 
hovorí vedúca Denného centra 
pre seniorov na Vyšehradskej Ru-
žena Borzová a dodáva, že súbor 
funguje už 18 rokov a vedie ho 

Mária. Winklareková. Šancu vraj 
dajú každému, koho neodradí 
prísť na koniec Petržalky, do den-
ného centra na Vyšehradskej 35. 
Súbor sa stretáva  vždy v utorok 
od 12.30h a môžete prísť aj bez 
ohlásenia.

 (pn)

Chcete spievať v súbore?

Aj začiatok roka ukázal, 
že Petržalka, avšak nielen 
naša mestská časť, trpí ne-
dostatkom pedagógov.

„V  materských školách nie 
je problém chýbajúcich 

zamestnancov taký markant-
ný, najväčší nedostatok evidu-
jeme na I. stupni ZŠ,“ informo-
vala nás hovorkyňa Petržalky 
Mária Halašková. „Chýbajú 
najmä učitelia matematiky, fy-
ziky a  vychovávatelia, dokopy 
cca 25 pedagogických aj nepe-
dagogických zamestnancov.“ 
To bola informácia z  prvého 
septembrového dňa. „Každým 
dňom sa však tento počet mení, 
keďže pozície sa priebežne ob-
sadzujú,“ vysvetlila a dodala, že 
nedostatočný počet zamest-
nancov v  ZŠ nenarúša celkový 
výchovno-vzdelávací proces, 
pretože chýbajúce pozície sa 
samospráva snaží dočasne ob-
sadiť.   (in)

Chýbajú 
učitelia

Tretia nová atletická dráhaAj pre verejnosť bude 
slúžiť nový moderný 

bežecký ovál s tar-
tanovým povrchom 
v areáli ZŠ Dudova. 

Rekonštrukcia začala 
v júni tohto roka a 
trvala do polovice 
augusta. Celková 

cena prác sa vyšplha-
la na sumu viac ako 

117-tisíc eur.

S P O L O Č N O S Ť S A M O S P R ÁVA

Verme, že nové 
pravidlá pri uzatvára-
ní zmlúv s predajcami, 

súvisia so skultúrňovaním 
priestoru trhoviska.
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Pavol Mikula. „Ale potom 
som ako bonus pridal kla-
sické chlebíčky a pochopil, že 
ľudia nezabudli. Chlebíčky 
si doma robili stále, pretože 
sú synonymom oslavy, výni-
močnej chvíle. A keď som ich 
ponúkol, chytili sa viac ako 
bagety.“ 

Podnikať začal v  roku 
2001 na Fedinovej. Nebytové 
priestory v  paneláku vykach-
ličkoval, vydláždil, kúpil staré 
chladničky a  drevené sto-
ly a  s  pomocou pani Majky 
rozbehol biznis. „Vstával som 
o štvrtej ráno, o pol piatej už 
bol vo výrobe, o pol 7 naložil 
rožky, bagety a obložené chle-
bíčky do kufra Škody 105, tak-
že boli občas cítiť po benzíne, 
a  vyrazil,“ spomína. Jeho od-
berateľmi boli malé potraviny 
pod panelákmi. V tej dobe ich 
bolo v Petržalke dosť a slúžili 
aj rodičom, ktorí v nich vyrie-
šili deťom desiatu do školy. „O 
deviatej som už sedel v škole.“ 
Po prednáškach nešiel s  ka-
marátmi von, ale do obcho-
du nakúpiť tovar a  podvečer 
si obliekol oblek a  v  meste 
obchádzal kaviarne a  ponú-
kal svoje produkty. Mobi-
ly a  internet boli totiž v  tej 
dobe v  plienkach. „Dal som 
si natlačiť propagačné ma-
teriály, ktoré vyzerali akoby 
som zastupoval veľkú firmu,“ 
smeje sa Pavol a konštatuje, že 
v jeden deň bol výrobca, šofér, 
študent , nákupca aj manažér. 
Takto fungoval tri roky. 

Niekedy netreba len 
zdravo, ale aj chutne 

Vďaka webovej stránke, 
ktorú mal ako jeden z prvých, 

jeho chlebíčky objavili aj ban-
ky a ďalšie inštitúcie. Žiadala 
ich generácia, ktorá na nich 
vyrástla, ale aj biznis svet sa 
zmenil. „Sekretárky sa stali 
asistentkami a ich úlohou už 
nebolo vyrábať pred roko-
vaním občerstvenie. Maxi-
málne zavolali a objednali 
ho. Aj preto som vymyslel 
koncept Chlebíček na zavo-
lanie,“ pokračuje a  priznáva, 
že to bola výzva. Chlebíček 
totiž nie je produkt, na ktoré-
ho rozvoz máte celý deň a ak 
to nestihnete, uskladníte ho 
do druhého dňa. Každý jeden 
sa vyrába pre konkrétneho 
klienta. Dopravovať ich ráno 
medzi siedmou a  deviatou 
hodinou, čerstvé, teda ma-
ximálne hodinu od výroby, 
v bratislavskej doprave, nie je 
jednoduché. Denne ich bolo 
takmer 2000 kusov. Potom 

Ľ U D I A Ľ U D I A

Objednajte si krabicu 

čerstvých obložených

chlebíčkov a my Vám

ich dovezieme! 

Volajte na:  

0910 45 45 54 

www.chlebiceknazavolanie.sk

Objednajte si krabicu 

čerstvých obložených

chlebíčkov a my Vám

ich dovezieme! 

Volajte na:  

0910 45 45 54 

www.chlebiceknazavolanie.sk

Dnes si môže povedať, 
že to dokázal. Nedávno 

založil „chlebíčkový“ e-shop 
a záujem je taký veľký, že fir-
ma nestíha. Sedíme v  jednej 
z  jeho prevádzok, obdivujem 
chlebíčky, ktoré stojac vedľa 
seba vyzerajú ako dokonalé 
klony a spomíname, ako vyze-
rali tie klasické, socialistické. 
Veka, neodmysliteľný vlašský 
alebo parížsky šalát, uhorka 
do vejárika, šunka, saláma a to 
všetko „zasypané“ strúhaným 
syrom. „Vtedy stál chlebí-
ček 3,50,“ hovorím. „Aj teraz 
stojí,“ reaguje so smiechom 
Pavol Mikula. V  skutočnosti 
má chlebíčky aj za 1,20 eura, 

aj lososový za tri. Chlebíček, 
ktorý nás sprevádzal celé 
detstvo, totiž tiež napreduje. 
„Veku sme nahradili kvásko-
vým chlebom, ktorý si sami 
pečieme, pretože sme chceli, 
aby boli všetky chlebíčky rov-
naké a nedávame ani strúha-
ný syr, ktorý rovnako ako veka 
rýchlo schol,“ hovorí a dodáva, 
že aj chlebíček podlieha tren-
dom. V  ponuke dnes nájdete 
aj lososový, avokádový, s  hu-
musom, bezlepkový, bezlak-
tózový či vegánsky, základ sa 
však nezmenil. „Jedol som už 
aj cviklový, ten dobre vyzerá 
na Instagrame, ale na chlebí-
ček patrí klasika.“ A  nemyslí 

si to sám. Klasický šunkový 
chlebíček s parížskym šalátom 
je bezkonkurenčne najpredá-
vanejší.

Pavol Mikula hovo-
rí o  chlebíčku s  nadšením 
a  vášňou. Ako o  fenoméne 
československej kuchyne, aj 
ako o  umeleckom diele, kto-
ré musí nielen chutiť, ale aj 
dobre vyzerať. Dizajn svo-
jich chlebíčkov navrhol sám 
a  dodnes, keď mu vypadnú 
ľudia, ich pomáha vyrábať 
alebo  rozvážať. „Aj keď tým 
machrom vo výrobni už nestí-
ham,“ priznáva so smiechom 
a vracia sa na začiatok svojho 
príbehu. 

Synonymum  
výnimočnej chvíle 

Vyrastal v Petržalke a svoje 
prvé chlebíčky vyrábal už na 
základnej škole, keď končil 
ôsmu triedu. Rodičia totiž 
prevádzkovali lahôdky a  on 
v  nich spolu so štyrmi sú-
rodencami celé prázdniny 
brigádoval. „Rodičia chceli 
pôvodne predávať knihy, ale 
mesto rozhodlo, že prevádz-
ka musí zostať lahôdkami. 
Bol to pre nich šok, ale dali 
to a  mňa to tam neskutočne 
bavilo,“ spomína, ako robil, 
čo miloval. „Pamätám sa, 
ako som si ako malý kupoval 
na Záporožskej za päť korún 

ruské vajce. Išiel som sa za 
ním zabiť. Podobne v  mlieč-
nom bare na Hviezdoslavo-
vom námestí. Tam som cho-
dieval hneď zo speváckeho 
zboru. Parížsky šalát a tresku 
na voskovom papieri mám 
v hlave dodnes.“

A  potom prišlo obdobie, 
kedy sme tieto naše gastro 
fenomény zatlačili do úzadia. 
Mliečny bar s  našimi origi-
nálnymi produktmi vymenili 
za cudzí fastfood a  necha-
li sa očariť inou kuchyňou. 
„Aj ja som ako vysokoškolský 
študent začínal v  petržalskej 
práčovni s bagetami, ako in-
špiráciou z  Ameriky,“ hovorí 

Petržalčan Pavol Mikula vrátil socialistický 

„Keď si viete objed-
nať pizzu, prečo 

nie chlebíček? Je to 
náš originál, 

nemenný 100 rokov, 
prežil všetky trendy. 
Netreba vždy zaho-
diť to naše tradičné 

do koša,“ povedal 
si pred dvadsiati-
mi rokmi Petržal-
čan Pavol Mikula 

a v práčovni petržal-
ského paneláku začal 

vracať klasickému 
československému 

chlebíčku jeho stra-
tený status.

chlebíček medzi gastro elitu

ZAČIATKY

DNESKEDYSI

Pavol Mikula začínal podni-
kať v roku 2001 a dodnes s ob-
divom spomína na svoju prvú 
zamestnankyňu pani Majku. 
(na fotografii v strede) „´Vedúci, 
takto budú vyzerať chlebíčky 
šunkové, syrové, a salámové 
´oznámila mi a ja som súhlasil. 
Bola vyučená, remeselne zdatná 
a pracovitá. Ona učila mňa,“ 
spomína.

Chlebíčky ako naklonované. V najlepšej kondícii 
dokážu štyria zamestnanci spraviť do hodiny 
200 chlebíčkov. Sú za tým roky driny a praxe. 
Kým sa každý z nich len zaškolil, teda naučil 
sa všetky receptúry, bez toho, aby pozeral do 
papiera, trvalo dva mesiace.

prišla pandémia. A  tá zme-
nila aj odberateľov. Najviac 
objednávok bolo odrazu pre 
uzavreté kolektívy v  nemoc-
niciach. 

Pavol Mikula dnes pre-
vádzkuje aj tri nemocničné 
bufety. „Vždy ma mrzelo, keď 
som videl, že ľudia v nemoc-
niciach dostávajú v  bufete 
kávu do plastu a  k  tomu 
oschnutý chlebíček. A to na-
vyše v  nevľúdnom prostredí. 
Pritom práve títo ľudia majú 

dostať viac,“ hovorí. A  tak 
bufety zrekonštruoval a  na 
kvalitu svojich chlebíčkov je 
tam zvlášť prísny. Dôvod? 
„Ráno sem idú pacienti na-
lačno na vyšetrenie a potom 
si chcú spraviť radosť. Nikto 
si tam nevyberie chlebíček 
s  avokádom alebo humuso-
vou nátierkou. Dajú si tresku 
s feferónovým šalátom a dva 
chlebíčky s vlašským šalátom 
a  povedia si: Teraz zhreším. 
Ale ja hovorím: Chlebíček nie 

je hriech. Veď ho nejete den-
no-denne. A niekedy netreba 
len zdravo, ale aj chutne.“ 

Dostupný na zavolanie
Pavol Mikula mal predsta-

vu, že jeho chlebíček by mal 
byť dostupný na zavolanie 
nielen pre inštitúcie na roko-
vania, ale aj pre bežných ľudí. 
Preto spustil e-shop. A ten sa 
ujal, pretože ľudia pochopili, 
že pestrosť, ktorú ponúkajú, 
by oni za tú cenu zrealizovať 
nedokázali. „Navyše najcen-
nejšie, čo dnes môžete nieko-
mu dať, je čas,“ argumentuje 
a  hovorí, ako sa mení doba. 
„Kedysi bolo: Jééj, dnes máme 
návštevu. Dnes: Preboha, 
dnes máme návštevu! Nastá-
va panika, stres. Buď vás to 
bude stáť robotu a čas alebo 
idete ´na blind´ do obchodné-
ho reťazca a dúfate, že niečo 
budú mať za pultom. A  pri-
tom by vás zachránila krabi-
ca chlebíčkov.“

Tá nechýba ani na rodin-
ných oslavách u Mikulovcov. 
„Klasika je klasika, u  nás sa 
navyše každá oslava napo-
kon zvrtne na debatu o chle-
bíčkoch a  firme,“ dodáva so 
smiechom Pavol Mikula. (in)

foto: Marian Dekan, 
archív P. M.

➤
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Karina pozná tvrdú realitu 
armádneho života. A ako každý, 
kto vyrástol v blízkosti vojenskej 
základne, vie, čo nasleduje po 
návrate vojaka z misie. Preto sa 
snaží budovať si pokojný život vo 
vlastnom dome. A vtedy ho stretne 
– zatvorenú knihu, do ktorej veľmi 
túži nahliadnuť. Ako masérka spo-
znala mnoho vojakov, no tento je 
iný. Dvadsaťročný Kael je uzavretý 
a neobvykle tichý.

Kniha opisuje strhujúci súboj 
novozvoleného prezidenta 
s premiérom, ktorého prezident-
ské ambície ostali nenaplnené. 
Politický triler sa odohráva na 
pozadí vzrastajúceho napätia 
a vypuknutej vojny medzi Ruskom 
a Ukrajinou. Vzájomný konflikt 
medzi premiérom, ktorý túži 
ovládať krajinu, a prezidentom 
narastá a vyústi až do tragédie. 
Autor v knihe využíva svoje 
osobné skúsenosti a poskytuje 
prekvapivé detaily z politického, 
ale aj osobného života hlavy štátu.

Zazvoní pevná linka a Agneta 
na druhom konci začuje jediné 
slovo: Geiger. Pochopí, že musí 
okamžite konať. Zo zásuvky 
nočného stolíka vytiahne ukrytú 
zbraň, podíde k manželovi 
a priloží mu hlaveň k spánku. Na 
tento okamih čakala celé desať-
ročia. Potiahne spúšť a jediné, 
čo po nej v dome nakoniec 
ostane, sú mŕtvy muž, kľúče 
a peňaženka.

Aký vzťah majú dvaja mladí 
cudzinci z výrazne odlišných 
prostredí k Slovensku, kam sa 
obaja presťahujú? A čo k nim 
cíti Slovenka, do ktorej sa obaja 
zaľúbia? Ako vníma hodnoty, 
ktoré si prinášajú zo svojich 
krajín? Cudzincov kabát je román 
o troch ľuďoch a o tom, akým 
výzvam musia spolu čeliť vďaka 
svojej odlišnej minulosti.

V lete roku 1941 nacisti depor-
tovali Evu Mozesovú Korovú 
a celú jej rodinu do Osvienčimu. 
V priebehu tridsiatich minút ich 
od seba oddelili. Eviných rodičov 
a staršie sestry poslali rovno do 
plynovej komory, kým Eva a jej 
sestra-dvojička Miriam sa ocitli 
v rukách doktora Mengeleho, 
ktorý bol známy aj ako Anjel smrti. 
Mali vtedy len desať rokov.

Anna Toddová: 
Najjasnejšie 

hviezdy

Andrej Kiska: 
Prezident - Dvadsať 

dní na prežitie

Gustaf Skördeman: 
Geiger

Jonathan Gresty: 
CUDZINCOV 

KABÁT

Eva Mozes Kor, 
Lisa Rojany Buccieri: 

Dvojčatá z Osvienčimu Beauty salón
NA ROVNIANKOVEJ ULICI

Pozývam Vás milé dámy do Novootvoreného salóna  
v Petržalke na Rovniankovej ulici, kde poskytujeme 
lashlift, lamináciu obočia a predlžovanie mihalníc -  
pre čitateľky PN za zvýhodnenú cenu.

Neváhajte a objednajte sa už dnes!

Adresa: Rovniankova 6, Petržalka
Kontakt: 0907785534
www.instagram.com/calla_lashes_brows/

Oslovili sme komunikač-
né oddelenie magistrátu 

a pýtali sa na budúce plány so 
sadom. „Ovocný sad by mohol 
byť verejnosti prístupný v  bu-
dúcom roku,“ dozvedeli sme sa.
Organizujú v  Mestskom 
ovocnom sade v  súčasnos-
ti aktivity aj iné združenia 
okrem n.o. Stále dobrí?

 Aktuálne sa v  sade for-
muje rôznorodá komunita, 
ktorá  sčasti prevezme ovocný 
sad do starostlivosti v  rám-
ci programu adopcia zelene 
a bude organizovať podujatia 
pre verejnosť. Pôvodne bola 
daná spolupráca dohodnu-
tá so spoločnosťou VISAM, 
ktorá by mala postupne prejsť 
na OZ Stále dobrí, ktoré svoje 
aktivity zameriava na senio-
rov a aj s  ich pomocou bude 
zabezpečovať jednoduchšiu 
údržbu na menej náročných 
drevinách v mestskom ovoc-
nom sade. Starostlivosť o veľ-
mi vzácne druhy drevín, ktoré 
sa tu nachádzajú, rieši magis-
trát prostredníctvom odbor-
ných pracovníkov.   
Pandémia zrejme ovplyv-
nila aj harmonogram prác 
v  sade. Pôvodný bol mať 
už na jar minulého roka 
dotiahnuté inžinierske sie-
te, vybudované osvetlenie 
a  chodníky, osadené koše, 
informačné tabule a v apríli 
2020 sa predpokladalo otvo-

renie pre verejnosť. Čo z plá-
nov sa podarilo a čo nie?    

 V Mestskom ovocnom sade 
máme nastavený celoročný 
údržbový plán, ktorý zahŕňa 
dovoz vody pre zálievku stro-
mov, kríkov, vŕbového plota 
a stavieb. Inštalovali sme kvap-
kový závlahový systém, ktorý 
zabezpečuje zálievku vŕbové-
ho plota a  stavieb. Závlahový 
kvapkový systém je poháňaný 
solárnym panelom s  čerpad-
lom, kubíkové nádoby sa prie-
bežne dopĺňajú podľa potreby. 
Údržba zahŕňa tiež jarné a  je-
senné čistenie pozemkov a ko-
senie lúčneho porastu, ktoré 
nám zabezpečuje dodávateľ. 
Okrem iného zabezpečujeme 
odburinenie záhonov.  Tento 
rok bol vykonaný rez všetkých 
ovocných stromov a biologický 
postrek proti voškám, rovnako, 
ako bol orezaný aj vŕbový plot.
Viacerí obyvatelia by boli 
radi, keby železné ploty pri 
vstupoch zmizli a  park bol 
dostupný aj pre verejnosť. 
Kedy a  v akom režime sa 
s tým počíta?    

 Časť dočasného oplotenia 
sme odstránili, zvyšné mobil-
né oplotenie bude nahradené 
nízkym plotom (už je ohláška 
na stavebnom úrade na túto 
malú stavbu). Následne ho 
sprístupníme verejnosti na 
rôzne aktivity, ktoré tematic-
ky s parkom súvisia.    

„S magistrá-
tom sme 

sa tak nejak 
našli,“ spo-
mína Mária 
D r a h o š o v á 
z  neziskovky, 

ktorá podpo-
ruje aktívnych 

seniorov. „Oni hľa-
dali organizáciu, ktorá by 

participovala na starostlivosti 
o  sad a my priestor pre naše 
aktivity. Najmä po tom, čo 
nás pandémia prinútila pre-
sunúť sa do exteriéru.“

Sedíme v  sade na lavici, 
ktorú zakúpila neziskovka 
a  Mária Drahošová ukazuje 
na debnu, kde majú seniori 
náradie. „Kúpili sme aj rezer-
voár na vodu, pretože v horú-
čavách bol problém s  polie-
vaním.“ Debna ma zámok na 
kód, aby mohol každý ich člen 
prísť, kedykoľvek mu vyhovu-
je, odomknúť si ju a postarať 
sa o  fazule, tekvice, kvety aj 
bylinky, ktoré tu majú nasade-
né popri stromoch. Na jar bu-

dúceho roka by chceli pridať 
niekoľko vyvýšených záho-
nov, a  to si žiada ďalších čle-
nov. „Privítali by sme nových 
nadšencov, najmä z  okolia. 
Ozvite sa nám na mail: sta-
ledobri@gmail.com,“ pozýva.

Organizácia urobila tento 
rok v  sade pre seniorov nie-
koľko prednášok, stále im však 
chýba ťahúň skupiny so skú-
senosťami so záhradníčením. 
„Snažíme sa rozšíriť počet 
členov, preto v Mestskom sade 
organizujeme aj prednášky na 
iné témy. Mali sme seminár 
o  nordic walkingu, 13. sep-
tembra o  9.30 h  plánujeme 
workshop o  eko upratovaní 
aj s ukážkami, 16. septembra 
v  rovnakom čase bude Zuza-
na Lisá z  Bylinkovej dielne 
Saleyi rozprávať o  bylinkách 
a  ich využití a 20. septembra 
o 13 h začíname s pravidelný-
mi pondelkovými koordinač-
nými cvičeniami pre seniorov. 
Každý je vítaný.“  (in)

foto: Marian Dekan, archív 
OZ Stále dobrí 

 Zišiel by sa nám ťahúň  
záhradkárskej skupiny
„Ach, koľko je tu zas buriny okolo tých ríbezlí,“ konštatuje jedna zo 
senioriek, ktorá síce prišla do Mestského ovocného sadu v Petržalke 
na prednášku, ale hneď zamieri ku kríčkom a začne burinu plieť. 
Nezisková organizácia Stále dobrí sa v mestskom sade snaží utvoriť 
skupinu „záhradkárov“. Pridať sa môžete aj vy.

Zbavte sa  
nepotrebných 
vecí
Mesto sa rozhodlo zjed-
nodušiť zber vecí do 
Mestského bazára a  rozší-
rilo zberné miesta. Jedno 
bude aj v Petržalke.

Podujatie  Mestský bazár sa 
bude konať  9.-10. októbra 

v areáli Komunálneho podniku 
na Bazovej 8. Vyzbierané finan-
cie budú použité na budovanie 
stabilného Bratislavského cen-
tra opätovného použitia. Na 
mieste bude možná aj bezkon-
taktná platba kartou.

V septembri prebieha zber. 
Jeho cieľom je zbaviť domác-
nosti nepotrebných vecí, kto-
ré by sa inak stali odpadom 
a dať im tak druhú šancu. Ak 
máte doma niečo, čo už ne-
potrebujete, ale mohol by si 
to na bazáre za symbolickú 
cenu kúpiť niekto iný, môžete 
to priniesť do 2.10.2021 klasic-
ky do  centrály OLO na  Ivan-
skej  ceste 22 každú  stredu 
(okrem 15. 9.) od 12.00 do 
18.00 h, v  piatok a  v sobotu 
od 8.00 do 18.00 h. Aktuálne 
je však možné priniesť to aj do 
zberného dvora v  Petržalke, 
a  to v  pondelok 27. septem-
bra od 12.00 do 18.00 hod. 

Prvé dve kolá Mestského 
bazáru ušetrili Bratislavu od 
21 ton nepoužívaných vecí, 
ktoré priniesli návštevníci 
počas júnového zberu a mi-
nuloročného septembro-
vého zberu.Viac ako 1500 
návštevníkov si vďaka tomu 
osvojilo takmer 8-tisíc vecí 
s hmotnosťou viac ako 8 ton. 
Za nákup vyzbieraných vecí 
prispeli ľudia celkovo sumou 
vyše 11-tisíc eur.  (kr)

Zelená oáza na Macharovej je pekná,  
ale zatiaľ opustená 

Väčšina ľudí rešpektuje plot pri vstupe do 
Mestského ovocného sadu a dnu nevstupuje. 

Nielen miestni by boli radi, keby ploty už 
zmizli a oni by sa v ňom mohli prejsť, porela-
xovať, prípadne sa zapojiť do nejakej aktivity. 

Pri našej návšteve sme si 
všimli pekný vŕbový plot, 
ale aj bujnejúcu burinu 
medzi kríkmi ríbezlí. Ako 
často sa robí údržba sadu?    

 Údržbu ovocného sadu 
aktuálne vykonáva Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy 
prostredníctvom zazmluvne-
nej firmy a  spoločnosť, kto-
rá má aktuálne Ovocný sad 
v  adopcii. Odburinenie zá-
honov prebieha raz mesačne, 
rovnako ako aj kosba trávna-
tej plochy, zálievka  vŕbového 
plota sa koná na týždennej 
báze, ošetrenie drevín pre-
bieha dvakrát ročne. Orezy 
vykonáva spoločnosť Ovocný 
strom, rovnako ako aj biopo-
strek proti voškám. Lavičky 
sú v ovocnom sade umiestne-

né vo forme amfiteátra. Osa-
denie smetných košov plá-
nujeme pred sprístupnením 
ovocného sadu verejnosti.  
Neziskovka Stále dobrí 
chce pre seniorov zabezpe-
čiť v  sade vyvýšené záhony 
a mesto vraj plánuje v blíz-
kosti aj úle. Aké aktivity 
chystáte v sade v najbližších 
mesiacoch?    

 Čo sa týka aktivít seniorov 
združených v Stále dobrí sme 
informovali v úvode, ale pred-
pokladáme, že tento ovocný 
sad by mohol byť verejnosti 
prístupný v budúcom roku po 
vybudovaní trvalého oplote-
nia. Z plánovaných aktivít by 
šlo o   prednášky o pestovaní 
a  orezoch ovocných drevín, 
letné kino a  podobne.  Otvá-
ranie sadu pre širokú verej-
nosť by malo zabezpečovať 
OZ Stále dobrí. Úle v  areáli 
sadu nateraz neplánujeme, 
uvidíme podľa záujmu do bu-
dúcna.    (in)

foto: Marian Dekan

S Í D L I S K OS Í D L I S K O

Mobilné oplotenie bude 
nahradené nízkym plotom, 
sľubuje mesto.

➤
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V marci tohto roku ste otvorili najväčšie očko-
vacie centrum na Slovensku v Národnom fut-
balovom štadióne. Koľko ľudí ste zaočkovali?

Očkovacie centrum v Národnom futbalovom 
štadióne je absolútne bezkonkurenčné čo sa týka 
kvality, kapacity i vybavenia. Trúfam si povedať, 
že také malé Švajčiarsko na území Slovenska. 
Od marca do augusta sme v ňom podali viac ako 
260-tisíc vakcín. Dovolím si tvrdiť, že práve vďa-
ka tomu má dnes Bratislavský kraj najvyššiu mieru 
zaočkovaných na celom Slovensku. A zásluhou 

toho pre nás na semafore COVID-19 svieti zelená.

Bratislavský  kraj  má  síce  najviac  zaočko-
vaných  ľudí,  ale  aj  tak množstvo  ľudí  stále 
váha. Prečo?

Úplne najčastejším dôvodom je, a myslí si to 
bezmála 60 percent obyvateľov kraja, že vakcí-
ny boli vyvinuté príliš rýchlo.

 
A boli?

Vírusy podobné novému koronavírusu sa 
po svete objavovali už pred dvomi dekádami. 
Vedci ich skúmali už vtedy, snažili sa vyvíjať 
lieky. Spomeniem napríklad SARS-CoV-1 alebo 
MERS. Výskum sa teda nezačal až po vypuknutí 
pandémie, ale oveľa, oveľa skôr. Ani testovanie 
nebolo ukrátené o čas, akurát prebiehalo niekoľ-
ko fáz súbežne. Čo sa týka vážnych vedľajších 
účinkov vakcín, ich výskyt je zanedbateľný – naj-
mä ak ich porovnáme s výskytom komplikácií pri 
covide. Veľa ľudí sa mylne obáva, že sa môžu 
prejaviť aj po rokoch. Na základe skúseností 

z histórie sa nikdy nič také nestalo.

Ktoré skupiny v kraji sú zaočkované najmenej?
Najmä mladí a zdraví ľudia. Majú pocit, že 

vakcínu nepotrebujú. No realita je iná. Stačí sa 
pozrieť na štatistiky hospitalizovaných. V ne-
mocniciach neležia s ochorením COVID-19 iba 
starší či chorí ľudia, ale aj mladí športovci. Nie 
je ich málo. Aj zomierajú.

 
Vidíte svetlo na konci tunela?

Áno. Je ním očkovanie. Je to najúčinnejší 
spôsob, ako sa čo najrýchlejšie vrátiť do nor-
málu. Pretože ďalší lockdown už nechceme. 
Ani si ho nemôžeme dovoliť.

Juraj Droba: 
Nechceme ďalší lockdown
S predsedom Bratislavského samosprávneho kraja sme sa rozprávali o tom, 
prečo sa ľudia boja očkovania a ako zabrániť ďalšiemu „vypnutiu“ krajiny.



Premenu námestia si svo-
jou aktivitou vyžiadali 

obyvatelia priľahlých domov. 
Mestskej časti schválil finan-
cie Úrad vlády SR koncom 
novembra 2019, revitalizácia 
mala prebehnúť do konca 
roka 2021. 

V  prvej etape má ísť o  de-
montáž stĺpov verejného osvet-
lenia, rekonštrukciu   spev-
nených plôch, osadí sa 9 
parkových lavičiek, tri smetné 
koše a jeden stojan pre bicykle. 
Zhotoviteľ upraví oplotenie pri 
ZŠ Černyševského a komplet-

ne vybuduje vonkajšie worko-
utové ihrisko. Predpokladaná 
hodnota zákazky bola stano-
vená na 169 538,00 € bez DPH 
a  kritériom na vyhodnotenie 
ponúk bola najnižšia cena. Až 
v  ďalšej etape pribudnú pit-
né fontánky, prvky náučného 
chodníka, výbeh pre psov či 
prekrytie so sedením, či vý-
sadba 57 stromov a revitalizá-
cia vegetačných plôch. 

Stroje aj s QR kódmi
V technickej správe autori 

projektovej dokumentácie 
Kašovský Kostka Architekti 
s.r.o konštatujú, že chodníky 
sú nedostatočne široké, tak-
že dôjde k ich rozšíreniu. Tie 
pôvodné budú odstránené. 
„Spevnené plochy sú navrho-
vané ako kombinácia drenáž-
neho betónu a mlatu.“

Oplotenie pri ZŠ Čer-
nyševského sa upraví tak, aby 
vznikol komfortný prístup na 
workoutové ihrisko a bežeckú 
dráhu. (Mestská časť plánuje 
v  ďalších etapách aj obnovu 
tartanu.)

Workoutové ihrisko, kto-
ré bude prispôsobené aj pre 
hendikepovaných, by malo 

mať vertikálny, horizontálny 
a šikmý rebrík, 12 hrázd, vyso-
ké bradlá pre vozičkárov, nízke 
bradlá, jednu šikmú lavič-
ku, na závesy na kruhy alebo 
boxovací mech, tri balančné 
stupienky, jednu poledance 
tyč a informačnú tabuľu s po-
pisom cvikov a prevádzkového 
poriadku. Projektanti v správe 
píšu, že doplnkom navrhnutej 
konštrukcie budú QRkódové 
“nálepky”, vďaka ktorým sa uží-
vateľovi ihriska po naskenova-
ní QR kódu zobrazia videoná-
vody cvičenia na jednotlivých 
prvkoch zostavy“. Dopadovou 
plochou bude liaty EPDM 
športový povrch.  (in)

foto: Kašovský Kostka 
Architekti s.r.o

Humbuk pre tri loďkyNápad umiestniť na 
Chorvátskom kanáli 
mólo, kde by si ľudia 

mohli za poplatok 
požičať loďku, vyvo-

lal búrlivú diskusiu 
a mnoho nesúhlas-

ných komentárov. 
Argumentom bolo 
najmä to, že človek 
ukradne zvieratám 
pokoj. Čo na to zo-

ológ?

Umiestnenia móla pre kotvenie plavidiel.

Na tomto úseku kanála by sa malo člnkovať.

Mapa trasy prevádzky plavidiel je 1,1 km. Hranica konca plavebného koryta je vymedze-
ná cestným mostom pri parkovisku Medissimo a druhá hranica je pri moste bunker B-S 13.

Nápad vzišiel od poslan-
ca Matúša Repku, ktorý 

ho predložil na petržalské za-
stupiteľstvo s ďalšími desiati-
mi poslancami. Malo by ísť 
o tri bezmotorové loďky, kto-
ré by mala v  správe mestská 
časť cez svoju organizáciu 
- Športové zariadenia Petr-
žalky. Poplatok za člnkovanie 
navrhli predbežne na 10 eur 
na hodinu. Plánovaná trasa 
má dĺžku 1,1 kilometra a ve-
die pri jazere Veľký Draždiak 
až po vojenský bunker B-S 
13 s  prístavným mólom pod 
mostom pri nemocnici na 
Antolskej ulici. Poslanci na 
realizáciu tejto aktivity vyčle-
nili 25-tisíc eur z petržalské-
ho rozpočtu.

Slovenský vodohospodár-
sky podnik s  návrhom sú-
hlasí, podmienkou je mať len 
jedno stanovište na nástup 
a výstup. Člnkovanie je podľa 

vodohospodárov vhodné len 
v období, keď je hladina zni-
žovaná (od marca/apríla do 
novembra/decembra), v  čase 
kosieb a  údržby by mala byť 
plavba zastavená.

Odporcovia nápadu argu-
mentujú ochranou prírody 
a  živočíchov. „Prečo plašiť 
ryby a  iné živočíchy, ktoré 
tam žijú? Veď blízko je veľké 
jazero, tam sa môžu vyšan-
tiť,“ vyjadril sa za všetkých 
jeden z  diskutérov na Face-
booku Bratislava – Petržal-
ka. 

Fakt je, že k  návrhu sa 
očakáva aj oficiálne vyjadre-
nie ochranárov. „Je pravda, 
že pri Chorvátskom kanáli 
hniezdia spevavce, aj vodné 
vtáky ako kačice či sliepočky 
vodné a  občas aj labute, ale 
hniezdia na brehu a  v  trsti-
ne,“ vyjadril sa Ján Kaľavský, 
zoológ zo Štátnej ochrany 

prírody. Ony sú dôvodom, 
prečo neodporúčajú člnkova-
nie hneď začiatkom mája. „Ak 
však ľudia počas člnkovania 
nebudú prirážať člny kdekoľ-
vek pri brehu, kde by mohli 
poškodiť chránené rastliny 
alebo vyrušiť nejaké živočíchy 
a pristávať budú len v mies-
te kotviska, v  letných mesia-
coch nevidíme v  tejto aktivite 
problém. Bezmotorové loďky 
vtáctvo rušiť nebudú.“ Trasa 
navyše končí pred chráne-
ným územím, do ktorého už 
člny nevojdú. Obávať by sa 
nemali ani tí, ktorým preká-
ža, že prídu o  pokojný, tichý 
kút na relax. Pôjde totiž len 
o tri loďky, ktoré si na kanáli 
možno ani nevšimnete. Keby 
ich bolo viac, podmienky by 
ochranári zrejme upravovali.    
„Takmer celá hladina kanála 
je zarastená leknami a tento 
úsek je jeden z mála vhodných 

na rybolov,“ namieta zas jeden 
z rybárov, ktorým loďky budú 
zavadzať. Môžu sa presunúť 
na iné miesto, tvrdia oponen-
ti. A protireakcia? „Dať 25-ti-
síc z petržalského rozpočtu 
na zábavu na troch loďkách 
a obrať desiatky rybárov o ich 
miesta, to má byť benefit pre 

všetkých obyvateľov?“ 
Odporcovia kritizujú aj 

samotných poslancov. Tí by 
podľa nich mali riešiť skôr 
rozbité cesty, chodníky či 
nedostatok miest v  škôlkach 
a nie člnkovanie. My si, nao-
pak, myslíme, že aj poslanecké 
návrhy na voľnočasové aktivi-
ty Petržalčanov sú prínosom 
a sú namieste. S veľkými váš-
ňami odmietať tri loďky, pri-
čom vôbec nie je isté, či o ten-
to druh voľnočasovej aktivity 
bude  záujem a prežije, je zby-
točné. Chorvátskemu kaná-
lu oveľa viac škodia tí, ktorí 
trstiny pri brehu zahadzujú 
odpadkami a  šialenci, ktorí 
dokážu znepríjemniť vtákom 
život aj z  brehu. Možno by 
bolo dobré skôr sa zamyslieť 
nad tým, ako zlepšiť kvalitu 
vody v ramene, resp. ako zni-
žovať zdroje znečistenia vody. 
To by malo vzbudzovať väčšie 
vášne. (in) 

foto: Matúš Repka, 
googlemaps

➤
➤

➤

námestie hľadá zhotoviteľa
Petržalka v týchto dňoch vyhodnocuje 
súťaž na zhotoviteľa I. etapy projektu revi-
talizácie Šrobárovho námestia.

Šrobárovo

30.9.

AKCIA DUŠIČKY

S Í D L I S K OS P O L O Č N O S Ť
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„Som presvedčený o tom, že  
v žiadnom inom kraji nenájdete také 
množstvo osobností, ktoré skvalit-
ňujú život obyvateľov a robia náš 
kraj krajším. Je pre mňa úžasné vi-
dieť, koľko zaujímavých osobností 
máme vo svojom okolí. Častokrát 
o nich ani nevieme a to je škoda. 
Verím, že o možnosť uctiť si takéto 
osobnosti neprídeme a spoznáme 
ďalšie zaujímavé mená. Tak nevá-
hajte a nominujte, určite máte vo 

svojej práci, v okolí, či doma ta-
kýchto výnimočných  ľudí,“ vyzval 
bratislavský župan Juraj Droba.

Nominácie môžu podať obyva-
telia kraja, občianske združenia či 
iné organizácie so sídlom v Brati-
slavskom kraji. BSK každoročne 
udeľuje ocenenia v kategóriách 
– Výročná cena Samuela Zocha, 
Čestné občianstvo BSK, Pamät-

ný list predsedu BSK a Historická 
osobnosť regiónu.

Od začiatku udeľovania ocenení 
ubehli už takmer dve desaťročia 
a za ten čas bolo ocenených viac 
ako 180 laureátov. Patria medzi 
nich vedci, umelci, pedagógovia, 
lekári, športovci či ľudia pôsobiaci 
v sociálnej oblasti. Ocenenia BSK 
sú poďakovaním za ich prácu, 

elán, tvorivosť, sú znakom toho, 
že si zaslúžia uznanie. V Sieni slá-
vy BSK nájdete aj osobnosti ako 
sú Emília a Magdaléna Vášáryová, 
Mária Kráľovičová, Marta Sládeč-
ková, Eva Rysová, Juraj Kukura, 
Daniel Hevier, Mikuláš Huba, Peter 
a Pavol Hochschornerovci či Hilda 
Múdra. A v ostatnom 18. ročníku 
získal cenu i pán Milan Lasica.

Návrhy na kandidátov treba po-
sielať do 20. septembra 2021. Sú-
časťou nominácie musí byť súhlas 
a podpis nominovaného, struč-
ný životopis alebo ekvivalentný 
záznam aktivít a úspechov v prípa-
de nominovanej organizácie, ako 
aj podpis nominujúceho. Prihlaso-
vací formulár a bližšie informácie 
nájdete na internetovej stránke 
Bratislavského kraja:
bratislavskykraj.sk/ocenenia

Nominujte osobnosti na ocenenia 
Bratislavského kraja

Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) otvára možnosť 
navrhnúť výnimočné osob-

nosti na získanie ocenení za 
rok 2021. Nominácie môžu 

podať obyvatelia kraja, 
občianske združenia či iné 

organizácie so sídlom v Bra-
tislavskom kraji. Uzávierka 

návrhov na kandidátov je 
20. septembra.

Slávnostný galavečer 2021: predseda BSK Juraj Droba



Test, či dokážeme parkovať len na 
označených miestach 
V týchto dňoch už prebieha značenie prvej 
petržalskej zóny v rámci PAAS (Bratislav-
ský parkovací asistent), a to na Dvoroch 4. 
Online stretnutie zástupcov mesta s obyva-
teľmi ukázalo, že miestni sa najviac obávajú 
zjednosmernenia Černyševského. Zástup-
covia mesta však presviedčajú, že kvalita 
ich parkovania aj verejného priestoru sa 
zlepší.

Dvory 4: 

Ako povedal starosta 
Petržalky Ján Hrčka dô-

vodom, prečo budú ako prvé 
v Petržalke „uzatvorené“ Dvo-
ry 4 je, že množstvo ľudí tu za-
parkuje a  prestupuje na elek-
tričku. Po predĺžení trate sa 
títo ľudia rozdistribuujú po jej 
obvode, skôr ako v roku 2024 
to však nebude. Navyše bolo 
spoplatnené parkovisko na 
Tyršovom nábreží, čo spôsobí 
ďalšie vytláčanie áut smerom 
do sídliska.

Čo vlastne znamená 
uzatvorenie zóny? 

Mesto vyznačí parkovacie 
miesta, ale aj pásy, na ktorých 
sa bude dať legálne parkovať. 
Ostatné neoznačené mies-
ta, na ktorých sme aj zvykli 
parkovať doteraz, na chod-

níku, na zeleni, pri krajnici, 
v  oblúkoch na parkoviskách, 
budú „za pokutu“. Podľa Pet-
ra Hercega, splnomocnenca 
primátora pre parkovaciu po-
litiku to spriechodní chodní-
ky a uľahčí život aj cyklistom, 
rodičom s  kočíkmi či imo-
bilným. Tomu však predchá-
dza značenie, ktoré by sa už 
v týchto dňoch malo robiť po 
minizónach a v dni prác tam 
bude zákaz vjazdu. Harmo-
nogram prác nájdu obyvatelia 
na webe paas.sk, priamo na 
mieste bude dočasne doprav-
né značenie, ale aj informáto-
ri. Úseky bude čistiť, mesto 
plánuje aj opravy výtlkov, na 
väčšie rekonštrukcie sa však 
nechystá. Obyvatelia sa sťažo-
vali najmä na kvalitu vozovky 
na Mánesovom námestí 1 

– 8. Starosta súhlasil, že ide 
o jednu z najhorších a dodal, 
že patrí k  úsekom, ktoré má 
mestská časť v  pláne opra-
viť. Na margo rekonštrukcie 
parkovísk na Wolkrovej 13-
15 však skonštatoval, že par-
kovísk v  podobnom stave sú 
v  Petržalke stovky, mestská 
časť chce začať s  tými naj-
horšími, ale keďže ide o  mi-
liónové investície, nejaký čas 
to potrvá. Výťažok z PAAS by 
však mal slúžiť aj na takéto re-
konštrukcie.

V Petržalke už máme skú-

senosti, že hoci značenie 
miest bolo vopred avizova-
né, nie každý ho rešpektoval. 
Mesto avizuje, že autá, ktoré 
zostanú v miestach značenia, 
vypracú – buď preložia alebo 
odtiahnu na druhú stranu uli-
ce či na parkoviská v okolí. Ak 
Petržalka poskytne kontakt 
na vodiča, ktorý má vďaka 
petržalskému parkovaciemu 
systému, budú ho kontakto-
vať.

Pripravte sa na zmeny
Mesto potrebovalo získať 

legálne parkovacie miesta, 
preto znižuje počet jazdných 
pruhov na Farského a  Čer-
nyševského (aj pri Tatra ban-
ke), kde z toho dôvodu ruší aj 
zbytočný odbočovací pás. 

Pri škole na Černyševského 
zmení šikmé miesta na kol-
mé, čím sa počet parkovacích 
miest zvýši o  15-20 percent. 
V  celej lokalite budú vyhra-
dené miesta na krátkodobé 
zastavenie – napríklad pred 
školou na zastavenie a  vylo-
ženie detí, pre zásobovanie, 
kuriérov, donáškovú službu...

Aby však bolo možné za-
chovať viaceré parkovacie 
miesta pri ceste, bolo nutné 
kvôli normám zjednosmer-
niť niektoré ulice. Práve tam 

smerovala väčšina pripomie-
nok obyvateľov. Po ich zváže-
ní mesto preprojektovalo časť 
Vavilovovej (pred domom 
č.1-7) od Farského späť na 
obojsmernú, hoci pôvodne aj 
s ňou rátali ako s jednosmer-
nou. „Na slepej netranzitnej 
vetve Vavilovovej je akcepto-
vateľný aj užší jazdný pruh 
v  krátkom úseku s  obojsmer-
nou premávkou práve pre-
to, že je to slepé rameno bez 
veľkej intenzity premávky. 
Vďaka užšiemu pruhu sa tam 
zmestia aj legálne parkovacie 
miesta,“ uviedol Peter Herceg 
ďalšiu úpravu. Mesto dopl-
nilo aj priechod pre chodcov 
medzi Billou a  Mánesovým 
námestím a  na križovatke 
Farského – Černyševského 
– Vavilovova budú kvôli bez-
pečnosti chodcov vybudova-
né ostrovčeky, aby chodci ne-
museli prechádzať naraz cez 
štyri pruhy. 

Zjednosmernenie Čer-
nyševského a  Jungmannovej 

Peter Netri z  projektového 
tímu parkovacej politiky 

uviedol, že podľa dát, ktoré si 
dali vypracovať, parkuje v  noci 
v oblasti 2758 na 2252 legálnych 
parkovacích miestach. „Po vy-
značení vznikne 2720 legálnych 
parkovacích miest,“ povedal, pri-
čom mesto odhaduje, že budú 
slúžiť pre zhruba 2400 parkujú-
cich vozidiel. Ubudnúť by mali 
autá nerezidentov, nákladné vo-
zidlá... Ako PAAS ovplyvní návyky 
ľudí, ako zareagujú nerezidenti, 

ktorí predstavujú až tretinu z ce-
lého počtu aktuálne tu parku-
júcich, v  tejto chvíli nevie nikto 
odhadnúť. Isté je len, že časť par-
kujúcich si prehlási trvalý pobyt 
alebo získa rezidentskú kartu na 
firemné vozidlo.

Do čísel nie je zahrnutých 
173 parkovacích miest v  ga-
rážovom dome na Wolkrovej, 
o  ktorého výstavbe aktuálne 
prebieha diskusia a v prípade 
zhody by mohol stáť v  roku 
2023.

Obyvatelia Dvorov 4 budú 
istý čas naraz aj v  petržal-
skom parkovacom systéme, 

aj v mestskom PAAS-e. Doma 
budú parkovať aj v  bielych 
(mestských) boxoch, v  iných 
častiach Petržalky v  mod-
rých.

Vraj dosť pre všetkých rezidentov

ulice prinesie podľa zástup-
cov mesta okrem parkovacích 
miest aj utíšenie tranzitujúcej 
dopravy a  jej vytlačenie na 
nadradené mestské komu-
nikácie. Na križovatke pred 
Tatra bankou má zreduko-
vať kolízie. Časy dojazdu po 
nových trasách podľa Petra 
Hercega výrazne nestúpnu. 
Protiargumentom jedného 
z obyvateľov však bolo, že sa 

výrazne zvýši počet áut na 
križovatke pri TPD, kde už je 
dnes množstvo kolízií s chod-
cami. „Áno, táto križovatka 
bude zaťažená viac. Je to daň 
za to, že upokojíme stred síd-
liska,“ skonštatoval dopravný 
projektant Ondrej Májek. 
Peter Netri z  projektového 
tímu parkovacej politiky však 
pripomenul, že tento uzol sa 
bude meniť s  výstavbou pre-

dĺženia električkovej trate. 
„Ako sa dostanem na Jun-

gmannovu 10-20 z Rusovskej 
cesty?“ zaujímala sa jedna 
z  obyvateliek. „Odbočí sa na 
Jantárovu a  príde na Jung-
mannovu zvrchu,“ reagoval 
Peter Netri, pričom priznal, 
že toto je bol jeden z najväč-
ších orieškov pri projektova-
ní. Tiež je to podľa neho len 
dočasný stav. „Po dobudovaní 

električkovej trate sa kom-
pletne prerobí aj križovatka 
Rusovská cesta –Námestie 
hraničiarov –Jantárova. Po-
tom už bude možné odbočiť 
do tejto oblasti aj od Námes-
tia hraničiarov.“

Kompletnú dokumentáciu 
nájdete na stránke www.paas.
sk/znacenie-zon/

 (in)
foto: Matúš Husár, magistrát

Na Pifflovej už začali 
značiť parkovací pás.

Túto časť Vavilovovej 
navrhlo mesto ako jed-
nosmerku. Po námiet-
kach obyvateľov zostane 
obojsmerná.

Tento odbočovací pruh sa zruší,  
aby bol priestor pre parkovacie miesta.

Na online stretnutí sa riešili aj nové trasy po zjednosmernení, po ktorých začnú ľudia 
jazdiť. Príklad porovnania trasy z Jungmannovej na Most SNP cez sídlisko, s trasou okolo 
sídliska, ktorá je kratšia. 

➤

➤

➤
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ako len spojnica medzi dvoma brehmi. 
„Čisto pešie mosty, ktoré majú funkciu 
promenády s  atraktívnym výhľadom 
priamo z  rieky, nájdeme v  mnohých 
svetových metropolách a  majú priná-
šať práve pokojný a  bezpečný prome-
nádny a pobytový priestor pre chodcov,“ 
hovorí Daniel Suchý, dodáva však, že 

obe spomínané štvrte prinesú aj kvalit-
nú cyklistickú infraštruktúru napojenú 
na existujúce cyklistické trasy na oboch 
brehoch, v  nadväzujúcich mestských 
častiach a  na Starom moste a  Moste 
Apollo. (pn)

Foto: JTRE, mestskezasahy.sk, Vallo 
Sadovsky Architects, shutterstock

Viac ako len spojnica medzi dvoma brehmi
Pešie mosty nie sú 

trendom posledných 
rokov, ale aj v sú-

vislosti s premenou 
miest z „automobi-
lových“ na „ľudské“ 

sa ich vo svete budu-
je čoraz viac. Nielen 
preto má však pro-
menádny most cez 
Dunaj šancu vziať 
prvenstvo v obľú-

benosti Starému 
mostu.

O pešom moste, ktorý má prepojiť 
centrálne námestia nábrežných 

štvrtí Eurovea City a Nové Lido, sa veľa 
hovorí, hoci jeho realizácii musí pred-
chádzať zmena územného plánu v časti 
Nové Lido. Zodpovedný hovorca a se-
nior  PR manažér JTRE Daniel Suchý 
však tvrdí, že diskusie predčasné nie sú. 
„Most má skutočne zmysel len vtedy, 
keď má čo spájať. A  výstavba prome-
nádneho mosta časovo nadviaže na 
výstavbu Nového Lida. Veríme však, 
že viacročný proces aktualizácie územ-
ných plánov by mohol byť v  dohľad-
nom čase dokončený. Preto považujeme 
aj diskusiu o promenádnom moste za 
aktuálnu,“ hovorí a vysvetľuje, že navr-
hovaná aktualizácia územných plánov 
má, okrem iného, vytvoriť aj podmien-
ky na vybudovanie pešieho mosta tým, 
že posúva centrálne námestie štvrte do 
polohy priamo oproti Námestiu M. R. 
Štefánika. „Ide o náročný projekt, ktorý 
si vyžaduje dôkladnú prípravu a bude 
slúžiť ľuďom desaťročia. Nie je to teda 
typ stavby, ktorá by podliehala rých-
lym módnym trendom.“

Dunaj dnes pretína trinásť peších 
mostov. V  Bratislave má však rieka 
šírku až 300 metrov. „Dunaj nie je 
mestská rieka, ale veľtok, preto aj pro-
menádny most bude výnimočný,“ po-
kračuje Daniel Suchý. „Okrem funkč-
ných a estetických kritérií musí splniť 
náročné technické požiadavky, limity 
podplavnej výšky v  plavebnej drá-
he a  premostiť aj inundačné pásmo. 
Tieto podmienky si tiež vyžadujú pre-

myslené riešenie bezbariérového ná-
stupu na most.“

Jedna vec sú technické požiadavky, 
druhá estetické. Architekti tvrdia, že 
bratislavské mosty majú svoj rytmus. 
Striedmy Prístavný most, Starý most 
aj Lafranconi. Medzi nimi atraktívny 
Most SNP s  pylónom a  Most Apol-
lo s oblúkom. Aký by mohol byť ten 
promenádny? Jeho definitívna podoba 
ešte nie je jasná, zámerom nedávnej 
súťaže študentov architektúry bolo 
práve otvoriť o nej diskusiu. 

Jeho jednoznačným benefitom, na 
ktorom stavali aj študenti, však je, že 
prinesie neobmedzený panoramatický 
výhľad na mesto z rieky bez toho, aby si 
ľudia museli vopred vybrať, ktorou stra-
nou sa vyberú a teda, aký výhľad sa im 
otvorí. Most bude atraktívny aj tým, že 
bude spájať nielen námestia dvoch častí 
moderného centra Bratislavy s kultúr-
nymi a spoločenskými inštitúciami ako 
SND a  potenciálne Národné kultúrne 
a kongresové centrum, ale aj nábrežné 
parky a promenády na oboch brehoch. 
„V Novom Lide máme ambíciu vytvo-
riť aj nábrežnú športovo-rekreačnú 
zónu s  obnovenou mestskou plážou 
Lido, ktorá prinesie Bratislavčanom 
a návštevníkom mesta priamy kontakt 
s  Dunajom,“ hovorí Daniel Suchý. Tá 
však okrem peších návštevníkov bude 
lákať aj tých na bicykli. Most spájajúci 
Euroveu a Nové Lido sa však už dnes 
prezentuje ako promenádny, a napriek 
cyklistickému boomu pre cyklistov ne-
bude. „Tento most chce byť totiž viac 

Viedeň má aj pontónový, ale...
Promenádny most v centre nemá Viedeň ani Budapešť. Pre chodcov a cyk-

listov dnes slúži vo Viedni most Steinitzsteg. Ten bol však pôvodne postavený 
ako obchádzková trasa pre dopravu počas opravy Severného mosta v  roku 
1996.

Viedeň má viacero peších mostov, ale väčšinou cez dunajské kanály. Zau-
jímavý je plávajúci most Ponte Cagrana. Ide o pontónový most pre chodcov 
a cyklistov cez Nový Dunaj, spája okres Kagran a Donauinsel. 

Aj primátor sníval  
o pešom moste cez Dunaj

Ešte pred zvolením za primátora Bratislavy prišiel Matúš Vallo ako architekt 
s projektom Mestské zásahy, ktoré majú aj rovnomennú webovú stránku. Na nej 
zverejňoval možné premeny Bratislavy s cieľom mesto zlepšiť. Jedným z nich 
bol aj peší most cez Dunaj. Situoval ho v mieste Au Café – Štúrovo námestie, 
kde priechody cez rieku existovali aj v minulosti. Aj jeho cieľom bolo prepojiť 
dve strany rieky, doslova „priblížiť park mestu“.

Moderné pešie mosty súčasnosti 
sú funkčné, estetické, samostatne 

fungujúce verejné priestory a  nové do-
minanty alebo identifikačné prvky miest. 

Súťaž, ktorú JTRE organizovala 
v  spolupráci so Stavebnou fakultou 
a Fakultou architektúry a dizajnu Slo-

venskej technickej univerzity v  Bra-
tislave a  Katedrou architektonickej 
tvorby Vysokej školy výtvarných ume-
ní v Bratislave, ukázala rôzne možnos-
ti prístupu ku konštrukcii a  dizajnu 
bratislavského promenádneho mosta 
a jeho napojenia na nábrežia.

Most ako dominanta mesta

Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, 
Stavebná fakulta STU

Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, 
Fakulta architektury, ČVUT Praha

Michal Križo, 
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Ocenené návrhy
 tanec je radosť

počas mesiaca 
september

telefonicky: +421 905 144 580, mailom: skola@elledanse.sk 
osobne po telefonickom dohodnutí: Vienna Gate, Kopčianska 8, Bratislava-Petržalka 

Viac info a rozvrh: www.elledanse.sk 

    ZáPis do 

  tanečnej šKoly
kurzy pre deti a mládež 

na školský rok 2021-22

Magistrát na svojej face-
bookovej stránke oznámil, 
že od 2. septembra začal 
s  kontrolou prostredníc-
tvom objektívnej zodpo-
vednosti.

Termín sa posúval z júla na 
august, napokon sa s kontro-

lami začína až v septembri. Ako 
nás ešte v  auguste informovala 
hovorkyňa magistrátu Katarína 
Rajčanová, v prvej fáze nebude 
pri kontrolách pomáhať skeno-
vacie auto, pracovníci ju budú 
robiť ručne. „Ide o  deväť zamest-
nancov mestskej polície, ktorých 
zdieľame s mestskou časťou.“ 

Súčasný časovo náročný 
postup kontroly parkova-
nia, osadenia papuče, návrat 
hliadky na odstránenie pa-
puče a vypísanie pokutového 
bloku nahradí fotodokumen-
tácia priestupku a systém au-
tomaticky odošle pokutu ma-
jiteľom áut. Človek si dôkazy 
o spáchaní priestupku môže 
pozrieť online na adrese uve-
denej v rozkaze.

Magistrát na stránke vy-

menúva priestupky, ktoré vie 
jednoznačne dokázať a bude 
postihovať. Ide o:
 parkovanie bez zaplatenia 

parkovného na miestach s 
plateným parkovným (rá-
tajú sa sem aj rezidenčné 
zóny)

 státie na chodníku bez za-
chovania legislatívne sta-
novej šírky na prechod

 parkovanie na zelených 
plochách

 zastavenie a státie na 
miestach vyhradených pre 
ZŤP bez preukazu ZŤP

 zastavenie a státie spô-
sobom, kedy je ohrozená 
bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky.
Sadzby v  prípade spácha-

nia správneho deliktu v rámci 
objektívnej zodpovednosti 
sú pevne stanovené. „ Pri 
porušení zákazu zastavenia 
a státia hrozí za spáchanie 
správneho deliktu držiteľovi 
vozidla pokuta vo výške 78 
eur,“ informovala nás hovor-
kyňa Mestskej polície Barbora 
Krajčovičová. „V  prípade, ak 
držiteľ vozidla do 15 dní od 

doručenia rozkazu pokutu 
uhradí vo výške 2/3 stanove-
nej sumy (t. j. 52 eur), tá sa 
považuje za uhradenú v plnej 
výške.“ 

Vyššia pokuta, v sume 198 
eur, hrozí len v  prípadoch, 
ak vozidlo bez príslušného 
povolenia parkuje na vyhra-
denom parkovacom mieste 
pre osobu so zdravotným 
postihnutím, ako aj vtedy, 
keď poruší zákaz zastavenia 
a státia na železničnom prie-
cestí, v podjazde a v tuneli a 
vo vzdialenosti kratšej ako 15 
metrov pred nimi a  15 met-
rov za nimi. Aj tu platí, že ak je 
pokuta uhradená do 15 dní, 
znižuje sa na 2/3 plnej sumy 
(t. j. 132 eur).

Ak si človek myslí, že 
priestupok nespáchal, môže 
podať odpor formou uvede-
nou v doručenom rozkaze. 
Takýto odpor po prijatí ob-
jasňuje mestská polícia, ktorá 
priestupok buď potvrdí, ale-
bo konanie zruší. Ak mestská 
polícia nevie skutok objasniť, 
odstúpi objasnenie doprav-
nej polícii na KDI. (pn)



Pilotné kontroly v Petržalke konečne začali
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Kontaktná osoba: Júlia Pavelová 
Tel. : 02 6825 5314, j.pavelova@salesianer.sk

Termín nástupu: ihneď

„Pracovník práčovne“ 
Ponúkaná mzda Pracovník práčovne (brutto) 650€

+ výkonnostné odmeny a príplatky podľa Zákonníka práce

SALESIANER MIETTEX s.r.o., Panónska cesta 3943, Petržalka
hľadá do svojej prevádzky práčovne pracovníkov a pracovníčky

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

PRÁCA V MODERNEJ PREVÁDZKE

Keď idete okolo Vavilovo-
vej, nedá sa prehliadnuť 

krásne upravená predzáhrad-
ka a rovno nad ňou na terase 
konštrukcia pavilónu. Ten po-
maly zarastá popínavými rast-
linami, okolo železného plota 
sa zas ťahá brečtan. Predsta-
vujem si, ako bude o pár rokov 
tento kúsok terasy príjemnou 

zelenou oázou, kde si budete 
chcieť posedieť, prečítať pri 
káve noviny alebo prelistovať 
knihu. To je aj víziou knihov-
níkov. 

Ako ožíva VAVILON?
Odpoveď je postupne. Mi-

nulý rok sa dali dokopy kni-
hovníci a nadšenci z OZ Kra-

Terasu na  
Jungmannovej 
treba opraviť

Počas online diskusie o zna-
čení parkovacích miest 

v  rámci PAAS na Dvoroch 4 
starosta Ján Hrčka uviedol, že 
zákon samospráve od 1. apríla 
umožňuje investovať do ma-
jetku, ktorý nie je jej, ale slúži 
verejnosti a  nemá známeho 
majiteľa. Lenže táto terasa ho 
má, takže je nutné, aby sa na 
rekonštrukcii podieľali všetci. 
Prítomná viceprimátorka Ta-
tiana Kratochvílová potvrdila, 
že stav terasy nie je dobrý 
a  aktuálne prebiehajú rokova-
nia mesta, bytového družstva 
a komunikujú aj s obyvateľmi, 
ktorí sú ochotní na opravu 
prispieť. „Bytové družstvo by 
malo urobiť stavebnotechnic-
ký posudok kľúčových častí 
terasy,“ uviedla. Nasledovať by 
malo stretnutie, ktoré vyrieši 
bezpečnosť a  následne aj re-
konštrukciu.

 (in)

„Terasa na Jungman-
novej je vo vlastníc-
tve Hlavného mesta 
a spravuje ju Bytové 
družstvo Petržalka,“ 
reagoval Daniel 
Bernát z referátu 
komunikácie Petr-
žalky na otázku, či sa 
samospráva zaoberá 
havarijným stavom 
terasy.

Knižnica na 
Vavilovovej dáva 

„svojej“ terase život 
„Človek nemusí prísť do knižnice za knihou, 

ale môže s ňou odchádzať,“ hovorí riadi-
teľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína 
Bergerová a pozýva všetkých Petržalčanov 
na terasu pobočky na Vavilovovej. Kedysi 

nevyužitý priestor vďaka ich vzájomnej 
spolupráci s OZ Krasy terasy ožíva, členovia 
knižnice ho využívajú ako čitáreň, nečleno-

via na oddych.

Terasa ožíva 
aj vďaka akciám 
ako sú verni-
sáže výstavy. 
Najkrajšie knihy 
Slovenska 2020 
si v knižnici 
na Vavilovovej 
môžete po-
zrieť až do 24. 
septembra. Tie 
z nich, ktoré 
má knižnica vo 
fonde, sa dajú 
požičať aj do-
mov, ale môžete 
si ich zobrať aj 
do čitárne na te-
rase a pokochať 
sa ich krásou. 

➤

DNESKEDYSI

sy terasy, pretože ich nadchla 
predstava premeniť ničotu 
pred pobočkou knižnice na 
Vavilovovej na funkčný ve-
rejný priestor. Terasu vyčis-
tili, natreli zábradlia, osadili 
črepníky, vyčistili plastiky na 
priečeliach a  osadili pavilón. 
Tak vznikol VAVILON – 
priestor, ktorý nemusí byť len 
čitárňou. 

V deň, keď sa vo VAVILO-
NE stretávam s  riaditeľkou 
knižnice Katarínou Bergero-
vou a  Luciou Adamekovou 
z  OZ Krasy terasy, v  ňom 
petržalská knižnica pred-
stavila Najkrajšie knihy Slo-
venska za rok 2020. Terasa 
zrazu žila. Mohli ste si tu 
s knihou v ruke posedieť, do-
konca poležať na ležadlách. 
Knižnica totiž disponuje 
mestským mobiliárom z pro-
jektov „Sadni si“ a „Ľahni si“. 
„K dispozícii je na terase vo 
výpožičných hodinách po-
bočky vždy, keď je pekné po-
časie. A  to nielen pre členov 
knižnice. Vítaní sú všetci,“ 
hovorí Katarína Bergerová 

o tom, ako knihovníci vychá-
dzajú od políc, aby boli bliž-
šie k  ľuďom. A  tí reflektujú. 
Tento typ sedenia sa knižnici 
osvedčil aj na troch ďalších 
pobočkách. Seniori si doobe-
da prídu prečítať noviny, deti 
vraj zas milujú ležadlá. „Už 
iba tá kávička chýba,“ hovo-
rím, načo Katarína Bergero-
vá reaguje, že aj to zvažujú. 
Zo začiatku aspoň v podobe 
kávomatu. 

Pomôžu  
„požičané“ rastliny

Hoci má terasa štyri ob-
rovské kvetináče, niekoľko 
menších na plote a  pod pa-
vilónom vegetačnú plochu 
z  rozchodníkov, ktorá mala 
zjemniť asfaltovú šeď, stá-
le sa mi to akosi máli. Lucia 
Adameková však vysvetľuje, 
že aj ich predstavy narazili 
na limity. „Pôvodne sme sem 
chceli umiestniť drevený al-
tánok, pretože drevo a  zeleň 
vždy zútulnia priestor. Len-
že drevo je ťažké a  ťažšie sa 
udržuje a  terasy už majú 

tiež niečo za sebou. Pri ich 
výstavbe sa, bohužiaľ, na 
vstavané kvetináče zabudlo 
a  statika nepustí.“ A  tak vy-
hrala lešenárska konštrukcia. 
Dnes sú to ešte holé trubky, 
ale Lucia hovorí, že sa s pani 
Kopčovou, čo sa pod VAVI-
LONOM stará o  záhradku, 
dohodli, že si „požičajú“ jej 
popínavé rastliny a  potiah-
nu ich hore. Spravili by tieň, 
ktorý táto južná terasa ocení. 
Plánujeme sem preto ešte 
natiahnuť oceľové lanká. Tie 
budú slúžiť jednak pre popí-
navé rastliny, jednak sa na ne 
budú dať osadiť obrazy, ak sa 
tu bude konať nejaká výstava. 

Plány s VAVILONOM to-
tiž knižnica má, hoci aj tie 
pribrzdila pandémia. „Stále 
sme v  akoby testovacom re-
žime. V ňom nám zatiaľ sta-
čia na terase štyri ležadlá, 
dva stolíky a  štyri stoličky. 
Veríme však, že na budúci 
rok už budeme mobiliár roz-
širovať a  zavítajú k  nám aj 
skupinky ľudí. Takí, čo si tu 
budú chcieť spraviť komorné 

stretnutie, prednášku, niečo 
premietnuť,“ hovorí Katarína 
Bergerová. „Na spríjemnenie 
pobytu zvažujeme púšťať aj 
tichú reprodukovanú hudbu 
a  okrem klasických čítačiek 
možno ponúknuť čitateľovi 
v  určitých hodinách aj re-
produkované čítanie. Tech-
nické zabezpečenie na to 
máme.“

Terasa je tu aj pre vás
„Vždy, keď som šla do po-

bočky, padol na mňa pri po-
hľade na prázdny priestor 
za bráničkou smútok... Preto 
sa veľmi tešíme z nášho pro-
jektu,“ hovorí Katarína Ber-
gerová. Podobne to majú aj 
miestni. Sú radi, že sa o roky 
nevyužitý priestor konečne 
niekto stará, je čistý, udržiava-
ný a neobsadzujú ho asociáli. 
„Veríme, že postupne si k nám 
ľudia nájdu cestu. Chce to 
čas. Zvyknúť si, že VAVILON 
tu je, je tu pre nich a môžu ho 
využívať,“ dodáva. (in) 

foto: in,   MČ Petržalka - 
Ivana Vrabľová

S P O L O Č N O S ŤS P O L O Č N O S Ť
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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.
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A.I.I. Technické služby s.r.o. 
prijme ihneď

●	VODIČ „B“, „T“  - 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
   do výšky 1,85 €/hod. brutto 
●	VODIČ „C“  - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto

●	RUČNÝ   - 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
 PRACOVNÍK   do výšky 1,45 €/hod. brutto

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aiits.sk

Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY
kontakt.: www.strecnianska.sk     www.ambulapraktika.com 

tel: 0905 592 157, 0907 793 767

Všeobecná praktická ambulancia 

Ambulapraktika s.r.o. 
Poliklinika Strečnianska 13, BA - Petržalka,

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás.  
Email: mudr.demian@ambulapraktika.com

V č. 8 na str.16 je uverejne-
ný článok „Nápis reservé 

nahrádza zákaz zastavenia“ 
venovaný zmene dopravného 
značenia vyhradených par-
kovacích miest. Máme jedno 
také v  rodine, tak ma to zau-
jalo.  

Deje sa to na základe vy-
hlášky, takže MČ neostáva 
iné, ako to realizovať. Ale 
dovolím si konštatovať, že 
nechápem dôvody tejto vý-
meny značenia, keď to bolo 
doteraz každému zrozumi-
teľné, plne funkčné a vložili 
do neho veľa prostriedkov.. 
Nahradiť značku označujú-
cu parkovacie miesto znač-
kou zákaz zastavenia aj keď 
s  dodatkom „vyhradené 
parkovanie“, je ozaj z  hľa-
diska logiky pritiahnuté za 

vlasy. Zákaz zastavenia je 
značka ktorá sa používa na 
komunikáciách, ale modré 
značky sú aj na parkovis-
kách, ktoré nie sú súčasťou 
komunikácií. Iné miesta 
sú vyznačené vodorov-

ným značením často tak, 
že sú „jedným kolesom“ 
súčasťou cesty a  druhým 
už na chodníku, ktorý je 
tiež súčasťou komunikácie. 
Vzniknú asi aj iné problé-
my - ak je v  rade parkova-

Tabuľkový smog v našom obytnom 
prostredí

cích miest pozdĺžneho par-
kovania jedno vyhradené 
miesto, tak značka zákaz 
zastavenia sa bude vzťaho-
vať len na toto jedno alebo 
si to budeme vysvetľovať, 
že je platná aj ďalej, tak, 
ako platia všetky značky 
až po miesto ich zrušenia? 
Naviac - doterajšia modrá 
bola aj farebne príjemnej-
šia a  tvarovo zosúladená 
s  doplňujúcim údajom ako 
červená zákazová kruhová 
kombinovaná so zbytočne 
veľkým nápisom. Aj zruše-
nie vodorovného značenia 
prečiarknutím rezervova-
ného miesta krížom pova-
žujem za zbytočnú prácu 
„naviac“, nie nových, kde 
sa to teda neurobí, ale tých 
starých, kde sa to bude 
musieť premaľovať. Ak 
si uvedomíme, že sa toto 
bude týkať možno niekoľko 
tisíc dopravných značiek 
na celom Slovensku, bude 
nás to stáť veľa z verejných 
prostriedkov, ale niekto asi 
na dodávke nových značiek 
dobre zarobí. V  súvislos-
ti s  množstvom - týchto 
a iných značiek je už  toľko 
(desať vedľa seba nie je nič 
ojedinelé), že ide doslova 

o tabuľkový smog v našom 
obytnom prostredí. 

 Bohumil Kováč, 
 Bratislava

(pozn. red. Petržalka má 
aktuálne približne 1900 
vyhradených parkovacích 
miest. Viac ako polovica 
z  nich patrí obyvateľom 
s ťažkým zdravotným postih-
nutím (ŤZP). Od 16. októbra 
2019 nové vyhradené parko-
vacie miesta  – okrem tých 
pre ŤZP obyvateľov samo-
správa nevydáva. Existujúce 
boxy s vyhradeným parkova-
ním však na požiadanie ma-
jiteľov o predĺženie povolenia 
môžu zostať v  platnosti až 
do zavedenia takzvanej celo-
mestskej parkovacej politiky 
alebo do zmien v   petržal-
skej parkovacej politike. Za-
čiatkom augusta bolo 1070 
boxov vyhradených pre osoby 
s  ŤZP, pre firmy a  živnost-
níkov bolo 159 boxov a  687 
boxov (35,9 %) pre fyzické 
osoby. V  rámci petržalské-
ho parkovacieho systému je 
momentálne približne 18 
500 modrých parkovacích 
miest,  vyhradené zaberajú 
asi 10,4 % z nich. Zdroj: petr-
žalka.sk)

Pri prechádzke sídliskom, 
pri vnímaní budov, každý 

registruje najmä úroveň príze-
mia – parteru stavby. Petržal-
ské bytové domy ho nemajú 
vábivý – tvoria ho prevažne 
steny pivníc s pivničnými ok-
nami prerušené vchodmi do 
domov. Je to tak preto, že naše 
panelové domy sa zakladali na 
pilotách, a  tak nemajú pod-
zemné podlažie. 

Z  pragmatických dôvodov 
dispozícia prízemia kopíruje 
pôdorys štandardného podla-
žia. Týka sa to aj lodžií, ktoré sú 
v bytoch zapustené a ich plocha 
je cca 2m2. Týmto opakovaním 
aj na prízemí vznikli zapuste-
né výklenky, v  sekciových do-
moch najmä za miestnosťou, 
ktorá bola pôvodne ako sušia-
reň alebo pred sklenou stenou 
vchodových “vestibulov”.

Ide zrejme o architektonic-
ký zámer členiť aspoň takto 
fádny parter. Že nejde o tech-
nické dôvody - lodžie nie sú 
tepelne ani vodotesne izolo-
vané - , svedčí to, že pod nie-
ktorými lodžiami je pivničná 
stena v  úrovni fasády. V  ta-
kom prípade tí, ktorí si zasklili 
lodžiu a spojili ju s kuchyňou 
sú na tom lepšie ako tí, ktorí 

urobili to isté, ale majú pod 
sebou výklenok s  nezateple-
ným podhľadom.

V  podstate samoúčelný 
výklenok je často miestom 

pre vetrom, ale, žiaľ, aj ľuďmi 
nazhromaždený neporiadok 
alebo stojisko pre motor-
ku. Pokiaľ je tento výklenok 
v  priamom kontakte s  chod-
níkom, je to v podstate dobré 
odstavné miesto – ak s  tým 
súhlasia vlastníci a  aj požiar-
nici, lebo stále ide o  súčasť 
domu. Tam, kde sú v predpolí 
trávniky a  pred výklenkami 
sú vysadené kríky, ktoré mas-

kujú neblahý parter, je zasa 
riziko asociálneho využívania 
výklenkov.    

Preto sa mnohé samo-
správy, najmä pod tlakom 
bývajúcich na 1. poschodí, 
snažia túto otázku riešiť. 
Tam, kde robia rekonštrukciu 
domu a  za nikou sú pivnice, 
je možné obvodovú stenu 
z  ľahčených tvárnic vybúrať 
a  posunúť na úroveň fasády. 
Pozor ale, zväčší sa tým plo-
cha spoločných a pivničných 
priestorov, čo by sa malo pre-
javiť v  listoch vlastníctva. Ak 
výklenok ostane, môže slúžiť 
aj pre motorky alebo bicykle. 
Existujú aj parkovacie kon-
tajnery, ktoré by sa sem dali 
inštalovať. Ďalším riešením 
je premeniť toto miesto na 
príjemné chránené sedenie, 
najmä, ak je pred ním pek-
ná predzáhradka. To si ale 
mnohí vlastníci na nižších 
poschodiach neprajú kvôli 
fajčeniu a hluku. Dajú sa sem 
vložiť aj veľké kvetníky, otáz-
kou je starostlivosť.“  (pn) 

foto: in

In memoriam bol za prí-
nos v oblasti vzdelávania 

a  športu ocenený Jaroslav 
Sopúch,  ktorý reprezentoval 
Slovensko v behu na super ma-
ratónoch, maratónoch a  pol-
maratónoch doma i v zahraničí. 

Katarína Kostková pre-
vzala cenu za celoživotnú 
prácu v  prospech petržal-
ských seniorov. V  súčasnosti 
pôsobí ako podpredsedníč-
ka Jednoty dôchodcov.

Pavlovi Šestákovi patrí 
ocenenie za aktivity v oblasti 
životného prostredia a  kul-
túry. Okrem iného bol inici-
átorom petícií za zachovanie 
prírodného charakteru Lúky 
vďaky pri Malom Draždiaku 
či petície proti výstavbe na 
Tematínskej ulici. 

Za prácu v  oblasti vzde-
lávania a  životného pros-
tredia si cenu prevzal Peter 
Drábik, ktorý je garantom 
Univerzity tretieho veku 
určenej pre seniorov. Ako 
vášnivý včelár pomohol pri 
založení obecnej včelnice 
vo Vajnoroch, čo ho viedlo 
k  vytvoreniu svojej vlastnej 
včelnice v  areáli Ekonomic-
kej univerzity. 

Barbora Filo, štatutárka 
Materského centra Budatko, 
získala cenu za pomoc ro-
dinám a  marginalizovaným 
skupinám.

Aktivista a  dobrovoľník 
Jakub Kuruc, o ktorom sme 
písali aj v  Petržalských novi-
nách, dostal cenu za stovky 
upratovacích brigád a  od-
straňovanie nelegálnych 
skládok odpadov.  (mh)

Pivničné výklenky - čo s nimi?

Ako by sa dali využiť v podstate samoúčel-
né, nevyužívané priestory pod panelákmi, 
píše profesor Bohumil Kováč, vedúci Ústavu 
urbanizmu a územného plánovania Fakulty 
architektúry STU.

Čo na to mestská polícia?
Motocykle parkujúce vo výklenkoch sú lepšie 
ako na chodníku alebo v parkovacom boxe, 
ktorých máme v Petržalke málo aj pre autá. Čo 
však hovorí zákon?

„Pokiaľ ide o  samotné vý-
klenky pod panelákmi, tu 

je potrebné v  prvom rade zistiť, 
resp. mať vedomosť o  tom, či je 
priestor výklenku v  súkromnom 
vlastníctve (je súčasťou bytového 
domu) alebo ide o  chodník,“ vy-
svetľuje Barbora Krajčovičová, ho-
vorkyňa Mestskej polície hl. mes-
ta SR Bratislavy. „Vo väčšine prípa-
dov ide o vlastníctvo súkromných 
osôb, ktoré ak s  takýmto spôso-
bom parkovania nesúhlasia, mali 
by si daný priestor zabezpečiť. 
O porušenie zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke by šlo len vte-
dy, ak by sa do priestoru výklenku 
vodič dostal jazdou motocykla 
po chodníku. Toto porušenie 
však musí byť hliadkou mestskej 
polície spoľahlivo zistené (vodič 
musí byť pri jazde po chodníku 

pristihnutý).Priestupcovi vtedy 
hrozí bloková pokuta do výšky 
50 eur.“ Dodáva, že v prípade, ak 
osoba motocykel na dané miesto 
odtlačí, je považovaná za chodca, 
nejde teda o jazdu po chodníku.

„Ak je priestor výklenku 
definovaný ako chodník, par-
kovanie motocyklov na ňom, 
obdobne ako aj v  prípade 
iných vozidiel,upravuje §52 
ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. 
o  cestnej premávke. Ten ho-
vorí, že vozidlo môže zastaviť 
alebo stáť na okraji chodníka 
priľahlého k ceste, pri ktorom 
ostane súvislá voľná šírka 
chodníka najmenej 1,5 m.“

Za parkovanie na chodníku, 
ktorý nie je priľahlý k ceste, je 
možné dostať pokutu do výš-
ky 50 eur. 

Osobnosti 
Petržalky
Aj tento rok ocenila 
samospráva šesť 
Petržalčanov, ktorí 
boli alebo sú príno-
som pre našu mest-
skú časť.

S P O L O Č N O S Ť / D O P R AVA VA Š E  N Á Z O R Y

PETRŽALSKÉ NOVINY 
čítajte aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk
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A to kedykoľvek. Pondelky, 
utorky a stredy od 13h do 

16h je však ihrisko vyhradené 
len pre seniorov. V tom čase im 
v centre aj požičajú gule a nájde 
sa tu aj niekto, kto im vysvetlí 
pravidlá a zahrá si s nimi. Veď 
v  DC na Vyšehradskej hráva 
petang rekreačne až 25 členov. 
„Preto sa na jeseň chystáme 
zorganizovať aj nejaký turnaj,“ 
hovorí Ružena Borzová a  teší 
sa, že okrem turistického od-
dielu a  stolnotenisových nad-
šencov, sa športové možnosti 
pre členov (ale nielen pre nich) 
rozšírili aj o petang. 

Petang je totiž pre seniorov 
ideálna hra. Ste vonku, s pria-
teľmi, stíhate sa porozprávať, 
máte pohyb aj zábavu. Na 
Vyšehradskej sú k  dispozícii 
aj štyri lavičky, už chýba len 
stolík s  občerstvením, ako je 
to bežné vo Francúzsku. „Aj 
ten možno pribudne,“ smejú 
sa seniori, ktorých tu v pon-
delok poobede stretávame. 
Ferko, vyše 80-ročný pán, 
upravuje ihrisko a  Ružena 
Borzová mi prízvukuje, že 
ihrisko majú nielen vďaka 

Ideálny šport  
pre seniorov

„Deti majú neďaleko ihrisko Jama a my máme 
petangovisko,“ hovorí vedúca Denného 

centra pre seniorov na Vyšehradskej Ružena 
Borzová. Seniori si ho doslova vyžiadali od 
starostu, ten súhlasil a dnes majú neďaleko 
svojej základne dve špičkové ihriská, ktoré 

oceňujú aj aktívni hráči petangu. Prísť si za-
hrať môžete aj vy.

Jednoduché pravidlá
Petang je určený pre dve 1-3-členné družstvá, ktoré sa snažia 

umiestniť svoje gule čo najbližšie k malej drevenej guličke, tzv. 
košonu. V hre jeden proti jednému, má každý hráč po tri gule. Prvú 
guľu hádže prvý hráč. Druhú guľu 
druhý hráč. Ak ten hodí guľu, ktorá 
je bližšie ku košonu, hádže opäť 
hráč č. 1. Ak nie, hádže hráč č. 2, 
a to dovtedy, kým nehodí „lepšiu“ 
guľu.Gule sa môžu vyrážať, posú-
vať, a to súperove aj vlastné.Keď sú 
už obaja hráči bez gúľ, hru vyhráva 
najbližšia guľa. Ak má hráč najbliž-
šie ku košonu dve gule, získava 
dva body, ak tri, získava tri body. 
Zápas sa hrá do 13. 

mestskej časti, ktorá doň in-
vestovala tisíc eur, ale aj vďa-
ka petržalskému poslancovi 
Jozefovi Fischerovi. Ihrisko 
bola jeho poslanecká priori-
ta (každý poslanec si môže 
zvoliť, na čo venuje 5000 eur, 
pozn. red.).

Vek nerozhoduje
„Petang hrávam aktívne, 

aj so seniormi. Chodieva-
li sme do Rančíka alebo na 
Tyršovo nábrežie, ale pre 
rekreačných hráčov nebo-
lo komfortné cestovať tam 
s  ťažkými guľami v  MHD,“ 
hovorí Rita Wagnerová, člen-
ka petržalského petangového 
klubu ŠK Guľový blesk, ktorý 
tiež prispel k  tomu, že dnes 
majú seniori kvalitné ihrisko 
na skok od centra. „Mestská 
časť akceptovala náš ná-
vrh na vybudovanie ihriska, 

z čoho sa veľmi tešíme, preto-
že pôvodne chceli robiť iden-
tické, ako je na Holíčskej. To 
má však zlý povrch aj podlo-
žie, nehrá sa na ňom dobre. 
Ihrisko na Vyšehradskej je 
iná liga.“ 

Rita Wagnerová priviedla 
k  petangu už veľa seniorov. 
„Vždy im hovorím: Robte, 
čo zvládnete a  tešte sa z  vý-
sledkov. Príďte,  vyskúšajte 
a uvidíte, že vás petang bude 
tešiť! Oceníte ľahkosť hry, aj 
pohyb na čerstvom vzduchu 
v komunite priateľov,“ hovorí. 
Celý život aktívne športovala 
a  hoci má už dnes preukaz 
ŤZP, je príkladom, že každý 
človek môže športovať, keď 
chce. „V petangu totiž ozaj ne-
rozhoduje vek, ale len chuť si 
zahrať.“ V Dennom centre pre 
seniorov na Gercenovej, kto-
rého je členkou, sú tri licenco-
vané hráčky, ktoré sa petangu 
venujú aktívne, teda hrávajú 
na turnajoch Slovenskej fede-

rácie petangu. „V našom klube 
Guľový blesk máme dokonca 
člena, ktorý hrá z  invalidné-
ho vozíka. Je v  Slovenskom 
tíme zdravotne postihnutých 
a chodí po svete hrať petang. 
Takže, kto chce, ten môže!“

ŠK Guľový blesk pod ve-
dením Patrika Šipoša plánuje 
na jeseň robiť aj ukážky pe-
tangu. „Budeme sa presúvať 
po rôznych ihriskách. Chce-
me predstaviť petang širokej 
mase záujemcov,“ pokračuje 
Rita Wagnerová s  tým, že 

bližšie informácie nájdu zá-
ujemcovia na ich facebooko-
vej stránke. Nevynechajú ani 
Vyšehradskú. Tam by mala 
v  dohľadnej dobe pribudnúť 
aj informačná tabuľa s  pra-
vidlami petangu, aj užívania 
ihriska. Aktuálne sa totiž deje, 
že si rodičia s deťmi zamieňa-
jú petangovisko s detským ih-
riskom. Zostávajú tu po nich, 
bohužiaľ, nielen hračky, ale aj 
neporiadok.   (in)

foto: in, archív R. W., MČ 
Petržalka

Ihrisko slúži nielen  
seniorom od 21. júna. 

Ružena Borzová (druhá zľava) hovorí, že ihrisko majú 
nielen vďaka mestskej časti, ale aj vďaka poslancovi Joze-
fovi Fischerovi. Ihrisko bola jeho poslanecká priorita.

Na petang aj bez gúľ
Na Národnom guľodrome na Tyršovom nábreží, neďaleko Au 

Café, sú veľkorysé priestory pre hru. Ak nemáte alebo sa vám 
nechce nosiť vlastné gule, organizácia Stále dobrí vám ich poskytne. 
Každý utorok o 9.30h tu hráva stabilná partia ľudí, ak sa chcete pridať, 
rezervujte si miesto, prípadne aj gule, na staledobri@gmail.com.

Zahrať si môžete aj v areáli reštaurácie Rančík, kde vám gule 
bezplatne zapožičajú.

Pozoruhodný 
tis
V Sade Janka Kráľa ešte pred 

niekoľkými rokmi dožíval 
pozoruhodný exemplár tisa 
obyčajného. Spájala sa s ním 
tradícia, podľa ktorej mal byť 
jeho vrcholec zostrelený v roku 
1809 počas obliehania Prešpor-
ka. V roku 1967 dosahoval tis 
výšku približne 12 metrov, jeho 
koruna bola široká okolo 20 
metrov a vek bol odhadovaný 
na 160 – 180 rokov. V priebehu 
ďalších rokov strom postupne 
vyschol. Jeho kmeň s obvodom 
približne 2,4 m sa však zachoval 
a možno ho vidieť neďaleko so-
chy Janka Kráľa.

Podľa dochovanej tradície 
pri ňom 31. augusta 1809 

pobudol sám cisár Napoleon 
a  spod jeho koruny hľadel na 
mesto Prešporok, ktoré krátko 
predtým navštívil. Strom sa 
neskôr stal známym ako Na-
poleonov topoľ. 

Zaujímavosťou je, že topoľ 
sa spájal aj s  menom maďar-
ského básnika Gyulu Revicz-
kého (1855 – 1889), ktorý časť 

svojho života prežil v  Preš-
porku. Prvú báseň venovanú 
svojej prvej láske napísal v háji 
na pravom brehu Dunaja, na 
ktorý spomínal aj vo svojej 
básni pod názvom „A pozso-
nyi ligetben“ z  roku 1880. 
V  roku 1906 maďarský žur-
nalista a básnik Sándor Dézsi 
prišiel s  myšlienkou uctiť si 
jeho pamiatku. Inšpiroval sa 
nápadom lyceálneho profeso-

ra Mártona Győrika, ktorý na 
niekoľkých stromoch v  Hor-
skom parku umiestnil tabule 
s básňami maďarských básni-
kov venovanými prírode. Déz-
si navrhol umiestniť na starý 
topoľ obkolesený kruhovou la-
vičkou pamätnú tabuľu s  tex-
tom Reviczkého básne. Tabuľa 
s  rozmermi 2,5×0,6 m, ktorú 
nechal vyhotoviť mestský 
okrášľovací spolok, bola od-

H I S T Ó R I A Š P O R T

  Príbeh  
 najznámejšieho petržalského stromu

Historicky pravde-
podobne najznámejší 

petržalský strom stál na 
Tyršovom nábreží v blíz-

kosti niekdajšieho prí-
staviska propelera. Išlo 
o topoľ, ktorý tu rástol 

zrejme od 20. rokov 18. 
storočia a patril k stro-

mom prvej generácie 
porastu vtedajšieho 

ostrova Mostná Niva.

halená v roku 1907. Na bielom 
podklade bol čiernymi písme-
nami uvedený text Reviczkého 
básne „A pozsonyi ligetben“ 
pozostávajúcej zo šiestich 
strof. Topoľ sa tak v  nasledu-
júcom období stal známym aj 
ako Reviczkého strom. Krát-
ko po vzniku Československa 
však bola pamätná tabuľa od-
stránená a spojitosť s Gyulom 
Reviczkým postupne upadla 
do zabudnutia.

Z dobovej tlače z roku 1928 
vyplýva, že zdravotný stav 
topoľa s  obvodom kmeňa 
približne 7,8 m bol zlý. Podľa 
vyjadrenia hlavného mestské-
ho záhradníka Klimu, život-
nosť bútľavého stromu bolo 
možné predĺžiť jeho zaplom-
bovaním. Potrebné finančné 
prostriedky v sume 7 000 Kčs 
sa podarilo získať v  krátkom 
čase. Bútľavina stromu bola 
vyplnená a  kmeň bol z  von-
kajšej strany spevnený želez-
nou obručou. 

O tom, že topoľ sa tešil veľ-
kej obľube verejnosti, svedčí 
aj spomienka politika a  pub-
licistu Bohuslava Chňoupeka, 
ktorý ho ale mylne označil za 
dub: „Napoleonov dub poznal 
každý domorodec. Strom bol 
taký chýrny, že si pri ňom 
dávali zaľúbenci schôdzky, 
mamky k  nemu vodili deti, 
učitelia školákov. Dokonca 

aj Hitler, keď po Mníchove 
navštívil okupovaný pravý 
breh, hľadel na Bratislavu 
spod konárov Napoleonovho 
duba v príslušnej póze s ďale-
kohľadom vodcovsky prilože-
ným k očiam, ako to zachytili 
dobové snímky.“

Aj napriek snahám o  jeho 
záchranu, strom postupne 
spráchnivel. V  roku 1955 sa 
na mieste, na ktorom stál, 
nachádzalo už iba jeho torzo. 
V  novinách Večerník z  roku 
1958 bola v  rubrike „Kritic-
ká kamera“ nastolená otázka, 
dokedy ešte budú petržalské 
nábrežie špatiť betónová vý-
plň a obruč zo starého topo-
ľa. Približne o  mesiac neskôr 
bola v  rovnomenných novi-
nách v rubrike „Ozveny“ uve-
rejnená správa o tom, že betó-
nová výplň spolu so železnou 
obručou boli 17. júna 1958 
v rámci akcie „Z“ odstránené. 

Mgr. Matej Čapo
foto: Ján Čomaj – Petržalka 

Engerau – Ligetfalu, Vydava-
teľstvo Marenčin PT, 

archív M. Č.

Napoleonov topoľ 
v 30. rokoch 20. 

storočia

Rita Wagnerová pri-
viedla k petangu už veľa 
seniorov.

➤

➤
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Erich  
Fromm

démo-      
nická  

bytosť,  
mora

vydula natrieskajú 
(hovor.)

slabá  
stránka

Pomôcky: 
item, kalá-   
ber, šelak,  
oro, divis  

zápach  
(v med.) 365 dní značka  

terbia
veľmi  
udrieš

končíme  
pečenie

oraním  
ubrala

1. časť 
tajničky

skratka  
telový-      
chovnej  
jednoty

skratka  
pre mon-    

signor

ortodon-     
tista

poskytol  
údaje

dobroditeľ  
(kniž.)  

3. časť 
tajničky

ručajček  
napádam

úponové  
miesto  
nitrid  
uránu

zatínalo

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

skratka  
severo-     
severo-     
západu

4. časť 
tajničky

hra v karty  
(zastar.)  
obtriem

maternica  
(anat.)  
trápiť  

(expr.)

nezhoda, 
konflikt

skr. pre  
a podobne 

typ rus.  
lietadla  

odnikade  
druh  

malého  
netopiera

drgnem

usúkaj  
(zried.)  

chápadlá  
(zool.)

malý šál  
prírodná  

živica

rozdrvil
zľahka 

plieskaš  
gauneri

Martina  
(dom.)  

mužské  
meno

Pomôcky: 
Alaman,  

rus, tergal  

mliaždil  
(expr.)  

nandu, ute- Vladimír  
(dom.)

zostúpite  
dolu  

rímske  
číslo 3

EČV  
Starej  

Ľubovne  
rapotanie  

ovládam

trochu  
pohrala  

veľa,  
mnoho

titul  
indických  
feudálov  
zauzľujú  

obruba
hamoval  

šabľa  
(bás.)

bremeno  
plápolanie  

(bás.)  

2. časť 
tajničky

pouličný  
predavač  

novín

typ  
ruského  
lietadla  

(Antonov)

potrhaj  
podnet, 

pohnútka 

husárska  
čiapka  
mesto  

v Poľsku

mali  
nejaký  
koniec

psovitá  
šelma  

pohlcoval 
tekutinu

spinka  
Staro-   

germán

okolitá  
(zastar.)

ponára  
ovalil 

(expr.)

taktiež  
(kniž.)  

skr. seve-   
rozápadu

Pomôcky: 
kamelot,  
abd, kal-    
pak, Poe  

zázračné  
slovo  
(bás.)

americký 
spisovateľ  
5. časť 
tajničky

obsypá-     
val sa  

feudálne  
sídlo

značka 
berýlia  
vytváral  
riadky

vojenská  
hodnosť  

v tureckej  
armáde

škodca  
hrachu  
rímske  

číslo 505

rozrýval  
mužské  
meno

otrok,  
sluha

hrubší  
konár  

uchopil 
(kniž.)

kame-      
ňolom  

6. časť 
tajničky

Demeter  
(dom.)  
poradie

rýľuj chvatne  
kulo

obmena  
osáľalo

kartová  
hra

rozdeľo-     
vací znak  

výkvet

druh vtáka  
značka  
kiloelek-     
trónvoltu

tŕnistý  
ovocný  

ker

pije  
(pejor.)

oválny 
výrastok  

pooblepuj

niekde,  
voľakde  
hrana  

(hovor.)

poľovalo

priateľ 
Bolka  

zlato, po  
španielsky

náladová 
pieseň  
grécke 

písmeno
udrelo  
ťažkým  
predme-     

tom

nech žije  
(z lat.)  
EČV  

Gelnice

veľká sova 
značka  
pre stat-     

tesla
skratka 

súhvezdia 
Plachty  
(Vela)

druh  
nekrčivej  
tkaniny

saním  
načerpá

orgán  
zraku

kozmický  
program  

USA
ututlávaš

K R Í Ž O V K A


