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Petržalka zavádza 
pilotný parkova-
cí systém, ktorý 
bude preferovať 
Petržalčanov
Mestská časť Bratislava Petržalka 
od novembra zavádza pilotný 
parkovací systém, ktorý bude 
preferovať obyvateľov s trvalým 

pobytom v Petržalke.

„Parkovanie je v Petržalke dlhodobý 
problém a naším cieľom je postup-
ne ho vyriešiť tak, aby mali prednosť 
Petržalčania,“ vyhlásil starosta Ján 
Hrčka. Cieľom zavedenia dočasné-
ho parkovania motorových vozidiel 
počas prechodného obdobia na 
území mestskej časti je podľa neho 

regulácia parkovania v mieste bydliska, 
bezpečnejšie chodníky, lepší verejný 
priestor, čistejšie ovzdušie a viacej 
obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt 
v Petržalke.
Zavedenie nového parkovacieho systé-
mu podporuje aj bratislavský primá-

tor Matúš Vallo. „Som rád, že práve 
najväčšia mestská časť spúšťa ako prvá 
pilotný parkovací systém a budeme 
tak môcť spoločne získať dostatok dát 
o pohybe áut, ich obrátkovosti a počte 
parkujúcich áut počas dňa a noci na 
území Petržalky,“ uviedol Vallo. Pred-
ložený návrh bude súčasťou mestskej 
parkovacej politiky, ktorej zavedenie 
a prevádzkovanie sa predpokladá 
najdlhšie do 30. apríla 2021.
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel zvýhodňuje parkovanie 
obyvateľov s trvalým pobytom v Petr-
žalke, pre ktorých bude parkovanie 
na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií bezplatné. Každý Petržal-
čan bude môcť kedykoľvek zaparkovať 
na vyznačených miestach na parko-
viskách alebo parkovacích miestach 
určených na dočasné parkovanie, ktoré 
budú označené príslušnou dopravnou 
značkou. Ľudia s trvalým pobytom 
mimo Petržalky budú od 18:00 do 8:00 
(okrem víkendu) platiť 
1 euro za každú načatú hodinu.
Mestská časť Petržalka umožní ľuďom, 
ktorí nemajú v Petržalke trvalý pobyt, 
prehlásiť si ho okrem miestneho úradu 
v Technopole aj na viacerých miestach 
v Petržalke. Tí, ktorým ich nájom-

ca nedovolí prihlásiť si trvalý pobyt, 
umožní mestská časť prihlásiť sa na tzv. 
administratívny trvalý pobyt.
Parkovací systém bude nabiehať 
postupne, od 1. novembra bude platiť 
na území Dvorov a postupne sa rozšíri 
na celé územie Petržalky. Obyvatelia 
s trvalým pobytov v Petržalke budú 
môcť bezplatne zaparkovať na celom 
jej území. „Byť Petržalčanom sa oplatí 
a bude to platiť aj v tomto prípade,“ 
uzavrel Hrčka.

ZMIZNÚ AJ VRAKY
Z  petržalských parkovísk zmiz-
nú aj autá, ktoré sú dlhodobo 
nepoužívané a  uvoľnia tak ďal-
šie miesta na parkovanie pre 
Petržalčanov. Každé auto, kto-
ré nebude mať ŠPZ alebo STK, 
bude musieť byť z  parkoviska 
odstránené, aby nezaberalo 
miesta iným vozidlám. Každý, 
kto je vlastníkom takéhoto vo-
zidla, bude povinný dať si ho 
do poriadku alebo zabezpečiť 
jeho odstránenie. V  opačnom 
prípade nebude do systému za-
registrovaný ani s automobilom, 
ktorý používa.
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Pilotný parkovací
systém 
Byť Petržalčanom
sa oplatí!



3

Vážení Petržalčania,
parkovanie je v našej mestskej časti 
dlhoročný problém, ktorý neustále 
narastá. Preto sme sa rozhodli, že s ním 
začneme niečo robiť ešte predtým, ako 
bude spustená celomestská parkovacia 
politika. Dovtedy však môžeme ako 
mestská časť spustiť pilotný projekt, 
čo sa po takmer jednohlasnom schvá-
lení poslancami od novembra aj stane 
skutočnosťou. Od 1. 11. 2019 tak 
budú môcť na parkoviskách parkovať 
zdarma iba Petržalčania a ľudia s trva-
lým pobytom mimo Petržalky si budú 
musieť za parkovanie zaplatiť. Vyznačiť 
parkovacie miesta v celej Petržalke 
nie je jednoduché, preto začíname 
s parkoviskami, neskôr prídu na rad 
kolmé a nakoniec pozdĺžne parkovacie 
miesta. 
Pilotný parkovací systém má tri ciele: 
1. Regulácia parkovania a zvýhodnenie 
Petržalčanov. 
2. Motivácia prehlásiť si trvalý pobyt 
do Petržalky u ľudí, ktorí v našej mest-
skej časti žijú, ale dane za nich chodia 
niekam inam. 
3. Zozbierať dáta a pripraviť sa na 
celomestskú parkovaciu politiku, ktorú 
mesto Bratislava zavedie v roku 2021. 
Elektronická registrácia do systému 
sa začne od 1. októbra, osobne sa 
bude dať zaregistrovať od 15. októbra 
a v tento istý deň spustí MČ Petržalka 
aj možnosť prihlásenia sa na tzv. admi-
nistratívny trvalý pobyt. Žiadny systém 
by nefungoval bez zabezpečenia jeho 
dodržiavania, preto MČ Petržalka 
v spolupráci s magistrátom zvýši perso-
nálne aj materiálne vybavenie mestskej 
polície. Celá prevádzka systému bude 
samozrejme v našej réžii. Pevne verím, 
že výsledky tohto systému pocítite už 
od novembra a postupne budeme 
zmenšovať problémy s pakovaním 
v Petržalke.

1. Pilotný parkovaci systém 
v Petržalke bude spustený 
od 1. novembra 2019.

2. V prvej fáze bude platiť 
v miestnej časti Dvory a po-
stupne bude zavedený na 
území celej Petržalky.

3. Hlavným cieľom je regulá-
cia parkovania v Petržalke 
a zvýhodnenie Petržalčanov 
pred ľuďmi, ktorí trvalý po-
byt v Petržalke nemajú.

4. Vodiči, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v Petržalke (nerezi-
denti), budú môcť parkovať 
na vyznačených miestach 
v nočných hodinách iba po-
platok 1 EUR/hod.

5. V čase 8:00-18:00 budú 
môcť nerezidenti parkovať 
zadarmo v prípade, ak sa 
zaregistrujú do príslušnej 
aplikácie.

6. Petržalčania sa budú môcť 
zaregistrovať do parkova-
cieho systému elektronicky 
alebo osobne vyplnením 
krátkeho formuláru.

7. Nerezidenti budú môcť po-
žiadať o prihlásenie sa na 
trvalý pobyt v Petržalke na 
miestnom úrade, aj na ďal-
ších na to určených miestach.

8. Ľuďom, ktorým ich nájomník 
nebude chcieť dovoliť prihlá-
siť sa na trvalý pobyt, umož-
ní MČ Bratislava-Petržalka 
tzv. administratívny trvalý 
pobyt v jednom zo svojich 
bytov.

9. V prvej etape budú vyznače-
né dočasné parkovacie mies-
ta na parkoviskách, v ďalších 
etapách sa pridajú aj kolmé 
parkovacie miesta a tiež par-
kovacie miesta pri cestách.

10. Prevádzku parkovacieho 
systému bude zabezpečovať 
MČ Bratislava-Petržalka.

STĹPČEK STAROSTU

Každý Petržalčan bude môcť BEZPLATNE parkovať 
v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Parkovacie 
desatoro



4

Treba v súvislosti s pilotným parko-
vacím systémom (PPS) robiť niečo už 
teraz?
Nie, momentálne je v pripomienkovom 
konaní návrh všeobecne záväzného na-
riadenia (VZN), o ktorom budú poslanci 
rozhodovať na mimoriadnom zastupi-
teľstve 9. septembra. V návrhu sa píše, 
že do platnosti vstúpi toto VZN až od 
1. novembra, ale ak bude schválené, 
proces registrácie sa začne od začiatku 
októbra 2019.
 
Ako sa ma bude týkať PPS, ak som 
Petržalčan a vlastním auto alebo 
používam firemné auto na súkromné 
účely?
Bude sa stačiť elektronicky zaregis-
trovať do systému (zaberie to asi 2 

minúty) a v prvej fáze budete môcť 
parkovať prednostne na všetkých 
parkoviskách v Petržalke 24 hodín 
denne a 7 dní v týždni.
 
Ak nie som Petržalčan a chcem 
sa ním stať, aby som mohol 
využívať výhody PPS, čo pre to 
musím urobiť?
Treba prísť na matriku a prehlásiť si 
trvalý pobyt do Petržalky.
 

Čo ak mi majiteľ bytu, v ktorom mám 
prenajatý byt, nechce umožniť pre-
hlásiť si trvalý pobyt do tohto bytu?
Mestská časť umožní každému záujem-
covi prihlásiť sa na tzv. administratívny 
trvalý pobyt, čo znamená, že môže 
zostať bývať tam kde doteraz a trvalý 
pobyt bude mať na adrese určenej 
mestskou časťou. Jedinou podmienkou 
bude presmerovanie si pošty na adre-
su, kde takýto záujemca reálne býva.
 
Ak nie som Petržalčan a nechcem sa 
ním stať, koľko budem musieť platiť 
za parkovanie?
V hodinách medzi 18:00 a 8:00 (mimo 
piatku a soboty) budete musieť platiť 
1 euro za každú začatú hodinu. V prvej 
fáze sa to bude týkať iba parkovísk, ne-
skôr aj všetkých kolmých a pozdĺžnych 
parkovacích miest v Petržalke.

Bude sa dať do systému zaregistro-
vať aj osobne?
Áno, okrem elektronického prihláse-
nia MČ Petržalka umožní prihlásiť sa 
aj osobne, a to na viacerých miestach 
v Petržalke.
 
Budú po zavedení tohto parkovacie-
ho systému vyznačené v Petržalke 
všetky parkovacie plochy?
Nie, v prvej fáze sa začnú vyznačovať 
parkoviská (v poradí Dvory, Lúky, Háje). 
Neskôr príde aj na vyznačovanie kol-
mých a pozdĺžnych parkovacích miest.
 
Kto bude zabezpečovať PPS? Nejaký 
súkromník alebo mestská časť?
Celý parkovací systém bude zabez-
pečovať mestská časť a všetky príjmy 
z neho poputujú do tzv. parkovacieho 
účtu, z ktorého budú hradené výlučne 
výdavky spojené s ďalším rozvojom 
parkovania v Petržalke.
 
Budú mať v novom systéme niekto-
rí ľudia (učiteľky, zdravotné sestry 
atď.), ktorí v Petržalke bývajú, ale 
nemajú tu trvalý pobyt, výnimky?
Nie, nebudú umožnené žiadne výnim-
ky. Veríme, že každý, kto v Petržalke 
dlhodobo žije, si sem prehlási aj trvalý 
pobyt a bude môcť využívať všetky 
výhody s tým spojené.
 
Bude Petržalka rozdelená do viace-
rých zón?
Nie, v PPS bude celá Petržalka jedna 
veľká zóna, takže každý Petržalčan 
a Petržalčanka budú môcť bezplatne 
zaparkovať na celom jej území.
 
Čo keď mi prídu na niekoľkodňovú 
návštevu rodičia alebo známi?
V prvej fáze budú môcť bezplatne za-
parkovať mimo regulovaných parkovísk, 
alebo cez pracovné dni v čase od 8:00 
do 18:00 s použitím aplikácie. Po tom, 
čo budú vyznačené všetky legálne 
parkovacie miesta v Petržalke, umožní 
mestská časť každému obyvateľovi 
Petržalky vyčleniť niekoľko hodín me-
sačne pre svoje návštevy.
 
Prečo budú musieť nerezidenti platiť 
iba od 18:00 do 8:00 a iba v pracov-
né dni?
Podľa našich niekoľkonásobných sčítaní 
je najväčší problém s parkovaním v Petr-
žalke práve v týchto hodinách. Aj dnes 
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Otázky 
a odpovede 
k parkovaniu

už existujú oblasti, kde je problém aj 
s denným parkovaním. Ak sa ukáže, že 
problémy na niektorých miestach pretr-
vávajú, systém, samozrejme, upravíme.
 
Prečo nepostavíte rovno parkovacie 
domy?
Na výstavbu parkovacích domov po-
trebujete čas a peniaze. Na rozšírení 
parkovacích kapacít či už pomocou 
ľahkých konštrukcií alebo parkovacích 
domov sa už v súčasnosti pracuje 
a mestská časť sa bude určite spo-
lupodieľať na niekoľkých takýchto 
projektoch. Čo sa týka financií, práve 
prehlásenie trvalého pobytu množstva 
ľudí, ktorí v Petržalke bývajú a parkujú, 
ale do petržalskej kasy za nich nejdú 
žiadne peniaze, pomôže zvýšiť príjmy 
MČ na výstavbu parkovacích domov.
 
Bude polícia vymáhať nedodržiavanie 
pravidiel vo väčšej miere?
Áno, v súčinnosti s mestskou políciu sa 
snažíme o navýšenie personálnych aj 
materiálnych kapacít, aby boli schopní 
efektívnejšie vymáhať dodržiavanie 
nastavených pravidiel.
 
Ako to bude s vyhradenými miestami?
Nové platené vyhradené státia už 
nebudú vznikať a staré zaniknú zavede-
ním celomestskej parkovacej politiky 
k 1. 1. 2021.
 
Koľko budem môcť mať zaregistro-
vaných automobilov na jednu osobu 
alebo domácnosť?
Zatiaľ neuvažujeme o obmedzení auto-
mobilov na jednu osobu alebo domác-
nosť, ale z dôvodu možného zneužitia 
sa zvažuje limit 5 automobilov.
 
Ako sa bude zisťovať, či je auto 
z Petržalky?
Prostredníctvom aplikácie bude možné 
zistiť, či zaparkované auto stojí na svo-
jom mieste legálne alebo nie.
 
Ako to bude s firemným autom, ak je 
sídlo firmy v Petržalke?
Firma sídliaca v Petržalke sa nepova-
žuje za rezidenta. Ak však firma udelí 
svojmu zamestnancovi povolenie užívať 
vozidlo na súkromné účely a tento za-
mestnanec má trvalý pobyt v Petržalke, 
je považovaný za Petržalčana.



Predstavujeme
poslancov

Ján Bučan

Narodil som sa v Bratislave a Petržalka 
pre mňa už 39 rokov znamená viac ako 
len miesto, kde som prežil celý svoj ži-
vot. V petržalských uliciach som strávil 
detstvo a nedám na ňu dopustiť. Vediem 
občianske združenia My sme Petržalka a 
predchádzajúce 4 roky som pôsobil ako 
vicestarosta Petržalky. Miestnym poslan-
com som už 3. volebné obdobie a za-
stupujme obyvateľov môjho - tretieho 
volebného obvodu (od Lachovej až po 
Romanovu ulicu).   

Priority za obvod
V rámci môjho volebného obvodu by 
som rád vyriešil nevyhovujúci stav súčas-
ného pontónového mostíka na Lachovej 
ulici vedúceho cez Chorvátske rameno k 
zastávke električky. Nie je dimenzovaný 
na nápor, aký zažíva v súčasnosti. Rov-
nako sa chcem venovať riešeniu situácie 
pred budovou ZŠ Dudova, ktorá sa po-
týka s neúnosnou dopravnou situáciou, 
ohrozujúcou školákov.    

Celopetržalské priority
Veľkou výzvou bude dotiahnutie II. eta-
py električky na koniec Petržalky. Pozor-
nosť si však určite zaslúži aj stav našich 
verejných priestranstiev (Veľký Draždiak, 
Sad Janka Kráľa) či nové investičné pro-
jekty, napríklad výstavba multifunkčnej 
športovej haly.

Petržalčanom slúžim už 8 rokov, poznajú 
moje výsledky a chcem v mojej práci aj 
naďalej, rovnako aktívne pokračovať.

Opt imalizácia MHD
V súvislosti so zavedením parkovacieho systému v Bratislave v roku 2021 a na základe dohody 
medzi poslancom mestského zastupiteľstva za Petržalku Milanom Vetrákom a primátorom Bra-
tislavy Matúšom Vallom by sa mestská hromadná doprava mala optimalizovať aj v Petržalke.

Podnety sme od vás začali 
zbierať na Petržalskom festi-
vale v dňoch 7. a 8. septem-
bra 2019. Podarilo sa nám od 
vás zatiaľ vyzbierať viac ako 
120 podnetných návrhov na 
zlepšenie organizácie dopra-
vy v celom
meste ale
najmä 
v Petržalke.

Milan 
Vetrák

Katarína 
Sklenková

Branislav 
Kleinert

S vašimi ďalšími podnetmi na optimalizáciu MHD v Petržalke (zmena liniek 
a ich trasovania, zavedenie nových liniek a zrušenie existujúcich liniek 
MHD a pod.) sa môžete obrátiť na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - 
Petržalka alebo priamo na starostu Petržalky  Jána Hrčku prostredníctvom 
e-mailovej adresy: email@email.skJán Hrčka

Aj váš podnet pomôže 
zlepšiť dopravu! !
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Slnečné clony budú postupne pribúdať na vybraných detských ihriskách
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Počas výdatných horúcich dní 
bolo potrebné zabezpečiť 
deťom bezpečnú ochranu na 
ihriskách. Preto sme pristúpili 
k inštalácii slnečných clôn nad 
pieskoviskách, aby sa mohli deti 
bezproblémovo hrať a boli tak 
chránené pre priamym slneč-
ným žiarením.

V spolupráci s Miestnym podnikom 
verejnoprospešných služieb Petržalka 
a Občianskym združením Petržalské 
ihriská (PiPi) sa budú postupne upev-
ňovať slnečné clony na verejných det-
ských ihriskách v správe mestskej časti 
Petržalka. Už od 1. augusta sa naši 
najmenší obyvatelia tešia z dlhšej hry 
v pieskoviskách pri ZŠ Budatínska a pri 
ZŠ Holíčska.
Clony sú vyrobené z tieniacej HDPE 

tkaniny, poskytujú 90-percentnú 
ochranu voči UV žiareniu, sú prie-
dušné a vodopriepustné. Stabilné 
dvojmo prešité lemy s nehrdzave-
júcimi okami sú odolné voči pove-
ternostným vplyvom a roztrhnutiu. 
Pri montáži sa vždy kladie dôraz 
na bezpečnosť. A čo so slnečnou 
clonou po nástupe prvých daždi-
vých dní? Je možné ju ponechať 

i naďalej upevnenú nad pieskoviskom 
alebo ju jednoducho zložiť a uskladniť 
do najbližšej letnej sezóny.
Pri rozhodovaní, ktoré VDI vybrať, zavá-
žila nielen vyťaženosť ihriska, ale aj ak-
tívna komunita rodičov, ktorá na ihrisko 
a herné prvky dohliada celý rok. Neraz 
sú to práve rodičia a starí rodičia, ktorí 
priložia ruku k dielu a sami iniciujú ak-
tivity – od čistenia ihriska, jednoduchej 
údržby hracích prvkov až po už spome-
nuté upevňovanie slnečných clôn. Je 
príjemné mať v blízkosti ihrisko, no aby 
spĺňalo svoj účel celoročne, dôležitá je 
jeho údržba, záujem aj zo strany oby-
vateľov, aby sa predchádzalo znehod-
nocovaniu prvkov a vandalizmu.

Tri triedy pre zdra-
votne znevýhod-
nené deti
Mestská časť Bratislava-Petržalka 
pomôže deťom so zdravotným 
znevýhodnením.

Mestská časť Bratislava Petržalka po-
môže deťom so zdravotným znevýhod-
nením. Od septembra zaviedla novinku 
v podobe prípravného ročníka v ZŠ 
Holíčska pre deti s narušenou komuni-
kačnou schopnosťou a rozšírila ponuku 
v ZŠ Prokofievova pre prvákov s poru-
chami autistického spektra.
Otvorenie prípravného ročníka pre 
deti s narušenou komunikačnou 
schopnosťou v ZŠ Holíčska je pilotným 
projektom mestskej časti, ktorá chce 
pre znevýhodnené deti pripraviť lepšiu 
štartovaciu čiaru do ďalšieho štúdia. 
„Trieda je určená pre deti s poruchami 
reči, ktorým sa budú venovať špeciálni 
pedagógovia aj logopéd,“ povedala 
Lýdia Ovečková, prvá vicestarostka 
Petržalky.
V ZŠ Prokofievova od septembra fun-
gujú dve prvácke triedy pre žiakov 

s poruchami autistického spektra. Poru-
chy autistického spektra sú celoživotné 
a v súčasnosti ovplyvňujú viac ako 70 
miliónov ľudí na celom svete. „Deti 
s poruchami autistického spektra potre-
bujú špecifické vzdelávanie a starostli-
vosť. V Petržalke máme jednu materskú 
školu – Iľ jušinova, ktorá sa zameriava 
na integrovanú predprimárnu výchovu 
a vzdelávanie pre deti s poruchami 
autistického spektra, a jednu základ-

nú školu – Prokofievova, kde už 
niekoľko rokov funguje trieda pre 
tieto deti. Keďže bol o ňu veľký 
záujem, otvorili sme v škole ďalšiu 
triedu,“ dodala Ovečková.
Do triedy prípravného ročníka 
mohlo byť prijatých najviac 8 detí, 
do každej z dvoch tried pre deti 
s poruchami autistického spektra 
najviac 4 žiaci, ktorým sa venujú 
špecialisti s individuálnym prístu-

pom. „Pomáhať rodinám s deťmi so 
zdravotným znevýhodnením a špeciál-
nymi potrebami je našou dlhodobou 
prioritou. Ďalším krokom bude preto zo 
strany mestskej časti Petržalka podpora 
práce odborných zamestnancov a asis-
tentov učiteľa, ktorí sa spolu s učiteľmi 
podieľajú na rozvoji kvality vzdeláva-
nia,“ doplnila Jana Hrehorová, druhá 
vicestarostka Petržalky.
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Na ihriskách
pribudnú 
slnečné clony
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V prvý školský 
deň zavítala 
do Petržalky 
prezidentka 
Zuzana Čaputová
 
Na začiatok nového školského 
roku budú žiaci Základnej školy 
Turnianska 10 spomínať dlho. 
Slávnostne ho totiž prišla otvoriť 
hlava štátu, prezidentka Zuzana 
Čaputová

Na pôde školy ju privítala riadi-
teľka ZŠ Zlata Halahijová, starosta 
Petržalky Ján Hrčka a prvá vicesta-
rostka Petržalky Lýdia Ovečková. 
Spoločne popriali žiakom veľa 
odhodlania a trpezlivosti v novom 
školskom roku. S podobným po-
solstvom sa prihovorili aj k rodi-
čom, učiteľom a učiteľkám.
Prezidentka tiež ocenila, že je 
škola zapojená do vzdelávacieho 

ekoprojektu Zelená škola. „Teším sa, 
že na začiatku nového školského roka 
som navštívila školu, ktorá vedie žiakov 
k ochrane životného prostredia. Sami 

môžu vymýšľať enviro aktivity, vysádza-
jú stromy, recyklujú, nahradili plastové 
fľaše a učia sa aj v záhrade,“ uviedla.
Nový školský rok je priestor na nové 
kamarátstva, posilňovanie tých starších, 
ale aj o vzdelávaní, ktoré nás posúva 
ďalej.
Základná škola na Turnianskej ulici je 
už niekoľko rokov zapojená do vzde-
lávacieho ekoprojektu Zelená škola. 
Používanie ekologicky prijateľných 
čistiacich prostriedkov, zelené hliadky, 
ktoré dohliadajú na čistotu a správne 
triedenie odpadu, alebo nahrádzanie 
plastových fľiaš ekologickejšími alter-
natívami, ekozáhradka, to je len zlomok 
z environmentálnych aktivít školy.

Neskúsite 
Plogging?
A možno ste ho už aj skúsili, len o tom 
neviete. Plogging je totiž skratka 
anglického „pick up litter jogging“ - 
teda zbierajte odpadky pri behu. Táto 
nová ekologicko-športovo-komunitná 
disciplína, alebo skôr hnutie, sa zača-
la šíriť zo Švédska pred tromi rokmi 
a v prvú septembrovú nedeľu sme ju 
prvý krát zažili aj v Petržalke v rámci 
podujatia organizovaného občian-
skym združením Beh si ty. S nápadom 

pomôcť ploggingom petržalskej 
prírode, konkrétne okolo Veľkého 
Draždiaka, prišiel študent udržateľ-
ného rozvoja na známej univerzite 
v škótskom St.Andrews Peter Far-
kašovský. Sám začal so zbieraním 
odpadkov počas behu oveľa skôr, 
než sa dozvedel, že sa z toho stalo 
celosvetové hnutie: „Jednoducho 
som si všímal okolie a nedalo mi 

nechávať odpad len tak. Najskôr mi na 
to slúžili len vrecká a ruky, teraz behám 
s vrecom. A je to dobré aj na kondič-
ku – beh obohacujete o nové pohyby, 
drepy a zhyby, a spálite tak viac kalórií. 
Pomôžete tým nielen svojmu zdraviu, 
ale aj prírode, a to je super,“ zhodnotil 
Peter. V prvom petržalskom ploggingu, 
ktorý mal ako individuálna súťažná be-
žecká disciplína 1. septembra pri Veľ-
kom Draždiaku možno aj celosvetovú 
premiéru, sa za hodinu vyzbieralo 50 kg 
odpadu a pridali sa k nemu aj petržalskí 
seniori – aj spevom a koláčikmi, ktoré 
napiekli pre účastníkov podujatia.

Prezidentku Zuzanu Čaputovú vrelo privítali žiaci zo ZŠ Turnianska

Študent udržateľného rozvoja Peter Farkašovský 
pri „ploggingu“ – zbieraní odpadkov pri behu

Prezidentka Čaputová s riaditeľkou školy pani 
Zlatou Halahijovou
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PETRŽALKA V OBRAZOCH

Fotoaktuality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pri otvorení nového školského roka v Základnej škole Turnianska 10

Obyvatelia si mohli na „Knižnom kolotoči“ organizovanom Miestnou 
knižnicou Petržalka zdarma vziať knižky podľa svojho vkusu.

Letné radovánky na Magio pláži

Čističi okien na Vyhliadkovej veži UFO
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PETRŽALKA V OBRAZOCH

Na oslavách 100. výročia pripojenia Petržalky k ČSR vystúpila aj kapela Paper 
Moon Trio.

Petržalská vicestarostka Lýdia Ovečková na Pietnom akte 
kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia SNP

Letecký záber na Petržalku

Psie preteky „Zoodom 
Dog Race“ v Psom parku 
Petržalka
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Spoločne sme si pripo-
menuli dôležitú udalosť 
našej histórie, ktorá sa 
odohrala v noci 
z 13. na 14. 8. 1919.

100. výročie 
pripojenia Petržalky 
k Československu

 
Bez jediného výstrelu obsadili jednotky 
Stráže slobody Petržalku v čase, keď 
maďarskí vojaci spali. Od tejto udalosti 
prešlo 100 rokov, a preto sme si ju pri-
pomenuli oslavami presne 14. augusta.
 
Už od 15. hodiny mohli záujemcovia 

o históriu Petržalky navštíviť múzeá 
v zrekonštruovaných bunkroch B-S 4 
„Lány“ a B-S 6 „Vrba“, kde im nad-
šenci a správcovia objektov poskytli 
odborný výklad. Okrem prehliadok 
mohli návštevníci bunkra B-S 4 

vidieť v akcii dvojča ťažkých guľometov 
vzor 37. Pri bunkri B-S 6 bola k dispo-
zícii prezentácia historických uniforiem 
vojsk z obdobia rokov 1918 – 1945. 
Počas celého dňa viedla k bunkru 
kyvadlová doprava.
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Hlavná časť programu sa odohrávala 
na Tyršovom nábreží. Pri letnej knižnici 
na Magio pláži od 17:30 prebiehali 
rozhovory o histórii Petržalky s od-
borníkmi a nadšencami. Reč padla aj 
na nedávnu históriu a tak sa prítomní 
mohli niečo dozvedieť aj o českoslo-
venskom opevnení na území Petržalky, 
o Sade Janka Kráľa alebo o výstavbe 
prvých panelových domov. „Dovoľte 
mi vysloviť vďaku vojakom, ktorí svojím 
výnimočným činom a bez preliatia 
kvapky krvi umožnili Petržalke pripo-
jiť sa k Československu a rozvinúť sa 
do dnešnej podoby,“ poďakoval sa 
starosta Petržalky Ján Hrčka vo svojom 
príhovore.

Zároveň tiež poďakoval za prácu 
organizátorov na príprave podujatia 
a tým, ktorí sa na oslavách spolupo-
dieľali. „Ďakujem oddeleniu kultúry za 
organizáciu podujatia, Magio pláži za 
to, že nám dnes umožnila využiť svoje 
priestory na oslavu storočnice. Ďaku-
jem aj tým, ktorí venujú svoj čas údržbe 
a rozvoju historických bunkrov v Petr-

VÝROČIE

žalke. U nás je to najmä pán Kačírek, 
ktorému chcem týmto poďakovať za 
pomoc pri organizácii tohto podujatia“, 
uviedol na záver starosta Hrčka.

Následne sa všetci presunuli k novým 
výstavným panelom, ktoré približujú 
históriu Petržalky, jej významne pamiat-
ky a pamätihodnosti a taktiež udalosti. 
Jednotlivé panely prítomným predstavil 
miestny poslanec Ľuboš Kačírek, ktorý 
je zároveň autorom novej knižnej pub-
likácie 100. výročie pripojenia Petržalky 
k Československu.

Večer sa už niesol v znamení jazzu 
a swingu. Zábavu svojím elánom roz-
prúdili slovenské skupiny. Ako prvé vy-
stúpilo ženské vokálne trio Paper Moon 
Trio, vďaka ktorej sme sa ocitli v 20. 
rokoch minulého storočia. Nasledovala 
skupina Funny Fellows a ich zábavné 
piesne v rytme swingu.

Záverom celých osláv bol veľký niekoľ-
kominútový ohňostroj na Dunajom.



Keď sa povie slovenský fut-
bal, tak medzi prvými klubmi, 
na ktoré si spomenieme, má 
miesto aj FC Petržalka. A za-
slúžene.

Futbalový klub s viac ako storočnou his-
tóriou prešiel mnohými turbulentnými 
obdobiami. Posledný veľký zlom a skúš-

ka pre petržalský futbal prišli v roku 
2014, keď vznikol nový klub FC Petr-
žalka. Išlo o rozhodnutie nového vede-
nia, ktorým chcelo oživiť éru úspešného 
petržalského futbalu.
FC Petržalka dnes trénuje a hrá na ih-

risku v Ovsišti na Sklodowskej ulici 
v tesnej blízkosti Súkromnej stred-
nej športovej školy. Miestu tu našiel 
aj dorast.
Od prerodu v roku 2014 sa FC Petr-
žalka snaží svoje seniorské mužstvo 
dostať opäť na výslnie. Posledné 
výsledky dokazujú, že sú na dobrej 
ceste.
Sezóna 2015/2016 bola pre FC 

Petržalka výnimočná. Do najvyššej súťa-
že sa podarilo postúpiť okrem seniorov 
aj dorastencom. V nasledujúcich sezó-
nach sa klubu tiež darilo.
V sezóne 2016/2017 seniori predvied-
li vynikajúci výkon v 4. najvyššej súťaži 
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Petržalskí evanjelici, ale aj mnohí ďalší 
už poznajú areál kostola a Zborového 
centra na Strečnianskej ulici. Petržalča-

nia ho zvyknú identifikovať aj ako 
„ten za Billou“. Je ozaj zaujímavé, 
ako sa starostlivosť o dušu prelína 
so starostlivosťou o telo. Ľudia totiž 
k životu aj na tomto najväčšom síd-
lisku v našej krajine potrebujú viac 
ako len strechu nad hlavou, posteľ či 
jedlo. Mnohí sú pracovne vyťažení, 

o to viac im dobre padne slovo povzbu-
denia, čas na zamyslenie, rozhovor s Bo-
hom… Mladší aj starší, všetci potrebujú 

Petržalka sa počas posledných 100 ro-
kov veľmi zmenila. Niektoré pôvodné 
časti a budovy museli ustúpiť novým 
objektom. To sa dotklo aj evanjelikov 
v Petržalke, ktorí sa zo svojej modliteb-
ne na niekdajšej Ulici Mladej gardy v 80. 
rokoch minulého storočia presunuli do 
suterénu na bývalej Žukovovej ulici. Prá-
ve po nežnej revolúcii sa začali realizo-
vať sny a plány postaviť nový evanjelický 
kostol v Petržalke. To sa stalo skutoč-
nosťou práve za pôsobenia vtedajších 
farárovcov – manželov Klátikovcov. 30. 
októbra 1994 bol evanjelický kostol 
s celým areálom posvätený biskupom 
Západného dištriktu Ivanom Osuským, 
ktorému za prítomnosti mnohých do-
mácich aj zahraničných hostí kľúče od 
kostola odovzdal vtedajší zborový do-
zorca Ľubomír Lenhard. Od jeho posta-
venia tu už mnohí starousadlíci, ale aj 
novo prisťahovaní našli svoj duchovný 
domov.

Odvtedy uplynulo 25 rokov. Pripome-
nieme si to v nedeľu 27. októbra 2019 
o 9:30 hodine, keď na slávnostných služ-
bách Božích privítame v našom kostole 
novozvoleného generálneho biskupa 
ECAV na Slovensku Mgr. Ivana Eľka. Aj 
Vás, milí čitatelia, srdečne už dnes po-
zývame!

Ján a Eva Kolesárovci, ev.farári

a na konci ročníka sa radovali z postupu 
do 3. ligy. V ďalšej sezóne fanúšikov po-
tešil postup, teraz do 2. najvyššej celo-
slovenskej súťaže.
Kvalitné výkony a úspechy dosahujú 
futbalisti FC Petržalky aj dnes. V prvom 
septembrovom zápase v 7. kole II. ligy 
zdolal tím trénera Dojčana „béčko“ ŠK 
Slovan Bratislava 3:0.

V septembri a v októbri nás na domácej 
pôde čakajú ešte tieto zápasy:
15. 09. FC Petržalka – FK Poprad
29. 09. FC Petržalka – MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš
13. 10. FC Petržalka – MFK Dukla 
Banská Bystrica
27. 10. FC Petržalka – FC Košice
Držíme FC Petržalka palce a tešíme sa 
na dobrý futbal!

Zdroj: FC Petržalka

aj duchovný pokrm. Je to nenahraditeľná 
súčasť života každého človeka. Isté je, že 
nie každý hľadá vo svojom živote slovo 
od Boha, Božie konanie v živote. Ale zá-
roveň vždy existujú ľudia, ktorí práve na 
viere v kresťanského Boha stavajú celý 
svoj život. A toto vzácne poznanie, tú 
nehmatateľnú istotu si chcú nielen osvo-
jiť, ale aj o nej ďalej podať správu v zmys-
le slov Pána Ježiša Krista: „Choďte teda, 
čiňte mi učeníkmi všetky národy…“  
(Mt 28,19). Niekedy je to posolstvo otvo-
rené a jasné, inokedy je ukryté v ochot-
nej pomoci konkrétnemu človeku.

Evanjelici 
pozývajú!
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ZO ŽIVOTA PETRŽALKY

Petržalka
pre futbal
zrodená



Absolventi Petržalskej letnej univerzity pre seniorov a zľava rektor EUBA Ferdinand Daňo; sprava starosta 
Petržalky Ján Hrčka a manažérka UTV Janka Chládecká

Ekonomická univerzita 
v Bratislave organizuje aktivity 
nielen pre študentov, deti od 
8 - 14 rokov (Detská ekonomická 
univerzita), ale aj pre aktívnych 
seniorov prostredníctvom Uni-
verzity tretieho veku (UTV).

„EUBA chce byť dôveryhodným partne-
rom pre seniorov a to bol jeden z dô-
vodov, ktorý nás motivoval zorganizovať 
Petržalskú letnú univerzitu pre seniorov 
(PLUS). S touto myšlienkou sme sa za-

oberali dlhší čas a pretaviť ju do 
skutočnosti sa nám podarilo vďaka 
bezproblémovej spolupráci s Mest-
skou časťou Petržalka. Kľúčovými 
osobami pri vytvárani spolupráce 
boli rektor EUBA Ferdinand Daňo 
a starosta MČ Bratislava Petržalka 

Ján Hrčka, ktorí PLUS nielen podporili, 
ale sa aj aktívne zapojili a vybudovali 
organizačný tím ľudí,“ povedala mana-
žérka UTV Janka Chládecká.

PLUS prebiehala v júli, od 10. do 
19. 7. 2019, v Dome kultúry Zrkadlo-
vý háj v bratislavskej Petržalke. Počas 
tohto obdobia sa uskutočnili celkovo 
4 prednášky. Prvou témou bola pred-
náška s názvom Hudba a človek, človek 
a hudba, ktorú prednášal renomovaný 
operný spevák Martin Babjak. Druhú 
prednášku prezentovala etnologička 
Katarína Nádaská na tému Kultúrne 
dejiny Slovenska – srdce obchodnej 
Európy. Snažili sme sa, aby boli pred-
nášky nielen zaujímavé, ale aj užitočné, 
a preto sme sa rozhodli tretiu pred-
nášku venovať častej téme, ktorú riešia 
seniori, a tou je Zdravie a peniaze – dva 
v jednom. Prednášajúcou tejto témy 
bola Veronika Tirpáková, odborníčka na 
športové aktivity ľudí vo vyššom veku. 
Posledná prednáška bola venovaná 
téme Petržalka kedysi a dnes, ktorú pre-
zentoval historik a poslanec MČ Petržal-
ka Ľuboš Kačírek.
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Každá prednáška trvala 90 minút, ale 
žiadna z nich sa neskončila načas, ke-
ďže v závere bol priestor na diskusiu 
a zúčastnení aktívne kládli prednášajú-
cim ich otázky. Po poslednej prednáške 
získali všetci účastníci osvedčenia o ab-
solvovaní 1. ročníka PLUS, ktoré odo-
vzdával rektor Ekonomickej univerzity 
v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta 
MČ Bratislava Petržalka Ján Hrčka.
Prvého ročníka PLUS sa zúčastnilo spo-
lu 322 účastníkov na všetkých štyroch 
prednáškach. Priemerne jednu pred-
nášku absolvovalo približne 80 účastní-
kov. Veľmi nás teší nielen veľký záujem 
a samotná účasť, ale aj pozitívna spätná 
väzba na prvý ročník. Prednášky absol-
voval aj pán Jozef Ivančík, ktorý sa na 
margo PLUS vyjadril, že išlo o „… veľmi 
dobré podujatie. Som rád, že som sa 
ho mohol zúčastniť, všetky prednášky 
mi ponúkli nové informácie. Stretol som 
priateľov i nových ľudí a už teraz sa te-
ším na druhý ročník. Organizátorom 
patrí veľká vďaka za to čo robia pre nás 
seniorov, pokračujte v tom.“
Memorandum o spolupráci a porozu-
mením medzi Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave a Mestskou časťou Bratisla-
va Petržalka bolo podpísané 21. júna 

2019. Kľúčové ambície memoranda sú 
v obojstrannom záujme spolupráce me-
dzi vedeckovýskumnými a vysokoškol-
skými vzdelávacími inštitúciami, podnik-
mi a organizáciami hospodárskej praxe 
a súčasne presadzovanie spájania teórie 
s praxou predovšetkým v oblasti obcho-
du a marketingu.

Memorandum deklaruje, že obaja part-
neri podporia rozvoj občianskej partici-
pácie na správe mestskej časti Bratislava 
Petržalka, čo potvrdzujú aj slová rektora 
EUBA: „Teší ma, že spolupráca medzi 
EU v Bratislave a mestskou časťou Petr-
žalka nadobudne aj vďaka tomuto me-
morandu konkrétnu podobu. Univerzita 
a mestská časť Petržalka sú tu navzá-
jom pre seba, preto verím, že realizácia 
rôznych spoločných aktivít bude v pro-
spech oboch zmluvných strán,“ povedal 
rektor EUBA Ferdinand Daňo.
„Uvedomujeme si nezastupiteľný výz-
nam vedy, vzdelávania a ich prepojenia 
s praxou, preto považujem túto spolu-
prácu za mimoriadne dôležitú,“ uviedol 
k spolupráci s EUBA starosta Petržalky 
Ján Hrčka. Ako dodal, spolupráca ho 
teší o to viac, že aj on je absolventom 
tejto významnej slovenskej univerzity.

Ako dopadol prvý ročník  
Petržalskej letnej univerzity 
pre seniorov?
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NA VŠETKY PODUJATIA VSTUP VOĽNÝ

Mestská časť Bratislava-Petržalka a starosta Ing. Ján Hrčka 
vás pozývajú na XII. ročník

-zmena programu vyhradená-
* na podujatia označené hviezdičkou (*) je nutné vyzdvihnúť si voľné vstupenky v pokladni DK Zrkadlový háj, vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály

 1.10. - 20.10.2019
PETRŽALSKÝ SENIORFEST

1.10. | 16:00 | DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
    KYTICA POZDRAVOV *  

otvorenie XII. ročníka festivalu
účinkuje: ORCHESTER BERKYHO MRENICU JR. a Roman MALATINEC | moderuje: Alica DONTHOVÁ

20.10. | 16:00 | DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
   Z ÚCTY K VÁM *  

záver XII. ročníka festivalu s posedením pri hudbe a malým občerstvením
účinkuje: SENZUS | moderuje: Alica DONTHOVÁ

2.10. | 14:00 | EU BA – učebňa C1.09
  SPOTREBITEĽ A JEHO POSTAVENIE NA TRHU    

  SENIORI - ŠPECIFICKÁ SKUPINA  
ako sa nedať oklamať reklamou a predajcami
organizuje: UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

Ekonomickej univerzity Bratislava
3.10. | 14:00 | CC Centrum, Jiráskova 3

  AKO SA NESTAŤ OBEŤOU  
  TRESTNÝCH ČINOV  

odporúčania, rady a diskusia pre seniorov 
prednáša: 

Ing. Jozef HALCIN - riaditeľ odboru kriminality

3.10. | 17:00 | CC Centrum, Jiráskova 3
  Z MALÝCH KÚSKOV VEĽKÉ VECI  
vernisáž výstavy patchworkovej tvorby

účinkuje: DUO LA PUTIKA 
/ F. FERIENČÍK - husle, M. LAZIĆ - akordeón / 
výstava sprístupnená od 4.10. do 17.10. 2019

po - pi | 10:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00

4.10. | 15:00 | CC Centrum, Jiráskova 3
  OD PIESNI K PIESNI  

popoludnie venované skladbám rôzneho žánru
účinkujú: Maroš BANGO a Janka ŠKULTÉTY

5.10. | 14:00 | Petržalská tržnica
  JABLKOVÉ HODOVANIE  

zábavno-súťažné podujatie pri príležitosti 
Medzinárodného dňa jablka

program: tvorivé dielne, súťaž o najlepší jablkový 
koláč, prezentácia produktov spojená s predajom

moderuje: Maroš SZALAY
účinkujú: MIX KVARTET, ABBA SLOVAKIA, 

DFS HÁJENKA, finalisti súťaže POP HIT
6.10. | 15:00 | DK Lúky, Vígľašská 1

  NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečné popoludnie s BASTA FIDLI

7.10. | 8:30 | DK Lúky, Vígľašská 1
  O POHÁR STAROSTU  

súťaž seniorov v stolnom tenise - muži  

8.10. | 15:00 | DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3  
  NESTARNÚCE MELÓDIE  

tanečné popoludnie s CHARLIES DUO

7.10. | 14:00 | Športová hala, Prokofievova ul.
  JOGA  

cvičenie s Rózkou MOLNÁROVOU

8.10. | 17:00 | DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3. 
  ZÁZRAKY Z NITÍ  

vernisáž výstavy klubu paličkovanej čipky OKOLOK
  účinkuje: DUO LA PUTIKA 

/ F. FERIENČÍK - husle, M. LAZIĆ - akordeón / 
výstava sprístupnená od 9.10. do 31.10. 2019

po - pi | 10:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
9.10. | 9:00 | DK Lúky, Vígľašská 1

  O POHÁR STAROSTU  
súťaž seniorov v stolnom tenise - ženy

11.10. | 14:00 | CC Centrum, Jiráskova 3
  DIABETICKÁ NOHA  

prednáška o najčastejšom civilizačnom ochorení, 
jeho prejavoch, diagnostike a liečbe
prednáša: MUDr. Róbert TAKÁCS

10.10. | 17:00 | DK Lúky, Vígľašská 1 
  PRÍDEM HNEĎ * 

inscenácia autorského divadla PaTáLia

10.10. | 10:00 | Bowlingové centrum, Petržalka
  BOWLING 

súťaž seniorov  

7.10. |14:00 | EU BA – učebňa C1.09
  DEDIČSTVO A DEDIČSKÉ KONANIE  

prednáška pre seniorov na danú tému
organizuje: UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

Ekonomickej univerzity Bratislava

14.10. | 10:00 | DK Lúky, Vígľašská 1
  HRAJ A VYHRAJ!  

seniorská súťaž v riešení krížoviek a sudoku

14.10. | 17:00 | DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
  S PIESŇOU STARNEME POMALŠIE *  
premiéra projektu o oslavách na dedine 

v medzivojnovom čase  
účinkuje: 

seniorský súbor PETRŽALČANKA
15.10. | 14:00 | CC Centrum, Jiráskova 3

  SIVÝ ZÁKAL - ŽIADNY PROBLÉM  
zdravotná prednáška o bezbolestnom liečení oka

prednáša: MUDr. Radovan PIOVARČI

15.10. | 17:00 | DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
  SENIORI SENIOROM *  

účinkujú:
seniorské súbory MELÓDIA, PETRŽALČANKA

hosť: vokálna skupina CRYSTALS
moderuje: Alica DONTHOVÁ

17.10. | 9:00 | Rančík, Starohájska
  PETANGUE  

turnaj seniorov v známej hre z Francúzska

 17.10. | 14:00 | Športová hala, Prokofievova ul.
  ZUMBA GOLD   

cvičenie s Jankou CHLÁDECKOU 

19.10. | 14:00 | Športová hala, Prokofievova ul.
  ZUMBA GOLD   

cvičenie s Jankou CHLÁDECKOU 

17.10. | 19:00 | DK Lúky, Vígľašská 1 
  CK - NENCI SLOVOM AJ OBRAZOM  

cestovateľská prednáška 
 o kaukazskej národnosti Nenci

prednáša: Marcel REBRO

www.kzp.skFestival je realizovaný s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR



 Agátka spoznáva
 

Milé deti, rozpoviem Vám rozprávku, možno trošku inú, ako ste pred zaspávaním počúvali, no nie o menej 
zaujímavú.

Kde bolo, tam bolo, vo veľkom meste za veľkým mostom žilo malé dievčatko, ktoré sa volalo Agátka. 
Všetko bolo pre ňu nové. Vidieť všetko prvýkrát. Prvýkrát ovoňať kvety, dotknúť sa vecí, cítiť teplo slniečka, 
ochutnať nové jedlá.

Bol príjemný letný deň. Slniečko práve vychádzalo na oblohu, keď sa z vedľajšej izby ozvali hlasy 
Agátke dobre známe. „Mamka a ocko!“ „Dobré ránko Agátka,“ vraví ocko, „ako si sa vyspinkala?“ „Máme 
pre Teba prekvapenie,“ odpovedá mamička. „S ockom sme sa rozhodli, že Ťa vezmeme na menší výlet. 
Súhlasíš?“ Agátke zaiskrili očká šťastím. Okamžite prikývla rodičom na súhlas. Je ešte veľmi maličká. Hlások 
si zatiaľ iba trénuje. Postavila sa na kolienka a čakala, kedy ju ocko vezme na ruky. Dobre vedela, že v ku-
chyni na ňu čaká ovocie, no predtým sa musí poumývať, je predsa nový deň. Počas raňajok jej mamka vraví: 
„Žabka, hneď ako sa najeme, pobalíme si veci, hlavne plavky, a keď sa ocko vráti z práce, nasadneme do 
autíčka a vydáme sa na cestu.“ „Hm, mamka vraví plavky. Do plaveckej školy nepôjdeme, je predsa piatok 
a hodiny plávania mám v stredu.“ „No, ochutnaj, Agátka, ham,“ vraví mamka. „Čože to je?“ čuduje sa, 
„chutí to inak ako ovocie, ktoré som mala doposiaľ. Je to sladké a kyslé zároveň. Mňam!“

Akoby šmahom čarovného prútika je zrazu naša kuchyňa poupratovaná a mamka už balí veci na cestu. 
„Tuleň! Chýba mi predsa ešte tuleň! Toho určite nesmiem nechať doma! Každý večer sa predsa so mnou 
kúpe.“ Do obývačky prichádza mamka. V ruke niečo drží. Pohladká Agátku a pýta sa: „Tak čo, anjelik, berie-
me aj jeho?“ „To je predsa on, môj tuleň,“ poteší sa, „ako je to možné? Vie moja mamka čítať myšlienky?“

Vchodové dvere sa otvoria a do miestnosti vstúpi ocko. „O chvíľku vyrážame!“ vraví s úsmevom. Na-
sledujúce minúty plynú pomalšie ako hocikedy inokedy. Každý niečo robí. Mamka pripravuje obed, ocko 
odnáša veci do auta, Agátka sa hrá. Keď je všetko hotové, všetci nasadnú do auta a vyrážajú na cestu.

Kam asi idú? Vydáš sa na túto cestu s nimi?

1. Ktoré ovocie podľa Teba Agátka  
ochutnala? Zakrúžkuj správne ovocie!
 
  

 

 2. Aké prekvapenie dostala Agátka  
od rodičov? 
Prečiarkni nesprávne odpovede!

a) dostala novú hračku
b) všetci pôjdu spolu na výlet
c) ovoňala prvýkrát kvietok

3. V ktorom ročnom období sa odohráva 
náš prvý príbeh?  Vyfarbi okraje správnej 
časti stromu!

4.Prečo si chcela Agátka vziať aj tuleňa?
a) stále s ním cestuje
b) každý večer sa s ním kúpe  
c) bez tejto hračky nevie zaspať

Pokračovanie v októbrovom čísle
Stranu pripravuje Simona Beretová

Agátka spoznáva 
 
Milé deti, rozpoviem Vám rozprávku, 

možno trošku inú ako ste pred zaspávaním 
počúvali, no nie o menej zaujímavú.  

Kde bolo, tam bolo, vo veľkom meste za 
veľkým mostom, žilo malé dievčatko, ktoré sa 
volalo Agátka. Všetko bolo pre ňu nové. Vidieť 
všetko prvýkrát. Prvýkrát ovoňať kvety, dotknúť 
sa vecí, cítiť teplo slniečka, ochutnať nové jedlá.  

Bol príjemný letný deň. Slniečko práve 
vychádzalo na oblohu, keď sa z vedľajšej izby 
ozvali hlasy Agátke dobre známe. ,,Mamka 
a ocko!“ ,,Dobré ránko Agátka,“ vraví ocko ,,ako 
si sa vyspinkala?“ ,,Máme pre Teba 
prekvapenie,“ odpovedá mamička. ,,S ockom 
sme sa rozhodli, že Ťa vezmeme na menší výlet. 
Súhlasíš?“ Agátke zaiskrili očká šťastím. 
Okamžite prikývla rodičom na súhlas. Je ešte 
veľmi maličká. Hlások si zatiaľ iba trénuje. 
Postavila sa na kolienka a čakala, kedy ju ocko 
vezme na ruky. Dobre vedela, že v kuchyni na ňu 
čaká ovocie, no predtým sa musí poumývať, je 
predsa nový deň. Počas raňajok jej mamka 
vraví: ,,Žabka, hneď ako sa najeme si pobalíme 
veci,  

hlavne plavky a keď sa ocko vráti z práce, 
nasadneme do autíčka a vydáme sa na  cestu.“ 
,,Hm, mamka vraví plavky. Do plaveckej školy 
nepôjdeme, je predsa piatok a hodiny plávania 
mám v stredu.“ ,,No ochutnaj Agátka, ham,“ 
vraví mamka. ,,Čože to je?“ čuduje sa, ,, chutí to 
inak ako ovocie, ktoré som mala doposiaľ. Je to 
sladké a kyslé zároveň. Mňam!“  

Akoby šmahom čarovného prútika je 
zrazu naša kuchyňa poupratovaná a mamka už 
balí veci na cestu. ,,Tuleň! Chýba mi predsa ešte 
tuleň! Toho určite nesmiem nechať doma! 
Každý večer sa predsa so mnou kúpe.“ Do 
obývačky prichádza mamka. V ruke niečo drží. 
Pohladká Agátku a pýta sa: ,,Tak čo anjelik, 
berieme aj jeho?“ ,,To je predsa on, môj tuleň,“ 
poteší sa, ,,ako je to možné? Vie moja mamka 
čítať myšlienky?“  

Vchodové dvere sa otvoria a do 
miestnosti vstúpi ocko. ,,O chvíľku vyrážame!“ 
vraví s úsmevom. Nasledujúce minúty plynú 
pomalšie ako hocikedy inokedy. Každý niečo 
robí. Mamka pripravuje obed, ocko odnáša veci 
do auta, Agátka sa hrá. Keď je všetko hotové, 
všetci nasadnú do auta a vyrážajú na cestu.  
Kam asi idú? Vydáš sa na túto cestu s nimi?  

___________________________________________________________________________ 
1.Ktoré ovocie podľa Teba Agátka ochutnala? 
Zakrúžkuj správne ovocie! 
 

3.V ktorom ročnom období sa odohráva náš 
prvý príbeh?  Vyfarbi okraje správnej časti 
stromu!

 

   

    

   

 

 

2.Aké prekvapenie dostala Agátka od rodičov? 
Prečiarkni nesprávne odpovede! 

a)dostala novú hračku 

b)všetci pôjdu spolu na výlet 

c)ovoňala prvýkrát kvietok 

4.Prečo si chcela Agátka vziať aj tuleňa? 

a)stále s ním cestuje 

b)každý večer sa s ním kúpe 

c)bez tejto hračky nevie zaspať

jar 

zima 

leto 

jeseň 

Správne odpovede: 1.slivka 2.a/c 3.leto 4.b 

Agátka spoznáva 
 
Milé deti, rozpoviem Vám rozprávku, 

možno trošku inú ako ste pred zaspávaním 
počúvali, no nie o menej zaujímavú.  

Kde bolo, tam bolo, vo veľkom meste za 
veľkým mostom, žilo malé dievčatko, ktoré sa 
volalo Agátka. Všetko bolo pre ňu nové. Vidieť 
všetko prvýkrát. Prvýkrát ovoňať kvety, dotknúť 
sa vecí, cítiť teplo slniečka, ochutnať nové jedlá.  

Bol príjemný letný deň. Slniečko práve 
vychádzalo na oblohu, keď sa z vedľajšej izby 
ozvali hlasy Agátke dobre známe. ,,Mamka 
a ocko!“ ,,Dobré ránko Agátka,“ vraví ocko ,,ako 
si sa vyspinkala?“ ,,Máme pre Teba 
prekvapenie,“ odpovedá mamička. ,,S ockom 
sme sa rozhodli, že Ťa vezmeme na menší výlet. 
Súhlasíš?“ Agátke zaiskrili očká šťastím. 
Okamžite prikývla rodičom na súhlas. Je ešte 
veľmi maličká. Hlások si zatiaľ iba trénuje. 
Postavila sa na kolienka a čakala, kedy ju ocko 
vezme na ruky. Dobre vedela, že v kuchyni na ňu 
čaká ovocie, no predtým sa musí poumývať, je 
predsa nový deň. Počas raňajok jej mamka 
vraví: ,,Žabka, hneď ako sa najeme si pobalíme 
veci,  

hlavne plavky a keď sa ocko vráti z práce, 
nasadneme do autíčka a vydáme sa na  cestu.“ 
,,Hm, mamka vraví plavky. Do plaveckej školy 
nepôjdeme, je predsa piatok a hodiny plávania 
mám v stredu.“ ,,No ochutnaj Agátka, ham,“ 
vraví mamka. ,,Čože to je?“ čuduje sa, ,, chutí to 
inak ako ovocie, ktoré som mala doposiaľ. Je to 
sladké a kyslé zároveň. Mňam!“  

Akoby šmahom čarovného prútika je 
zrazu naša kuchyňa poupratovaná a mamka už 
balí veci na cestu. ,,Tuleň! Chýba mi predsa ešte 
tuleň! Toho určite nesmiem nechať doma! 
Každý večer sa predsa so mnou kúpe.“ Do 
obývačky prichádza mamka. V ruke niečo drží. 
Pohladká Agátku a pýta sa: ,,Tak čo anjelik, 
berieme aj jeho?“ ,,To je predsa on, môj tuleň,“ 
poteší sa, ,,ako je to možné? Vie moja mamka 
čítať myšlienky?“  

Vchodové dvere sa otvoria a do 
miestnosti vstúpi ocko. ,,O chvíľku vyrážame!“ 
vraví s úsmevom. Nasledujúce minúty plynú 
pomalšie ako hocikedy inokedy. Každý niečo 
robí. Mamka pripravuje obed, ocko odnáša veci 
do auta, Agátka sa hrá. Keď je všetko hotové, 
všetci nasadnú do auta a vyrážajú na cestu.  
Kam asi idú? Vydáš sa na túto cestu s nimi?  

___________________________________________________________________________ 
1.Ktoré ovocie podľa Teba Agátka ochutnala? 
Zakrúžkuj správne ovocie! 
 

3.V ktorom ročnom období sa odohráva náš 
prvý príbeh?  Vyfarbi okraje správnej časti 
stromu!

 

   

    

   

 

 

2.Aké prekvapenie dostala Agátka od rodičov? 
Prečiarkni nesprávne odpovede! 

a)dostala novú hračku 

b)všetci pôjdu spolu na výlet 

c)ovoňala prvýkrát kvietok 

4.Prečo si chcela Agátka vziať aj tuleňa? 

a)stále s ním cestuje 

b)každý večer sa s ním kúpe 

c)bez tejto hračky nevie zaspať

jar 

zima 

leto 

jeseň 

Správne odpovede: 1.slivka 2.a/c 3.leto 4.b 

jar leto

zima jeseň

Správne odpovede: 1.slivka 2.a/c 3.leto 4.b



PROGRAM KULTÚRNYCH ZARIADENÍ PETRŽALKA

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

SEPTEMBER 2019

*     Vstupenky: 
       predpredaj / v deň podujatia

**   Vstupenky kiná: 
       členovia FK / nečlenovia FK
        
        zvýhodnené vstupné 4,00 €
        pre deti, mládež do 18 rokov, 
        študentov VŠ, ZŤP a seniorov 

(bz) bez nároku na zľavy  

  
na podujatia označené týmto 
symbolom si zakúpite vstupenky 
aj v sieti ticketportal

pokladne KZP slúžia aj ako predajné miesta 
siete Ticketportal

VYSVETLIVKY:

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Partneri

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

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

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

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

www.kzp.sk
    Kulturne-zariadenia-Petrzalky

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

POKLADNE

PRIPRAVUJEME:

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA:

SLEDUJTE NÁS AJ NA:

www.kzp.sk

10.09. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie 

11.09. | 19:00 | 10 €                             ticketportal
ĽUBO VIRÁG + PRIATELIA 

koncert charizmatického kráľa ľudovky, 
talianskej kantilény a šlágru 
v sprievode cimbalovej kapely RIGOVCI 
+ špeciálny hosť: Milan VAŠKOVIČ

12.09. | 19.00 | vstup na pozvánky /organizované
GALAKONCERT 
100. výročie pripojenia Petržalky k Bratislave 
a k územiu ČSR 
účinkujú: 
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR, 
METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA 
pod vedením P. ULIČNÉHO, 
dirigent  M. MÁZIK, sólisti J. GONČAROVÁ, 
M. KATYREV 
sprievodné slovo R. PÁLKA
pod záštitou starostu MČ Bratislava-Petržalka Jána Hrčku 

15.09. | 19:00 | 19 € (bz)                      ticketportal
Georges Feydeau: LEN SI POSPI MILÁČIK 
Finta pána Ribadiera 
dobová komédia z prelomu 19. a 20. storočia 
účinkujú: 
Diana MÓROVÁ, Ján KOLENÍK, 
Tomáš MAŠTALÍR, Jozef VAJDA, 
Zuzana ŠEBOVÁ, Marián LABUDA ml. 
réžia: Michal VAJDIČKA 

17.09. | 19:00 | 15 €                               ticketportal
MM KABARET UVÁDZA:
VEČER AMERICKÉHO SWINGU

Milan MARKOVIČ a Páni bratia (Peter NIŇAJ  
a Róbert PUŠKÁR) pozývajú duo 
RICK Valiant a MIA Zimmerman

19.09. | 19:00 | 6 €                               ticketportal
AKCENT LIVE + HOSŤ: SKUPINA TREND 

obľúbená skupina AKCENT LIVE ponúkne 
zábavu do tanca i na počúvanie
s hosťom: skupinou TREND

20.09. | 19.00 | 10 €                                ticketportal
JOZEF A DODO IVAŠKOVCI
komorný koncert otca Jozefa a syna Doda 
pri príležitosti jubilea populárneho speváka 

22.09. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
AKO GAŠPARKO JANOVI 
K PRINCEZNEJ POMOHOL
detské divadelné predstavenie 

24.09. | 19:00 | 18 € (bz)                     ticketportal
Marc Camoletti: 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
francúzska situačná komédia 
účinkujú:
Henrieta MIČKOVICOVÁ, Viki RÁKOVÁ, Ivana 
KUBAČKOVÁ, Mária BREINEROVÁ, Richard 
STANKE, Ján DOBRÍK
réžia: Eduard KUDLÁČ

25.09. | 18:00 | 8 €                  ticketportal
SENZUS 

tanečný večer s obľúbeným triom

26.09. | 19:00 | 8 €                               ticketportal
TALKSHOW MICHALA DOMONKOŠA

premiéra obľúbeného programu mladého 
moderátora, šoumena, speváka, 
dabingového herca a režiséra v jednej osobe 
s hosťom Marcelom FORGÁČOM

28.09. | 19:00 | 8 €                             ticketportal
VIENOK JE MÔJ ŽIVOT

vystúpenie DFS Vienok a hostí, 
venované životnému jubileu dlhoročnej 
umeleckej a organizačnej vedúcej súboru 
Dany BLAHOVEJ  

29.09. | 19:00 | 12 € / 15 € *             ticketportal
TROJKONCERT WMFB 2019 
+ KRST ALBUMU ĽH POKOŠOVCI 

záverečné podujatie 
World Music Festivalu Bratislava 2019, 
spojené s krstom albumu ĽH POKOŠOVCI 
hostia: 
Pengetős Trio (HU) / BraAgas (CZ) 

30.09. | 19:00                                       ticketportal

16 € / 8 € seniori a ZŤP
CHLIEB S MASLOM 

divadelná komédia
účinkujú: 
Dominika ŽIARANOVÁ, Juraj LOJ, 
Branislav DEÁK, Martin MŇAHONČÁK
réžia: Alena LELKOVÁ

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

TROJKONCERT

2019

22.09. | 14:00 | 2 €
NEDEĽNÉ DIVADIELKA - NEBOJSA
divadelné predstavenie pre deti od 4 rokov  
v podaní divadla DADABOJA

22.09. | 15:00 | 3 € 
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno - zábavné podujatie 
s hudobnou skupinou FUNNY BAND 

23.09. – 26.09. | 16:00 - 19:00  
ZÁPISY DO VÝTVARNÉHO KURZU 
2019 /2020  
zápisy do výtvarneho kurzu pre žiakov ZŠ, 
príprava na stredné školy s umeleckým 
zameraním, 
kreslenie a maľovanie pre seniorov 

27.09. | 19:30 | 5 €                           ticketportal

RAP NA LÚKACH VOL.16 
Ajvy - DJs set / Stredom / Deviant / Pek / 
Prevrat Poet / Dj Mikro-Man / Palky 

29.09. | 15:00 | 3 € 
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno - zábavné podujatie 
s hudobnou skupinou HAPPY SOUND

13.09. | 18:30 | 3 €
ŠPORT, DROGY A ROCK'N'ROLL 
hudobno športové podujatie proti drogám 
pri dobrej muzike a turnaji návštevníkov v 
stolnom tenise DJ PING + MC PONG 

15.09. | 15:00 | 3 € 
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno - zábavné podujatie 
s hudobnou skupinou CHARLIES DUO 

18.09. | 19:00 | 2 €               ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
DELTA DUNAJA 
prezentácia fotografií a videa 
cestovateľa Alexandra VOJČEKA 

19.09. | 17:00 | 3 €                          ticketportal
PREDNÁŠKA 
CHRBTICA - PRÍČINY CHORÔB A LIEČBA
prednáška spojená s diskusiou o tradičnej 
čínskej medicíne s Hajnalkou SZÜCZOVOU

20.09. | 19:00 | 3 €                          ticketportal

HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti
BEDŘICH SMETANA 
ECCE HOMO BEDŘICH SMETANA 
podujatie je realizované s láskavým 
zvolením Českej televízie 

 PRIPRAVUJEME:     

04.10. | 19:00
HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti
IVA BITTOVÁ - DIVNÁ SLEČINKA 

11.10. | 19:30 | 3 €
CAFE EDIT 
folk-world music 

18.10. | 17:00 | 2 €
LUDUS TONALIS 
 _JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.12 
jazzový večer študentov Cirkevného 
konzervatória Bratislava, 
pod vedením Františka BÁLEŠA, 
spojený s diskusiou po koncerte 

25.10. | 19:30 | 3 €
STRANGE EVOLUTION 
fusion art- rock

DOM KULTÚRY
LÚKY

      37. narodeniny SKUPiny LoJZo

vstupné 30 € prízemie / 25 € balkón ( v cene občerstvenie ) 

TEPLÁKOVÝ 
BÁL

19.10.2019 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

19:19-04:04

country 
GraJciar

rockový 
PenZiStor

show 
aBBa 
revival 

oldies disco 
dJ GaBo

oslávenec

LoJZo
ďalšie 
prekvapenia

19.10. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

16.10. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

01.10. - 20.10.
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

23.10. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

HRDZA 20 rokov 
na scéne

zvýhodnené vstupné 4,00 €
pre deti a mládež do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

DÚ – Domáca úroda | Z – Klenoty žánrového filmu | KD – Kino pre deti | O – Ozveny svetových festivalov | P100 – Projekt 100

07.09. | 10:00 | 5 €                             ticketportal
LABKOVÁ PATROLA (KD)
r. C. E. Bastien, USA, 2018, MP, 70 min.
07.09. | 18:00 | 5 €                             ticketportal
FREE SOLO (O)
r. J. Chin/ E.C.Vasarhelyi,USA, 2018, MP, 100 min.
07.09. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
SLNOVRAT (Z)
r. A. Aster, USA, 2019, MN-15, 130 min.

08.09. | 10:00 | 5 €                              ticketportal 
PLAYMOBIL VO FILME (KD)
r. L. DiSalvo, F/ Nemecko, 2019, MP, 99 min.
08.09. | 18:00 | 5 €                              ticketportal
KTO JE ĎALŠÍ? (DÚ)

r. M. Drobný, SR, 2018, MP-12, 90 min.
08.09. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
TO: KAPITOLA 2 (Z)
r. A. Muschietti, USA, 2019, MN-15, 165 min.

09.09. | 20:00  | 5 €                             ticketportal
FABRIKA (O)
r. J. Bykov, Rusko/ Arménsko / Francúzsko,
2018, MN-15, 109 min.
10.09. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
DIEGO MARADONA (O)
r. A. Kapadia, VB, 2019, MN-15, 130 min.

13.09. | 18:00 | 5 €                                       ticketportal
TRAJA BLÍZKI NEZNÁMI (O)
r. T. Wardle, USA, 2018, MP-12, 96 min.
13.09. | 20:00 | 5 €                                ticketportal
TO: KAPITOLA 2 (Z)
r. A. Muschietti, USA, 2019, MN-15, 165 min.

14.09. | 10:00 | 5 €                             ticketportal
HODINÁROV UČEŇ (KD)
r. J. Rudolfová, ČR / SR, 2019, MP, 102 min.
14.09. | 18:00 | 5 €                             ticketportal
SKUTOK SA STAL (DÚ) 
r. B. Berezňáková, SR, 2019, MP-12, 82 min.
14.09. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
VTEDY V HOLLYWOODE (O)
r. Q. Tarantino, USA, 2019, MN-15, 165 min.

15.09. | 10:00 | 3 € / 5 € *                             ticketportal
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY (KD)
r. P. Imbert / B. Renner,F, 2017, MP, 79 min.

16.09. | 18:00 | 5 €                             ticketportal
AFRIKA NA PIONIERI (DÚ)
r. M. Slobodník, SR, 2019, MP, 113 min.
16.09. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
NEVIDITEĽNÉ (Z)
r. L-J. Petit, F, 2018, MP-12, 102 min.

18.09. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
BEATS (Z)
r. B. Welsh, VB, 2019, MP-15, 101 min.

21.09. | 10:00 | 3 € / 5 € *                             ticketportal
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY (KD)
r. P. Imbert / B. Renner, Francúzsko, 
2017, MP, 79 min.

21.09. | 18:00 | 3 € / 5 € *                             ticketportal
NECH JE SVETLO (P100)
r. M. Škop, SR / ČR, 2019, MN-15, 93 min.
21.09. | 20:00 | 3 € / 5 € *                             ticketportal
PARAZIT (P100)
 r. Bong Joon-ho, Južná Kórea, 
2019, MN-15, 132 min.

22.09. | 18:00 | 3 € / 5 € *                             ticketportal
CHVENIE (P100) 
r. J. Bustamante, Guatemala / Francúzsko / 
Luxembursko, 2018, MN-15, 107 min.
22.09. | 20:00 | 3 € / 5 € *                             ticketportal
TAKÉ KRÁSNE ŠATY (P100) 
r. P. Strickland, VB, 2018, MN-15, 118 min.

23.09. | 20:30 | 3 € / 5 € *                              ticketportal
LA GOMERA (P100) 
r. C. Porumboiu, Rumunsko / F / Nemecko, 
2019, MN-15, 97 min.

 

29.09. | 10:00 | 5 €                                ticketportal
ANGRY BIRDS VO FILME 2 (KD)
r. T. van Orman / J. Rice, USA,
2019, MP, 97 min.

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

Digitalizáciu tohto kina finančne podporil  Audiovizuálny fond 
v rámci komplexného projektu, 

realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky

CC 
CENTRUM
PROGRAMY PRE DETI 
04.09. - 27.09. | pondelky, štvrtky, piatky 
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa  
DETSKÁ HERŇA 
príjemná možnosť na stretnutia 
mamičiek a detí do 4 rokov
info: www.kzp.sk, 0917 711 090

11.09. | 15:00-18:30 | vstup voľný
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CC CENTRE
prezentácia aktivít a zápisy do kurzov 
CC CENTRA v školskom roku 2019/2020 

16.,23., 30.09. | 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

18.,25.09. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

18.,25.09. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY
tvorivé dielne pre deti od 3 do 10 rokov 

19.,26.09. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky 
pre deti od 5 do 10 rokov

19.09. | 16:00 | 20 € / 10 cvičení - kurz
HOPSASA
pohybové cvičenie hrou s Angelikou,
pre deti od 3 do 6 rokov, 
zápis do kurzu 11.09. od 15:00 do 16:30

25.09. | 14:00 | 1 € / žiak
TO, ČO NÁS SPÁJA 2019 
NA SLOVENSKÚ NôTU 
8. ročník cyklu výtvarných dielní 
pre zdravotne znevýhodnenú mládež 
a žiakov petržalských ZŠ (I. stupeň)

Realizované s finančnou podporou MK SR 

KONCERTY
22.09. | 17:00 | 3 € / 
2 € ZŤP, študenti, dôchodcovia
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
SLOVENSKÉ PIESNE A POÉZIA
účinkujú: 
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

KLUBY
25.09. | 17:00 
vstup voľný pre členov klubu
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov

DETSKÉ NARODENINOVÉ PÁRTY
pre deti do 10 rokov
1 h | 15 €
animátor | 20 € | 
keramická, výtvarná dielňa
termín dohodou na:
0903 398 545, 0917 711 090

OZNAM
ponúkame  výstavný priestor  
pre profesionálnych a amatérskych 
výtvarníkov, školy, pre záujmové 
a občianske združenia

 PRIPRAVUJEME: 
12.10. | 9:00 - 12:00 | 
2,50 € predávajúci / kupujúci 0,70 €
JESENNÁ BURZA 
DETSKÉHO OBLEČENIA
burza detského a tehotenského oblečenia, 
detských potrieb a hračiek

prezentácia aktivít a zápisy do kurzov  v šk. roku 2019/2020

11.SEPTEMBER 
15:00-18:30

PROGRAMY PRE ZŠ A ŠKD (I. - V. roč.)

KERAMICKÉ DIELNE
spojené s výpalom a zdobením výrobkov 
glazúrou       
vstupné: 2 €                                                                                                                             

začiatok podujatí je o 14:00 
dielne sa objednávajú vopred: telefón / email
podujatia je možné objednať aj v čase vyučovania, 
ako alternatívu k výtvarnej výchove na ZŠ

CC CENTRUM / tel.: 0917 711 090
o nových akčných členov, 

ktorí sú pripravení:

Získať ako prví prístup k tým najnovším 
a najhorúcejším  novinkám v KZP.

Vedieť skôr o nových podujatiach 
ako bratislavská tlač, rozhlas, TV či  internet.

Mať extrémny náskok pred inými pri kúpe lístkov 
v pokladniach KZP a v Ticketportali.

Skoncovať s občasnou nudou a radšej sa 
poriadne zabaviť či inšpirovať.

Komplet informácie na www.kzp.sk

 



Hl. redakcia 

Telúr (zn.)

Kývali

Iba, spojka

Módna 
značka

Psovitá šelma

Diár

EČV okr. 
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6. časť 
tajničky

Royal 
Institution 
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2. časť 
tajničky

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale 
... (dokončenie je v tajničke)

Bodal3. časť 
tajničky
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uľahčenia
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droga
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Zničil behom
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Dievka
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oaten, Moe, 
raha, Mutir
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v Taliansku

International 
Electrotech. 

Commiss-ion  
(skr.)

Kód Svätej 
Lucie

Velikán, titan

Vrátnik 
(histor.)

Chemické 
vlákno

Ročenka

Trnavské 
divadlo (skr.)

České žen. 
meno 

(Ľudmila)

Osobné 
zámeno

Indické 
platidlo

Staroríman

Kto kibicuje

4. časť 
tajničky

Gauner

Planétka

Tvorca

Samočinný 
stroj

Vyšší 
dôstojník

Obilnina
s drobným 

zrnom

Základné 
plány

Autor: Vierka 
Blahová Naproti Žart, zábava Dolná 

končatina Bodavý hmyz
Vnútri

Žltý drahý 
kov

Dusiť,
po česky

Ženské meno
(30.1.)

Poranenia

Obec
v okrese 
Trebišov

Dráhy Ovsený,
po anglicky

Úžitková 
rastlina

Ináč Púštne zviera
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tajničky

Suchá 
nadzemná 
časť obylia

1000 kg, 
jednotka 
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Končatiny Saj
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Nie vzadu
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