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100. výročie
oslobodenia Petržalky
Pred 100 rokmi sa udiala pre Bratislavu významná udalosť, ktorú si 14. augusta
pripomenieme na Magio pláži výstavou a malým koncertom, na ktorý Vás aj takto
srdečne pozývame.
Pripomeňme si, čo sa udialo

TÉMA

Po skončení 1. svetovej vojny v novembri roku 1918 mocnosti v Paríži začali
tvoriť nové hranice. Petržalka pripadla
Maďarsku, keďže hranica medzi ČSR
a Maďarskom pri Bratislave prechádzala stredom Dunaja (dohodové štáty ju
určili 24. 12. 1918).
Tým sa z Petržalky stala pohraničná
obec na okraji krajiny a hrozil ekonomický úpadok, keďže nemeckí a rakúski
podnikatelia rozmýšľali nad odsťahovaním. Zároveň pre mesto Bratislava bolo životne potrebné hranicu
posunúť čo najďalej od Bratislavy, nikto
nemal záujem, aby sa zopakovali udalosti roku 1809, keď francúzske napoleonské delá stáli v Petržalke a pálili na
mesto. Preto zo strategických dôvodov
Československá vláda žiadala pripojiť aj
bratislavské predmostie, ktoré vojenské
velenie žiadalo posunúť až k Neziderskému jazeru, čo však bolo zamietnuté.
Dohodové štáty súhlasili len s pripo-
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jením Petržalky a nová úprava hranice
bola potvrdená 11. augusta 1919. Avšak vojsko Maďarskej republiky rád
odmietalo Petržalku opustiť, postavilo
na Starom moste (vtedy Most Františka
Jozefa) barikády a palebné postavenia
a podmínovalo časť mosta.
Československá vláda čakala len na
vhodnú príležitosť na obsadenie Petržalky. Jej obsadením boli poverení vojaci 1. a 2. pluku Stráže slobody – československého vojenského zboru, ktoré
pozostávalo väčšinou z vojakov Československých légií a z jednotiek Sokola.
Celej akcii velili francúzski dôstojníci,
členovia vojenskej misie v ČSR.
Obsadenie Petržalky sa uskutočnilo
nadránom 14. augusta 1919 na dvoch
miestach. Vybraní spoľahliví príslušníci Sokola sa ešte za tmy prešplhali
na druhú stranu Starého mosta, pričom strihali odpaľovacie šnúry k výbušninám, pripraveným vyhodiť most

do vzduchu. Tam zajali maďarské stráže a legenda hovorí, že po odzbrojení
stráže bežali vojaci (dva prápory Stráže
slobody) cez most do Petržalky naboso,
aby ich nebolo počuť. Pri dnešnom
Moste Lafranconi, resp. internáte Družba sa čs. vojsko presunulo cez Dunaj
na pontónoch a bez jediného výstrelu
odzbrojilo maďarskú armádu.
Maďarská posádka aj stráž bola zajatá
v spánku a prevezená na druhú stranu. Po pár dňoch však zistili, že ich musia živiť, a tak ich, už bez zbraní, zase
previedli za Dunaj a poslali domov.
Vojenské akcie bývajú zvyčajne krvavé,
hlučné, strieľa sa, sú zranení a, žiaľ, aj
mŕtvi. V tú noc pred sviatkom Nanebovstúpenia panny Márie sa nestrieľalo.
Neboli žiadne obete ani zranení. Ani na
jednej strane. Táto tichá vojenská akcia
dala nielen bezpečné strategické zázemie Bratislave, ale zároveň započala
nový život Petržalky.

S TĹ PČE K S TAR O S T U

Otvorenie historického náučného chodníka
Trasa 1. etapy – viď. mapa
Vojenské bunkre B-S-4, B-S-6, B-S-8
ukážky bojov a program pre deti
Otvorenie programu a putovnej výstavy
„100 rokov pripojenia Petržalky k Československu“
Tyršovo nábrežie, Magio pláž - 18.00 hod.
Prezentácia novej publikácie k 100 výročiu
Beseda pre verejnosť, rozhovory, spomienky,
návraty s hosťami v atmosfére 20. rokov
Večerný retro koncert
Paper Moon
Funny Fellows
moderátor A. Štefuca
Ohňostroj na nábreží
Viac info o programe: www.petrzalka.sk/100vyrocie

S TĹ P Č E K S TAR O S TU

100. VÝROČIE PRIPOJENIA PETRŽALKY
K ČESKOSLOVENSKU, PROGRAM

Vážení Petržalčania,
dovoľte mi, prosím, uviesť do života
nové petržalské periodikum Naša Petržalka, ktoré budete odteraz dostávať
každý mesiac do svojich schránok. Naším cieľom je čo najvyššia možná miera
informovanosti o zmenách a novinkách,
ktoré pripravujeme, a tiež o zaujímavostiach či historických udalostiach našej mestskej časti. Vydavateľom týchto
novín je mestská časť a nijako nesúvisia
s Petržalskými novinami, ktoré vlastní súkromná spoločnosť. O dodržiavanie objektivity a vyváženosti bude
dbať redakčná rada zložená z nezávislých novinárov - Róberta Kotiana,
Martina Hanusa a Ladislava Bariaka.
Hlavnou témou tohto úvodného
čísla je pripomenutie si 100. výročia
oslobodenia Petržalky a pripojenie k vtedajšiemu Československu.
Svojím spôsobom sa to dá považovať
za 100. výročie Petržalky, pretože práve od tohto momentu sa začala písať
história Petržalky ako súčasti Bratislavy. Preto sme sa spolu s poslancami
a s Petržalským okrášľovacím spolkom
rozhodli pripomenúť si toto okrúhle výročie bohatým programom. Všetkých
Vás srdečne pozývam a verím, že aj
týmto spôsobom podporíme hrdosť na
našu milovanú Petržalku.
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Š K Ô LK Y

Bratislavská Petržalka sa pridáva k samosprávam, ktoré budú vo svojich
materských školách (MŠ) zvýhodňovať
miestne deti. Schválením všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) o tom rozhodli petržalskí poslanci na rokovaní
miestneho zastupiteľstva. Od novembra budú rodičia bez trvalého
pobytu v mestskej časti platiť mesačne 100 eur, pre miestnych zostane poplatok v doterajšej výške 30 eur.
"Petržalka sa zaradila medzi iné mestá
a obce, ktoré preferujú svojich obyvateľov. Napriek tomu, že s finálnym
názorom neboli niektorí stopercentne
stotožnení, niektorí to chceli prísnejšie,
niektorí benevolentnejšie, niektorí odložiť účinnosť, je to, podľa mňa, dobrý
výsledok a dobrý začiatok," uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.
Z rozhodnutia poslaneckého zboru vyplýva, že do 31. októbra sa v poplatkoch nič nemení a samospráva sa bude
riadiť súčasne platným VZN, ktoré hovorí o jednej sume 30 eur. Nové nariadenie by malo vstúpiť do platnosti k 1.
augustu s tým, že poplatky mení až od
1. novembra. Od tohto dátumu budú
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Petržalčania naďalej platiť mesačne
30 eur, pre ostatných sa suma zvýši na
100 eur. Avšak aj tí budú môcť požiadať
o 70-percentnú zľavu, keďže mestská
časť pripúšťa špecifické prípady, napríklad ak pôjde o deti zamestnancov
miestneho úradu bez trvalého pobytu
v Petržalke či v prípade, ak trvalý pobyt
v Petržalke bude kratší ako jeden rok.
O zľavách bude rozhodovať starosta,
ktorý bude následne predkladať informáciu poslaneckému zboru.
"Uvedomujeme si, že sú riziká, ako na
to bude reagovať prokuratúra. Cesta je zložitejšia, ale myslím si, že ak to
má dokázať niekto ustáť, tak pozitívnu diskrimináciu dokáže obhájiť práve
Petržalka," poznamenal Hrčka, ktorý
poznamenáva, že ide o parciálne riešenie a mestské časti budú musieť v tejto
súvislosti vzájomne komunikovať. Niektoré totiž nemajú problém s prijímaním
detí z iných mestských častí, niektoré už
opatreniami pristupujú k zvýhodňovanou miestnych detí.
Napriek tomu, že poslanci nakoniec
VZN schválili, v takmer trojhodinovej
rozprave odzneli rôzne názory. Kým jedni argumentovali tým, že v prvom rade
majú obhajovať záujmy Petržalčanov
a nevidia dôvod brať ohľad na druhých,
iní hovorili o kontroverznom, diskriminačnom, protiprávnom, bezcitnom či
hlúpom návrhu, ktorému chýba filozofia
a cieľ, pričom sa nerieši problém, najmä
nedostatok kapacít v škôlkach. Podľa
nich ide len o podružné riešenie. "Je
tam veľmi veľa dier, odchýlok a nedokonalostí, ktoré sa upravovali počas rokovania. Takže VZN malo byť stiahnuté
a malo sa o ňom rokovať. Nemôžeme
sa tváriť, že na troch A4 nájdeme zázračnú formulku, aby sme vyriešili dlhodobý
problém," poznamenal poslanec Juraj

Petržalka zvýši do konca
školského roka kapacity
v škôlkach o 166 miest

Mestská časť Petržalka zvýši kapacity
v materských školách o 70 miest do konca septembra a o ďalších 96 miest do
konca školského roka.
„Najviac diskutovanou témou ostatných
mesiacov je nedostatok kapacít detí
v materských školách, preto sa okrem
návrhu nového VZN budeme usilovať
zvýšiť kapacity detí v škôlkach na čo najvyššiu možnú úroveň. Prerobenie iných
priestorov a školníckych bytov na nové
triedy je najrýchlejší a najefektívnejší
možný spôsob,“ skonštatoval starosta
Petržalky Ján Hrčka.
Do konca septembra 2019 plánuje Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka zvýšenie kapacít
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
Bratislava-Petržalka o 70 miest: MŠ
Röntgenova 16 – 24 miest – prerobenie bytu a časti prízemia pavilónu na triedu, MŠ Lietavská 1 – 18
miest – prerobenie časti HP na triedu, MŠ Turnianska 6 – 18 miest –
prerobenie časti HP na triedu, MŠ
Lietavská 1 – 5 miest – doplnenie
WC a umývadla v umyvárni triedy
predškolákov, v južnej časti prízemia
pavilónu detských jaslí, MŠ Strečnianska
2 – 5 miest – doplnenie WC a umývadla
v umyvárni triedy predškolákov, v južnej
časti prízemia pavilónu detských jaslí.
V druhom kole sa bude pracovať na
uvoľnení služobných bytov v MŠ Iľjušinova 1, MŠ Turnianska 6, MŠ Ševčenkova 35, MŠ Lietavská 1, čím sa rozšíria
kapacity materských škôl do konca školského roka o ďalších 96 miest. Doterajší nájomníci služobných bytov dostanú
adekvátne náhradné ubytovanie.

Z VÝ Š E N I E KA PAC IT Y Š KÔ LO K

Petržalské deti
budú v škôlkach
zvýhodnené

Kríž. Proti návrhu VZN vznikla aj petícia,
ktorú podpísalo viac ako 800 nespokojných rodičov.
Preferovať miestne deti sa po novom
chystá aj Staré Mesto. Poslanecký zbor
schválil VZN, podľa ktorého budú rodičia s trvalým pobytom v Starom Mesto
dlhšom ako jeden rok platiť mesačne 45 eur, ostatní 90 eur. "VZN prešlo
s pozmeňovacím návrhom Martiny Uličnej, ktorým sa zaviedli úľavy pre rodiny
s viac deťmi," uviedol pre TASR Matej
Števove, hovorca staromestskej starostky. (tasr)

AKT UALIT Y

V Petržalke parkuje každú
noc približne 34 tisíc áut

V mestskej časti Petržalka parkuje každú
noc približne 34 tisíc motorových vozidiel. Vyplýva to z trojnásobného sčítania,
ktoré mestská časť vykonala na prelome
mája a júna. Mimobratislavských EČV je
z toho približne 15%, z toho približne 2%
má EČV mimo Slovenskej republiky. Sčítanie bolo vo všetkých troch prípadoch
vykonané ručne, v nočných hodinách
a počas pracovného týždňa. Počet motorových vozidiel, ktoré boli zaznamenané vo všetkých troch sčítaniach, bol
približne 23 tisíc, z toho približne 20
tisíc s bratislavskou EČV. Zvyšné vozidlá boli napočítané dvakrát alebo
iba raz.
„V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami, napríklad v štúdii Výskumného ústavu dopravného, počet áut stúpol.
Kým v roku 2013 tento inštitút nameral
v Petržalke v nočných hodinách približne
30 tisíc áut, v súčasnosti je to približne
o štyri tisíc viac,“ skonštatoval Ivan Lučanič, ktorý toto sčítanie pre MČ Petržalka
riadil. Ako dodal, značné množstvo áut
parkovalo aj na nelegálnych miestach,
pričom do celkového čísla započítavali aj
tie. Počet oficiálnych parkovacích miest
v Petržalke sa pohybuje podľa spomínanej štúdie aj podľa Dopravného generelu
na úrovni okolo 26 tisíc.

„Ukazuje sa, že ak by sme zaviedli parkovací systém, ktorý uprednostní Petržalčanov, s veľkou pravdepodobnosťou
by v súčasnosti v Petržalke dokázal na
legálnych parkovacích miestach zaparkovať každý, kto má v našej mestskej časti
trvalý pobyt,“ uviedol starosta Ján Hrčka.
Preto po schválení mestskej parkovacej
politiky, ktorá umožní mestským častiam
fungovať v prechodnom období autonómne, pripravuje Hrčka zaviesť parkovací systém, ktorý bude zvýhodňovať
Petržalčanov.

Petržalka a Ekonomická
univerzita podpísali
memorandum o spolupráci

Seniori z bratislavskej Petržalky nebudú
zaháľať ani počas leta. Svoje pomyslené
brány im v júli po prvýkrát otvorí Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS). Tá
je prvým výsledkom spolupráce mestskej časti a Ekonomickej univerzity (EU)
v Bratislave, ktorú obe strany v piatok
spečatili podpisom Memoranda o spolupráci a porozumení.
"Úloha letnej univerzity je jednoduchá.
Seniori nemajú radi prázdniny, sú plní
energie a aktivity a chcú niečo robiť
aj počas leta a zmysluplne vyplniť
čas. Tento rok ich čakajú štyri zaujímavé prednášky z oblasti kultúry,
zdravia a histórie," priblížila Janka
Chládecká, manažérka Univerzity
tretieho veku a celoživotného vzdelávania.
"Memorandum otvára obom stranám
veľké príležitosti na vzájomnú spoluprácu a oblastí je naozaj veľmi veľa. Petržalka aj univerzita majú vynikajúcich ľudí,
odborníkov, ktorí dokážu hľadať témy,
trápiace mestskú časť a témy, ktoré sú
zaujímavé pre univerzitu," skonštatoval
rektor univerzity Ferdinand Daňo.
V rámci spolupráce sa vytvára priestor
na prípravu spoločných projektov a organizáciu konferencií, prednášok, seminárov či workshopov.

S PO L U PR Á C A

NO VÉ I H RI S K O

Mestská časť Bratislava-Petržalka slávnostne otvorila brány prvého bezbariérového inkluzívneho ihriska pre deti so
zdravotným znevýhodnením. Ihrisko na
Blagoevovej ulici má okrem bezbariérovosti ešte jednu skvelú vlastnosť. Je
inkluzívne, čo znamená, že nikoho nevyčleňuje a môžu ho využívať všetky deti.
Projekt v hodnote viac ako 100 tisíc eur
financovala mestská časť zo svojho rozpočtu. „Poznám veľa prípadov znevýhodnených rodín, preto som začala rozmýšľať vo veľkom. Urobiť jeden priestor,
jedno miesto, kde budú rodiny tráviť
svoj čas. Podarilo sa nám presvedčiť
vedenie mestskej časti o dôležitosti
takéhoto projektu a získať podporu
bývalého pána starostu a poslancov. Teším sa, že konečne prišiel
správny čas a môžeme v Petržalke
vyskúšať inklúziu v praxi,“ vyjadrila
radosť druhá petržalská vicestarostka Jana Hrehorová, ktorá sa intenzívne
angažovala pri realizácii ihriska.
„Moje poďakovanie patrí najmä predchádzajúcemu vedeniu mestskej časti
a všetkým poslancom, ktorí v minulom
volebnom období podporili projektovú
dokumentáciu pre vznik ihriska a to klubu Mladá Petržalka a Michalovi Radosovi. Ďakujem aj tým poslancom, ktorí si
dali ihrisko pre hendikepované deti ako
prioritu do rozpočtu a presadili financie na vznik ihriska – Petrovi Cmorejovi, Jánovi Karmanovi, Lýdii Ovečkovej,
Vladimírovi Dolinayovi, Ivanovi Uhlárovi, Jozefovi Vydrovi, Miroslave Makovníkovej–Mosnej, Petrovi Hochschornerovi, Pavlovi Šestákovi a tiež mestským
poslancom Elene Pätoprstej, Milanovi
Vetrákovi a Jánovi Hrčkovi, ktorí pomohli, aby sa schválilo zverenie pozemku mesta Petržalke, lebo bez toho by
sme nemali možnosť projekt realizovať,“
vyzdvihla činnosť poslancov Hrehorová.
A aké prvky môžu obyvatelia na novom

bezbariérovom ihrisku využívať? Hojdačku pre vozíčkarov, hojdačku s popruhmi,
hniezdo, inkluzívny kolotoč, vyvýšené
pieskovisko, bezbariérovú trampolínu,
prvky na rozvoj motoriky, basketbalový kôš, reflexný chodník na bosé nohy,
multisenzorické herné prvky pre deti
s hendikepom a mobiliár prispôsobený
ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Detské ihrisko na Blagoevovej ulici je
v tesnej blízkosti denného centra Baobab určeného pre deti s viacnásobným
postihnutím, ktoré budú mať vďaka ihrisku možnosť plnohodnotne tráviť čas.

PAR K O VA N IE

Otvorili sme prvé
bezbariérové ihrisko
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R OZ HOVOR

Andrej Kovarik

Chemický postrek proti komárom
je nezodpovedným a populistickým riešením
Komáre sa stali v Bratislave v ostatných dňoch témou číslo jeden a medzi domácimi obyvateľmi vyvolali doslova hystériu. Bojovať proti komárom chemickým postrekom alebo nie? Spýtali sme sa odborníka, splnomocnenca pre zeleň a životné
prostredie Bratislavy Andreja Kovarika.

Nedávno sme mohli v médiách zachytiť informáciu, že Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vyhlásil kalamitný stav výskytu komárov v Bratislavskom kraji. Niektoré mestské
časti začali žiadať mesto o vykonanie
chemického postreku na ich likvidáciu. Je situácia naozaj taká kritická?
Situácia nie je kritická, ide o prirodzený
jav, ktorý nastal vplyvom záplav v povodí riek Dunaj a Morava. Tohtoročný máj
bol mimoriadne daždivým mesiacom,
čo súvisí so zmenou cyklickosti počasia
a podľa meteorológov aj s klimatickou
zmenou. Od roku 2013 absentujú zráž-
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ky a čoraz častejšie sme svedkami obdobia sucha. Májové dažde vystriedali
náhle horúčavy, ktoré takisto podnietili
zvýšený výskyt komárov. Nie len záplavy
podnietili premnoženie komárov, dopomohli k tomu aj malé vodné nádržky
umiestnené na stromoch, tzv. dendrotelmy. Zbierala sa v nich a držala voda,
čím sa liahniská vytvorili priamo na stromoch. Mnohí ľudia, ktorí sa do Bratislavy za toto obdobie prisťahovali, nezažili
v minulosti podobnú situáciu a nevedia
sa s ňou vysporiadať. Dovolím si tvrdiť,
že zvýšený tlak zo strany obyvateľov na
likvidáciu komárov chemickým postrekom je z tohto hľadiska neopodstatnený.
Napriek tomu niektoré bratislavské
mestské časti pristúpili k použitiu
chémie…
Dávať na základe podnetov od obyvateľov voľnú ruku starostom na vykonanie
chemického postreku je nezodpovedným a populistickým riešením. Iróniou
je, že dokonca ani hlavné mesto nevedie centrálnu evidenciu lokalít, kde
bol chemický postrek aplikovaný. Podľa
medializovaných informácií chemický
postrek použili vo Vrakuni a v Podu-

najských Biskupiciach a takisto v obciach na Podunajsku a Záhorí, dokonca
v čase, keď sa dosť veľa ľudí pohybovalo vonku a doslova pred ním utekali. Je
zarážajúce, že v mestách ako Komárno
a Šaľa, s oveľa nižším výskytom komárov ako v Bratislave, takisto schválili
tento extrémny zásah. Podľa môjho názoru, o tom, či je stav vážny alebo nie,
by nemali rozhodovať obyvatelia, ale
Okresný úrad vyhlásením mimoriadnej
situácie na základe objektívnych kritérií.
Pomohla by zmena legislatívy.
Aké látky obsahuje chemický postrek?
Chemický postrek obsahuje pesticídy
ako cypermetrín či deltametrín, ktoré
sú neselektívne, to znamená, že zabíjajú všetky menšie živé organizmy a sú
mimoriadne toxické v prípade vodných
organizmov. Práve preto by sa nemali
aplikovať v okolí vodných zdrojov, akými sú Chorvátske rameno či Veľký Draždiak. Pesticídy zabíjajú všetky druhy
hmyzu, aj tie chránené a sú škodlivé
aj pre človeka. Cez pôdu sa dostávajú
do vodných zdrojov a potravy. Napádajú najmä endokrínny systém, sú karcinogénne a majú negatívny vplyv na

ROZHOVOR

plodnosť. Človek nemusí spozorovať
prejavy hneď, ale môžu sa objaviť časom. V iných krajinách je ich používanie
zakázané.
Aký dopad by mal chemický postrek
na život v Petržalke?

ROZHOVOR

Paradoxom je, že najväčšie sídlisko
v Strednej Európe sa nachádza v bezprostrednej blízkosti lužných lesov s najvyšším stupňom ochrany. Prírodná rezervácia Starý háj, chránené areály Soví
les a Pečniansky les sú primárnymi
zdrojmi komárov v Petržalke. Aplikovanie pesticídov by bolo neefektívne, keďže by zasiahlo len obytné
oblasti ľudí, nie komárov. Okrem
toho by to boli doslova vyhodené
peniaze do vzduchu. Komáre žijú najmä
v okrajových častiach v spomínaných
lužných lesoch, kde sa zdržiavajú počas
dňa.
Bratislava tento rok prvýkrát vyskúšala biologický prípravok na ničenie
lariev komárov. Aplikuje sa aj v Petržalke?
Áno, v súčasnosti prebieha monitoring
potenciálnych zdrojov lariev komárov aj

v Petržalke, kde v rámci prevencie budeme aplikovať biologický prípravok. Pre
ostatné druhy hmyzu je úplne neškodný, rovnako ako pre človeka. Najnovšie
kontrolné odbery v okolí Starohájskeho ramena nepreukázali výskyt lariev,
na základe čoho môžem skonštatovať,
že celkovo nastal citeľný pokles výskytu komárov a situácia sa stabilizovala.
Komáre, ktoré sa objavia nárazovo po
období záplav, ako bolo aj v tomto prípade, majú totiž životnosť od 3 týždňov
do 1 mesiaca. Ich životnosť sa skracuje
aj vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok – silných búrok, vetra
a extrémnych horúčav.
Trápi obyvateľov aj iný druh hmyzu?
Je pravda, že v Bratislave v poslednom
období zaznamenávame vysoký výskyt
kliešťov viacerých druhov. Sú oveľa nebezpečnejšie ako komáre tým, že prenášajú závažnejšie ochorenia ako lymskú boreliózu či encefalitídu, proti ktorej
je možné sa dať zaočkovať. Obyvatelia
si mohli všimnúť aj masový výskyt malých červených chrobákov na kmeňoch
lipy. Ide o druh bzdochy, ktorý však nepredstavuje pre stromy ani pre človeka
žiadne nebezpečenstvo. Svojimi nálet-

mi obťažujú obyvateľov aj veľké chrústy.
Ich zvýšený výskyt súvisí s obdobím vývoja lariev. Máme tzv. chrustí rok, ktorý
sa opakuje každé štyri až 5 rokov.
Čo by ste na záver chceli odkázať
Petržalčanom, ktorých trápia štípance od komárov?
V Bratislave máme zaznamenaných 28
známych druhov komárov a nie všetky
majú rovnakú dĺžku života - v zásade
od 3 týždňov do 3 mesiacov. Život pri
väčšej rieke znamená aj raz za čas život
s komármi. Uvedomujem si, že to je pre
ľudí veľký diskomfort tráviť dlhé letné
večery pri jazere, v lese alebo na hrádzi
za prítomnosti komárov, no bol by som
rád, keby namiesto toxických pesticídov
hlasovali za iné, bezpečnejšie formy
prevencie. Petržalka je na jednej strane
betónovým sídliskom, na strane druhej
s veľmi pekne zachovaným prírodným
prostredím a biodiverzitou, s čím je spojený aj výskyt komárov. Som presvedčený, že to nie je jej nevýhoda, ale naopak,
pridaná hodnota.
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F O TOA K TU A LIT Y

Fotoaktuality

Zamestnanci z oddelenia životného prostredia mestskej časti pri čistení
areálu Cik Cak Centra, kde vyzbierali 20 vriec odpadu.

Slávnostné odhalenie plastiky „Strom života“ na Furdekovej ulici s autormi diela Oľgou a Antonom Vrankovými (vľavo) a autormi jeho rekonštrukcie Martinom Kleiblom, Stanislavom Makovým a Emilom Vargom.

Jubilantka Helena Mozolíková v Stredisku sociálnych služieb Petržalka,
kde oslávila storočnicu.

“Kuly“ zo skupiny Desmod to na záver programu Dní Petržalky poriadne
roztočil.

8

FO T O AKT UALIT Y

Obľúbený festival Dni Petržalky si užili aj malí návštevníci.

Oceňovanie učiteliek petržalských základných a materských škôl na Dňoch
učiteľov 2019.

Vystúpenie detí na podujatí “Petržalka na Hlavnom námestí 2019“.

Zásah hasičov pri marcovom
požiari bytu na Vígľašskej
ulici.

9

POS LA NEC K Ý D UEL

Obyvatelia Petržalky musia
byť na prvom mieste

D UE L

z Petržalky, ale aj iných mestských častí.
Situáciu kľudne môžeme nazvať aj kritickou a bude sa čoraz viac zhoršovať,
ak sa nebude systematicky pracovať na
Téma nedostatočných kapacít v petržalzvyšovaní kapacít.
ských materských školách ma nezauČo však s riešeniami? Na prvý pohľad
jíma len ako poslankyňu, ale hlavne
to nie je nič zložité. Zrekonštruujme
ako mamu dvoch detí, ktorá si prešla
staré, schátrané budovy pôvodných
už skúsenosťou s (ne)prijímaním detí
škôlok a hotovo, ale… Vždy je nejaké
do škôlky (niekoľko rokov po sebe)
ale. Ak by nám aj boli naklonené všetky
a od budúceho roka ma to čaká opäť.
hviezdy vesmíru, trvalo by to prinajZ viacerých strán sa k nám dostávajú
menej 2 roky, kým by sme videli ďalšiu
pravdivé, polopravdivé a občas aj
zrekonštruovanú škôlku, a stálo by to
úplne nepravdivé a zastrašujúce
v horšom prípade ďalší mega úver
informácie o tom, čo sa v škôlkach
(jeden už máme za rekonštrukciu MŠ
deje, a hlavne, čo sa bude diať.
Vyšehradská) alebo v lepšom prípade
Nemáme dosť kapacít pre všetky
a poslankyňa
XY argumentujú
ohľadom
získame
financie cez projekty.
Nie je to
deti,Poslanec
ktoré sa hlásiaXY
do našich
petržalzlé riešenie, ale výsledok uvidíme až
ských škôlok. To je fakt, pred ktorým
o pár rokov.
dnes už naozaj nikto nezatvára oči.
My však máme veľký problém už dnes
Dôvodov tohto stavu je podľa môjho
a riešenie sme potrebovali už včera.
názoru niekoľko. Dlhodobé neriešenie
Preto ma veľmi teší, že mestská časť
resp. nedostatočné riešenie nedostatuž teraz robí reálne kroky na to, aby sa
ku kapacít, zvyšujúca sa populácia,
chýbajúce kapacity v škôlkach navýšili.
a to nielen prirodzená, ale spôsobená
Podľa posledných oficiálnych informáaj stavebným boomom v Petržalke,
cií, ktoré poskytla mestská časť, by sa
či veľké množstvo záujemcov nielen

do konca školského roka mali kapacity
navýšiť o 166 miest.
Na júnovom zastupiteľstve sa prijalo
„VZN k škôlkam“, ktoré aspoň sčasti
zvýhodní petržalské deti. Podľa môjho
názoru je logické a správne, ak starosta
či poslanci hája hlavne záujmy obyvateľov mestskej časti, v ktorej boli zvolení.
V znení, v akom boli obe VZN schválené, ide z môjho pohľadu skôr o signál
zo strany vedenia a poslancov mestskej
časti, že sú pre nich obyvatelia Petržalky na prvom mieste, pretože poplatok
100 eur nie je porovnateľný s poplatkami v súkromných škôlkach, a preto ho
nemožno považovať za regulačný. Venového
rím však, žeVZN
to bude motivácia pre tých
rodičov, ktorí si trvalý pobyt doposiaľ
neprehlásili a žijú v Petržalke. Nakoniec
treba povedať, že hneď ako sa nám
v Petržalke podarí vytvoriť dostatok
miest v MŠ pre všetky petržalské deti
a nejaké kapacity ešte zvýšia, s prijímaním detí z iných mestských častí či obcí
nebudeme mať najmenší problém.
Iveta Jančoková

Poslanecký duel: Materské školy
Iveta Jančoková vs. Iveta Plšeková
Musíme vytvoriť nové miesta
v škôlkach

D UE L

Základným problémom materských
škôl v Petržalke, ale i celej Bratislave je
nedostatok miest v škôlkach. Kým pred
rokom 1989 sme mali v Petržalke 50
škôlok, dnes ich máme funkčných 24.
No detí pribúda, sťahujú sa sem mladé
rodiny a tak kapacita už dlhodobo
nepostačuje.
Úlohou samosprávy by mala byť intenzívna práca na viacerých projektoch,
ako rozšíriť kapacity a ako tým, ktorí
musia svoje deti dať do súkromných
škôl, preplácať časť nákladov. Ono je
to v konečnom dôsledku pre samosprávu „lacnejšie“, ako keď hradí všetky náklady spojené s prevádzkou
škôlky vo svojej réžii. Samozrejme,
nemala by to byť prvá cesta, ale
pomoc, kým sa vybudujú dostatočné kapacity.
Noví starostovia presadzujú všeobecne
záväzné predpisy (VZN), ktorými chcú
diskriminovať deti bez trvalého pobytu.
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Podľa mňa VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou a zákonmi Slovenskej
republiky. Predložené VZN sú v rozpore s viacerými právnymi normami
aj duchom zákona, ktorý chráni deti
pred akoukoľvek formou diskriminácie.
„Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského
vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti
k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,
národného alebo sociálneho pôvodu,
majetku, rodu alebo iného postavenia.
Pod zákonodarcom vyjadrené slová
„iného postavenia“ možno subsumovať
napríklad stanovenie podmienky vzniku
nároku na zľavu z príspevku, akou je
trvalý pobyt dieťaťa alebo zákonného
zástupcu/oboch zákonných zástupcov
v mestskej časti Bratislava Petržalka,
dovŕšenie troch rokov veku dieťaťa
k 31. augustu príslušného kalendárneho roka a pod.
Podľa Čl. 2 ods. 1 Dohovoru o právach
dieťaťa je pre dieťa garantované, že pri

rozhodovaní o ňom, alebo ak ide o rozhodnutie, ktoré sa ho dotýka, bude
zohľadnený predovšetkým jeho záujem
a nie záujem dospelých. Ide o situácie, ktoré sú veľmi časté a vyskytujú sa
napríklad pri rozvodoch, zverení dieťaťa
do výchovy, ale aj výbere školy a pod.
V Petržalke máme aj dve špeciálne
škôlky, ktoré využívajú rodičia z celej
Bratislavy – ide o škôlku, kam chodia
deti s poruchami výživy, napr. cukrovkári, ale aj deti s poruchami autistického
spektra.
Prijaté VZN o tom, že mimopetržalské
deti budú platiť 100 € za mesiac a petržalské 30 €, asi napadne prokurátor
práve z dôvodu nesúladu so zákonmi.
Mestská časť hospodári dobre, za minulý rok sme mali vyše 1,8 milióna eur
prebytok, ktorý by mal byť investovaný
do vytvorenia nových miest v škôlkach.
Ak totiž podobné VZN príjmu ostatné mestské časti, vrátia sa do našich
škôlok petržalské deti, dnes chodiace
inde, a opäť narastie tlak na miesta.
Iveta Plšeková

N AŠ I S E N IO R I

Miroslav
Behúl

MIR O S L AV B E H ÚL

Mám 29 rokov, narodil som sa
v Bratislave a v Petržalke žijem
od mojich dvoch rokov. Vyštudoval som mikroelektroniku na
Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, kde som následne
absolvoval doktorandské štúdium. V súčasnosti externe študujem cloudové technológie na
vysokej škole v Burgenlande.
Pracujem na Fakulte elektrotechniky a informatiky, kde sa
venujem najmä vývoju diamantových vrstiev pre aplikácie
v elektronike a v senzorike,
ako aj vedeniu študentských
prác. Ako dobrovoľník sa vo
voľnom čase venujem skautingu. V rámci pôsobenia
v MČ Petržalka som okrem
členstva v zastupiteľstve aj
členom v piatich komisiách – Komisia územného
plánu, výstavby a dopravy, Komisia investičných činností, Komisia
správy majetku a miestnych podnikov, Komisia mobility, dopravy
a Petržalky bez bariér a Komisia
na ochranu verejného záujmu.
Medzi moje obľúbené poslanecké témy patrí najmä téma inteligentných miest, rozvoja cyklistiky
a rozvoja mládeže. Mojou najbližšie plánovanou väčšou aktivitou
je práca na vytvorení mládežníckeho parlamentu v Petržalke za
účelom zapojenia mládeže do
verejného diania a zvýšenia záujmu o ich okolie.

Folklórny
súbor
Melódia
v ďalekej
Číne
Skupina študentiek a študentov
Univerzity tretieho veku (ďalej len
UTV) Bratislavskej Business School
Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej
cesty do Číny, ktorej súčasťou bola
svetová konferencia a svetový kongres
o turizme seniorov v čínskych mestách
Wuhan a Yantai, organizované svetovou
organizáciou UTV AIUTA v spolupráci
s čínskou organizáciou univerzít tretieho veku provincie Shandong.
Študijný pobyt podporila aj Mestská
časť Bratislava Petržalka. Za seniorov
Petržalky a za spevácky súbor Melódia
sa študijného pobytu v Číne zúčastnila
aj vedúca súboru Ružena Borzová.
SENIORI

Predstavujeme
poslancov

Delegácie sa ďalej zúčastnili štátna
tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, rektor EU v Bratislave
Ferdinand Daňo, dekan Obchodnej
fakulty EU v Bratislave Peter Drábik,
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, zástupkyňa starostu mestskej časti Bratislava Vajnory
Soňa Molnárová a Jana Chládecká,
ktorá zabezpečuje aktivity UTV na EU
v Bratislave.

zástupcov UTV zo 46 krajín, ktoré boli
účastné na študijnej ceste.
Jana Chládecká predstavila Ekonomickú
univerzitu v Bratislave na konferencii vo
Wuhau, ako aj na kongrese v Yantai. EU
v Bratislave bola kľúčovým partnerom
a lídrom celého podujatia.
Študentské zastúpenie UTV BBS EU
v Bratislave sa prezentovalo svojimi
ručnými prácami a slovenskými ľudovými pesničkami. Slovenské ľudové
pesničky zaspievali pod taktovkou
Ruženy Borzovej, ktorá má dlhoročné
skúsenosti s manažovaním speváckeho
zboru Melódia z Petržalky. Ľubozvučnosť
slovenčiny a temperamentné melódie
slovenských ľudových pesničiek divákov
v Číne nielen roztlieskali, ale i postavili
na nohy. Skupina navštívila UTV v meste
Jinan, kde sa mala možnosť oboznámiť
s aktivitami seniorov týchto univerzít.
Čína venuje rozvoju a podpore aktivít
seniorov veľkú pozornosť. UTV BBS EU
v Bratislave a Petržalka sa svojou prácou
zapísala medzi najlepšie a najznámejšie

Pred začiatkom kongresu rokoval rektor
EU v Bratislave Ferdinand Daňo a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave
Peter Drábik s predstaviteľmi Pekinskej
univerzity medzinárodných vzťahov
a jej obchodnej fakulty o možnostiach
vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní
v oblasti obchodu a cestovného ruchu. Súčasnú spoluprácu a možnosti jej
ďalšieho rozvoja medzi EU v Bratislave
a čínskymi univerzitami predstavil rektor
EU v Bratislave na spoločnom stretnutí
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Petržalka bude
pokračovať v boji
o Pečniansky les
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Spor sa týka výmeny pozemkov pod
Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke. K výmene došlo medzi štátnym podnikom Lesy Slovenskej
republiky a občianskym združením Človek a strom. Štátny podnik v tomto prípade namieta, že hodnota zamieňaných pozemkov štátu je nepomerne
vyššia oproti zamieňaným pozemkom združenia. Zmluva však bola
podľa združenia uzatvorená v súlade
s platnými právnymi predpismi, preto považuje žalobu za nedôvodnú.

Petržalka sa nedávno stala intervenientom (účastníkom) tohto konania
a v rámci tejto pozície budeme robiť
všetko, čo je v našich právnych možnostiach, aby tento rozsudok nenadobudol
právoplatnosť,” uviedla hovorkyňa Mária Haalšková. Samospráva bude podľa
neho zároveň nápomocná tomu, aby
sa Štátny podnik Lesy SR voči rozsudku
odvolal. “Pečniansky les považujeme za
mimoriadne dôležité územie, ktoré by
nikdy nemalo zmeniť účel svojho využitia,” doplnila Halašková.

Petržalka vyjadrila poľutovanie nad
rozhodnutím v kauze Pečnianskeho lesa.
Z pozície účastníka konania je mestská
časť pripravená využiť všetky zákonné
možnosti, aby rozsudok nenadobudol
právoplatnosť.

Pečniansky les sa nachádza na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti
parlamentu a Bratislavskému hradu. Je
súčasťou územia európskeho významu
Bratislavské luhy, predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou
a Viedňou. Je zároveň aj cenným zdrojom pitnej vody pre celú Bratislavu.

P E Č N IA N S KY L E S

Štátny podnik Lesy SR ako
žalobca po druhý raz neuspel
na Okresnom súde (OS) Bratislava II v spore o bratislavský
Pečniansky les. Žalovaným
bolo občianske združenie (OZ)
Človek a strom a predmetom
dlhoročného civilného sporu
bola zámenná zmluva medzi
oboma stranami z roku 2009.
“Súd sa nestotožnil s tvrdením
žalobcov jedna a dva. Neprimerané právne úkony nemajú
za následok neplatnosť zmluvy. Súd vychádzal zo zákona
o lesoch,” uviedla v zdôvodnení verdiktu sudkyňa OS BA
II, ktorá vyhlásila dokazovanie
za ukončené.

TÉMA

Leto na
“Šutrovke“
Prírodné štrkové kúpalisko
Veľký Draždiak je obľúbenou
letnou destináciou nielen pre
Petržalčanov. Jazero vzniklo
v roku 1982 po ťažbe štrku,
preto ho pôvodní obyvatelia
nazývali “Šutrovka“. Je domovom labutí, kačíc a oázou pre
miestnych rybárov.

ny na spaľovanie. Pri pádlovaní človek
zapája viac ako 200 svalov. V ponuke
máme rôzne veľkosti a tvary plavákov
a takisto záchranné vesty pre tých, ktorí
si v plávaní až tak neveria. Najbližšie organizujeme akciu “Šup šup na vodu“,
ktorá je určená pre nováčikov,“ dodal
Lukšu. Za pol hodinu pádlovania na
Draždiaku zaplatíte 4 eurá, za hodinku
7 eur.

Paddleboarding

Vodné bicykle

LE T O N A D R A Ž D IA KU

Síce bez soli a bez vĺn, mnohí po
považujú za “petržalské more“, ktoré
okrem plávania ponúka aj ďalšie
možnosti trávenia voľného času.
Napríklad už tretiu sezónu tu funguje
požičovňa paddleboardov. Na bratislavských jazerách sa táto aktivita
objavila len nedávno a z roka na
rok sa stáva populárnejšou aj na
Draždiaku, ako nám potvrdil majiteľ
prevádzky Vladimír Lukšů. „Paddleboarding vznikol na Havaji ako odnož surfingu. Po tom, čo Angličania
prišli s nápadom vytvoriť paddleboard alebo nafukovací plavák,
rozšíril sa aj do Európy. Prioritne je
určený na pádlovanie v stoji,“ vysvetlil
Lukšů. „Udržať stabilitu na plávacej
doske nie je náročné, zvládnu to všetky
vekové kategórie. Okrem toho je ideál-

Ďalšou
vyhľadávanou
rekreačnou
aktivitou pri jazere je bicyklovanie na
vode. Požičovňa vodných bicyklov funguje pod hlavičkou terajšieho majiteľa
od r. 2012. Mladý brigádnik Ľuboš
(19) tvrdí, že počas hlavnej sezóny sa
nezastaví. „V rámci bezpečnostných
opatrení poskytujeme na vyžiadanie
záchranné vesty zdarma, najmä pre deti,
ktoré nevedia plávať. Každá pol hodinka bicyklovania stojí 4 eurá,“ prezradil
Ľuboš.

Prezliekárne

Mestská časť sa takisto snaží prispieť k väčšej atraktivite Draždiaka
a skvalitniť jeho služby. V spolupráci
so spoločnosťou Sitour s.r.o. tu osadila vlani po prvýkrát štyri prezliekárne
a budú slúžiť aj túto sezónu. Vďaka nim

sa obyvatelia počas prázdnin budú môcť
pohodlne a nerušene prezliekať do plaviek. Prezliekárne nájdete pri bufete
vedľa súkromnej nemocnice s poliklinikou Medissimo, vedľa reštaurácie Oáza,
v areáli plážového ihriska a pri stožiari,
vedľa bufetu Barracuda.

Zdravotná služba aj s defibrilátorom

Samospráva okrem toho každý rok zabezpečuje na Draždiaku záchrannú
zdravotnú službu v spolupráci so
Spolkom ochrancov vôd Octopus.
Po novom budú mať záchranári k dispozícii aj automatický externý defibrilátor. Mestská časť im na zakúpenie
prístroja dotáciu odsúhlasila, zvyšok
doplatil spolok. Defibrilátor tak bude
k dispozícii nielen kúpajúcim sa v jazere,
ale každému človeku, ktorý bude postihnutý srdcovým zlyhaním. Záchranná
služba bude na kúpajúcich či opaľujúcich
sa návštevníkov areálu dohliadať od 27.
júna do 31. augusta, a to denne od 10.
do 19. h. Sídliť bude tradične na brehu
pri oplotenej trávnatej ploche, neďaleko spŕch a detského ihriska a slúžiť budú
vždy dvaja záchranári. K dispozícii budú
mať opäť čln, na ktorom robia aj pravidelné obhliadkové plavby po jazere,
ako aj potápačské či základné zdravot-
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KU LTÚ RA A GA ST RON ÓMIA

Rozhodli ste
o najlepšej
zmrzline
V lete jej nevieme odolať. Klasická čokoládová, svieža citrónová,
exotická mangová, detská šmolková alebo netradičná špenátová.
Predajcovia zmrzliny ponúkajú príchute od výmyslu sveta. A nemusíte
chodiť ani do ďalekého Talianska či na Jadran, aby ste si vychutnali
tú najlepšiu z najlepších. V Petržalke nájdete hneď niekoľ ko stánkov
s výbornou zmrzlinou. My sme si dali poradiť od Petržalčanov, ktorí
hlasovali v ankete o najlepšiu zmrzlinu v Petržalke. A tu sú traja víťazi.

G A ST R O

1. Zmrzlina LuMi
Jednoznačným víťazom našej ankety sa
stala zmrzlina LuMi, ktorú ste označili za
najlepšiu zmrzlinu v Petržalke. Čo je tajomstvom jej úspechu? „Naša zmrzlina
neobsahuje žiadne umelé farbivá ani
sladidlá. Všetky suroviny sú na prírodnej báze. Ovocie ako maliny, ríbezle, jahody mám od svojej rodiny zo záhrady,“
prezradila nám Miriama Antalová,
majiteľka predajne a značky zmrzliny LuMi, ktorú nájdete v stánku
na Ovsištskom námestí. Miriama
začínala pred desiatimi rokmi ako
študentka na vysokej škole a pomáhala jej rodina. „Ako prví v Bratislave
sme začali vyrábať sorbety, t. j. mrazené
ovocné dezerty, ktorých základ tvorí
ovocie, cukor a voda. Po novom už nepridávame ani vodu. Naša zmrzlina vyniká najmä svojou odlišnou receptúrou.
Na rozdiel od iných zmrzlinárov používame oveľa nižší obsah cukru. Každý
deň máme v ponuke dokonca tri druhy
príchutí pre diabetikov,“ opísala kvality
majiteľka. LuMi zmrzlina je ideálna aj

pre vegánov či ľudí trpiacich laktózovou
intoleranciou. Za úspechom však stojí aj
veľa driny. Každý deň treba vyrobiť 50
druhov zmrzliny, čo zaberie 12 hodín,
s prípravou 18. V stánku nájdete ponuku
27 rôznorodých príchutí, podľa majiteľky
momentálne vedie slaný karamel.
„Trendy sa menia, príchute preto obmieňame. Nápady a inšpiráciu čerpáme
s priateľom z bežného života. Snažíme
sa najmä prispôsobovať ľuďom, pretože
už od začiatku sme nastavení tak, že pre
nich chceme to najlepšie,“ uzavrela Miriam, ktorá prezradila, že názov LuMi je
odvodený od jej a manželovho mena.
Okrem Ovsišťa otvorili jednu prevádzku v Slovenskom Grobe, ďalšiu plánujú otvoriť budúci rok na Blumentálskej
ulici v Starom Meste. Za jednu porciu
zaplatíte 1 euro a musíme uznať, že titul
víťaza si zaslúži oprávnene.
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2. Zmrzlina u Bajrama
Druhú priečku podľa obľúbenosti obsadila zmrzlina U Bajrama na Fedinovej
ulici. Návštevníci si pochvaľujú prírodnú chuť zmrzliny a príjemnú atmosféru

rodinného podniku. Okrem zmrzliny
si totiž môžete objednať aj zákusok či
kávu a posedieť si vnútri alebo vonku
na terase. Podľa majiteľky sa tajomstvo
obľúbenosti zmrzliny skrýva v tradičnej
rodinnej receptúre, ktorá sa dedila z generácie na generáciu. „Základ
receptúry sa zachoval, no príchute
prispôsobujeme podľa toho, čo je
v kurze. Kľúčom úspechu však nie sú len
ingrediencie, ale aj láska k práci,“ povedala majiteľka Miroslava (35). Opýtali
sme sa návštevníkov, čo si myslia o zmrzline u Bajrama. „Zvykneme sem chodiť
po škole. Páči sa nám, že zmrzlina má
výraznú chuť a že tu nájdeme príchute,
ktoré inde nenájdeme,“ pochválili podnik žiaci ôsmeho ročníka. Rada si sem
zájde aj Viola (73). „Majú tu výbornú zmrzlinu, nie je to žiadna umelina,“ povedala. Za jeden kopček zmrzliny zaplatíte
70 centov. Milovníci netradičných
príchutí si určite prídu na svoje

3. Cukráreň Braník – zmrzlina
V poradí tretiu najobľúbenejšiu zmrzlinu
obyvateľov zapojených do ankety nájdete v Cukrárni Braník na Beňadickej
ulici. Podobne ako zmrzlina U Bajrama,
aj pri tejto je základom tradičná rodinná
receptúra. Rodinný podnik funguje na
trhu už 15 rokov a zmrzlina je definovaná
ako talianska. Okrem zmrzliny ponúka
aj poctivé domáce zákusky. Tradičná
technológia varenia a domáce a čerstvé
suroviny od lokálnych farmárov stoja za
znamenitou chuťou mrazenej pochúťky.
„Najviac sa míňa klasická čokoládová
a okrem nej zmrzlina s príchuťou manga,
kinder či čiernej ríbezle,“ prezradil majiteľ cukrárne Martin Križko. V ponuke
nájdete dokopy 16 príchutí zmrzliny,
medzi nimi aj ovocné sorbety. Za jednu
porciu zaplatíte 60 centov.

PRO G R A M K U LTÚ RNY C H ZA R I A D E N Í P E T R Ž ALKA
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Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk
Pokladňa DK Lúky
ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj
PO-PIA 10:00-21:00
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

23.jún - júl/ august 2019

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

27.06. | 19:00 | 15 € (bz)
OTTO WEITER SHOW

23.06. | 20:00 | 5 €
ticketportal
POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI
ticketportal
24.06. | 18:00 | 5 €
UZLY A POMARANČE
ticketportal
24.06. | 20:00 | 5 €
LÁSKA MEDZI REGÁLMI
ticketportal
25.06. | 20:30 | 5 €
TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU
ticketportal
30.06. | 10:00 | 5 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
ticketportal
30.06. | 18:00 | 5 €
YESTERDAY
30.06. | 20:00 | 5 €
ticketportal
LILY LANE
zvýhodnené vstupné 4,00 € pre:
deti do 18 rokov, študenti VŠ, ZŤP a seniori

ticketportal

záznam TV SENZI - Otto WEITER a Andrea FISCHER
hostia:
AKCENT LIVE, DUO EVA A VAŠEK,
J. HRUŠKA, S. KOPČANOVÁ,
E. MÁZIKOVÁ,
Elvis PRESLEY – J. PRSTEK,
DH ZÁHORIENKA

28.06. | 19:00 | 19 € (bz) ticketportal
Georges Feydeau: LEN SI POSPI MILÁČIK - Finta pána Ribadiera
dobová komédia z prelomu 19. a 20. storočia
D. MÓROVÁ, J. KOLENÍK, T. MAŠTALÍR, J. VAJDA, Z. ŠEBOVÁ, M. LABUDA ml.
réžia: M. VAJDIČKA

KULTÚRNE LETO
PRÁZDNINOVÁ KERAMICKÁ DIELŇA pre deti od 5 rokov
9:30 - 11:00 | CC CENTRUM, Jiráskova 3 | 2,50 €

02.07. MORSKÉ POTVORKY
03.07. O VODNÍKOVI A VÍLE

NEDEĽNÉ DIVADIELKA

10:00 | DRAŽDIAK - detské ihrisko v areáli Grand Hotel Pressburg
07.07. DVE PRASIATKA -Divadlo pod
hríbom
14.07. ČAROVANIE S JAJOU - Divadlo JaJa
21.07. ZAJKO LAJKO - Divadlo Žihadlo
28.07. PRÍBEH MALÉHO SRDIEČKA

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE

MAĽUJEME Z PIESKU - tvorba obrázkov
04.08.
PLASTICKÉ OBRÁZKY - tvorba obrázkov
11.08.
KVIETKY VŠETKÝCH FARIEB - tvorba z papiera 18.08.
MOZAIKOVÝ SVET - tvorba z papiera
25.08.

pri príležitosti 100. výročia pripojenia Petržalky k ČSR

ČERVENÁ ČIAPOČKA - Divadlo A. Pallesitza
BABKY JEŽIBABKY - Divadlo na vešiaku
HLÚPE KURA - Divadlo JaJa
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA

14:00 | DRAŽDIAK - detské ihrisko v areáli Grand Hotel Pressburg
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.

17:30 | SAD JANKA KRÁĽA pri fontáne

PROMENÁDNE KONCERTY
07.07. BRASS QUINTET
21.07. BRASS QUINTET
04.08. JOZEF A DODO IVAŠKOVCI A HOSTIA
11.08. FOR BRATISLAVA - skladby slovenských, českých a rakúskych autorov
25.08. FOR BRATISLAVA

Divadlo Agape

04.08.
11.08.
18.08.
25.08.

NEDELE V SADE JANKA KRÁĽA

PESTROFAREBNÉ MOTÝLE - tvorba z papiera
PSÍČEK A MAČIČKA - tvorba z papiera
ORIGAMI - skladanie zvieratiek z papiera
MAĽUJEME NA KAMIENKY - maľovanie

HUDOBNÉ VLNENIA

17:00- 19:00 | DRAŽDIAK - záhrada reštaurácie Oáza
JAZZOVÉ POPOLUDNIA
14.07. S.R.O. BAND - koncert jazzového tria
18.08. GABO JONÁŠ TRIO - koncert jazzového tria známeho slovenského pianistu

LETNÉ PREMIETANIE v ARTKINO ZA ZRKADLOM
štvrtky | 20:00 a nedele | 10:00 | 18:00 | 20:00

IÉRY:

+ kino PREM

LEVÍ KRÁĽ
21.07. | 10:00
28.07. | 10:00
04.08. | 10:00

TOY STORY 4
11.08. | 10:00
18.08. | 10:00
25.08. | 10:00

VTEDY V HOLLYWOODE
15.08. | 20:00
18.08. | 20:15
25.08. | 17:00

KINO PRE DETI | KLENOTY ŽÁNROVÉHO FILMU | OZVENY SVETOVÝCH FESTIVALOV | DOMÁCA ÚRODA

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

SLEDUJTE NÁS AJ NA:
Kulturne-zariadenia-Petrzalky
kulturne-zariadenia-petrzalky

* predpredaj / v deň podujatia / ** členovia FK / nečlenovia FK / (bz) bez zľavy | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal | zmena programu vyhradená
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KRÍŽ OVK A
Pomôcky:
okal, srang,
Moesa, lé,
Jamm, ill,

Gymnastický cvik

Tokajské
víno
(hovor.)

Oblej
vriacou
vodou

Dolu (bás.)

Olympic
Games (skr.)

Hrubý
povraz

Aníz (odb.)

Obtočí

Vodná
rastlina
s krásnym
kvetom

Časť názvu
slovenskej
kapely
(Smile)

Meno
Teodory

Medikament, liečivo

4. časť
tajničky

Humno

Vodná
šmykľavka

Nikel (zn.)

Druh
montovaného domu

Zimný odev
Žni

Ročné
obdobie

Autor:
Vierka
Blahová

Remeň, pás

Patriace
dedovi

Otázka
na 6. pád

Poštová
novinová
služba
(skr.)

Nenalepuj

Kilojoule
(zn.)

Tu máš

Predložka

Akosi

Tu máš

Neexistoval

Šťava,
maďarsky

Kosil si
1. časť
tajničky

Uvoľnila
niečo
zapnuté

Španielska
rieka
Kapitál

3. časť
tajničky

Doštička
na
zlomeniny
Prichyť

Slovenská
agentúra

Kód Číny

Angličan, Ír,
Škót,
Walesan

Jestvujem,
existujem

Skr.
okresného
výboru

Športovci na
kurte

Úkaz
pri búrke

Meno
Teodora

Rastlinné
maslo

Naplnil
nábojom

Čerti (expr.)

Český zápor

Dolná časť
tváre

Mean
downtime
Manitol

Šiška,
po česky

NAŠA
PETRŽALKA

Druh korenia

Napádaj

Vojenská
jednotka

Odrazme

Príchuť
do jedla

Taliansky
spisovateľ
Cirkusový
umelec

Vymretí
kočovníci

Čínske
platidlo

Nuž

Meno Agáty

EČV okr.
Košice

Slovenský
denník

Kód Litvy

Tohto roku
(skr.)

Hliník (zn.)

Trojzáprah
(hist.)

Chorý,
po anglicky

2. časť
tajničky

Odporovacia spojka

Dávala späť

Druhá
dvojhláska

Kilometer
(zn.)

Rímska
štvorka

Uvije

Mesto
v Zadare

Nenachádza
sa

Mesto
v Rusku

Geostationary
Satellite
Orbit (skr.)

Meno Ivana
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