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V Petržalke sa začali
kontroly parkovania
Do parkovacieho systému sa zaregistrovalo už viac
ako 80 % Petržalčanov
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Situácia s parkovaním
sa bude po kontrolách
viditeľne zlepšovať

„Základom každého fungujúceho
systému je dodržiavanie pravidiel,
takže po skúšobnej prevádzke pristupujeme k ich vymáhaniu. Podľa našich prvých informácií sa už v týchto
dňoch situácia na niektorých petržalských parkoviskách zlepšila, ale zo skúšobných kontrol sme zistili, že niektorí
vodiči parkujú na vyznačených miestach
neoprávnene. Keď ľudia uveria tomu, že
to myslíme vážne a máme kapacity to
spraviť, bude vidno reálny výsledok,“
vyhlásil petržalský starosta Ján Hrčka
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Večer čo večer chodí po petržalských
parkoviskách asi 15 kontrolórov, aby sa
pozreli na to, ako funguje nová parkovacia politika v praxi. Mobilná aplikácia
naskenuje značku a v sekunde vyhodnotí, či je auto zaregistrované, prípadne
má zaplatené parkovanie, alebo tam
stojí načierno. Koordinátor kontrolovacieho procesu Ivan Lučanič nám potvrdil, že s kolegami stihne skontrolovať
všetky parkoviská, ktoré sú v systéme.
Od kontrolórov dostávajú za stierače
červené papieriky s upozornením a pokynmi, čo majú robiť. „Do budúcna
by to malo fungovať tak, že hneď ako
potvrdím priestupok, príde notifikácia
mestskej polícii,“ skonštatoval Lučanič.
Okrem kontroly rezidenčného parkovania sa bude MČ Petržalka v spolupráci s mestskou políciou zameriavať aj
na kontrolu vyhradených parkovacích
miest, či na vyhradených miestach stoja
auta, ktoré tam nemajú oprávnenie stáť.
K dnešnému dňu je podľa Hrčku do
petržalského parkovacieho systému zaregistrovaných už viac ako 22 tisíc ľudí,
čo tvorí podľa viacnásobných sčítaní
približne 80 % Petržalčanov.

Od 1. októbra navštívilo web stránku
www.parkovanievpetrzalke.sk viac ako
65 tisíc užívateľov. Priemerný čas, ktorý
na stránke strávili, boli necelé 4 minúty.
Podľa Hrčku to potvrdzuje, že webová
registrácia trvala ľuďom v priemere menej ako 5 minút. Z celkového počtu návštevníkov stránky bolo 72 % ľudí z Bratislavy, 3 % z Nitry, 2 % z Košíc, 1,4 %
z Trenčína, 1,3 % Prešova, 1,2 % zo Žiliny a po 1 % z Prahy, Banskej Bystrice
a Viedne.
Za približne dva mesiace Petržalka vyznačila približne 5 500 parkovacích
miest, z toho okolo 5 000 modrou farbou a 500 vyhradených parkovacích
miest. V systéme je 65 veľkých parkovísk, do konca roka ich mestská časť
očakáva viac ako 70.
MČ Petržalka od 16. 10. neprideľuje
platené vyhradené parkovacie miesta,
pričom ponecháva všetky doterajšie,
ktorých je 998. Parkovacích miest pre
zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) je
celkovo 989 a mestská časť ich prideľuje
aj naďalej.

Kontrolór parkovacieho
systému Ivan Lučanič:
„Situácia sa parkovaním
aj na inokedy preplnených
parkoviskách počas dňa
citeľne zlepšila.“
Po prvých desiatich dňoch od
zavedenia novej parkovacej politiky v Petržalke sa začínajú prísne kontroly. Ako taká kontrola
vozidla vyzerá v praxi a či už sú
badateľné prvé výsledky zavedenia parkovacieho systému nám
prezradil koordinátor kontroly
vozidiel Ivan Lučanič.

Po 10-dňovej testovacej fáze od
spustenia pilotného parkovacieho
systému už naplno kontrolujete vozidlá na regulovaných parkoviskách
v Petržalke. Na čo ste počas kontroly
prišli?
Podľa doterajších výpočtov sa do parkovacieho systému úspešne prihlásilo
viac ako 80% Petržalčanov, čo je naozaj
obdivuhodné číslo. Na druhej strane,

z doterajších kontrol vozidiel na regulovaných parkoviskách vyplýva, že zhruba
každé siedme vozidlo ešte nie je zaregistrované do parkovacieho systému
alebo nemá oprávnenie parkovať.
Vodičom parkujúcim bez zaregistrovania sa v systéme dávame spolu
s ďalšími pracovníkmi miestneho
úradu za stierač upozornenia - najprv zelený, potom červený lístok.
Ak niekto zaparkuje neoprávnene aj
do tretice, hrozí mu už tzv. papuča
a pokuta od mestských policajtov.
Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že každé jedno nasnímanie aplikácia automaticky odosiela príslušníkom
mestskej polície. V prvých dňoch týchto
ostrých kontrol rozdáme približne 500
takýchto upozornení.

R O Z H O VO R

T É MA PA R KO VAN I E

V Petržalke sa po 10-dňovej testovacej prevádzke začalo s ostrými kontrolami dodržiavania pravidiel parkovacieho systému.
Zamestnanci miestneho úradu
budú ľuďom, ktorí budú parkovať na vyznačených miestach bez
registrácie v systéme, dávať najprv zelený, druhýkrát červený
lístok za stierač a pri treťom
porušení už budú policajti
nasadzovať papuče a dávať
nedisciplinovaným vodičom
pokuty.

Ako vyzerá kontrola vozidiel v praxi?
Vozidlá kontrolujeme najmä v noci, ale
aj počas dňa na regulovaných parkoviskách, ktoré sú riadne označené vodorovným dopravným značením a zvislým
dopravným značením s dodatkovou tabuľou. Chcem upozorniť vodičov na to,
že kontroly sa týkajú všetkých vozidiel
Rozhovor pokračuje na str. 4
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R OZ H OVOR

stojacich za tabuľou, nielen na modrých
boxoch. Ako náhle stoja vozidlá v oblúku pri vstupe na parkovisko alebo na
inom mieste v rámci parkoviska, ktoré
nemusí byť značené modrými čiarami
alebo parkuje v nesúlade s cestným
zákonom, automaticky podlieha kontrole. Samotnú kontrolu vykonávame
použitím mobilnej aplikácie, ktorá dokáže v priebehu sekundy naskenovať
evidenčné číslo vozidla. Na základe
databázy registrovaných vozidiel aplikácia vyhodnotí, či má vodič platné alebo
neplatné oprávnenie parkovať.
Nebolo by efektívnejšie, keby
vozidlá skenovalo auto, ako napr.
v Starom Meste?
Podľa doterajšej skúsenosti, auto dokáže skenovať vozidlá správne iba v stave,
keď sú zaparkované v boxoch. Ako náhle parkujú vozidlá neštandardne, auto
neprečíta EČV a úspešnosť kontroly sa
znižuje. Aplikáciu, ktorú používame my
je stopercentná, pretože každú jednu
EČV skenujeme osobitne.
Nerezidenti môžu parkovať s mobilnou aplikáciou URBI – Parkovanie
Petržalka. Čo majú robiť tí vodiči,
ktorí nevlastnia smartfón a aplikáciu
si nedokážu do telefónu stiahnuť?
V zmysle platného prevádzkového
poriadku parkovacích miest, regulované parkoviská na území mestskej
časti sú spoplatnené 24 hodín, 7 dní
v týždni. Ak nerezident používa pri parkovaní mobilnú aplikáciu, má benefit
bezplatného parkovania na modrých
parkovacích plochách vo vybraných
časoch. Pokiaľ nemá možnosť stiahnuť
si mobilnú aplikáciu, neostáva mu nič
iné, len platiť aj počas hodín, ktoré by
mal inak s aplikáciou zdarma. Jednoducho povedané, vy nám dáte svoje dáta
a na oplátku môžete v určitých časoch
parkovať na platenom parkovisku zadarmo.
Akým spôsobom môžu nerezidenti
bez mobilnej aplikácie zaplatiť?
Majú dve možnosti úhrady. Poslaním
SMS správy v sume euro na hodinu,
alebo kúpou hodinového či štvorhodinového parkovacieho lístka na miestnom úrade v Technopole. Parkovací
lístok musí vodič umiestniť v motorovom vozidle tak, aby bol viditeľný pre
účely kontroly zvonka. Úhradu neplatí
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F O T O T ÉMA PA RKO VA NIE

zaregistrovaný vodič v a užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta. Platba sa
nevzťahuje ani na vozidlá prepravujúce
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu alebo s praktickou slepotou
alebo úplnou slepotou oboch očí. Aj
takéto vozidlo musí byť riadne označené parkovacím preukazom ZŤP osoby.
Okrem koordinovania kontroly vozidiel ste boli aj koordinátorom niekoľkonásobného sčítavania vozidiel. Aký
bol rozdiel v počte vozidiel počas
bežných pracovných dní a počas
sviatkov?
Počas bežných pracovných dní sme
zistili, že v Petržalke parkuje každú noc
približne 34 tisíc áut, počas sviatkov
o 8 000 menej. Pripomínam, že všetky
tri sčítania sme realizovali manuálne,
počas pracovného týždňa a vždy v noci.
Niektorí obyvatelia namietali, že
autá by sa mali sčítavať nie len
v noci, ale aj cez deň. Sú parkoviská,
kde je problém parkovať aj počas
dňa?
Najväčší problém s parkovaním evidujeme v okolí Digital Parku na Röntgenovej a Daňového úradu na Ševčenkovej ulici. Je to logické, keďže sú to
inštitúcie s veľkým počtom zamestnancov. Musím však povedať, že plné sú
len kolmé parkovacie státia, na regulovanom parkovisku ostáva mnoho miest
voľných. Aj toto je dôkaz, že zavedenie
parkovacieho systému má zmysel.
Situácia sa parkovaním na inokedy
preplnených parkoviskách počas dňa
citeľne zlepšila. Od 1. novembra každý
deň počítam vozidlá na parkovisku
pred svojím bytom a môžem potvrdiť,
že denne tam nájdem 10 až 20 voľných
parkovacích miest, čo bolo donedávna
nemožné. Samozrejme, úspech pripisujem aj tomu, že ešte nie všetky miesta
v Petržalke sú vyznačené a zatiaľ majú
vodiči možnosť stáť popri chodníkoch
a neznačených parkoviskách.
S akým intervalom budete kontrolovať vozidlá na regulovaných parkoviskách?
Kontrolu budeme vykonávať každý
večer na všetkých značených parkoviskách. Za jedinú noc sme schopní
skontrolovať všetky parkoviská, ktoré
sú v systéme, čo nám trvá cca 7 hodín.

Kontrolovať EČV budeme dovtedy, kým
si nebudeme istí, že vodiči zodpovedne dodržiavajú pravidlá parkovacieho
systému.
Pomohlo by mestskej časti, keby
mohla uplatniť právo objektívnej
zodpovednosti a vodič by bol pokutovaný na základe nahlásenia
priestupku zamestnancom miestneho
úradu a nie policajtom?
Určite áno. Som toho názoru, že právo
objektívnej zodpovednosti by mala pri
výbere parkovného dostať samospráva
a nie mestská polícia. Zamestnanci sú
tí, ktorí sú priamymi účastníkmi kontroly
a zaznamenávajú priestupky. Ideálnym
riešením by preto bolo umožniť mestskej časti prevziať celkovú zodpovednosť nad parkovaním. Bol by som rád,
keby mali v budúcnosti aj obyvatelia
možnosť nahlasovať nám priestupky
pomocou mobilnej aplikácie.
Má mestská polícia dostatočné kapacity na pokrytie každodennej kontroly parkovania?
Neustále pracujeme na tom, aby sme
tieto kapacity maximálne pokryli. Už od
decembra začneme navyšovať počet
policajtov, ktorí sa budú venovať výlučne dopravnej kontrole. Všetko závisí aj
od toho, ako sa vodiči začnú správať.
Čím menej priestupkov za neoprávnené parkovanie zaznamenáme, tým efektívnejšie bude môcť mestská polícia
pracovať.
Môžu byť pokojní tí Petržalčania,
ktorým ešte neprišlo žiadne vyjadrenie po tom, čo vozidlo/á zaregistrovali do systému?
Všetci zaregistrovaní, ktorí si splnili
povinnosti, odovzdali potrebné dokumenty a ešte im nebolo doručené
vyrozumenie o stave žiadosti, budú mať
status dočasného rezidenta a pokutovaní nebudú. Ak si niekto z takýchto
ľudí našiel za stieračom leták, stalo sa
tak buď preto, že vo svojej registrácii
uviedol nesprávnu EČV, niekto iný mu
ju tam premiestnil, alebo z dôvodu,
že parkoval na vyhradených parkovacích miestach, kde parkovať nemal.
Rezidenti sa aj v týchto dňoch naďalej
registrujú a schvaľovací proces sa predlžuje, preto by som chcel poprosiť
všetkých o trpezlivosť.

Černyševského

Pečnianska

Jungmannova

Gercenova

Planckova

Mánesovo nám.

Holíčska

Smolenická

Mánesovo nám.

Holíčska

Strečnianska

Markova

Jiráskova

Vavilovova

Pajštúnska
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KA U Z A

O PRAVY ŠKÔ L

uvádza spoločnosť RV Development 3.
Mestská časť Petržalka chce využiť všetky formálne a právne možnosti, ktoré jej
umožňuje zákon. Podľa jej starostu Jána
Hrčku je totiž Green Park „veľmi neželaná stavba“, ktorá má do územia blízko
Starého mosta priniesť niekoľko budov
vrátane 30-podlažného polyfunkčného
objektu. „Problémom je, že od začiatku sú indície, že sa nebude rešpektovať
platný územný plán. Že sa budú hľadať
cesty, ako maximalizovať zisk z územia,“
skonštatoval Hrčka s tým, že po nástupe nového vedenia informovali okresný
úrad o tom, že dôvody na atrahovanie
spisu pominuli a Petržalka chce byť stavebným úradom. Ich žiadosti však podľa
neho zostali bez odpovede.

Zdroj: RV Development 3

Starosta Ján Hrčka:
Green park je veľmi neželaná
stavba, Petržalka sa proti
projektu odvolala

K AU Z A

Petržalka ešte nepovedala posledné slovo v súvislosti s územným rozhodnutím
pre rozsiahly developerský projekt Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa. Územné rozhodnutie na projekt
vydal Okresný úrad (OÚ) Bratislava.
Investor berie informáciu o plánoch
jednotlivých úradov odvolať sa na
vedomie, pričom poukazuje, že
okresný úrad nevydal rozhodnutie na základe jeho iniciatívy. Rozhodnutie bude
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riešiť Ministerstvo dopravy a výstavby
(MDV) SR ako príslušný odvolací orgán.
Stavebný zákon totiž umožňuje, aby
v územnom konaní rozhodoval aj okresný úrad. Stalo sa tak aj v tomto prípade, keď mestská časť Petržalka ešte za
bývalého starostu Vladimíra Bajana požiadala OÚ o atrahovanie spisu (požiadala o možnosť presunúť zodpovednosť
za rozhodovanie). Dôvodom mala byť
technická náročnosť zámeru a zároveň
kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Právomoc zabezpečiť
výkon pôsobnosti stavebného úradu
v územnom a následne stavebnom konaní tak prešla na okresný úrad. „Spoločnosť Grafobal Group development
(GGD) vzala fakt na vedomie,“ uviedol
pre TASR Peter Kresánek zo spoločnosti,
za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík.
Ako investor sa pri stavbe Green Park

V rámci konania síce mestská časť podľa
neho pripomienky dala, šéf petržalskej
samosprávy je však presvedčený, že sa
veci robia na poslednú chvíľu, aby sa
ignorovali mnohé pripomienky. Zároveň verí, že ten, kto bude v tejto veci
v rámci odvolania rozhodovať, bude
„dostatočne slobodný a spravodlivý“,
aby rozhodol správne. „Ak áno, nemám absolútne žiadnu obavu, že sa to
nepostaví tak, ako je to momentálne
schválené. Ak sa to však nedostane na
správneho človeka, budeme len konštatovať, že bolo obídené, porušené, vyhovené, nedomyslené, nedoriešené, ale
majiteľ bude spokojný,“ myslí si Hrčka.
Ako odvolací orgán by malo rozhodovať
ministerstvo dopravy, čo potvrdil aj rezort vnútra, pod ktorý spadajú okresné
úrady. „Voči predmetnému rozhodnutiu
(rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky,
pozn. TASR) boli podané odvolania zo
strany účastníkov konania. Predmetné
rozhodnutie spolu s kompletným spisovým materiálom bude predložené na
rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby
SR,“ uviedol pre TASR tlačový odbor
ministerstva.

Petržalka aktívne
realizuje opravy
v základných školách
Mestská časť zrekonštruovala vekom a poveternostnými vplyvmi opotrebované hydroizolácie na svojich
základných školách. Okrem toho zrealizovala ďalšie potrebné rekonštrukcie, ktoré bolo potrebné vykonať.
Išlo o rekonštrukcie, ktoré sa primárne dotýkali striech. K ich výmene došlo na základných školách
na Nobelovom námestí, Turnianskej ulici číslo 10 a Prokofievovej číslo 5.

Oprava školy
na ZŠ Turnianska

Opravená podlaha triedy
na ZŠ Pankúchova

Na strešných konštrukciách týchto škôl došlo k mnohonásobným defektom, čo zapríčinilo zatekanie a premočenie
priestoru. Preto sa pristúpilo k odstráneniu existujúcich
vrstiev hydroizolácie, demontáži zdegradovanej tepelnej
izolácie a vysušeniu podkladu. Následne boli strechy zateplené a zaizolované.

V realizácii je ešte šesť rekonštrukčných prác, ktoré budú ukončené do konca tohto roku. Tri z nich sa týkajú aj materských
škôl. Opravy striech na materských školách na Röntgenovej
a Ševčenkovej ulici majú predpokladaný termín ukončenia prác
už koncom novembra. Na MŠ Röntgenova sa tiež končia práce
na prestavbe školníckeho bytu na triedu.

Ďalšie rekonštrukcie sa týkali aj podlahy v triede a kanalizácie v exteriéri pri revíznej šachte (v prípade ZŠ Pankúchova). Rekonštrukcie areálovej kanalizácie sa dočkala
aj ZŠ Gessayova 2.

Práce na zvyšných troch rekonštrukciách sa ukončia do konca
decembra tohto roku. Ide o práce na ZŠ Prokofievova, kde sa
realizuje oprava areálovej kanalizácie a oprava suterénu po
havárii. ZŠ Černyševského finišuje s opravou striech pavilónov.

Projekt Green Park má podľa plánov
vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého
mosta, v tesnej blízkosti Krasovského
ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, má
priniesť do územia napríklad 10-podlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so
šiestimi nadzemnými podlažiami. (TASR)
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N O VI N K Y

NO VINKY

VII. ročník Petržalskej
super školy:
História Petržalky
je úzko spätá s mostami
Lýdia Ovečková a Pavol Šajgalík
slávnostne otvorili VII. ročník Petržalskej super školy

SU P E R Š KO L A

„Na čo nám je prednáška o bratislavských mostoch? Čo z nej máme?“
spýtal sa jeden zo ôsmakov petržalskej
základnej školy po prvej, otváracej
prednáške ôsmeho ročníka unikátneho
projektu v Európe Petržalská super škola. Mimochodom, na prvý
pohľad „drzú“ otázku na konci
prednášky ocenili. Odpoveď prednášajúcej
PhDr. Kataríny Haberlandovej,
PhD., z oddelenia architektúry
Historického ústavu SAV bola
jednoznačná: „História Petržalky,
miesta, kde žijete a chodíte do
školy, je úzko spätí s mostami. Svoju
históriu by sme mali poznať, vaši predkovia ju vytvárali aj pre vás.“
História je učiteľkou života. A história
je súčasťou vedy. Projekt Petržalskej
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super školy sa začal v stredu 16. októbra v Zrkadlovom háji svoj ďalší
ročník. Povestným kľúčom ho otvorili
prvá zástupkyňa starostu mestskej časti
Bratislava-Petržalka Lýdia Ovečková
a predseda SAV prof. RNDr. Pavol
Šajgalík, DrSc. „SAV má motto veda je
budúcnosť a ja dúfam, že vašou budúcnosťou bude veda,“ uviedol predseda
SAV pri „odomykaní“ projektu.
Potom už prišlo premostenie. Bratislava
má zatiaľ päť mostov, šiesty je pred dokončením, no Katarína Haberlandová
sa venovala najmä dvom najvýznamnejším – Starému mostu a Mostu SNP. Začala však od dávnej histórie. „Bratislava
dlho mosty nepotrebovala, mesto sa
rozkladalo len na jednom brehu Dunaja
a ten tvoril prirodzenú hranicu, obrannú
aj hygienickú,“ vysvetlila historička.
Prvé pevnejšie, hoci drevené mosty,
ktoré však „po použití odstránili“,
vznikli pri korunovácii Maximiliána II.

Habsburského. Z Viedne sa potreboval dostať do korunovačnej Bratislavy.
Vplyv na postavenie mosta cez Dunaj
mala aj Mária Terézia, vďaka ktorej
vznikol na petržalskej strane dnešný
Sad Janka Kráľa a to si žiadalo spojenie s mestom Bratislava. Na spojenie
oboch brehov Dunaja slúžila jeden
čas (približne do polovice 19. storočia)
kompa, volaná tiež lietajúci most.
So stavbou Starého mosta (Mosta
Františka Jozefa) sa začalo v roku
1889. Stál pevne až do roku 1945, keď
ho takmer na konci vojny vyhodili do
vzduchu ustupujúce nemecké vojská.
V roku 1946 ho obnovili a pomenovali
na Most Červenej armády. Dnes nesie
opäť názov Starý most.
Most SNP je architektonickým unikátom a národnou kultúrnou pamiatkou.
A hoci má mnohé naj a je dominantnou
hlavného mesta, mnohí Prešporáci mu
nevedia zabudnúť, že preň „padla“
významná časť Starého Mesta. A aby
kontroverzií okolo mosta nebolo málo –
jej tvorcovia sa dostali počas normalizácie do nemilosti. Hoci naprojektovali
unikát, vystúpili proti vstupu spojeneckých vojsk v auguste 1968. Slávnostné
otvorenie Mosta SNP v roku 1972 preto
bolo bez jeho tvorcov. Mostu s reštauráciou UFO na vrchu sa však neuprie,
že sa stal prvým asymetrickým lanovým
mostom na Slovensku a druhým tohto
typu na svete.
Mosty odjakživa spájali. V roku 1919
spojili aj obec Petržalka s Bratislavou.
História Petržalky je veľmi úzko spätá
s mostami. Poznať históriu znamená
poznať prítomnosť a vidieť do budúcnosti, ktosi kdesi povedal. To všetko je
vlastne aj v mostoch.
A ktoré otázky na konci odmenili?
• Aký má prednáška záver,
na čo mi je?
• Ako sa bude volať šiesty
bratislavský most?
• Prečo boli zničené bratislavské
loď kové mosty?

Posilnené
MHD spoje
do Petržalky
Hlavné mesto SR Bratislava začala
po celom meste budovať nové autobusové pruhy, vďaka ktorým autobusy
už nemusia stáť na toľ kých miestach
spolu s autami v zápchach, šetria čas,
a tak sa dokážu vozidlá na rovnakej
trase otočiť aj viackrát. Vďaka novému
pruhu sú od 4. novembra posilnené
aj dôležité linky 93 a 94, ktoré spájajú Hlavnú stanicu a centrum mesta
s Petržalkou. Spoločný interval autobusových liniek sa na najvyťaženejšom
úseku Zochova – Petržalka skracuje
mimo špičky iba na 5 minút. V špičke
budú jazdiť autobusy každé 2 minúty.
„Aj v súvislosti s pripravovaným
spustením parkovacej politiky, ktorá
výrazne zvýši nároky na MHD, veľmi
podporujeme snahu magistrátu budovať v meste vyhradené pruhy pre autobusy a trolejbusy,“ povedal starosta
Petržalky Ján Hrčka.
Dopravný podnik Bratislava okrem
toho posilnil autobusové linky 92
a 192, ktoré budú premávať celoročne. Tým zlepšil obsluhu rozrastajúcej sa okrajovej časti Petržalky
pri Betliarskej ulici, kde sa nachádza
poliklinika, hotel, vozovňa autobusov
a v okolí sa budujú ďalšie nové objekty. Väčšou novinkou budú dva varianty
trasy autobusu 99 vo večerných hodinách, keď už linky 92 a 192 nepremávajú. Približne každý druhý spoj bude
večer stále zachádzať na Antolskú,
ostatné spoje budú pokračovať rovno
až na Betliarsku a k vozovni Petržalka.

Gratulujeme oceneným
pedagógičkám!
Tento rok sme ocenili 7 pedagogičiek
Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov
sa od roku 2014 v Petržalke každoročne oceňujú najlepší pedagogickí
a odborní zamestnanci základných
a materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti.
Oceňovanie je spojené aj s finančnou
odmenou.
„Túto slávnostnú chvíľu by som rád využil nielen na moje osobné blahoželanie, ale zároveň vyjadrenie uznania,
ktoré vám nepochybne patrí,“ povedal
oceneným starosta Petržalky Ján Hrčka. „Týmto vám chcem veľmi pekne
poďakovať za to, že vzdelávate a vychovávate mladé generácie v Petržalke
a že svojím profesionálnym prístupom,
odbornosťou a skúsenosťami formujete a rozvíjate ich vedomosti, nadanie,

intuíciu, talent a praktické zručnosti,
a tak ich pripravujete do života,“
dodal.
Tento rok si z rúk starostu a vicestarostky Lýdie Ovečkovej prevzalo kytice
a 1 000-eurovú odmenu sedem pedagogičiek z petržalských základných
a materských škôl:
1. Mgr. Táňa Ďuríčková (ZŠ Holíčska)
2. Vlasta Šuličová (ZŠ Prokofievova)
3. Mgr. Darina Kováčechová
(ZŠ Tupolevova)
4. Mgr. Zlata Halahijová (ZŠ Turnianska)
5. Mgr. Daniela Jakubisová
(ZŠ Turnianska)
6. Jana Kalatovičová (MŠ Lachova)
7. Sabina Csíziová (MŠ Röntgenova)
Oceneným srdečne gratulujeme!

Petržalka má tretiu najlepšiu webovú stránku
spomedzi miest a mestských častí

Oproti minulému roku sme si v súťaži ZlatyErb.sk polepšili o dve miesta
V rámci skvalitňovania služieb petržalská samospráva neustále inovuje aj oficiálnu
webovú stránku mestskej časti, aby uľahčila prístup k tlačivám, kontaktom či novinkám zo života v samospráve. Aktuálna verzia webovej stránky funguje od roku
2012, no odvtedy si prešla už viacerými inováciami, ktoré viedli k väčšej prehľadnosti a kvalite stránky, za čo sme boli ocenení v súťaži ZlatýErb.sk 2019. V kategórii
miest a mestských častí na Slovensku skončila Petržalka na peknom treťom mieste.
Ocenenie prevzala vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová.
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ŽI V O T V P ETRŽ A LK E

ŽIVO T V PET RŽA L KE

Vynovené ihrisko
na MŠ Šustekova

Denné centrum Baobab už štvrtý
rok poskytuje svoje ambulantné
sociálne služby deťom s viacnásobným postihnutím. Ide o nízkokapacitné zariadenie pre deti
vo veku od 2 do 15 rokov.

B AO B AB

Vzniklo preto, aby deti, ktoré majú viacnásobné postihnutie (mentálne postihnutie v kombinácii s ďalším postihnutím,
ktoré má vplyv na ich kognitívne, komunikačné, motorické a psychosociálne
správanie), nezostávali doma, v izolácii
od okolitého sveta. Chceli sme, aby
tieto deti zažili normálne detstvo.
Veríme, že sa môžu a chcú rozvíjať
a hlavne – chcú byť v kolektíve detí,
chcú mať kamarátov, spoločné aktivity, hry. Náš denný program je rozdelený na tri nosné aktivity. Prvou aktivitou
je skupinová aktivita pod vedením terapeuta, zameraná na orientáciu v čase,
dňoch, ročných obdobiach, ale aj na
rozvoj alternatívnej formy komunikácie.
Druhou aktivitou je téma dňa, ktorá je
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zameraná na poznávanie vybraných tém
edukatívnou formou. Ide o multisenzorickú stimuláciu – sprostredkovanie pre
deti zaujímavej témy pomocou zapojenia viacerých zmyslov. Treťou sú popoludňajšie individuálne aktivity, podľa
potrieb detí.
Sme špecifickí tým, že veľký dôraz kladieme na podporu samostatnosti u detí
napriek ich znevýhodneniu, pri činnostiach, ako sú pitie, jedenie a hygiena.
Podporujeme ich napríklad v samostatnom úchope a pridržaní si pohára,
prechode z fľaše na pitie z pohára. Pri
jedení podporujeme samostatné držanie lyžice a vedenie k ústam, samostatné jedenie nakrájaného pečiva. Keď sa
toto denne opakuje u každého dieťaťa
niekoľkokrát, vytvorí si z toho svoju rutinu a stáva sa tým samostatnejšie.
Pre školopovinné deti je v Dennom centre Baobab zabezpečené vzdelávanie
formou elokovanej triedy, ktorá vznikla
v spolupráci so Špeciálnou základnou
školou na Žehrianskej. Deti tak denne

podľa svojich potrieb a možností individuálne pracujú so špeciálnou pedagogičkou.
V tesnej blízkosti nášho centra na Blagoevovej ulici bolo mestskou časťou Petržalka v lete otvorené inkluzívne ihrisko,
ktoré je prvé svojho druhu v Bratislave.
To ihrisko bolo naším snom už od začiatku. Hovorili sme o tom, ako by nám pomohlo, ukázali sme, kde by mohlo byť,
a boli sme pri tom, keď sa tvoril projekt
toho, ako by malo vyzerať. Sme radi, že
mestská časť Petržalka vytvorila priestor
na dialóg a partnersky sme mohli byť
pri tom. Je skvelé mať takýto kvalitný
a funkčný spoločný priestor zohľadňujúci aj potreby detí so znevýhodnením.
Aktuálne máme voľné miesta, preto ak
viete o rodinách, ktoré hľadajú pre svoje dieťa so znevýhodením podnetné
prostredie, Baobab je určite správnym
miestom.
PhDr. Mária Tomaško,
Denné centrum Baobab

Začalo sa to v posledný septembrový
deň, keď sme sa vybrali s deťmi na výlet
do lesoparku na Železnú studničku. Deti
si obuli turistické topánky a s batôžkom
jedla sa vybrali do lesa. V rámci
témy týždňa „Jeseň v lese“ sa deti
formou zážitkového učenia oboznámili s lesom a jeho tajomstvami
prostredníctvom všetkých zmyslov.
Spoznávali vôňu lesa, listov, kôry,
húb, dotykom vnímali rôznorodosť
kôry stromov, pozorovali rôznorodosť farieb a tvarov listov. Z lesa si
priniesli plné batôžky rôznorodých prírodnín, ktoré tam našli: žalude, bukvice,
gaštany, šípky, šišky, suché ihličie, listy,

T VO R I V É D I EL NE

BAOBAB – podnetné
prostredie pre deti
so znevýhodnením

V Y NO V E NÉ IH RIS KO

odlúpnutú kôru, mach, zaujímavo tvarované konáriky. No a čo s toľkým materiálom?
Rozhodli sme sa, že si vytvoríme spoločnú jesennú výstavku. Usilovne sme zbierali ďalšie prírodniny v okolí našej materskej školy. Kúsky drevín, rôznofarebné
listy, ale aj tekvice, orechové škrupinky
či seno, čo deti priniesli z domu. Z toho
všetkého sme začali tvoriť. Tvorili sme
spolu s deťmi v materskej škole a tvorili
aj deti doma so svojimi rodičmi. Deti totiž chodili do prírody a usilovne zbierali
prírodniny na tvorenie aj po víkendoch.
V pondelok nosili do materskej školy
krásne výtvory, na ktorých sa podieľala
celá rodina. Ani nevieme ako a zrazu nás
to tvorenie celkom pohltilo. Tvorili
sme ráno, tvorili sme popoludní, až
sme vytvorili jesennú výstavku.
Pozvali sme rodičov, priateľov, školákov, ale na výstavku sa prišli pozrieť
aj náhodní okoloidúci, ktorí boli na
prechádzke v okolí našej MŠ. Lebo
jesenná výstavka bola vytvorená pre
všetkých, ktorí sa tešia, keď je okolie
pekné, nápadité a farebné.
A či sa nám to podarilo?
To už posúď te sami.

TV O R I VÉ D I E L NE

Jesenná
výstavka
tvorivosti
v Materskej
škole
Tupolevova 20

V roku 2019 sa uskutočnila väčšia revitalizácia detského ihriska materskej školy.
Podarilo sa vymeniť hrací prvok, ktorý
bol v najkritickejšom stave – drevený
domček so šmykľavkou. Pôvodný hrací
prvok bol odstránený a na jeho miesto
bol inštalovaný úplne nový. Dobrovoľníci premaľovali farebným náterom všetky existujúce hracie prvky
nachádzajúce sa na ihrisku (preliezačky, hojdačky, lezecké steny a iné).
Tiež bol vymaľovaný plot a odstránené grafity nátery z fasády budovy. Uskutočnili sa aj menšie terénne
úpravy areálu, upratovanie a maľovanie chodníkov veselými hádankami
a úlohami. Otvorenie vynoveného
detského ihriska pre deti navštevujúce
materskú školu doplnil bohatý sprievodný
program – občerstvenie, súťaže aj bublinková šou za účastí kúzelníka.
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POS L ANEC K Ý DU EL

NA ŠI SENIO RI

Poslanecký duel:
Návrh rozpočtu
pre rok 2020
Juraj Kríž vs. Pavol Škápik

D UE L
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Juraj Kríž

Spracovanie návrhu rozpočtu mestskej
časti Petržalka na roky 2020-2022 bolo
tento rok určite náročnejšie ako po minulé roky. Za zložitosťou vidím rôzne na
rýchlo prijímané zmeny v rámci predvolebného súboja medzi súčasnou vládou
mafie (Smer, SNS, Most) a demokratickými stranami (napr. PS/Spolu, SAS,
KDH). Tieto dopady na rozpočty obcí –
miest neboli vládou vôbec vyhodnocované a stály MČ Petržalka milióny
Eur, ktoré buď musíme vynaložiť alebo
nemáme kryté rozpočtovo. Dôvodom
sú očakávané nižšie príjmy od štátu
(napríklad vyšší daňový bonus spôsobí v Petržalke výpadok 0,8 milióna
eur) a nové povinnosti. Patria k nim aj
takzvané obedy zadarmo, chodníková
novela, rekreačné poukazy či zvýšenie
platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov (osobne súhlasím
so zvyšovanie platov v školstve – dokonca by malo byť aj vyššie, ale malo
byť kryté vyšším príspevkom od štátu).
Aj preto k súčasnej verzii rozpočtu za
mestskú časť Petržalka pristupujem v 3
smeroch: 1. v prvom rade je vyhodnotenie roku 2019, ktoré chápem ako
rokom zmien (zmena starostu a aj
vedenia mestskej časti), nastavovaní
rôznych útvarov (výrazné zmeny vo
VPS, SŠS, oddelení životného prostredia, matrike), spustení parkovacej politiky s neúspechmi aj s úspechmi (tisíce
automatických schválení rezidenčného
parkovania), no aj s problémami ohľadom fungovania úradu, rozporov medzi
vedením MČ a riaditeľkami škôlok či
problematickým presadzovaním našich
priorít. 2. V druhom je to o prioritách
nášho klubu, ktorými ostáva školstvo
(nová škôlka na Hrobákovej 5), šport
(hala na Prokofievovej), verejný priestor
(Námestie republiky) či chodníky
(osvetlenie Chorvátskeho ramena),

D UE L

Aktuálny návrh rozpočtu bohužiaľ
poznáme len veľmi všeobecne, do
dnešného dňa nám nie sú známe podrobnosti. Na vlastnej prezentácií som
pripomienkoval, aby sa jednotlivé kapitoly ďalej členili na podkapitoly a ďalšie
položky, aby sa dala kontrolovať efektívnosť a transparentnosť jeho plnenia.
To je princíp programového rozpočtovania. Napríklad, v rámci položky „propagácia mestskej časti“, sa v rozpočte
stroho a tajuplne uvádza čiastka 143 tis.
EU, bez ďalších detailov. Pokiaľ budú
výdaje na túto oblasť opodstatnené
a zmysluplné, nemám problém ich
podporiť. Dôležité je vedieť, kam
konkrétne, na aké aktivity, táto nemalá finančná čiastka pôjde. Verím,
že tieto informácie budú súčasťou
čistopisu návrhu rozpočtu. V opačnom
prípade ide zo strany vedenia v lepšom
prípade o lajdáctvo, v horšom prípade
o zámer. Rozpočet by navyše nemal
byť len akási súvaha „má dať – dal“,
účtovnícky dokument kde sú mechanicky vyrovnané príjmy a výdavky. Schvaľovaný rozpočet by mal zrkadliť určitú
víziu, priority a program, ktorý chce
samospráva dosiahnuť v strednodobom až dlhodobom horizonte. V tejto

súvislosti sme zatiaľ od starostu, ani od
celého vedenia mestskej časti toho veľa
nepočuli. V priebehu tohto týždňa však
prebiehajú rokovania na úrovni vedenie
MČ a predsedovia klubov, tak pevne
dúfam, že sa konštruktívne posunieme.
Náš klub Mladá Petržalka a nezávislí, za
svoje priority považuje školstvo, sociálnu oblasť a budovanie infraštruktúry.
Poslanci rozpočet schvaľujú, no jeho
plnenie v jednotlivých oblastiach zabezpečuje výkonná zložka samosprávy,
teda starosta. Ten by mal byť motorom
napredovania jednotlivých oblastí. Tu
sme tiež opatrní, pretože skoro 40tis.
EUR, ktoré sme v rozpočte na 2019
presadili na sociálnu prepravnú službu,
sa nakoniec neinvestovalo v plnej
výške. Keď kolegyňa Daniela Palúchová
túto vec pripomienkovala v lete 2019,
došla jej vyhýbavá odpoveď, že po prepravnej službe nie je dopyt. OK, mohli
sme ďalej rozmýšľať, kam tieto peniaze
nasmerovať, aby zostali v sociálnej oblasti. Za problém však vnímam, že sme
túto informáciu museli iniciatívne, „horko-ťažko“ ťahať od vedenia, pričom
komunikácia by mala prebiehať presne
naopak – vedenie osloví poslancov
s informáciou, aká je situácia, a následne aktívne hľadá náhradné riešenia.
Dôležité tak je nielen rozpočet schváliť,
ale iniciatívne dohliadať na jeho plnenie. Aj toto bude jedna z požiadaviek,
ktoré budeme adresovať starostovi.
Klub Mladá Petržalka a nezávislí je tak
pripravený na konštruktívne a vecné rokovania, ale určite nebudeme vedeniu
dávať „bianko šek“.

cyklochodníky a bezbariérovosť a pod.
3. A v treťom je to zmena financovania Bratislavy a jej mestských častí. Tu
v roku 2019 prišlo k podpísaniu memoranda medzi primátorom Matúšom
Vallom a starostom Janom Hrčkom
o spolupráci na zvýšení spravodlivosti
mechanizmu financovania mestských
častí. Na základe neho bude v Petržalke investovaných 1,93 milióna eur. Zatiaľ ešte neprebehli diskusie s vedením
Petržalky o tom, akú víziu poskytnutý
návrh rozpočtu má, ale už teraz môžem
povedať, že určité zmeny navrhovať
budeme. Jednou z nich určite bude určenie peňazí na spracovanie dokumentácie k primátorom zverenej budove na
Hrobákovej ulici s cieľom, aby sa opäť
do tejto budovy vrátila škôlka. Tiež by
sme chceli v roku 2020 začať s opravami terás a schodísk k terasám. Ich stav
ohrozuje život, preto nemôžeme čakať
s opravami na lepší stav financií. Diskusie o rozpočte a smerovaní mestskej
časti s vedením Petržalky a ostatnými
predsedami poslaneckých klubov
začínajú tento týždeň a tak verím, že aj
s nimi na základe konštruktívnej diskusie dosiahneme čo najlepší výsledok
pre Petržalku a Petržalčanov.
Pavol Škápik

Poďakovanie
XII. ročník Seniorfestu sa skončil. Bol
veľmi bohatý na rôzne športové aktivity, prednášky, tanečné podujatia, vystúpenia našich speváckych seniorských
skupín, výstavy, bolo rozdaných veľké
množstvo medailí, diplomov. Účasť seniorov bola na každej akcii veľmi vysoká,
veru, na niektoré akcie sa niektorým ani
neušli vstupenky…
Za všetkých seniorov sa chcem veľmi
pekne poďakovať pánovi starostovi,
pani vicestarostke Lýdii Ovečkovej, ktorá bola na každej akcii, rozprávala sa so
seniormi, načúvala ich názorom, zapisovala si ich do svojho diára, naša vďaka
určite patrí aj oddeleniu sociálnych vecí,
pracovníkom kultúrnych zariadení – ktorí celý Seniorfest mali pod palcom. No
a na záver sme sa všetci rozlúčili s tohtoročným Seniorfestom pri dobrej hudbe známej skupiny Senzus a zatancovali
sme si.

Teda vlastne za všetkých seniorov veľmi
pekne ďakujem všetkým, ktorí nám tie
dni počas Seniorfestu pripravovali, zabezpečovali každú akciu.
Ružena Borzová
Denné centrum Vyšehradská

Seniori
na návšteve
Moravy
Seniori z petržalských denných centier
sa v októbri, mesiaci venovaný starším,
zúčastnili 3-dňového poznávacieho zájazdu v moravskom kráľovskom mestečku Znojmo.
Okrem návštevy Znojma absolvovali
v rámci zájazdu aj trasu náučným chodníkom Macocha v Moravskom krase
a stihli si užiť i vinársku atmosféru Mikulova s tradičnými „sklepmi“. Seniori si
takéto možnosti veľmi pochvaľujú.
„Zájazd sa veľmi vydaril, a preto by sme
chceli touto cestou poďakovať mestskej
časti Petržalka, ktorá nás od začiatku
podporovala a zaplatila nám ubytovanie,“ poďakovala za seniorov jedna
z členiek DC Haanova Zdenka Baková.

Seniori
seniorom
Organizácia Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) združuje ľudí – seniorov
v produktívnom veku, aby sa nezatvárali
sami doma, aby pokračovali v aktívnom
spôsobe života. Tak, ako po minulé roky,
aj v tomto roku zabezpečovali členovia
organizácie rôzne akcie, či už športového alebo kultúrneho charakteru. Na svojich schôdzach vždy informujú o novin-

kách a výsledkoch rôznorodých aktivít.
Práve včera zorganizoval miestny výbor
OO a MO JDS Bratislava-Petržalka slávnostnú členskú schôdzu „Seniori seniorom“, kde zhrnuli všetky svoje doterajšie
aktivity, no spomenuli aj udalosti, ktoré
v najbližšej dobe pripravujú.
Predtým však odovzdali vyznamenania
a ďakovné listy za aktívnu a dobrovoľnícku činnosť, pomoc pri aktivitách
organizácie a v prospech starších občanov. Vyznamenanie I. stupňa si prevzala
Alžbeta Korbelová, manažérka speváckej skupiny Petržalčanka a spoluzakladateľka miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku. Ďakovný list
odovzdali aj starostovi Vladimírovi Bajanovi za finančnú a vecnú podporu, ktorý
seniorom odkázal: „Spomínam si na
celé tie roky našej plodnej spolupráce,
priznám sa, že ste ma vždy inšpirovali
svojou aktivitou a neutíchajúcim optimizmom. Som rád, že som mohol byť
nápomocný pri realizácii mnohých vašich projektov a verím, že aj nadchádzajúce vedenie mestskej časti bude ďalšej
spolupráci s vami rovnako naklonené
a ústretové.“
Nikdy nie je neskoro začať žiť aktívne.
Dôkazom sú športové úspechy 13 dôchodcov, ktorí reprezentovali Petržalku
s vynikajúcimi výsledkami na Krajských
športových hrách v Malackách. Súťažili
v rôznych športových disciplínach ako
stolný tenis, streľba zo vzduchovky, hod
granátom, beh na 60 m či hod váľkom.
Na základe dosiahnutých športových
výsledkov boli úspešní športovci delegovaní na Celoslovenské športové hry
v Bardejove, odkiaľ si odniesli tri zlaté
medaily. Členovia nezabudli ani na seniorov z Petržalky a Rusoviec, ktorí sa
v druhom polroku 2018 dožijú krásneho
životného jubilea a pri tejto príležitosti
ich pozvali na slávnostné posedenie,
ktoré sa uskutoční dňa 29. 11. 2018
v Dome tretieho veku na Polereckého ulici. Seniori nebudú zaháľať ani
v novom roku a chystajú naozaj pestrý
program. V apríli sa môžu prihlásiť na
veľkonočné pobyty v Trenčianskych
a Turčianskych Tepliciach, v máji na zájazd na východné Slovensko či do Maďarska. V pláne sú aj letecké zájazdy na
Sardíniu a na Cyprus. A to je iba zlomok
toho, čo sa pre aktívnych seniorov chystá. Nie nadarmo sa členská základňa
JDS rozrastá.

VIANOČNÁ
PETRŽALKA

P R O GR AM KULT ÚR N YC H ZA RIA DENÍ PET RŽA L KA

Veverička
Do izby prenikli prvé lúče letného slniečka. Agátka pomaly otvárala očká a podvedome načúvala spevu vtáčikov, ktoré mali na strome pred oknom hotový koncert.,Mami, oci, už je ráno! Vstávajte! Ideme na výlet!“
Rodičia sa veľmi neponáhľali a Agátka už od nadšenia nevedela obsedieť. Po raňajkách sa celá rodinka zbalila a ocko zavelil:,Tak, dievčatá moje, je čas vyraziť, aby sme stihli všetko, čo máme na pláne.“ Cesta autom
trvala iba chvíľku a Agátka sa už čoskoro niesla v nosiči v ockovom náručí. Rodičia mali pravdu, nič podobné
ešte nevidela. Prechádzali sa po lese, ale nie po takom, aký je doma. Tento les bol obrovský. Stromy v ňom
boli vysoké, popri ceste žblnkal potôčik. Spoločne prešli veľa zaujímavých miest. Videli partizánske bunkre,
vodopády, dokonca vyšli na rozhľadňu. Zážitkov bolo toľko, že si Agátka musela na chvíľku zdriemnuť,
keď ju zrazu zo sníčka prebudil rozhovor mamky a ocka.,Vidíš? Tam hore na strome je veverička!“,Čo je
to veverička? Dá sa to zjesť?“ Agátka pootvorila očká, natiahla si rúčky a zvedavo pozrela na ocka.,Dobré
ránko princezná. Pozri sa hore. Vidíš to zvieratko na strome? To je veverička!“ Agátka uprela očká na konár,
ktorý nebol od nich ďaleko, a zbadala čosi veľmi zvláštne. Toto zvieratko malo akýsi veľký a huňatý chvostík
a špicaté ušká. Psík predsa také nemá, tak prečo ona áno? Bola nádherná, hnedá, na strome ju skoro nebolo vidieť.,Mami, oci, môžem si ju vziať domov?“ prosila očkami Agátka. No keď prešli pár metrov a ona
zbadala zajačika, srnku a ježka, nevedela si vybrať, ktoré zvieratko by chcela mať vo svojej izbičke. Preto sa
rozhodla, že im dovolí ostať v lese.
Tento deň bol naozaj nádherný. Po večeri, keď sa rodičia chystali uložiť Agátku do postieľky, sa jej
ocko prihovoril:,Ďakujeme Ti, žabka, za krásny deň. Za to, že sme mohli spolu vidieť toľko krásnych miest,
a prajeme ti, aby si sa dobre vyspinkala, pretože zajtra pôjdeme na výlet do zoo. A ver mi, bude tam veľa
zvieratiek. Oveľa viac, ako si videla dnes. Dobrú noc!“

2019

STAROSTA JÁN HRČKA A POSLANCI MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA vás pozývajú na

PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY
29.11. - 15.12. | Námestie Republiky
VIANOČNÝ
PROGRAM

STÁNKY S OBČERSTVENÍM A VIANOČNÝM TOVAROM

PONDELOK - PIATOK ∞ 11:00 - 21:00
SOBOTA - NEDEĽA
∞ 9:00 - 21:00

26.11. | 15:00 - 20:00 | DK Zrkadlový háj | 3 €
KATARÍNSKA ZÁBAVA PRE SENIOROV

29.11. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
V ADVENTNOM ČASE
∞ ABBA SLOVAKIA ∞ SKLO ∞ LA MUSICA
30.11. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
STRETNUTIE GENERÁCIÍ
∞ DFS HÁJENKA ∞ FS POLENO ∞ PSS PETRŽALČANKA

01.12. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
FOLKOVÉ A ROCKOVÉ VIANOCE

∞ IC BAND ∞ OLD SCHOOL BAND (STARÁ ŠKOLA)

02.12. | 18:00 a 20:00 | DK Zrkadlový háj | 14 €
FRAGILE vianočný koncert

1. Aké miesta navštívila Agátka s rodičmi?
a) partizánske bunkre, rozhľadňu, zoo
b) partizánske bunkre, rozhľadňu, les
c) rozhľadňu, vysoké stromy, bazén

3. Kam sa chystajú ďalší deň?
a) do kina
b) do ZOO
c) plávať

2. Ako bola Agátka na výlete?
a) kočiarom
b) pešo
c) v nosiči

4. Ktoré zvieratká videla Agátka v lese?

03.12. | 14:30 - 17:00 | DK Lúky | organizované
MIKULÁŠ PRE DETI

04.12. | 8:00 - 16:00 | organizované
NÁVŠTEVA MIKULÁŠA V SOCIÁLNYCH A ZDRAVOTNÝCH ZARIADENIACH
05.12. | 8:00 - 11:00 | DC Osuského
MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI

06.12. | 10:00 - 12:30 | ŠH Prokofievova | organizované
MIKULÁŠSKE STRETNUTIE ŽIAKOV ZŠ

06.12. | 15:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
MIKULÁŠ
∞ 15:30 - 16:30 | MIKULÁŠ NA KOČI | od DK Ovsište na Nám. Republiky
∞ 17:00 - 17:50 | PACI PAC - predstavenie pre najmenších
∞ 18:00 - 19:00 | S HUDBOU VESMÍRNOU

07.12. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
ČAS VIANOČNÝ

∞ O STRATENÝCH TOPÁNKACH A MIKULÁŠOVI detské divadelné predstavenie - Divadlo ZaBaVKa
∞ POP HIT ∞ BÚVAJ DIEŤA KRÁSNE - koledy pre deti - Divadlo A. Pallesitza

08.12. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
COUNTRY VIANOCE
∞ COUNTRYFIED - koncert
11.12. | 18:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY

∞ spoločné spievanie slovenských kolied - folklórne skupiny, seniorské spevácke zbory, deti zo ZŠ a ZUŠ a verejnosť z Petržalky

13.12. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI

∞ prezentácia žiakov ZŠ Dudova 2, ZŠ Budatínska 61, SZUŠ Art Pegas a ZUŠ F. Oswalda

13.12. | 19:00 | DK Zrkadlový háj | 12 €
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU predstavujeme vám obec Heľpa v programe „KRAČUN NA HEĽPE“
14.12. | 9:00 - 13:00 | PBC | organizované
VIANOČNÝ TURNAJ MČ V BOWLINGU

14.12. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
VOKÁLNE VIANOCE

∞ EVANJELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR PETRŽALKA ∞ FOR YOU (a capella)

14.12. | 18:00 | DK Lúky | 8 € predpredaj / 11 € v deň koncertu
ŽIARISLAV A BYTOSTI a PÁNI ČASU koncert
15.12. | 17:00 - 19:00 | Námestie Republiky | vstup voľný
FOLKOVÉ VIANOCE

∞ PREŠPOROK - koncert
WWW.PETRZALKA.SK

WWW.KZP.SK

KR Í Ž OVK A
Pomôcky:
Dorado,
harpa, Liao,
amarena

Pobudne

Jav elektrického výboja

Stávková
hra

Obaja,
obidva

Molybdén
(zn.)

Plán, úmysel

Kôň
s lysinou
na hlave

Anglická
speváčka

Hluk

Entomologický (skr.)

Kongo
(MPZ)

Anglický
šľachtický
titul

8. časť
tajničky

Obmäkčil

3. časť
tajničky
Kód
Španielska

Otcova
sestra

Samec ovce
Oxid
barnatý

Atlantský
symfonický
orchester
(skr.)

Morský
ulitník
Hektár (zn.)

Nočný klub
(skr.)

Americká
herečka
(Julianne)

Osobné
zámeno
Autor:
Vierka
Blahová

Fľaša
na víno

Nedopatrením

Česká rieka

Irena
(dom.)

Cudzokrajný
kopytník

4. časť
tajničky
Barytón
(hud. skr.)

Starala sa
Názov
súhvezdia

Obydlie
baču

Meno Oľgy
Oviniem

Milenec
(zast.,
hovor.)

Rody

6. časť
tajničky

Priraďovacia spojka

Faerské
ostrovy
(kód)

Nemecké
ţen. meno

Letecký
oddiel (skr.)

Streda,
po rusky

Okrasná
rastlina

Úsmev,
po anglicky

2. časť
tajničky

Správca
Fran. ríše

Drevený
obal

Značka
plaviek

Ruský
súhlas

Kniha
s mapami

Ovocná
záhrada
Egoista

Sladké
sicílske
víno
Pomôcky:
eiland,
babiana,
Eka, Aribo

Poľské muţ.
meno
(Drahoš)
1. časť
tajničky

Prací
prípravok

Pretlmočenie

Ostrov,
po nemecky

Spôsobí
sklamanie
Smelo,
odváţne

Pracovisko v
bani

Aerób,
po česky
5. časť
tajničky

Bývalá
čínska
dynastia
a ríša

Citoslovce
smiechu

Keď

Ţenské
meno

Online
Service
(skr.)

Valuta (skr.)

Označenie
ruských
lietadiel
Alvus,
brucho
(skr.)

Grécky
ostrov

Ruské sídlo

Amatérsky
spev

Zn. kvality
múky

Dysprózium
(zn.)

Osobné
zámeno

Vnútri,
po latinsky

Kód letiska
Omsk

Bodná
zbraň, meč

Kedysi,
po česky

7. časť
tajničky

Meno
Krausa
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