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Stromy ako tvrdý oriešok
FOTO: Ivana Vrabľová

Mestská časť naplánovala na jesenné obdobie veľký výrub stromov. Dôvod je jasný – ide o invazívne dreviny,
ktoré treba odstraňovať zo zákona. Ako Petržalka pristupuje k starostlivosti o dreviny, k ich výsadbe a výrubom?

TÉMA

Obyvatelia sa neraz na mestskú
časť obracajú s otázkami, prečo
dochádza ku konkrétnemu výrubu
stromov v danej lokalite
a často to berú s nevôľou.
Na jednej strane je to pochopiteľné. Stromy sú dôležité
a v sídliskových podmienkach
ich význam ešte rastie. Zachytávajú
prašnosť, vytvárajú protihlukové
bariéry, poskytujú tieň a ochladzujú
ovzdušie, viažu na seba živočíchy,
plnia aj estetickú funkciu... Petržalka patrí k tým zelenším častiam
Bratislavy, hoci mala kedysi prezývku betónová džungľa. Stromy
si však vyžadujú starostlivosť
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a dohľad, s čím súvisia aj nepopulárne výruby, ktoré môžu mať
rôzne dôvody. Aktuálny jesenný
výrub sa týka invazívnych stromov,
ktoré rastú predovšetkým v areáloch materských a základných
škôl. V pláne je odstrániť až 267
stromov. „Výruby invazívnych drevín
realizujeme priebežne počas roka, no
spomenutý masívny výrub v areáloch MŠ
a ZŠ sme sa rozhodli realizovať teraz,
v období vegetačného pokoja. Predtým sa
tejto problematike nevenovalo do takej
miery, ako by sa malo,“ ozrejmuje vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
Daniela Vašková Kasáková. Treba

pripomenúť, že invazívne dreviny
musí mestská časť odstraňovať zo
zákona, pretože sa s nimi spájajú
viaceré riziká. Ide najmä o dva
druhy stromov: pajaseň žliazkatý
a javorovec jaseňolistý. V minulosti
sa predovšetkým pajaseň často vysádzal, pretože bol odolný a rýchlo
rástol. Lenže vytláča pôvodné
druhy, jeho peľ je pre niektorých
ľudí alergénny, spôsobuje bolesť
hlavy a vracanie, listami aj koreňmi
pôsobí negatívne na iné rastliny,
vylučuje látku ailanton, ktorá bráni
v raste mnohým iným druhom
stromov. Semená pajaseňa majú
navyše veľkú klíčivosť a dokážu sa

uchytiť aj na miestach, ktoré sa na
prvý pohľad nejavia ako vhodné.
No a dospelý strom je ťažko zlikvidovateľný. „Momentálne realizujeme
celoslovenskú štúdiu odstraňovania pňov
pomocou mechanickej metódy a chemickej
metódy injektážou kyseliny pelargónovej.
V súčasnosti máme sledovacie obdobie
a na základe toho sa budúci rok rozhodneme, ktorá metóda je najvhodnejšia,“
hovorí Daniela Vašková Kasáková.
Ak sa odstraňuje invazívna
drevina, netreba začať správne
konanie. To isté platí aj pre výrub
stromov, ktoré bezprostredne
ohrozujú životy, zdravie alebo
majetok ľudí. V ostatných prípa-
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doch je potrebné požiadať o výrub
mestskú časť a následne okresný
úrad určí, aká mestská časť bude
v rámci správneho konania povoľovacím orgánom na výrub. Počas
správneho konania sa vykonávajú
miestne obhliadky a môžu sa
doň zapojiť občianske združenia,
ktoré spĺňajú podmienky v zmysle
zákona. Prirodzene, ak správny
orgán usúdi, že drevina nespĺňa
dôvody na výrub, vydá nesúhlasné
stanovisko. Výruby realizujú
pracovníci petržalského oddelenia
správy verejných priestranstiev.
Musia si však počkať na oficiálne
rozhodnutie, aby sa ním pri výrube
mohli preukázať. Občania sa totiž
zaujímajú o dianie a niektorí
dokonca volajú políciu.
Kedy je vlastne strom „odsúdený“ na vyrúbanie? „Keď je
prevádzkovo nebezpečný, keď zlyháva jeho
kmeň, je odhalená jeho báza, keď sa nekontrolovateľne odlamujú konáre, vtedy sa
musí z dôvodu ohrozenia života a zdravia
ľudí okamžite vyrúbať. Potom evidujeme
stromy, ktoré pomaly odumierajú a my ich
počas roka sledujeme. Pokiaľ vidíme, že
strom už nie je vitálny, začneme správne
konanie,“ vysvetľuje Daniela Vašková
Kasáková. Na jej oddelení sú štyria
pracovníci, ktorí každý utorok
a štvrtok prechádzajú svoj rajón
a kontrolujú stromy, pričom preverujú aj podnety od obyvateľov.
Samozrejme, výrub stromov
nerieši len mestská časť, ale napríklad aj firmy, ktoré robia stavebnú
činnosť. V prípade, že potrebujú

nejaký strom odstrániť, sú stavebníci povinní požiadať o výrub
a celá vec ide takisto cez správne
konanie.
Ak chce mestská časť vysadiť
náhradný strom za ten vyrúbaný,
musí požiadať magistrát hlavného
mesta o súhlas. Pri vyrúbanej
drevine sa určuje jej spoločenská
hodnota a v podobnej hodnote sa
potom realizuje náhradná výsadba.
Odborníci z oddelenia životného
prostredia sa rozhodli robiť ju
v jesennom období a túto jeseň
plánujú vysadiť 60 stromov. Z druhového pohľadu sa v Petržalke
najčastejšie vysádza javor a lipa.
„Pri každej výsadbe dreviny
musíme spĺňať niekoľko hľadísk.
Prvé – musíme mať náhradnú výsadbu
odsúhlasenú magistrátom,, svojvoľne si
vysádzať nemôžeme nič. Druhé – musíme nájsť miesta, ktoré sú na to vhodné,
teda pozemky, ktoré patria mestskej
časti, nie sú tam inžinierske siete a ich
ochranné pásma... No a v neposlednom
rade musíme brať do úvahy aj občanov,
kde tie stromy občania chcú a kde nie.
Napríklad pri bytových domoch väčšinou
obyvatelia stromy nechcú, lebo im
zacláňajú a tienia,“ ozrejmuje vedúca
oddelenia životného prostredia,
územného rozvoja a dopravy.
Strom môžu zasadiť aj samotní
obyvatelia, ale vždy sa s touto
požiadavkou musia obrátiť na
miestny úrad. Neraz sa totiž
stáva, že strom plánujú vysadiť na
nevhodnom mieste, prípadne si
zvolia nevhodný nepôvodný druh.
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Treba si pritom uvedomiť, že
o drevinu sa musí starať vlastník,
správca alebo nájomca pozemku.
A starostlivosť zahŕňa aj zavlažovanie, najmä v počiatočných obdobiach. Mestská časť to realizuje
aj prostredníctvom závlahových
vakov a najnovšie i závlahových
misiek, čo sú špeciálne upravené
výsadbové jamy. Ďalšou starostlivosťou môže byť kyprenie,
odburiňovanie a mulčovanie,
aplikovanie ochrán kmeňa proti
poškodeniu, realizácia výchovného
rezu... V prípade, že sa chce občan
starať o zeleň napríklad v okolí bytového domu, môže využiť projekt
Adopcia zelene.

Ak sa vrátime k aktuálnemu
výrubu invazívnych drevín v areáloch MŠ a ZŠ, zákon neprikazuje
za takýto výrub robiť náhradnú
výsadbu. Plánovaným výrubom
267 stromov v období vegetačného pokoja (1. októbra – 28.
februára) však mestská časť získa
aj pozemky na náhradnú výsadbu,
ktoré musí zo zákona mať. V minulom roku vysadila MČ 82 stromov a ďalšie na území Petržalky
vysadilo hlavné mesto a iní, takže
dovedna pribudlo v Petržalke 283
nových drevín.
dan
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AKO NA TO?
Nakúpte dňa 18. 11. 2021 v obchodnom dome Kaufland nad 30 €, preukážte sa pokladničným
bločkom na informáciách a dostanete nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 5 €. Akcia platí
v obchodnom dome Kaufland Petržalka – Danubia pre prvých 2000 zákazníkov. V prípade
neodovzdania všetkých poukážok v daný deň sa zvyšné poukážky odovzdajú zákazníkom
v nasledujúci/e deň/dni až do ich vyčerpania. Viac o akcii nájdete na informáciách
v obchodnom dome Kaufland Petržalka – Danubia na Panónskej ceste v Bratislave.
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Veľké
testovanie
na školách

Mestská časť Bratislava-Petržalka opäť ponúkla
zamestnancom materských a základných škôl v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti možnosť dať sa otestovať
PCR testami. Urobila tak predovšetkým v snahe zabrániť
šíreniu koronavírusu počas tretej vlny pandémie a zaistiť
čo najbezpečnejšiu prevádzku jej vzdelávacích inštitúcií.

AKTUÁLNE

Samospráva prebrala iniciatívu
do vlastných rúk po tom, ako avizovaná pomoc zo strany štátu buď
neprišla vôbec, alebo v nie dostatočnej miere. Druhým faktorom
pri rozhodovaní vedenia mestskej
časti bol enormný záujem priamo
zo strany učiteľov a zamestnancov,
ktorý bol dokonca väčší ako počas
prvej a druhej vlny pandémie.
Aj napriek tomu, že testovanie
funguje na dobrovoľnej báze, sa
na petržalskom zozname tentoraz
ocitlo takmer 800 zamestnancov
11 základných a 24 materských
škôl. Takýmto spôsobom sa otestovali aj zamestnanci miestneho
úradu, a to hneď po sviatku
všetkých svätých.
Samospráva testuje kolegov
nie antigénovými, ale spoľahlivejšími kloktacími PCR
testami. Vedenie mestskej časti
sa opäť rozhodlo pre variantu
testovania cez takzvané pooly,
čiže formou prvotného vyhodnocovania skupinových vzoriek.
To znamená, že vzorky približne
7 až 10 zamestnancov de facto
zmiešajú dokopy a vyhodnocujú
sa ako jedna. Až keď je táto spoločná vzorka pozitívna, pristúpi sa
k pretestovaniu každého z danej
skupiny osobitne.
„Vďaka skupinovému vyhodnocovaniu testovaných vzoriek vieme na jednej
strane pomôcť zabezpečiť bezpečnosť
našich učiteľov, kolegov aj detí a zároveň
výrazne šetriť náklady nášho rozpočtu.
Pre lepšiu predstavu, keby sme mali
každý jeden z 800 PCR testov v súk-

romnom laboratóriu vyhodnotiť zvlášť,
stálo by nás to zhruba 44 000 eur. Pri
našom skupinovom vyhodnotení vzoriek
nás to stojí asi 8 000 eur vrátane
nákladov na samotné testovacie sady,“
vysvetľuje finančné výhody testovania cez takzvané pooly starosta
Ján Hrčka.
Mestská časť tak dokáže za
jednorazové testovanie takéhoto
počtu ľudí ušetriť aj 35 000
eur. Ak by sa situácia naďalej
zhoršovala a testy by odhaľovali
pozitívnych, plánuje ho opakovať
na týždennej báze.
Alternatíva testovania v podobe
štátnych antigénových testov, ktoré
sú však spoplatnené sumou 5 eur
za test, by síce Petržalku pri 800
ľuďoch stála asi o polovicu menej,
no podľa jej šéfa by tieto výsledky
boli omnoho nepresnejšie.
V záujme ochrany zdravia
zamestnancov petržalského
úradu – ako aj obyvateľov, ktorí
ho navštevujú – ponúkla mestská
časť hneď po sviatočnom víkende
bezplatné PCR testovanie aj zamestnancom jej úradu, ktorý sídli
najmä v Technopole a v budovách
na Ulici Ondreja Štefanka. Využilo
to približne 130 zamestnancov.
Verejné základné školy, ktoré
Petržalka spravuje, majú aktuálne
približne 760 a materské asi 450
zamestnancov. Spolu so zamestnancami miestneho úradu a jeho
návštevníkmi ide o tisíce ľudí.
Mestská časť Bratislava-Petržalka
tiež v týchto dňoch pomáha Ústavu
epidemiológie Lekárskej fakulty Uni-
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verzity Komenského s organizáciou
celoslovenskej štúdie, ktorej cieľom
je zistiť prítomnosť a hladinu
protilátok proti vírusu SARS-CoV-2
u nezaočkovanej populácie. Približne 250 dobrovoľníkov z radov
Petržalčanov si tak mohlo v areáli
bývalej MOM Hrobákova 5, ktorú
počas druhej vlny pandémie zriadila
a prevádzkovala priamo mestská
časť, bezplatne overiť, ako je na tom
ich hladina protilátok.
V čase uzávierky novín sa
dostala Bratislava do 1. stupňa
ohrozenia na Covid automate, teda
do červenej farby. Odborníci sa
zhodujú na tom, že očkovanie je
v tejto situácii najúčinnejšie riešenie,
a vakcinácia je možná aj priamo
v Petržalke. Tunajším centrom

rýchlej vakcinácie sa stalo obchodné
centrum Aupark, ktoré víta
všetkých záujemcov v komornej
miestnosti na 1. poschodí medzi
predajňami Ozeta a Albi. Prísť
môžete bez registrácie každý deň
od 11:00 do 18:00 a na výber máte
z dvoch druhov odporúčaných vakcín Comirnaty (Pfizer) a Janssen.
Zhoršujúca sa pandemická
situácia si bude vyžadovať aj viac
tolerancie a zodpovednosti. Aktualizované informácie o platných
podmienkach a pravidlách sledujte
na stránke www.petrzalka.sk,
v každom prípade však stále platí
dodržiavanie hygieny, odstupu
a nosenie ochranných rúšok/
respirátorov.
red
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Ihriská, školy aj námestia.
Petržalka inovuje

V Petržalke aktuálne prebieha alebo sa skončilo niekoľko
renovácií a rekonštrukcií. Viditeľné zmeny sa udiali napríklad
na ihrisku na Rovniankovej ulici. Nie všetky zmeny sú takéto
viditeľné, no tie „skryté“ sú o to náročnejšie.

AKTUÁLNE

K rekonštrukciám, ktoré nevidí
každý Petržalčan, no ovplyvnia životy
stoviek z nich, patrí napríklad vynovená kuchyňa, jedáleň a skladovacie
priestory v ZŠ Anatolija Karpova
na Černyševského ulici. Najmä
kuchyňa a skladovacie miestnosti
mali rokmi a nasadením opotrebovaný itinerár, ako aj problém
so zatekaním. Tiež sa s nimi
ťahalo viacero technicky nie najlepšie
riešených problémov z minulosti.
Celkovo sa účet za opravy tentoraz

vyšplhal na približne 197 000 eur
a kuchynské zariadenie stálo petržalskú samosprávu ďalších asi 70 000
eur. Prácu kuchárkam uľahčia aj
nové panvice, nerezové stoly či varné
kotly. Samotná rekonštrukcia zahŕňa
výmenu obkladov, podláh aj stierok.
Inštalovala sa nová vzduchotechnika,
rozvody vody a elektriny.
Aktuálne prebiehajú práce na
revitalizácii Šrobárovho námestia,
kde sa rekonštruujú chodníky, stavia
sa workoutové ihrisko a upravuje sa

oplotenie ZŠ Černyševského. Ide
o prvú fázu revitalizácie. Dôvodom
skrášlenia Šrobárovho námestia je
najmä chýbajúce funkčné využitie
zelenej plochy, ktorá námestie nepripomína. Priestor je možné definovať skôr ako vnútroblok ohraničený
bytovými domami, polyfunkčným
objektom a priľahlými dopravnými
komunikáciami. Súčasná rekonštrukcia prebieha na základe pripomienok
miestnych obyvateľov. Na revitalizáciu priestoru Šrobárovho námestia
je alokovaných 200 000 eur z mimorozpočtových zdrojov mestskej
časti, ktoré budú využité najmä na
účely výmeny mestského mobiliáru
a obnovy vegetačných plôch.
Čoskoro by sa mali ukončiť

práce na multifunkčnom ihrisku
pri ZŠ Lachova. Ihrisko s tartanovým povrchom budú môcť oceniť
najmä vyznávači atletiky, tenisu,
volejbalu, streetballu či malého
futbalu. No a na záver to, čo je
najviditeľnejšie. Nielen preto, že
sa to týka verejného priestranstva,
ale najmä preto, že je to žiarivo
farebné. Reč je o pomaľovanom
ihrisku na Rovniankovej ulici.
„Outfluencer“ Marián Baláž, a.k.a.
Mario Bihary, sa spojil s writermi
z WallDesign a vytvorili Projekt ihrisko, aby sa kreatívnym spôsobom
pokúsili zatraktívniť ihriská pre
mladých a motivovali ich k pohybu
a spoločnému športovaniu.
red

Staňte sa sudcom z ľudu
Okresný súd Bratislava V aktuálne zhromažďuje zoznam navrhovaných kandidátov
na funkciu prísediacich do príslušných senátov
s volebným obdobím vymedzeným na roky
2022 až 2025. Navrhovaný kandidát musí spĺňať nasledovné podmienky:
• vek najmenej 30 a najviac 64 rokov;
• bezúhonnosť;
• spôsobilosť na právne úkony a zdravotná
spôsobilosť pre výkon funkcie;
• trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
• súhlas s voľbou.
Prísediacich volí na zasadnutí príslušné
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miestne zastupiteľstvo na základe návrhu
starostu, v prípade našej mestskej časti z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo
pracujú v obvode okresného súdu so sídlom
v Petržalke.
V prípade záujmu kontaktujte do
15. novembra referát organizačných vecí miestneho úradu MČ Petržalka mailovo na adrese
organizacne@petrzalka.sk alebo telefonicky
na čísle 02/68288822. Ak splníte všetky
požiadavky a následne vyplníte potrebné podklady, začlenia vás do zoznamu navrhovaných
kandidátov.
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Od asfaltérov
po zváračov
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Je to oddelenie s najvyšším
počtom pracovníkov. Podľa jeho
vedúceho Petra Slováka je ich aktuálne okolo 130. A ide o pracovníkov
najrôznejšieho zamerania. Od
koscov, pilčíkov a záhradníkov cez
elektrikárov, inštalatérov a maliarov
až po zváračov a asfaltérov. Ideálne
je, keď pracovníci zvládajú niekoľko
druhov činností. Okrem iného
sa tým zlepšuje zastupiteľnosť
chorých či dovolenkujúcich
zamestnancov.
Niektoré aktivity oddelenia
vníma verejnosť menej, iné
viac. K tým najsledovanejším
patrí kosenie, ktoré do značnej
miery ovplyvňuje kvalitu života
obyvateľov Petržalky a v sezóne patrí k najhorúcejším témam. Zvyčajne sa kosí päťkrát do
roka a venujú sa tomu tri skupiny
koscov. Podľa Petra Slováka má
kosenie najvyššiu prioritu a vzhľadom na to sa ráta aj s navýšením
počtu koscov a techniky. Túto
činnosť vo veľkom ovplyvňuje počasie a niekedy sa prakticky hneď
po ukončení jednej fázy kosenia

prechádza do ďalšej. Ale aj v čase,
keď kosci práve nemôžu kosiť,
majú čo robiť. Buď sa venujú
údržbe strojov, alebo čistia verejné
priestranstvá, zbierajú odpadky,
hrabú lístie, asistujú pri orezávaní
stromov a podobne.
K ďalším dôležitým činnostiam
oddelenia patrí práve orezávanie
stromov, prípadne ich vyrubovanie. Partie pilčíkov sa rozrastajú
napriek tomu, že je ťažké nájsť
skúsených odborníkov. Peter
Slovák spomína problém dlhodobého zanedbávania starostlivosti
o dreviny v Petržalke a aj to, že
bola realizovaná dodávateľsky
a v porovnaní so súčasnosťou
nevýhodne. „Tento rok boli prioritou
aj detské ihriská, kde sa staráme
o herné prvky, zeleň a v niektorých
prípadoch takisto orezávame stromy,“
dodáva Slovák a pokračuje: „Ďalšou
prioritou je rozširovanie kapacít škôlok,
najmä cez prerábanie školníckych bytov
a existujúcich priestorov na nové triedy.
A teraz je prioritné i čistenie kanálov
a asfaltovanie chodníkov, ktoré bude vo
väčšom meradle prebiehať na jar.“

PREDSTAVUJEME MÚ

Máte ich denne na
očiach, po celej Petržalke.
Robotníkov, ktorí upratujú
parkoviská, kosia trávu,
opravujú detské ihriská,
čistia chodníky, orezávajú
kríky... Máte na nich
nemalé nároky, o čom
svedčia časté podnety
a komentáre, ktorými
reagujete na ich prácu.
A veľké nároky na nich
kladie aj Mestská časť.
Ide o zamestnancov
oddelenia správy
verejných priestranstiev.

Pracovníci oddelenia zároveň
pravidelne čistia parkoviská,
maľujú čiary v rámci parkovacej
politiky, polievajú stromy, na
dennej báze čistia strojmi verejné
priestranstvá, kde sa zdržiava veľa
ľudí, čistia sa cyklotrasy, pešie
zóny, okolie škôl...
Činnostiam, ktoré vykonáva
oddelenie správy verejných
priestranstiev, sa donedávna venoval Miestny podnik verejnoprospešných služieb, vlani prešli pod
miestny úrad, kde vznikol na tieto
účely špeciálny referát a z neho sa
stalo tento rok oddelenie. „Starosta
razí filozofiu, že keď si tieto veci budeme
robiť vo vlastnej réžii, bude to lacnejšie,“
hovorí Peter Slovák. „Keď som na
úrad prišiel v júli minulého roka, bolo
tu len 60 ľudí a oveľa menej strojov.
Za ten čas došlo k veľkému nárastu
personálu aj techniky.“ A stále to
nie je konečný stav. Aktuálne vraj
chýbajú asfaltéri, vodoinštalatéri,
elektrikári, pilčíci, stolári, ruční
kosiči i murári.
Aj tak je však ľudí na oddelení
viac než dosť a riadiť jeho chod je

náročné. Ráno ešte pred začiatkom
pracovnej doby zisťuje vedúci
oddelenia s riadiacimi pracovníkmi
na rôznych úsekoch, koľkých pracovníkov budú mať k dispozícii,
následne sa určujú priority a rozdeľujú úlohy. Dôležitá je aj spätná
väzba počas pracovnej doby a po
nej. Na to sa využívajú mobilné
aplikácie, cez ktoré pracovníci
posielajú fotografie o vykonanej
práci a hlásenia, na základe ktorých
sa dajú operatívne riešiť vzniknuté
situácie.
Hľadajú sa aj spôsoby na zefektívnenie spolupráce s obyvateľmi
a jedným z nich môžu byť užšie
kontakty so zástupcami vlastníkov
bytov, ktorí môžu s oddelením
riešiť potrebné otázky a navzájom
si pomôcť.
„Tu sa na pracovníkov kladú veľké
nároky. Na našom oddelení treba vedieť
makať, zastať viacero odborností, byť
ochotný zdokonaľovať sa. Pracuje sa tu
na viac ako 100 percent,“ uzatvára
Peter Slovák.
dan
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AKTUÁLNE / PODNETY

Klubovňa už baví seniorov

Po mesiaci prevádzky spoločenskej klubovne pre petržalských
seniorov na Osuského ulici sa dá konštatovať, že si už našla
stálych návštevníkov a súčasne si získava nových seniorov. Čo
všetko sa dá v klubovni robiť, aký program ponúka a za akých
podmienok sa dá navštevovať?

AKTUÁLNE

Klubovňa je otvorená v pracovné dni od 10:00 do 16:00.
Dni v týždni sú síce tematicky
zamerané, ale dajú sa flexibilne
prispôsobovať všetkým novým
aktivitám a možnostiam.
Pondelky boli a naďalej budú
zamerané na športové aktivity
seniorov. Okrem pingpongovej
loptičky sa tam ozýva aj zvuk
hádzania šípok, krútenia figúrok stolného futbalu, relaxačná
hudba, pri ktorej si seniorky
precvičujú a posilňujú telo,
a ešte stále je priaznivé počasie
aj na petang v exteriéri. Čaká sa
takisto na prvých seniorov, ktorí
vyskúšajú nový biliardový stôl.
Utorky sú zamerané na tréning
mozgu. Cez rôzne prednášky,
besedy, spoločenské rozhovory,
vzájomné dialógy sa seniori veľa
dozvedia a môžu sa aj vyrozprávať.
V novembri si budú môcť vypočuť
zaujímavú prednášku Aromaterapia
s Marcelou Jedinákovou a Slušnosť
nikdy nemá dovolenku s Jankou
Chládeckou.
Stredy sú vyčlenené na tanec
a pohyb. So Zumbou Gold sa
začína od novembra. Keďže tanec
láka viac ženy ako mužov, môžeme

stredy označiť ako „babské“, kde
sú okrem tanca naplánované aj
stretnutia s vizážistkou, kaderníčkou či módnou poradkyňou.
Štvrtky patria kreatívnym
zručnostiam v tvorivých dielňach,
a šikovných seniorov je veľmi
veľa. Nielen takých, ktorí sa chcú
niečo nové naučiť, v niečom sa
zdokonaliť, ale sú aj takí, ktorí radi
prijmú úlohu supervízora a chcú
naučiť iných, v čom vynikajú.
Klubovňa pripravuje v rámci
spolupráce aj zameranie na pálenú
drobnú keramiku, pri ktorej si
seniori posilnia nielen trpezlivosť,
ale aj drobnú motoriku.
Piatky budú dňami úsmevu,
dobrej nálady, spevu, tanca
a hudby. Nebudú chýbať zástupcovia folklórnych súborov Melódia
a Petržalčanka. Veríme, že časom
pribudne aj pravidelná piatková
seniorská disko-tančiareň, lebo
petržalskí seniori sú moderní a vedia to „roztočiť“ nielen spevom,
ale aj tancom.
Nesmieme zabúdať na všetky
opatrenia súvisiace so súčasnou
pandémiou a režim O-T-P, čo
nám nedovoľuje obsadiť kapacitu
klubovne a organizovať všetky

FOTO: Ivana Vrabľová

plánované aktivity. Dodržiavanie
pravidiel a obmedzená kapacita
klubovne sú dôležité pred každou
plánovanou aktivitou. Záujemci
sa môžu informovať a prihlásiť
sa vopred na jednotlivé dni
osobne priamo v klubovni
alebo telefonicky na čísle 0947
487 300. Vzhľadom na dané
obmedzenia budú na jednotlivé
podujatia uprednostnení tí seniori, ktorí podobné podujatia
nenavštevujú v iných zariadeniach
a organizáciách.

V decembri čaká seniorov
prednáška o vianočných zvykoch
s renomovanou etnologičkou
Katkou Nádaskou a vianočné
tvorivé dielne. V spolupráci so
Strednou odbornou školou záhradníckou sa petržalskí seniori
dozvedia o pestovaní sídliskových trvaliek. Exteriér klubovne
navyše na jar zaplní bzukot včiel,
o ktoré sa budú starať petržalskí
seniori pod odborným vedením
skúseného včelára.
Janka Chládecká

VYBERÁME Z VAŠICH PODNETOV

Vďaka spolupráci viacerých referátov a oddelení bol vyprataný
priestor na Osuského ulici.
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Naši šikovní záhradníci sa postarali o úpravu krovín na Znievskej.
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RADA PRÁVNIKA / PODNETY

Rada právnika:

Nájom bytu a náhrada nákladov
vynaložených nájomcom
Tento príspevok je určený predovšetkým čitateľom, ktorí bývajú v prenajatom byte. Osobitne
v prípade dlhodobého nájmu rozumieme požiadavke nájomcov, ktorí si chcú prenajatú
nehnuteľnosť prispôsobiť svojim predstavám – vymaľovať interiér, reorganizovať nábytok či urobiť
dispozičné zmeny nehnuteľnosti, aby sa tak cítili čo najpríjemnejšie. S takýmto „zveľadením“ cudzej nehnuteľnosti sú okrem iného
spojené rôzne výdavky v závislosti od rozsahu konkrétneho zásahu do prenajatého bytu. A JUDr. Jakub Mandelík, PhD., odpovedá na
otázku, či vôbec, prípadne v akej výške a v ktorom okamihu vzniká nájomcovi nárok na náhradu takto vynaložených nákladov.

RADA PRÁVNIKA

Nájomná zmluva sa spravuje
najmä príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Súčasne
platí, že na nájom bytu sa vzťahuje
zásada zmluvnej slobody strán,
a tiež dispozitívna zásada, a teda
zmluvné strany sa môžu dohodou
odchýliť od príslušných ustanovení
zákona. Pre posúdenie nároku
nájomcu na náhradu nákladov
investovaných do prenajatej nehnuteľnosti bude preto dôležitá
práve úprava vzájomných práv
a povinností strán obsiahnutá
v nájomnej zmluve.
Vo všeobecnosti uhrádza
drobné opravy v byte súvisiace
s jeho užívaním a náklady
spojené s bežnou údržbou (napr.
maľovanie) nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených
s bežnou údržbou bytu upravuje
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia
Občianskeho zákonníka. S ohľa-

dom na už spomínanú zmluvnú
voľnosť sa však zmluvné strany
môžu dohodnúť, že dané náklady
bude v celom rozsahu hradiť
prenajímateľ alebo ich budú hradiť
zmluvné strany pomerne. Strany si
rovnako môžu v zmluve upraviť
aj ďalšie súvisiace otázky, ako je
splatnosť nárokov a pod.
Pokiaľ ide o stavebné úpravy
(napr. zmena stavebného či
funkčného usporiadania, zmena
rozvodov, vytváranie, rozširovanie
alebo zaslepovanie stavebných
otvorov atď.) či podstatné zmeny
prenajatého bytu (premiestnenie
kuchynskej linky do inej miestnosti,
trvalé nahradenie podlahových
krytín inými, výmena radiátorov, výmena vchodových či interiérových
dverí so zárubňou a pod.), tieto
je nájomca oprávnený uskutočniť
iba so súhlasom prenajímateľa. Ak
nájomca vykonal stavebné úpravy
alebo podstatné zmeny na prenajatej nehnuteľnosti bez súhlasu

prenajímateľa, je povinný odstrániť
dané zmeny kedykoľvek na výzvu
prenajímateľa. Bez ohľadu na
výzvu prenajímateľa je povinnosťou nájomcu uviesť byt po
skončení nájmu na vlastné náklady
do pôvodného stavu. Na druhej
strane, ak prenajímateľ súhlasil so
stavebnými zmenami a zároveň sa
zaviazal takéto výdavky nájomcovi
uhradiť, nájomca môže žiadať
preplatenie investícií do prenajatého
bytu, štandardne po ukončení
nájmu, ak nájomná zmluva neurčuje
inak. Z výdavkov, ktoré nájomca
uhradil, sa pritom odpočíta hodnota
obvyklého opotrebenia, ku ktorému
došlo užívaním bytu. Ak prenajímateľ súhlasil so zmenou, avšak
nezaviazal sa uhradiť dané náklady,
môže nájomca požadovať po skončení nájmu uhradiť protihodnotu
toho, o čo sa zvýšila hodnota bytu.
Osobitnú pozornosť odporúčame venovať najmä samotnej
forme a podstatným náležitostiam

nájomnej zmluvy, tiež zábezpeke
(tzv. kaucia/depozit) či iným
spôsobom slúžiacim na ochranu
prenajímateľa, spôsobu a lehotám
ukončenia nájomného vzťahu,
možnosti zriadenia trvalého či
prechodného pobytu v prenajatej
nehnuteľnosti, ako aj otázke vzniku
daňovej povinnosti na strane
prenajímateľa. Súčasne dávame do
pozornosti aj zákon č. 98/2014
Z. z. o krátkodobom nájme bytu,
ktorý upravuje niektoré inštitúty
súvisiace s nájmom bytu odlišne od
všeobecnej úpravy v Občianskom
zákonníku. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti čitateľom pred vstupom do nájomného vzťahu odporúčame vyhľadať právnu pomoc,
pretože práve precízne spracovaná
nájomná zmluva je spôsobilá byť
efektívnym nástrojom, ako sa
vyhnúť možným časovo a finančne
náročným sporom.

UROBME SPOLOČNE PETRŽALKU KRAJŠÍM MIESTOM PRE ŽIVOT. VAŠE PODNETY ZASIELAJTE NA PODNETY@PETRZALKA.SK.

Pracovníci oddelenia správy verejných priestranstiev zrepasovali
lavičky na Haanovej ulici.

Tieniace plachty na našich detských ihriskách, vrátane Ševčenkovej
ulice, sa pobrali na zimný spánok.
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ROZHOVOR

Šťastie sa má deliť
Darina Duffeková je vyštudovaná výtvarníčka, ktorá
dlho pracovala ako módna dizajnérka, no už viac
ako tridsať rokov pôsobí v DK Lúky. V súčasnosti
tam vedie výtvarný krúžok pre deti rôzneho veku aj
grafomotorické cvičenia pre deti predškolského veku.
Nerada počuje slovo „Neviem“, snaží sa deti vždy
motivovať k hľadaniu riešenia. Má s nimi kamarátsky
vzťah, ale nehovorí im len samé chvály.
Ako ste sa dostali k vedeniu
výtvarných krúžkov v DK Lúky?
Ani presne neviem. Veľa som
cestovala, či už do práce v Prahe,
ale aj po svete, čo sa nepriaznivo
podpisovalo na mojich deťoch,
najmä na dcére. Mala som pocit, že
som výtvarníčka, matka aj gazdiná,
že robím všetko, ale len okrajovo.
Že na nič nemám dostatok času.
Tak som sa chcela zariadiť, aby
som ho mala. Povedala som si, že
nepotrebujem veľa peňazí, že ide
najmä o deti. No a v novom DK
Lúky mal byť výtvarný ateliér, tak
som išla po tom. Nastúpila som
tam v roku 1989 na polovičný úväzok, od januára 1990 na trvalý.

ROZHOVOR

Od začiatku ste robili výtvarné krúžky pre deti?
Áno. A pracujem s deťmi
takým systémom, že ony ma
navádzajú, čo a ako chcú robiť.
Určité pravidlá mám a viem,
čo treba – že predškoláci musia
napríklad vedieť nakresliť
postavu a ja ich na to musím
naviesť. Nie je to však ako v škole,
je to voľnejšie, viac o deťoch. Deti
majú školy dosť, po vyučovaní by
mali trochu pookriať a oslobodiť
sa. Všade majú množstvo pravidiel,
samé zákazy a príkazy – aby nebehali, neskákali, nekričali, nechodili
po tráve... Deti sú z toho buď
zakríknuté, úzkostné a všetkého sa
boja, boja sa aj ozvať a opýtať sa,
alebo sú ako zbesnené a potrebujú
niekde vypustiť paru. V mojom
detstve sme chodili do parku,
boli tu veľké ihriská, liezli sme
stromoch, socializovali sa, delili sa
o veci... Teraz sa mi zdá, že rodičia
sa veľmi naháňajú a deti majú
málo slobody.
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Vy máte s deťmi kamarátsky
vzťah...
Áno, hoci nejaké mantinely
predsa len existujú. Keď napríklad
zaregistrujem tendenciu manipulovať s druhým, tak zakročím.
Na to som citlivá. U nás sa šikana
nemôže uchytiť. A nemám rada,
keď sú deti veľmi ticho, nevedia sa
porozprávať, zasmiať. To pre mňa
nie je dobrá vizitka. Som oveľa
radšej, keď sú uvoľnené a smejú
sa.
Predtým ste robili módnu
dizajnérku, čo je niečo celkom
iné. Ako ste sa pripravovali na
prácu s deťmi?
Metódou pokus-omyl. Spočiatku
som sa nevedela vyjadrovať tak,
aby mi deti rozumeli, môj jazyk
bol príliš odborný, ani som si to
neuvedomovala. Vysvetlila som im
veci, no keď sme mali ísť robiť,
nikto nezačal. Nevedela som, prečo.
Keď som si uvedomila, že je to pre
môj nezrozumiteľný výklad, snažila
som sa k deťom nejako priblížiť.
A tak som im začala kresliť, predkresľovať, čo bolo treba. Lenže
to bola ďalšia chyba. Deti sa totiž
začali spoliehať na to, že im všetko
nakreslím a oni si to len vyfarbia
alebo okontúrujú. Alebo portrét
som vysvetľovala tak, že najprv
si treba nakresliť hlavu a potom
vnútorné prvky tváre. Až som
raz uvidela niekoho, kto to kreslil
opačne – najprv oči, nos, ústa a až
potom k tomu nakreslil hlavu –
a vtedy som si uvedomila, že tie deti
nemusím cepovať, že treba robiť
tak a tak, lebo to môže fungovať
aj inak. Ide o to, aby bol správny
výsledný efekt, nie o to, akým
systémom k tomu dospejú. Prečo

FOTO: KZP/René Miko

FOTO: archív Dariny Duffekovej

by tie deti nekreslili tak, ako chcú?
Pochopila som teda, že to musím
nechať na ne. Ďalšia vec – korekcie
obrázkov. Spočiatku som ich
deťom robila automaticky, až kým
sa mi jedno dievčatko nerozplakalo,
že prečo jej čmáram do obrázku.
Premýšľala som nad tým a uznala,
že má pravdu. Veď ani mne by sa
nepáčilo, keby mi niekto čmáral do
diela. Odvtedy som sa detí vždy
pýtala, či im môžem zasiahnuť do
obrázku a urobiť opravy.

Takže ste sa učili z vlastných
chýb...
Urobila som ich veľa, než som
prišla na to, ako skombinovať rešpekt k deťom s ambíciou naučiť
ich niečo, doviesť ich niekam. Ale
zo všetkého najviac som im aj tak
chcela urobiť program, zábavu,
to, aby mali rady výtvarnú tvorbu.
Naše deti sú totiž v tomto smere
analfabeti, v škole sa len málokedy
zaoberajú pozeraním výtvarných
diel. A tak som raz začala deti
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ROZHOVOR

išlo o hodinu týždenne, neskôr dokonca o jednu za dva týždne. Veď
to sa nedá nič stihnúť. Povedala
som im, že nech si radšej ušetria
štyri hodiny a idú na výstavu, kde
sa budú s tými deťmi rozprávať.
Mať tak málo času na kreslenie, to
nemá význam. Vidím to na svojich
krúžkoch – ak je niekto pomalší
a nestihne si dokončiť robotu,
prestane ho to baviť, keď nevidí
výsledok. Tie deti sa musia tešiť
z toho, že to dokázali.
A čo ak sa stretnete s tým, že
sa deti niekomu posmievajú, že
nevie kresliť?
Nestretnem. Keď toto niekto
povie inému dieťaťu, dokážem
mu, že ani on nevie kresliť. Toto
si u mňa nikto nedovolí. Mrzí ma
však, že niektoré deti majú naozaj
veľký problém s motorikou a nevedia ani dobre držať ceruzku.

ROZHOVOR

Prijímate do krúžku aj deti,
ktoré sa nijako zvlášť o kreslenie nezaujímajú?
Stále je taká tendencia
dávať do krúžku deti, ktoré
vedia kresliť. Ja však rovnako
rada prijímam aj deti, ktoré
to nevedia. Mám zopár detí,
ktoré potrebujú viac času, aby
si niečo osvojili, vyžadujú si
viac pozornosti. Mne to nevadí,
podľa mňa v každom niečo je a ja
to vydolujem. Neprijímam len deti,
ktoré nedokážu obsedieť, lebo tie
by mohli veľmi rušiť ostatných.

brávať po sobotách do galérií.
Takto som im približovala dejiny
výtvarnej tvorby a učila ich chápať
štýl. Keď deti videli tie diela, smiali
sa, lebo im nerozumeli. Potom
sme sa však začali o tom rozprávať
a poviem vám, že niekedy nám
nestačilo ani 5 – 6 hodín, tak sme
sa zarozprávali. Bolo to fajn.
Raz ma oslovilo ministerstvo, či
by som neurobila osnovy výtvarnej
výchovy pre osemročné gymnázium. Problém bol už v tom, že

Čo môže tento krúžok deťom dať?
Okrem vnímania kompozície,
spájania čiar, miešania farieb a ďalších vecí to najmä tým menším dá
to, že sa musia vedieť sústrediť na
splnenie zadanej úlohy a jej pochopenie. To nie je ľahké pre dieťa,
ktoré sa celý deň hrá. Jednoduché
je vymaľovávať, nad tým netreba
premýšľať, ale vytvoriť niečo, to
už je iné. Napríklad minule som
od nich chcela obrázok, ktorý
mal rozprávať nejaký príbeh. Pre
škôlkarov je najväčší problém, aby
nerobili len to, čo im nadiktujete,
ale aby vymysleli, čo budú robiť
a ako to vytvoria. To je problém
aj pre niektorých dospelých. Ja by
som chcela, aby sa tie moje deti
tešili, keď niečo vytvárajú. Aby
rozmýšľali, ako to majú vytvoriť

alebo ako urobiť radosť, napríklad
mame.
Mávali ste aj výtvarné kurzy
so seniormi. Čo to dávalo im?
Veľmi veľa. Keď chodili do
klubov seniorov, tam sa bavili
o svojich denných problémoch,
o chorobách, o deťoch, o tom, kto
zomrel... A u mňa sa rozprávali
len o umení a o výstavách. Ako
tvorcovia boli veľmi usilovní. Keď
som však bola mladšia a korigovala
som ich diela, stále mi oponovali
a snažili sa dokázať, že je to
správne tak, ako to urobili, hoci
nebolo. Ja som taký človek, ktorý
povie, čo je dobré, ale aj čo treba
opraviť. Oni chceli počuť len
pochvaly, to však nemôžem robiť,
lebo by sme sa nikam neposunuli.
Začali ma brať, až keď som zostarla. Vtedy pochopili, že tam nie
som na nejaké mudrovanie, ale aby
som ich viedla. Spätne mi hovorili,
že som im vtedy a vtedy dobre
poradila. A pamätali si také veci, čo
som si ani sama nepamätala.
Hovorili ste už o práci
s deťmi, ako ste pracovali so
seniormi?
Aj s nimi som začínala pri
rovných linkách, tak ako s deťmi.
Mala som napríklad 80-ročnú pani,
ktorú som musela učiť techniku
práce s vodovými farbami, lebo
s nimi nikdy nerobila. Seniori
robili to všetko strašne radi, lebo
sa vždy niečo nové naučili a to
ich potešilo. Potom to už išlo tak,
že sme si tie diela postavili pred
seba a každý povedal svoj názor.
My sme neboli vo vzťahu lektor
a žiak, boli sme skôr taký výtvarný
klub. Niektorí sa pri tom maľovaní
dokázali dostať do takej hladiny,
že prestali vnímať bolesti, trápenia, problémy, to, že sa pohádali
s vnukmi, s deťmi... A napokon
dosiahli to, že ich tie deti či vnuci
začali obdivovať. Jedna dáma vyzdobila obrázkami izbičku svojmu
pravnukovi, druhá darovala svoj
obraz synovi na promóciu, ďalšia
dcére, keď sa vydávala... To boli
také ich radosti, že po nich niečo
ostane. Po odchode do dôchodku
sa cítili nepotrební, no vďaka tomu
maľovaniu zrazu zistili, že aj ich
ešte môže niekto obdivovať. U seniorov som videla, do akej miery
som sa pričinila o to, že prosperujú

tak, ako prosperujú, lepšie ako
u tých detí. A boli aj vďační. Keď
sme mali vernisáž, popozývali si
kamarátky, kamarátov, rodinných
príslušníkov, bola to pre nich veľká
vec. Mňa výstavy stáli veľmi veľa
času a energie, je to práca navyše
a vždy som si po každej výstave
hovorila, že nikdy viac. Ale keď
som videla, že tí moji seniori si
už robia veci len tak do šuplíka
a prestáva ich to baviť, dala som
sa nahovoriť na ďalšiu výstavu.
Oni sa potrebovali ukázať.
Koniec-koncov, aj tie deti hneď
bežia za rodičmi, aby sa pochválili,
čo nakreslili. A my sme tu pre
druhých. Šťastie sa má deliť, tým
sme šťastnejší.
Vy sa ešte vraciate k svojej
tvorbe?
Áno, ale viac-menej len pre
potešenie moje a mojich blízkych,
najmä keď mám dlhšie voľno.
Veľké umenie potrebuje celého
človeka a ja sa tomu nechcem
úplne naplno oddať.
A čo módny dizajn, to bola
predsa špecifická disciplína?
To ma až tak nenapĺňalo. Moji
rodičia boli krajčíri, aj ja viem šiť
a nikdy som nemala konfekčné
šaty. Aj keď som si nejaké kúpila,
vždy som si ich pretvorila alebo
dotvorila. Najviac som šila pre
dcéru, keď bola malá. Ale že by
ma to nejako nadchýnalo alebo že
by som ľudí hodnotila, ako by sa
mali obliekať, to nikdy. V Prahe
v ateliéri sme chodili všetci v tom
istom, už sme tej módy mali plné
zuby. Ateliér bol na Příkopech
a keď sa vyberali v Ústave odevnej
a bytovej kultúry manekýnky,
baby stáli až po Václavák. Moji
kolegovia ich volali drahé vešiaky.
Lebo ony len stáli a stáli, na nich
sa modelovalo, vymeriavalo, robilo
sa všetko možné... To ma až tak
netešilo. Chodila som síce aj do
Paríža na prehliadky haute couture,
rada som si ich pozrela, aj som
sa trochu inšpirovala, ale nebola
to pre mňa podstata života. Pre
mňa je dôležité pracovať s ľuďmi
a robiť im radosť.
dan
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V polovici apríla 2021 sa
z osobných dôvodov vzdala pozície
prvej zástupkyne starostu mestskej
časti Bratislava-Petržalka Lýdia
Ovečková. Odvtedy výkonnú moc
v petržalskej samospráve zabezpečoval starosta Ján Hrčka a jeho
druhá zástupkyňa Jana Hrehorová.
Tá sa však od 1. novembra presunula na pozíciu prvej vicestarostky
a na voľnú pozíciu druhej zástupkyne bola menovaná poslankyňa
Iveta Jančoková.
Jančoková sa v rámci jej hlavných aktivít v petržalskom verejnom živote doteraz venovala
najmä oblasti školstva, kultúry
a sociálnych vecí. Avizuje, že
v tejto práci bude pokračovať
aj v novej výkonnej funkcii.
„Poslankyňou som prvé volebné
obdobie a do komunálnej politiky som
vstupovala s veľkými očakávaniami a chuťou posúvať veci k lepšiemu v prospech
obyvateľov. Po troch rokoch vidím, že to
nie je až také jednoduché, ako som si
myslela, ale zároveň vidím, koľko skvelej
práce sa v Petržalke robí,“ hovorí nová
vicestarostka.
Na spoluprácu s Ivetou Jančokovou sa teší tak starosta, ako aj
jeho prvá zástupkyňa. Jančoková
pôsobila niekoľko rokov v nadnárodnej korporácii, kde získala
skúsenosti nielen s projektovým
riadením, ale aj s prácou s ľuďmi.

Súčasťou aktivít súvisiacich s prípravou Koncepcie rozvoja práce
s mládežou je aj séria workshopov
zameraných na zisťovanie potrieb
mladých ľudí a podporu dialógu
s nimi. Tieto workshopy sa konali
za účasti predstaviteľov samosprávy
na základných školách Pankúchova,
Dudova, Lachova, Budatínska a na
strednej škole Hálova. „Je dôležité, aby
príprava dôležitých materiálov prebiehala
v spolupráci s každým, koho života sa
bude týkať a kto prejaví o spoluprácu záujem,“ uviedol starosta Pertržalky Ján
Hrčka. So študentmi SŠ Hálova diskutoval napríklad o ich návrhu
zriadiť na verejných miestach
bezplatné wi-fi. Zároveň im
chýbajú multifunkčné ihriská či
viac výbehov pre psov.
So žiakmi ZŠ Dudova sa
prišla porozprávať vicestarostka
Jana Hrehorová aj vedúca oddelenia školstva miestneho úradu
MČ Bratislava-Petržalka Andrea
Garanová. Žiaci si pochvaľovali
petržalskú prírodu a zeleň a prijali
by napríklad viac košov na odpadky, ihrísk či zábavných podujatí. Všetky workshopy sú pre deti
dôležité aj z toho hľadiska, že sa
učia počúvať názory iných a formulovať tie svoje. Na podujatiach
spolupracovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Petržalský mládežnícky parlament. dan

AKTUÁLNE

Mestská časť zbiera
názory mladých

AKTUÁLNE

Druhou vicestarostkou
sa stala Iveta Jančoková

FOTO: MÚ Bratislava-Petržalka

Počas rodičovskej dovolenky ich
zúročila napríklad v práci hlavnej
koordinátorky občianskeho združenia Malíček, ktoré sa venuje pomoci
rodinám s predčasne narodenými
deťmi. Ako sama tvrdí, získala tam
cenné skúsenosti v zdravotnej a sociálnej oblasti, venovala sa advokácii
v prospech rodín, fundraisingu, komunikácii či projektovému riadeniu.

„Pozíciu vicestarostky prijímam so
snahou pomôcť vedeniu mestskej časti
zrealizovať čo najviac rozpracovaných
projektov, investičných zámerov a koncepcií tak, aby sme si na konci volebného
obdobia mohli povedať, že sme urobili
naozaj maximum pre skvalitnenie života
Petržalčanov,“ uzatvára nová zástupkyňa starostu.
mh

reklamná správa

info@easyvet.sk
0903655648

Mánesovo námestie 7

- skvelý tím odborníkov
- kvalitné zariadenia
- férové ceny
- príjemné prostredie
- zvierací salón
- kaviareň pre psy
EasyVet.sk - veterinárna klinika Petržalka
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Ordinačná doba:

PO-PI 08:00 - 19:00
SO
09:00 - 14:00
NE
09:00 - 12:00

NOVEMBER 2021

ŠPORT

Petržalka športuje

to najzaujímavejšie zo sveta tunajšieho športu
Futbalistky už v semifinále
Slovenského pohára

ŠPORT

Petržalským futbalistkám sa
darí. Družstvo trénerky Ivany
Balážikovej postúpilo už do semifinále Slovenského pohára žien.
Vo štvrťfinále zvíťazili naše
dievčatá na ihrisku ViOn Zlaté
Moravce 1 : 0. Meno súpera
v boji o finále zatiaľ Petržalčanky nepoznajú. „Nebudem tajiť, že
myšlienky na finále sa nám núkajú, ale
nechcem predbiehať. Pred štartom súťaže
sme vnímali prihlášku do Slovenského

FOTO: FC Petržalka

Fantastický úspech TK Petržalka

Futbalisti striedavo úspešní

ŠPORT

Druholigová FC Petržalka
zastavila na chvíľu šnúru zápasov
bez výhry. Prvý triumf od 22.
augusta zaznamenala v domácej
dohrávke 12. kola proti Šamorínu
(20. október). Triumf to
nebol hocijaký. Petržalčania
rozdrvili svojho súpera 7 : 0,
do streleckej listiny sa dvakrát
zapísali Danek a Turčák, po
jednom presnom zásahu pridali
Nagy, Harba a Tvrdík.
Bieločierni bodovali aj v ďalších
dvoch októbrových zápasoch.

ŠPORT

Chlapci TK Petržalka triumfovali 2. októbra v celoslovenskom
finále 16. ročníka Detského
Davis Cupu s Nadáciou SPP.
V Národnom tenisovom centre
zdolali v chlapčenskom finále
TK Slávia STU Bratislava
4 : 1. Úspech petržalských
tenisových talentov je o to
cennejší, že na celoslovenskom
finále Detského Davis Cupu a Fed
Cupu sa každoročne zúčastňuje 12
tímov chlapcov a 12 tímov dievčat.
Celkovo sa do oblastných, regionálnych a celoslovenských bojov

zapojilo 1 500 detí, na projekte sa
už za 16 rokov existencie zúčastnilo vyše 21 000 detí.
Veľkú radosť neskrýval po
finálovom triumfe ani kapitán TK
Petržalka Ján Lörinčík: „Chlapci sa
už rok tešili na toto finále. Je to výborná
akcia, ktorá sa zväzu podarila a ktorá
je pre deti najväčšou motiváciou, aká
môže v kategórii do 10 rokov byť. Sme
radi, že to takto vyšlo, aj keď škoda,
že sa nemohol konať aj Peugeot Tennis
Day, aby sa deti mohli stretnúť so
slovenskými hviezdami. Celá akcia bola
zorganizovaná na vysokej úrovni.“ dp

V Púchove uhrali remízu 1 : 1, na
domácej pôde zase remízu 2 : 2 zariadil Petržalčanom v nadstavenom
čase striedajúci Haris Harba.
Ďalej sa však zverencom Mária
Auxta darilo striedavo. V Skalici
prehrali 0 : 2, a hoci v ďalšom
zápase s Námestovom zvíťazili
3 : 1, následne prehrali s Košicami
1 : 3. V zatiaľ poslednom zápase
sa Petržalčanom podarilo uhrať
bezgólovú remízu proti Trebišovu.
dp

Hokejisti s nabitým programom
V akcii sú aj hokejisti z HC
Petržalka 2010, ktorí reprezentujú
Petržalku vo viacerých kategóriách. Potešilo predovšetkým
vystúpenie panteríkov z kategórie HP3. Mladé hokejové
nádeje vyhrali zväzový turnaj
na bratislavskej HOBE, keď zapísali víťazstvá proti Slovakia Talents
a HK Ružinov ’99.

ŠPORT

FOTO: TK Petržalka

pohára ako doplnok k ligovej súťaži.
Teraz sme v novej situácii,“ prezradila
trénerka Balážiková.
Skvelé výkony podávajú dievčatá aj v najvyššej súťaži, aktuálne
figurujú na 4. mieste. „V lige máme
jasný cieľ, a tým je postup do top 5, ktorým by sme sa kvalifikovali do skupiny
bojujúcej o titul v nadstavbovej časti
súťaže,“ uviedla Balážiková pre web
FC Petržalka.
dp

V zápasovom dianí sú aj ďalšie
vekové skupiny. Starší žiaci sa
v sérii domácich zápasov otestovali
proti rovesníkom zo Slovana.
Dorastenci zas v dvojzápase na
domácom ľade privítali rovesníkov
z Nových Zámkov.
dp
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Aj ticho môže veľa povedať
Miestna knižnica Petržalka vychádza v ústrety žiakom
a študentom, ponúka aktívne novembrové relaxovanie
a pracuje na príprave obnovy knižnice na Vavilovovej.

KULTÚRA

November je mesiac, v ktorom
sa pre miestnu knižnicu naplno
rozbieha školský rok a tomu zodpovedá aj časť jej programu. „Na
toto obdobie viažeme viacero podujatí
spätých so školami, od materských až
po stredné,“ poznamenáva riaditeľka
knižnice Katarína Bergerová.
„Priestor dostávajú tradičné autorské
projekty ako Z lavice do knižnice či
Prvýkrát na strednú? Vyber knihu potrebnú, Učíme sa bez stresu, Zoznámte
sa s knižnicou, Nebojme sa povinného
čítania, Zažime si poéziu, ktoré nám
prinášajú množstvo nových čitateľov
z radov žiakov a študentov, nadväzujeme nové kontakty s klientami
centier a zariadení v Petržalke.“
Tak pre školákov, ako aj
pre starších ľudí a pamätníkov
môže byť podnetná výstava
Taká bola Petržalka, o ktorej sme
už informovali v predchádzajúcom
vydaní novín. Novinkou však je,
že pôvodne plánovaný októbrový
termín ukončenia výstavy sa posunul a záujemcovia si ju budú môcť
pozrieť v pobočke na Turnianskej
10 aj v novembri. Výstavu predĺžili
pre jej dobré ohlasy a úspech majú
takisto sprievodné podujatia, ktoré
sa s ňou spájajú – napríklad kvíz
o Petržalke, prednáška Viedenská
električka, stretnutia a rozprávania,
spomienky Petržalčanov.

Tiché putovanie je ďalšia aktuálna výstava v ponuke knižnice.
Vznikla v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti
Bibiana a predstavuje takzvané
tiché knihy, ktoré rozprávajú
predovšetkým obrazom. Tiché
putovanie prezentuje kolekciu 130
kníh z 35 krajín sveta, výstava sa
koná v pobočke na Prokofievovej
5 a potrvá až do konca roka.
V tej istej pobočke je na 26. novembra naplánovaný aj literárno-hudobný program Počúvadlo, projekt,
ktorý je návštevníkom knižnice už
známy. Opäť bude možné zažiť
príjemné čítanie kníh a počúvanie
hudby v podaní umelcov, knihovníkov a priateľov knižnice.
Petržalská knižnica zrealizovala
tento rok zatiaľ 191 000 výpožičiek
kníh a dokumentov, zorganizovala 105 podujatí pre kolektívy
a privítala 54 000 návštevníkov.
Elektronické služby a prístup do
knižného katalógu alebo databáz
sú dostupné denne 24 hodín denne
a 7 dní v týždni. Ponúka knižné
novinky v hodnote 50 000 eur.
Knižný fond pre výber čitateľov
tvorí 220 000 kníh. To všetko
radí petržalskú knižnicu k tým
najkvalitnejším, no definujú ju aj
iné ukazovatele, ako je napríklad
vzhľad jej priestorov, zariadenie

FOTO: Miestna knižnica Petržalka

a vybavenie interiérov. Práve na
skvalitnenie týchto prvkov sa
aktuálne sústreďujú na pobočkách
Vavilovova 24 a 26. „Sú to etablované
a veľmi navštevované pobočky, obľúbili si
ich celé generácie“ podotýka riaditeľka
knižnice. „Chystáme sa obnoviť ich
vnútorné priestory a zariadenie. Verejné
obstarávanie na projekt vyhral ateliér
Noiz.sk, teraz pracujeme na príprave
stavebnej časti úpravy priestorov. Projekt
je rozdelený na dve fázy, prvá sa týka
Vavilovovej 26, druhá Vavilovovej 24.
Obnova prinesie okrem modernizácie
priestorov a interiérového vybavenia aj
znovuotvorenie hudobného sektora, poly-

Seniorfest 2021 (1. 10. - 28. 10.)
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Súbor Petržalčanka | FOTO: KZP

Súbor Melódia | FOTO: Ivana Vrabľová

funkčný priestor na výstavy, stretnutia,
zábavu, spoločenskú činnosť, štúdium
a prácu. Čitatelia a návštevníci budú
môcť využívať priľahlú terasu. Knižný
fond pobočky dotvárajú sekcie s témou
Slovákov žijúcich v zahraničí, emigrácie
a vysťahovalectva a Fond regionálnej
literatúry s knižnými publikáciami
o histórii hlavného mesta Bratislavy
a jeho osobnostiach,“ vysvetľuje Katarína Bergerová s tým, že obnovu
finančne podporuje Mestská časť
Petržalka a Fond na podporu umenia. Obnova knižnice Vavilovova
26 by mala byť ukončená v budúcom roku.
dan
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ˇ
ˇ ´ Petrzalka
Vianocna
28. 11. - 22. 12. | Námestie Republiky
28.11. o 17.00

Slávnostné otvorenie vianočných trhov
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

5.12. o 17.00

Návšteva Mikuláša pre deti i dospelých
Stretnutie so starostom Petržalky Jánom Hrčkom

22.12. o 17.00

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE VIANOČNÝCH TRHOV

Vstup na vianočné trhy sa bude riadiť režimom platných pravidiel Covid semaforu.
Vždy aktuálny program Vianočnej Petržalky 2021 nájdete na WWW.KULTURAVPETRZALKE.SK.

OD NOVEMBRA 2021 V DOME KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

Kompletný program kultúrnych podujatí nájdete na www.kulturavpetrzalke.sk

SPOLOČNE EKO

Čistejšie verejné priestory sú bezpečnejšie

SPOLOČNE EKO

Nikto sa nechce prechádzať
verejnými priestranstvami, kde
z kríkov vykúka objemný či iný
nebezpečný odpad. Zväčša ide
o priestory, kde je veľa zelene
a odpad sa v nej takpovediac
dokáže stratiť, alebo o lokality,
kde sa z dôvodu výskytu ľudí bez
domova postupne zváža odpad
či pomôcky, ktoré im pomáhajú
zvládnuť prežiť noc vonku.
Sociálne oddelenie mestskej
časti Bratislava-Petržalka a referát
čistoty a poriadku v spolupráci
s mestskou políciou aktívne
a pravidelne monitorujú miesta,
kde sa dlhodobo vyskytujú ľudia
bez domova a verejné priestory
s rizikom vzniku väčších nelegálnych skládok. Vďaka spoločnému
monitoringu priestoru a spolupráci
miestnej samosprávy s ďalšími
subjektmi sa darí v prípade miest,
kde prespávajú ľudia bez domova,
zasiahnuť hneď po tom, ako dané
miesto opustia nastálo. Napríklad do ubytovne, k príbuzným
alebo na iné miesta mimo
Petržalky. V takomto prípade
predmetné referáty a oddelenie
spoločne s oddelením správy
verejných priestranstiev upracú
dané miesto, aby nelákalo
ďalších ľudí urobiť si tam
dočasné príbytky alebo prípadných
znečisťovateľov dopĺňať odpad na
miesta, kam nepatrí. Zamestnanci
sociálneho oddelenia majú zmonitorované miesta, kde sú ľudia bez
domova dlhodobo, a preto vedia,
kedy prichádza k ich presunom do
prípadných zariadení.
Pracovníci miestneho úradu
evidujú v pravidelných intervaloch
desiatky podnetov v súvislosti
s ľuďmi bez domova, ktorí sa
pohybujú v rôznych lokalitách
Petržalky. Aj keď táto kompetencia
patrí primárne do rúk kolegov
z magistrátu, snažíme sa pomôcť,
ako len vieme a v rámci obhliadok
sme sa tentoraz zamerali na Romanovu, Topoľčiansku a Osuského
ulicu. Všetky tri lokality boli
zásahmi pracovníkov z oddelenia
správy verejných priestranstiev
v spolupráci s ďalšími referátmi
vypratané a vyčistené tak, aby
nedochádzalo k ďalšiemu znečiste-
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niu, prípadne opakovanému a výraznejšiemu
zhromažďovaniu sa
ľudí bez domova.
Ďalším problémom
vo vzťahu k verejným
priestranstvám bývajú
použité injekčné
striekačky. Aj keď sa
miesta ich výskytu
menia, predstavujú
veľké riziko pri šírení
prípadných infekcií.
Predovšetkým ak
sa nachádzajú na
miestach, kde hrozí
k manipulácii s nimi.
Tieto miesta sú, žiaľ,
niekedy aj detské ihFOTO: MÚ Bratislava-Petržalka
riská či väčšie skládky
odpadu, kde sa ich
počet dá iba ťažko
odhadnúť. V rámci
možností je dobré ich
od bežného odpadu
selektovať, aby pri
ručnom nakladaní
s ním neprišlo k zraneniam. V prípade,
že takéto injekčné
striekačky nájdete,
nemanipulujte s nimi
holými rukami. Keď
je potrebné ich z danej
lokality odstrániť čo
najskôr, je možné
ich v rukaviciach
umiestniť do plastovej
fľaše, následne po
nej pevnou obuvou
FOTO: MÚ Bratislava-Petržalka
podupať a uzavrieť.
Keď ide o malý počet, jednu až tri
striekačky, je možné ich po stlačení
umiestniť do veľkej smetnej nádoby na komunálny odpad, ktoré
sú v kontajnerových stojiskách.
V prípade väčšieho počtu striekačiek, ktoré sa prevažne nachádzajú
v odľahlých častiach mestskej časti,
kde sú evidované väčšie skládky
nelegálneho odpadu, je možné
nahlásiť danú skutočnosť na
referát čistoty a poriadku mestskej
časti Bratislava-Petržalka. Miestny
úrad osloví v tejto veci aj občianske združenie Odyseus, ktoré sa
problematike drog a sexbiznisu na
území Bratislavy venuje.
jk

FOTO: MÚ Bratislava-Petržalka
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Petržalka podporuje
dobrovoľníctvo
Mestská časť sa dlhé roky aktívne zapája do
dobrovoľníckych aktivít a výnimkou nebol ani tento rok.
Napriek nie úplne priaznivej pandemickej situácii sa
dobrovoľníci z radov zamestnancov miestneho úradu MČ
Bratislava-Petržalka, pridružených organizácií, seniorov
z petržalských denných centier, škôl a ďalších dobrovoľníkov
zapojili do viacerých aktivít na skrášlenie Petržalky.

SPOLOČNE EKO

Najvýraznejší bol v tomto
smere september. Zamestnanci
z miestneho úradu sa v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami
Petržalky pustili do upratovania
okolia DK Lúky, budovy bývalého
Braníka a blízkych ulíc. Okrem
upratovania či odburiňovania
sa časť zamestnancov pustila
aj do sadenia a skrášľovania
vstupu do komunitnej záhrady
pri DK Lúky, ktorá slúži na
rôzne exteriérové krúžky či
vzdelávacie aktivity.
Mimo tohto dňa sa mestská
časť Bratislava-Petržalka zapojila aj
do Svetového čistiaceho dňa, kde
podala pomocnú ruku viacerým
dobrovoľníckym skupinám formou poskytnutia vriec na odpad
a rukavíc. V niektorých prípadoch

zabezpečila Petržalka po dohode aj
odvoz odpadu. Druhý rok po sebe
sa do týždňa dobrovoľníctva, ktorý
organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum, zapojila aj mestská
časť spojením svojej už „tradičnej“
akcie – čistenia brehov Chorvátskeho ramena. Tento rok sa zapojilo viac ako 30 dobrovoľníkov
a vďaka spolupráci s Vodohospodárskym podnikom, š. p., neostalo
iba pri čistení brehov, ale čistil sa aj
povrch hladiny ramena. Celkovo sa
podarilo vyzbierať okolo 50 vriec
odpadu, väčšinu tvorili plastové
obaly, plechovky a PET fľaše.
„Mestská časť Bratislava-Petržalka
aktívne podporuje dobrovoľníctvo a taktiež sa rada zapája do aktivít, ktoré
organizujú v tomto smere iné subjekty
alebo samotná samospráva,“ uvádza zá-

Chcete si skrášliť okolie?
Mestská časť ponúka pomoc

SPOLOČNE EKO

Mestská časť Bratislava-Petržalka spúšťa výzvu pre aktívnych
Petržalčanov, ktorým dáva možnosť
požiadať o pomoc pri nákupe
materiálu na realizáciu projektov, ktoré majú skrášliť ich
okolie. Do konca novembra tak
môžu prvýkrát požiadať fyzické
osoby o materiálnu pomoc do
výšky maximálne 500 eur na
nákup náradia, materiálu, sadeníc či iného tovaru potrebného
pre úpravu verejného priestranstva
v správe mestskej časti.
„Takýmto spôsobom chceme podporiť
tých, ktorým na našom okolí záleží

a angažujú sa v skrášľovaní verejných
priestorov. Či už ide o vnútrobloky,
menšie pásy zelene, alebo priestory pred
školami, škôlkami, pobočkami knižníc
a podobne,“ uvádza zástupkyňa
starostu Jana Hrehorová.
Projekt Skrášlime si okolie nadväzuje na predošlé výzvy v oblasti
životného prostredia, tentokrát
však miestna samospráva pristúpila
k možnosti podporiť jednotlivcov či
skupiny zastúpené jednotlivcami kúpou požadovaného materiálu s viazaným účelom pre udržiavanie a realizáciu plánovaného či jestvujúceho
projektu. Podporu v rámci projektu

Priestory na Haanovej pred a po skrášlení. FOTO: MÚ Bratislava-Petržalka

stupkyňa starostu Jana Hrehorová.
Zároveň dodáva, že „dobrovoľníci sa
môžu na miestny úrad obrátiť v prípade,
že by na svoje plánované aktivity potrebovali vrecia na odpad, rukavice či pomôcť
s odvozom odpadu z miest, ktoré má
mestská časť v správe.“
Mestská časť Bratislava-Petržalka takisto aktívne podporuje
občianske projekty realizované
v Petržalke. Dôkazom je spolupráca pri dosiahnutí dotácie
z hlavného mesta pre subjekty,

ktoré sa rozhodli zrevitalizovať
verejné priestory v správe mestskej
časti. Ide o komunitnú záhradu
na Jasovskej ulici, vnútroblok
v jednom z „účiek“ na Haanovej
a verejný priestor pred francúzskou
školou na ulici M. Curie Sklodowskej v Ovsišti. Všetky projekty
prešli prvými fázami a už teraz
skrášľujú okolie. Podľa ohlasov
a záujmu si zrevitalizované miesta
našli svojich priaznivcov a využívajú
ich susedia z okolia.
jk

Skrášlime si okolie je možné spojiť
takisto s projektom Adopcia zelene,
prostredníctvom ktorého môžu
obyvatelia Petržalky či iné subjekty
žiadať o čiastočnú správu zelene
alebo iného verejného priestranstva
v správe mestskej časti za účelom jej
zveľadenia a udržateľnosti.
Rovnako ako v prípade Adopcie
zelene je minimálna doba starostlivosti o priestor 3 roky bez nároku
na ďalšie finančné ohodnotenie zo
strany mestskej časti (mimo platných grantových/dotačných schém
MČ Bratislava-Petržalka).
Žiadosť o nákup materiálu
nájdete na webovom sídle mestskej časti www.petrzalka.sk.
Žiadosť je možné podať fyzicky
do podateľne miestneho úradu

na Kutlíkovej ulici č. 17 alebo
podpísanú a naskenovanú poslať
prostredníctvom mailovej adresy
skraslime@petrzalka.sk. Do
výzvy sa môžu zapojiť fyzické
osoby nad 18 rokov s trvalým
pobytom na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka. Minimálna
výška pomoci pri nákupe materiálu
je 200 eur a maximálna 500 eur na
žiadateľa a jeden projekt.
Na rok 2021 je vyčlenených
2 500 eur na nákup materiálu pre
potreby skrášľovania okolia a verejných priestranstiev v Petržalke.
jk
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Poslanecký duel:

Ako hodnotíte starostlivosť o miestnu zeleň?

VS.
Matúš Repka

POSLANECKÝ DUEL

Ak by som to porovnával s minulými rokmi,
musím priznať, že starostlivosť o verejné
priestranstvá a zeleň sa výrazne zlepšila. Môže za
to prístup vedenia mestskej časti Bratislava-Petržalka na čele s jej starostom.
Aj vďaka schváleným rozpočtom miestnym
zastupiteľstvom sa podarilo nakúpiť viacero
strojov, rozšíriť priestorové kapacity kúpou
bývalej budovy ZSE v blízkosti zberného dvora
a zároveň aj navýšiť ľudské kapacity. Dá sa
povedať, že starostovi Jánovi Hrčkovi plán vyšiel
a momentálne celkovú starostlivosť môže
mestská časť vykonávať vo vlastnej réžii bez
dodávateľských služieb. Týka sa to predovšetkým kosby, ktorú miestna samospráva
vykonáva aj na základe zmluvy na pozemkoch mesta, ktoré nie sú v správe mestskej
časti. Vďaka tomu sa môžu obyvatelia
spoľahnúť, že pokosené bude bez toho, aby
sa súperilo s tým, koho sú ktoré pozemky.
Bonusom sú najnovšie aj miesta so šetrnou
formou kosenia, vďaka čomu vzniklo viacero
pekných plôch pre opeľovače.
Zároveň aj vďaka novej technike je vidieť, že
školení zamestnanci oddelenia správy verejných
priestranstiev vedia efektívne zasiahnuť pri
potrebných či bezpečnostných orezoch drevín
a aj pri odstraňovaní inváznych drevín, ktoré
zo zákona musia samosprávy odstraňovať. Našťastie, aj vďaka prístupu a nasadeniu miestneho
oddelenia životného prostredia budú invázne
dreviny nahradené výsadbou pôvodných druhov.
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Taktiež pri tých odstránených v spolupráci so
združením Zóny bez pesticídov robia výskum
ohľadom ekologicky najvhodnejšieho odstraňovania drevín, v tomto prípade pňov. Teší ma, že
aj so závlahou je to v našej mestskej časti o niečo
lepšie. Okrem pravidelného polievania pribudli
na nových drevinách aj závlahové vaky, vďaka
ktorým sa voda k stromu dostáva postupne.
Je tu viacero pozitívnych zmien, avšak nedovolím si plne vyhodnotiť, či je to dostatočne
efektívne alebo ekologické. Hodnotiť to môžu
všetci Petržalčania, ktorých sa údržba našich
verejných priestranstiev dotýka. Napriek tomu,
že mám pocit, že sa fázy kosby navýšili, kvalitu
kosenia si tiež nedovolím hodnotiť. Sú vidieť
posuny a verím, že tomu bude tak aj naďalej.
Osobne ma mrzí, že kvôli efektivite kosenia
zmizlo viacero kovových zábran, ktoré boli
v priebehu rokov postupne inštalované na väčšinu verejných priestranstiev podľa požiadaviek
miestnych obyvateľov. Predtým bolo možné
kosiť aj „napriek“ spomínaným zábranám.
Verím tiež, že nebudeme musieť časom
čítať nepríjemné články, ako pri použití piesku
z detských pieskovísk na verejnú zeleň v čase
pandémie. Pri niektorých aktivitách môže človek
niekedy nadobudnúť pocit, že pravá ruka nevie,
čo robí ľavá. Je to však o spolupráci, ktorá sa
určite bude zlepšovať. Či už medzi oddeleniami
na úrade, alebo medzi vedením mestskej časti
a poslancami. Ide totižto o Petržalčanov, ktorí by
prednostne mali byť so starostlivosťou o našu

Jozef Vydra
zeleň spokojní. Verejný priestor a zeleň je nás
všetkých, preto by sme si ju mali zveľaďovať
a chrániť aj my obyvatelia.
Čo sa týka zlepšení, navrhoval by som zlepšiť
komunikáciu a niekedy aj rýchlejšie riešenie
podnetov. Ak sa koná v Petržalke kosba, ostatné
akoby zastalo a nie je na to čas. Taktiež pri
zimnej údržbe by sa časom mohlo plne prejsť na
ekologickejší posyp, aby sa nestávalo, že sa budeme po zimnom období pozerať na nezelené
plochy na niektorých miestach.
Držím starostovi a úradu palce v zlepšovaní
týchto služieb. Momentálne je to na dobrej ceste.
Matúš Repka
klub Team Vallo
V porovnaní s minulosťou sa dejú výrazne
pozitívne zmeny. Pravdou je, že ešte v roku 2019
neboli obyvatelia spokojní. Mali pocit, že sa
nekosí a keď sa konečne začalo, tak až vtedy, keď
bola tráva vysoká. Dôvody boli prozaické: veľmi
daždivé počasie, keď sa mokrá tráva nedala kosiť
podľa plánu, a zároveň nedostatočná kapacita
externých firiem – a tiež ich zvláštny pôsob
práce. V minulosti sa totiž o zeleň starali takmer
výlučne externé firmy. Skúsenosti s nimi boli
prinajmenšom zvláštne.
Neraz firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania, deklarovala starostlivosť o zeleň. Po
kontrole sa zistilo, že na mnohých plochách sa
reálne ani neukázali. Pritom mestská časť platila
nemálo peňazí za takéto (ne)služby. Toto sa
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Elena Pätoprstá

(klub PRE Petržalku a Zmena zdola)
Ako protikorupčná aktivistka od
roku 2006 s vašou podporou obhajujem
práva obyvateľov Petržalky na kvalitu
bývania a ochranu prírody. Petržalka
sa vďaka lesom, jazerám a plochám
zelene stala najlepšou štvrťou v meste.
Presvedčili sa o tom aj iní obyvatelia
Bratislavy, ktorí v čase pandémie objavili krásu petržalskej prírody a možnosť
rekreácie s deťmi na zdravom vzduchu.
Ochrana hodnôt Petržalky a kvality bývania nie je vôbec jednoduchá. Len
vďaka petícii sa mi podarilo zabrániť zámeru spaľovne nebezpečného
odpadu na Kopčianskej, vďaka
tomu, že som od vás dostala mandát
ako poslanec na meste aj župe, sa
zabránilo kontroverzným stavbám
na pozemkoch župy a mesta. Nebolo
jednoduché z pozície poslanca Petržalky
dotlačiť hlavné mesto konečne po štyridsiatich rokoch k realizácii bezbariérových priechodov na všetkých veľkých
petržalských križovatkách. Podarilo sa
mi prelomiť odpor dopravnej polície
a na radosť cyklistov a labutí sa vyznačil
nebezpečný priechod od Chorvátskeho
ramena pri Námestí hraničiarov. Stále
však treba bojovať za požiadavky

POSLANEC

v súčasnosti nemôže stať. Starosta Petržalky Ján
Hrčka totiž posledné tri roky intenzívne pracoval
na pretvorení koncepcie starostlivosti o verejnú
zeleň v Petržalke. Teraz sa o zeleň stará interne
miestny úrad prostredníctvom oddelenia správy
verejných priestranstiev.
Starostlivosť o zeleň vykonávajú priamo
zamestnanci úradu. Ich práca sa dá ľahšie
kontrolovať. Trvalo istý čas, kým si na to zvykli.
Niektorí neboli ochotní prispôsobiť sa novému
štýlu práce. Nahradili ich noví pracovníci. Aj
teraz sa vo výnimočných prípadoch stanú chyby.
Mestská časť však aktuálne dokáže v krátkom
čase zabezpečiť nápravu. Vie takisto veľmi
rýchlo identifikovať konkrétneho zamestnanca,
ktorý urobil chybu.
Aktuálne mestská časť kosí päťkrát do roka.
Mestská časť má teraz kapacity nielen na to,
aby dokázala pokosiť všetky plochy zverené do
jej starostlivosti, ale po dohode s magistrátom
hlavného mesta kosí aj niektoré plochy v jeho
správe. Nie je ich zatiaľ veľa, tento model sa iba
testuje. Považujem to však za veľmi dobrú cestu
v otázke údržby verejných priestorov.
Mestská časť skúša aj veľmi dôležitý experiment s takzvanými nekosenými plochami. Sú
to akési „ostrovné“ plochy zelene, ktoré sa
nekosia, ale nechávajú sa prirodzene rásť.
Slúžia pre opeľujúci hmyz. V súvislosti so
zvyšovaním biodiverzity v mestách je to
kľúčová záležitosť. Zatiaľ sa to skúša iba na
niektorých miestach. Nedá sa to aplikovať
všade. Aj preto, že ľudia na to nie sú zvyknutí. Miestny úrad k tomu eviduje zmiešané
podnety. Mnohým Petržalčanom sa to páči,
ale niektorým nie. Preto sa tieto plochy citlivo vyberajú a nie je ich veľa. No ak chceme
zachovať prírodu, potrebujeme aj takéto riešenia.
Ak by som to zhrnul – považujem starostlivosť o miestnu zeleň zo strany MČ aj vzhľadom
na minulosť za primeranú. Podľa mňa je hlavne
zásluhou starostu aktuálne údržba veľmi dobre
nastavená. Nie všetko vždy vyjde celkom podľa
predstáv, občas je proti snahám aj počasie. Kde
však vidím priestor na zlepšovanie, to je rozvoj
starostlivosti o mestskú zeleň. Nemyslím iba
trávnaté plochy, ale aj iné druhy a formy zelene.
Doteraz sme mali resty v rozvoji zelene, ale už aj
to sa začína postupne meniť. Keď však mestská
časť začala intenzívnejšie bojovať s invazívnymi
druhmi, čo jej, mimochodom, prikazuje zákon,
obyvatelia tomu nefandia. No je to nutnosť,
aby nám nepôvodné druhy nevyhubili tie naše.
Chceme, aby sa Petržalka dočkala väčšieho počtu
pôvodných druhov zelene. Postupne sa tak
začína diať. Začína sa viditeľná snaha o zmenu
v prospech obyvateľov Petržalky.
Jozef Vydra
klub PRE Petržalku
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z petície „Chceme pri Chorvátskom
ramene mestský park a cyklotrasy – nie
štvorprúdovú cestu“ alebo za požiadavky
na zmenu územného plánu Artmedie späť
na funkciu športu (texty požiadaviek sú na
www.petrzalka.otvorene.sk/peticie). Snáď
dostanem v týchto novinách aj priestor na
predstavenie viacerých svojich projektov,
ako sú pešia zóna na Starhradskej v úseku
medzi Malým a Veľkým Draždiakom, peší
most cez rameno, zelená protihluková
stena, výsadba alejí, bezbariérové priechody
či opravy povrchov chodníkov.
Kontakt: patoprsta@creativenet.sk.

reklamná správa
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Pomôcky:
Baina, AO,
vokal, Tae,
SVO, areola

„Sloboda znamená
zodpovednosť - ...“
(dokončenie je v tajničke)
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Meno Tibora

Materinský

Trade Agre.
Act (skr.)

Samohláska, nem.

1. časť
tajničky

Sprevádza

Filmový
mimozemšťan

Has smäd

Olejnatá
plodina

Krajina
Značka
žuvačiek

Venoval

Meno
Apolieny
Dvorček
(anat.)

Pripravoval
opekaním

Omráčil
(expr.)
Obozretne

Chytal

Chlíplo
(expr.)
Kód let. Šeremetievo

Klavír (skr.)
Ofúkal

6. časť
tajničky

EČV
Bratislavy

Obidvaja

Okej (skr.)

Vzalo

Meno Oľgy

Bibl. staviteľ Archy

Prvá žena
(bibl.)
Utorok (skr.)

Vyklepe
Dovnútra

Ujec (hovor.)

Časť tváre

5. časť
tajničky

Občiansky
preukaz
(skr.)

Katolícka
cirkev (skr.)

Americký
(skr.)
Lineárny
(skr.)

Chyba

Olívia (dom.)

Slangové
označenie
Američana

Na troch vyžrebovaných čitateľov, ktorí úspešne vylúštia tajničku, čakajú ceny. Odpovede nám
zasielajte na e-mailovú adresu noviny@petrzalka.sk a do predmetu správy uveďte Tajnička.

Útok,
napadnutie
(kniž.)

