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Petržalčania sa už 
môžu registrovať do 
parkovacieho systému
Nepetržalčania sa môžu prihlásiť aj
na tzv. administratívny trvalý pobyt



Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa 
už od 1. októbra môžu registrovať 
elektronicky do pilotného parkovacieho 
systému. Ten začne v mestskej časti 
platiť od 1. novembra. 
 
Petržalčania tak môžu urobiť na 
novej webovej stránke: 
www.parkovanievpetrzalke.sk. 
Od 15. októbra sa môžu zaregistro-
vať aj osobne na miestnom úrade 
v pondelok a stredu od 8.00 do 
17.00 a v utorok, štvrtok a piatok 
od 8.00 do 15. 00.
Zároveň sme pre vás pripravili 
registračnú pobočku v nákupnom 
centre Aupark. Nájdete ju na 1. po-
schodí oproti predajni Baťa každý 
deň od 14.00 do 20. 00. 
Mestská časť zároveň zriadila 
špeciálne informačné telefónne 
číslo + 421 911 796 797.

Na telefónnom čísle sa budú môcť 
obyvatelia informovať viac o registrácii 

do parkovacieho systému. Pri vstupe 
na miestny úrad im tiež budú k dispo-
zícii dvaja zamestnanci, ktorí vysvetlia 
všetky podrobnosti o petržalskom par-
kovacom systéme. Na webovej stránke 
zároveň samospráva odpovedá aj na 
najčastejšie kladené otázky.

Nepetržalčania, ktorí chcú využívať vý-
hody systému, budú mať tri možnosti: 
v Ohlasovni pobytu si môžu prehlásiť 
trvalý pobyt, ak vlastnia nehnuteľnosť 
v Petržalke. Druhá možnosť je, že im 
nájomca dá súhlas na prihlásenie si 
trvalého pobytu. Od polovice októbra 
umožňuje mestská časť prihlásiť sa aj 
na tzv. administratívny trvalý pobyt 
(TP). Takúto možnosť bude mať osoba, 
ktorej vlastník bytu, v ktorom býva, 
nechce umožniť prihlásiť si v tomto 
byte trvalý pobyt. V takomto prípade 
bude mať administratívny TP v byte, 
ktorý patrí Petržalke. Jedinou pod-
mienkou bude presmerovanie si pošty 
na adresu, kde takýto záujemca reálne 
býva.

Najväčšia bratislavská mestská časť 
využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný 
parkovací systém v medziobdobí, kým 
začne v roku 2021 platiť schválená ce-
lomestská parkovacia politika. Petržal-
čania by mohli parkovať bezplatne
24 hodín denne sedem dní v týždni. 
Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petr-
žalke budú môcť bezplatne parkovať 
len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 
h a počas víkendov. V noci bude pre 
nich parkovanie spoplatnené sumou 
jedno euro za každú začatú hodinu, 
resp. budú musieť parkovať mimo 
vyhradených parkovacích miest.

Samospráva začne pilotný parkovací 
systém zavádzať najprv v lokalite Dvory, 
postupne bude nabiehať na celom úze-
mí mestskej časti. V prvej etape budú 
vyznačené dočasné parkovacie miesta 
na parkoviskách po novom už modrou 
farbou. V ďalších etapách sa pridajú aj 
kolmé parkovacie miesta a miesta na 
parkovanie pri cestách.
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TÉMA NÁVOD

Krok 1 Choďte na stránku www.parkovanievpetrzalke.sk
a kliknite na SOM PETRŽALČAN

Krok 2 Prečítajte si čo všetko potrebujete k registrácii

Krok 3 Zadajte číslo svojho mobilného telefónu

Krok 4 Zadajte kód, ktorý vám prišiel do SMS správy

Krok 5 Vyplňte registračný formulár aj s diakritikou

Petržalčania sa 
už môžu registrovať 
do pilotného 
parkovacieho systému

Návod ako sa
zaregistrovať
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Mnoho ľudí žije, býva, využíva služby či 
parkuje v Petržalke, a pritom má trvalý 
pobyt mimo Petržalky. Faktom je, že 
takýchto ľudí je oproti oficiálnemu poč-
tu obyvateľov zverejňovaných Štatistic-
kým úrad SR niekoľko desiatok tisíc.
Najľudnatejšia mestská časť má podľa 
údajov Štatistického úradu SR približne 
103 000 oficiálnych obyvateľov, ktorí sú 
tu prihlásení na trvalý pobyt. V skutoč-
nosti tu podľa iných zdrojov, akými sú 
napríklad dáta mobilných operátorov či 
dáta o komunálnom odpade, žije viac 
ako 140 000 obyvateľov.
Rozdiel medzi oficiálnou štatistickou 
a reálnymi počtom obyvateľov je pri-
bližne 40 tisíc.

Pritom samotné prihlásenie na 
trvalý pobyt je administratívne 
jednoduchá záležitosť, na ktorú 
potrebujete:
• občiansky preukaz alebo ces-
tovný pas
• písomné potvrdenie o sú-
hlase s prihlásením na pobyt od 
vlastníka nehnuteľnosti, doplnené 
overeným podpisom (ak nie ste 
vlastníkom nehnuteľnosti)

Vo všeobecnosti platí, že ak na trvalý 
pobyt chcete prihlásiť inú osobu, po-
trebujete aj splnomocnenie s úradne 
overeným podpisom, a ak na trvalý 
pobyt prihlasujete dieťa do 18 rokov, 
tak potrebujete rodný list.
Prihlásiť sa môže obyvateľ osobne 
v ohlasovni pobytu v mieste nového 
trvalého pobytu alebo elektronicky 
prostredníctvom služieb centrálnej 
ohlasovne. V druhom prípade je však 
potrebné si uvedomiť, že po prihlásení 
už elektronický občiansky preukaz ne-
funguje a je potrebné fyzicky navštíviť 
klientske centrum a žiadať o výmenu 
občianskeho preukazu. Tento úkon je 
nutné realizovať do 30 dní po zmene 
trvalého pobytu.
Veľkou výhodou je, že odhlásenie 
v mieste predošlého trvalého bydliska 
nie je potrebné, automaticky to za vás 

urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite 
aktuálny trvalý pobyt.
Silným mýtom v tejto oblasti je, že ak 
niekomu umožním nahlásiť si do mojej 
nehnuteľnosti trvalý pobyt, tak s jeho 
zrušením musí daná osoba súhlasiť. 
Toto je čisto MÝTUS. Zrušenia trvalého 
pobytu osobám, ktoré nemajú k budo-
ve alebo jej časti žiadne užívacie právo, 
je veľmi jednoduché a administratívne 
nenáročné. Ako majiteľovi nehnuteľ-
nosti vám stačí, ak osobne na ohlasovni 
vypíšete pre danú osobu zrušenie trva-
lého pobytu a pobyt je, v prípade, ak 
nemá k budove alebo jej časti žiadne 
užívacie právo, zrušený.
Veľmi podobná možnosť je aj digitál-
na, keď stačí využiť na toto vytvorenú 
službu, vypísať potrebné elektronické 
dokumenty, podpísať ich a po ich 
odoslaní na ohlasovňu mestskej časti je 
pobyt zrušený.
Ak ste aj v dôsledku tohto textu zmenili 
trvalé bydlisko, je potrebné vedieť, že:
•	 sociálnej poisťovni za zamestnanca 

nahlasuje zmenu trvalého pobytu 
zamestnávateľ, osoba nahlasuje 
zmenu sama v prípade, ak nie je 
zamestnancom

•	 zdravotnej poisťovni zmenu trvalé-
ho pobytu hlásiť nemusia občania 
Slovenska (u cudzincov je potreb-
né zmenu nahlásiť do ôsmich dní)

•	 ak ste evidovaní ako nezamestna-
ná osoba, tak je potrebné zmenu 
nahlásiť na pobočku Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR

•	 tiež je potrebné zmenu nahlásiť na 
pobočke daňového úradu

•	 vlastníci nehnuteľnosti nahlasujú 
zmenu katastru nehnuteľností

•	 vlastníci áut nahlasujú zmenu na 
dopravný inšpektorát

•	 po obdržaní už nového občianske-
ho preukazu je potrebné nahlásiť 
zmenu banke

•	 podnikatelia musia nahlásiť aj So-
ciálnej poisťovni a podnikateľským 
registrom – podnikatelia na odbo-
re živnostenského podnikania do 
14 dní; na infolinke priamo odpo-
rúčajú počkať, až keď bude mať 
podnikateľ k dispozícii e-občiansky, 
a vtedy zmenu uskutočniť (sami 
sme otestovali túto radu). Ide len 
o administratívnu zmenu adresy, 
nie nové oprávnenie.
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PPS pre 
Nepetržalčanov:
Prihlásim sa 
a parkujem

Ktorých ľudí 
Petržalka ani pri 
najväčšej snahe 
neprihlási na trvalý 
pobyt, lebo už pri-
hlásení sú?
V posledných týždňoch sa Petržalka 
zapojila do procesu harmonizácie údaja 
o počte obyvateľov, realizovaného Šta-
tistickým úradom SR. Starosta Petržalky 
Ján Hrčka uviedol, že podľa poskytnu-
tých údajov má Petržalka podľa registra 
fyzických osôb, teda údajov konsolido-
vaných Štatistickým úradom SR, 
115 875 obyvateľov, čo je takmer 
o 13 000 viac obyvateľov ako v demo-
grafických databázach eviduje Štatistic-
ký úrad SR.

Nielen tento rozdiel v počte obyvate-
ľov, ale aj fakt, že sa obvykle bývajúci 
obyvatelia Petržalky neprihlasujú na 
trvalý pobyt, spôsobuje každoročne 
významné medzery vo výnosoch z dane 
z príjmu fyzických osôb. Preto vás Ne-
petržalčanov vyzývame: prihlasujte sa 
do Petržalky na trvalý pobyt, aby vám 
Petržalka mohla v čo najlepšej miere 
poskytovať služby, ktoré potrebujete 
a ktoré vyžadujete.

Pripravené v spolupráci s OZ Klebe(da)ta

POČET OBYVATEĽOV PETRŽALKY
PODĽA ŠÚ SR A MV SR

ŠÚ SR 102 982 RFO 115 875

z RFO vo veku nad 100 rokov 188
v ‰ vo veku nad 100 rokov 1,6

Rozdiel medzi ŠÚ SR a RFO 12 705
v % oproti ŠÚ SR 12,3 %
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Prečo ste sa rozhodli zaviesť v Petr-
žalke parkovací systém ešte pred 
spustením celomestskej parkovacej 
politiky?
Dôvodov bolo viacero, ale tým hlavným 
je, že situácia s parkovaním v Petržalke 
je už neúnosná a odmietol som s jej 

riešením čakať do roku 2021. Pri 
júnovom schválení celomestskej 
parkovacej politiky bolo umožnené 
mestským častiam spustiť svoje 
pilotné projekty, takže sme túto 
možnosť využili a od 1. novembra 
2019 spúšťame náš vlastný parko-

vací systém.

Aké sú hlavné ciele tohto petržalské-
ho parkovacieho systému?
Hlavný cieľ som už spomenul – potre-
bujeme vyriešiť dlhoročné problémy 
s parkovaním v Petržalke a inak ako re-
guláciou parkovania sa to nedá. Ďalším 
cieľom je zreálnenie počtu obyvateľov, 
ktorí v Petržalke skutočne žijú, pretože 
až niekoľko desiatok tisíc ľudí tu žije, ale 
nemá tu trvalý pobyt a mestská časť za 
nich nedostáva od štátu žiadne peniaze. 
Tretím dôležitým dôvodom spustenia 
parkovacieho systému je získanie dát 
o skutočných počtoch a pohyboch 
parkujúcich áut v Petržalke, aby sme sa 

vedeli čo najlepšie pripraviť na spuste-
nie celomestskej parkovacej politiky.

V čom sa líši petržalský parkovací 
systém od budúcej celomestskej po-
litiky?
Hlavný rozdiel je v tom, že náš systém 
sa týka len Petržalky, čiže Petržalčania sa 
po zaregistrovaní do systému nebudú 
musieť platiť nič a mali by pred svojím 
domom parkovať lepšie a pohodlnejšie. 
Celá Petržalka bude jedna zóna a každý 
Petržalčan bude môcť po zaregistrovaní 
sa do systému zaparkovať kdekoľvek 
a kedykoľvek bezplatne. V celomestskej 
parkovacej politike, ktorej spustenie sa 
plánuje na rok 2021, už bude musieť 
každý Bratislavčan za parkovanie v inej 
mestskej časti platiť.

Čiže, keď som Petržalčan a chcem od 
1. novembra parkovať na miestach 
vyznačených modrou farbou, čo všet-
ko musím urobiť?
Stačí, keď sa zaregistrujete na stránke 
www.parkovanievpetrzalke.sk, a ak auto 
vlastníte alebo spoluvlastníte v man-
želstve, nemusíte už ďalej robiť nič. Ak 
využívate služobné auto na súkromné 
účely, treba ešte priniesť zmluvu s vaším 
zamestnávateľom a technický preukaz, 
aby sme si to vedeli overiť.

Čo má robiť človek, ktorý v Petržalke 
žije, nemá tu trvalý pobyt, ale chcel 
by tiež parkovať na vyznačených 
miestach?
Úplne najlepšie bude, keď si príde na 
náš miestny úrad do ohlasovne pobytu 
prehlásiť trvalý pobyt do Petržalky. Na-
ším krédom je, že „byť Petržalčanom sa 
oplatí“, a platí to aj v tomto prípade. 
Ak to z nejakých dôvodov nie je mož-
né, napríklad mu majiteľ nehnuteľnosti, 
v ktorej býva, nechce umožniť prihlásiť si 
trvalý pobyt, vytvárame od 15. októbra 
možnosť prihlásiť sa na tzv. adminis-
tratívny trvalý pobyt. To znamená, že 
bude mať trvalý pobyt na byte mestskej 
časti, aj keď tam reálne nebude bývať. 
Jedinou našou podmienkou je, že si 
presmeruje poštu na byt, kde reálne 
býva.

A čo ak si niekto vôbec nechce meniť 
trvalý pobyt?
V tom prípade si bude musieť za parko-
vanie v Petržalke zaplatiť.
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Starosta Ján Hrčka: 

Po zavedení parkovacieho

systému sa bude 

Petržalčanom parkovať lepšie

Znamená to, že ľudia bez trvalého 
pobytu v Petržalke od 1. novembra 
bez peňazí nezaparkujú?
Zatiaľ sme začali vyznačovať iba par-
koviská, takže budú môcť zaparkovať 
mimo nich, na kolmých či pozdĺžnych 
parkovacích miestach mimo parkovísk. 
Postupne však budeme vyznačovať aj 
tieto miesta a približne o rok by mala 
byť vyznačená modrou farbou celá Petr-
žalka, takže potom bude platiť, že bez 
peňazí v Petržalke nerezidenti nezapar-
kujú. Mám ale na mysli, samozrejme, iba 
parkovanie v pracovných dňoch medzi 
18:00 a 8:00, pretože práve v týchto 
hodinách máme v Petržalke najväčšie 
problémy s parkovaním.

Počas dňa teda budú môcť parkovať 
na vyznačených miestach aj Nepetr-
žalčania?
Áno, ale budú sa musieť prihlásiť do 

mobilnej aplikácie a nahlásiť nám, 
kedy prišli a kedy odišli. Vymieňame 
tak s nimi peniaze za dáta, ktoré 
potom zužitkujeme pri ďalšom na-
stavovaní parkovacieho systému, 
resp. potom v roku 2021 pri zavá-
dzaní celomestskej parkovacej poli-

tiky, ktorú plánuje zaviesť hlavné mesto 
Bratislava.

Od októbra ste spustili registračný 
systém, ako to zatiaľ ide?
Za prvé štyri dni sa nám do systému pri-
hlásilo viac ako 5 000 ľudí, takže musím 
zatiaľ vyjadriť spokojnosť. Samozrejme, 
objavilo sa aj niekoľko menších prob-
lémov, či už technických alebo iných, 
a máme aj niekoľko špecifických prípa-
dov, ktoré ešte musíme vyriešiť, ale pev-
ne verím, že do konca novembra bude 
zaregistrovaná väčšina Petržalčanov 
a náš parkovací systém začne fungovať 
a obyvatelia našej mestskej časti pocítia 
zmenu k lepšiemu.

Aké sú tie špecifické prípady?
Mali sme už prípad, že niekto má auto 
v dedičskom konaní a nemá k nemu 
preto v súčasnosti „právny vzťah“. 
Ďalších niekoľko ľudí nemá slovenské 
štátne občianstvo, a preto si tu nemôžu 
prihlásiť trvalý, ale ani tzv. administratív-
ny trvalý pobyt. A mali sme aj prípad, 
že človek, ktorý sa chcel zaregistrovať, 
nemá žiaden telefón, takže to technicky 
nebolo možné, pretože do regis-trač-
ného formulára to človeka pustí až po 

zadaní kódu zo spätnej esemesky. Všet-
kými týmito prípadmi sa postupne zao-
beráme a verím, že ich všetky vyriešime.

Zaznamenali sme aj kritiku, že si od 
ľudí pýtate súkromné údaje, ako na-
príklad rodné číslo alebo údaje, ktoré 
už máte k dispozícii.
Treba si uvedomiť, že mestská časť 
už teraz disponuje týmito údajmi, ale 
presne pre to, aby sme vedeli každého 
registrujúceho sa identifikovať a aby 
nemusel každý Petržalčan chodiť na 
úrad osobne, pýtame si aj tieto údaje. 
Čo sa týka čísla bytu, je to údaj, ktorý 
až donedávna nebolo povinné udávať, 
takže všetkými číslami bytov nedisponu-
jeme, ale potrebujeme tento údaj kvôli 
nášmu prehľadu a najmä kvôli spusteniu 
celomestskej parkovacej politike, ktorú 
spustí mesto v roku 2021, keď už bude, 
na rozdiel od nášho systému, obmedzo-
vať počet áut na jednu domácnosť.

Niektorí Petržalčania zase namietajú, 
že keby sa vám aj podarilo všetkých, 
ktorí tu žijú, prinútiť prehlásiť si trvalý 
pobyt, tak sa vlastne situácia s parko-
vaním vôbec nevyrieši.
Keby k tomu hypoteticky došlo, tak 
majú síce pravdu, že v Petržalke bude 
parkovať rovnaký počet áut, ale pravda 
je aj taká, že budeme mať oveľa viac 
peňazí, ktorými vieme túto situáciu 
riešiť. Vieme potom napríklad na tých 
najproblematických miestach postaviť 
parkovacie domy. Rozpočet mestskej 
časti síce schvaľujú poslanci, ale môžem 
už teraz garantovať, že všetky peniaze, 
ktoré získame po spustení parkovacieho 
systému, budeme používať výlučne na 

opätovné zlepšovanie parkovania v Petr-
žalke.

Dôležitou otázkou bude tiež postiho-
vanie ľudí, ktorí budú na vyznačených 
miestach parkovať a nebudú registro-
vaní. Máte už vymyslené, ako bude 
fungovať systém sankcií?
Neoprávnene parkujúci budú riešení 
úplne rovnako ako tí, ktorí dnes parkujú 
neoprávnene napríklad v Starom Meste. 
Komunikujeme s mestskou políciou, 
ktorá síce patrí pod magistrát hlavného 
mesta, ale snažíme sa im pomôcť aj 
s personálnymi, aj s materiálnymi ka-
pacitami. Som presvedčený, že sa nám 
spoločne podarí zefektívniť aj postihova-
nie narušovateľov a postupne ich množ-
stvo znížime na minimum.

Prenesme sa o rok dopredu: v celej 
Petržalke sú už modrou farbou vyzna-
čené všetky parkovacie miesta a nikto 
nemôže zaparkovať mimo nich. Ako 
to vtedy pocíti bežný Petržalčan?
Podľa našich viacnásobných sčítaní par-
kuje v Petržalke každú noc okolo 34 tisíc 
áut. Viaceré štúdie zase vypočítali, že 
v Petržalke je v súčasnosti okolo 26 tisíc 
legálnych parkovacích miest. Znamená 
to, že približne 8 tisíc áut parkuje každú 
noc nelegálne a situácia sa neustále 
zhoršuje. Verím, že zavedenie parkova-
cieho systému spôsobí, že veľkú časť 
z týchto áut sa nám podarí postupne 
vytlačiť mimo Petržalky a tú druhú časť 
sa nám podarí umiestniť do parkovacích 
domov. Mojím cieľom je, aby každý 
Petržalčan vedel bez problémov zapar-
kovať pred svojím domom.
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AKTUALITY AKTUALITY

Pod záštitou vicestarostky 
Jany Hrehorovej a poslankyne 
Ivety Jančokovej sa uskutočni-
lo participatívne stretnutie 
k téme poskytovania finančných 
dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Petržalka. Stretnutia sa zúčastnili 
predstavitelia tretieho sektora, 
poslanci, členovia dotačných 
komisií a zástupcov miestneho 
úradu.

„Keďže mám za sebou niekoľko-
ročné skúsenosti s písaním projektov 

a žiadostí o dotácie, granty a tiež 
aj s hodnotením projektov, som 
si vedomá toho, že naše VZN 
o poskytovaní dotácií má slabé 
stránky a tiež je potrebné prehod-
notiť hodnotiace kritériá. Aby sme 
však nerobili podmienky na získa-
nie dotácií a nové kritériá od stola, 
je dôležité vypočuť si prijímateľov 
dotácie, aké majú názory, skúse-
nosti, preto sme sa rozhodli zor-
ganizovať toto stretnutie. Chcem 

sa veľmi pekne poďakovať všetkým, 
ktorí si našli čas a prišli sa vyjadriť, 
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Petržalka 
predstavila 
participáciu 
v praxi

v príjemnej atmosfére sme sa zhodli 
na viacerých dôležitých veciach, ktoré 
predložíme poslancom do komisií,“ 
uviedla vicestarostka.

„Dnes sa mnoho rozhodnutí, hoci 
aj s najlepším úmyslom, robí od 
„zeleného stola“, a to nielen vo vere-
jnej správe. Zmena VZN o poskytovaní 
finančných dotácií je dokumentom, 
ktorý má slúžiť nielen samospráve, ale 
hlavne žiadateľom o dotácie a granty. 
Preto považujem za veľmi dôležité priz-
vať k formovaniu takéhoto dokumentu 
tých, ktorým je primárne určený. Veľmi 
oceňujem, že vedenie Petržalky sa 
rozhodlo ísť cestou participácie, a tak 
sa postupne približovať potrebám svo-
jich občanov,“ vyzdvihla stretnutie Iveta 
Jančoková.

Cieľom participatívneho stretnutia bolo 
pripraviť podklady pre nové kritériá 
a zmeny vo VZN, ale taktiež informovať 
o pripravovaných zmenách podávania 
žiadostí prostredníctvom elektron-
ického systému, tzv. e-grantu.

Mestská časť Petržalka vyhlásila zači-
atkom júla výzvu a vyčlenila zo svojho 
rozpočtu finančné prostriedky určené 
na skrášlenie okolia. Do výzvy sa zapo-
jili mnohí z vás. Projekty posudzovala 
Komisia životného prostredia a vere-
jného poriadku a vybrala tie, ktoré 
spĺňali požadované kritériá. Projekty, 
ktoré si vyžadovali komplexnejšie spra-
covanie projektovej dokumentácie ale-
bo tie, o ktoré mohli obyvatelia poži-
adať iným spôsobom, boli vyradené.
Za vybraných 9 projektov bolo možné 
hlasovať prostredníctvom google for-
mulára. Celkovo hlasovalo 667 ľudí a tu 
sú výsledky:

1.	 Komunitné kompostovanie: 48,3%
2.	 Koza v háji: 20,4%
3.	 Revitalizácia námestia Záporožská 

2,4,6: 8,5%
4.	 Mozaika Pankúchova: 6,8%
5.	 Hmyzie domčeky a napájadlá pre 

vtáčiky: 4%
6.	 Zazelenanie areálu JAMA: 3,6%
7.	 Čerešňová alej: 3,4%
8.	 Lúka pre opeľovače: 2,7%
9.	 Voňavý svet uprostred byliniek: 

2,3%

Víťazné
projekty na 
skrášlenie 
okolia

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
v rámci zberu objemného odpadu
od obyvateľov Petržalky

Jeseň 2019
09. 10. 2019 (streda) pristavenie – 11. 10. 2019 (piatok) odvoz
1. Nábrežná č. 36 2. Kežmarské námestie 3. Kopčianska č. 86-88
4. Vranovská č. 61-67 5. Bohrova č. 3-5 6. Pečnianska č. 13-15
7. Planckova č. 1-4 8. Nobelovo námestie č. 7-10 9. Gercenova č. 21-29
10. Röntgenova č. 2-4

16. 10. 2019 (streda) pristavenie – 18. 10. 2019 (piatok) odvoz
11. Černyševského č. 29-33 12. Pifflova č. 1-5 13. Wolkrova č. 1-3
14. Mánesovo námestie č. 1-8 15. Vavilovova č. 8-12 16. Wolkrova č. 11-13 17.
Jungmanova č. 10-14 18. Hálova č. 15-17 19. Belinského č. 16-18 20.
Ševčenkova č. 1-3

23. 10. 2019 (streda) pristavenie – 25. 10. 2019 (piatok) odvoz
21. Ševčenkova č. 2-4 22. Ševčenkova č. 25-29 23. Fedinova č. 8-10
24. Švabinského č. 4-8 25. Andrusovova č. 2 26. Tupolevova č. 17-19
27. Tupolevova č. 14-16 28. Jiráskova č. 2-4 (zo strany hl.cesty Jiráskova)
29. Markova č. 3-5 30. Iľ jušinova č. 12-14

29. 10. 2019 (utorok) pristavenie – 31. 10. 2019 (štvrtok) odvoz
31. M. C. Sklodowskej pred č. 11 32. A. Gwerkovej medzi č. 12-14
33. Poloreckého medzi č. 3-5 34. Mamateyova č. 16-24 35. Mamateyova č. 5
36. Mamateyova medzi č. 8-10 37. Pankúchova medzi č. 1-3
38. Medveďovej č. 17 39. Medveďovej č. 6 40. Bulíkova č. 15-17

06. 11. 2019 (streda) pristavenie – 08. 11. 2019 (piatok) odvoz
41. Blagoevova medzi č. 2-12 42. Blagoevova medzi č. 14-24
43. Šustekova medzi č. 9-15 44. Šustekova medzi č.25-31
45. Mlynarovičova medzi č. 2-12 46. Lachova č. 16 47. Lachova medzi č. 26-28
48. Haanova medzi č. 31-41 49. Haanova č. 44
50. Furdekova medzi č. 12-14

13. 11. 2019 (streda) pristavenie – 15. 11. 2019 (piatok) odvoz
51. Námestie hraničiarov č. 2 52. Gessayova č. 47 53. Gessayova medzi č. 21-23
54. Osuského č. 30 55. Hrobákova č. 9 56. Hrobákova č. 1
57. Rovniankova medzi č. 2-6 58. Ambroseho č. 19
59. Romanova medzi č. 19-21 60. Romanova č. 22 61. Tematínska č. 2
62. Starhradská č. 16 63. Topoľčianska č. 10-12

20. 11. 2019 (streda) pristavenie – 22. 11. 2019 (piatok) odvoz
64. Brančská č. 5-7 65. Holíčska č. 7-9 pri KS 66. Holíčska č. 21
67. Smolenická č. 8 68. Šintavská č. 10 69. Strečnianska č. 7 70. Znievska č. 9-11
71. Budatínska č. 3-13 pri KS 72. Budatínska č. 33-43 pri KS 73. Budatínska č. 51-55
74. Znievska č. 28 pri KS 75. Lietavská č. 9-15 pri KS 76. Beňadická č. 5-7

27. 11. 2019 (streda) pristavenie – 29. 11. 2019 (piatok) odvoz
77. Šášovská č. 8-12 78. Vígľašská č. 10 79. Vyšehradská č. 9
80. Vyšehradská č. 25 81. Ľubovnianska č. 10-12 pri KS 82. Bzovícka č. 10
83. Bzovícka č. 24-26 84. Žehrianska č. 8-12 85. Krásnohorská č. 2-4 alebo 6 kde bude 
voľné 86. Krásnohorská č.16-18 87. Jasovská č.5, Turnianska 4 na roh pri kruhu 
88. Jasovská č. 13-15 89. Jasovská č. 43 90. Humenské námestie č. 5

Revitalizácia Sadu Janka Kráľa za 
1,5 milióna eur, ale aj bezbariérové 
prístupy a osvetlenie pozdĺž Chorvát-
skeho ramena – to sú aktivity, ktoré 
na území bratislavskej Petržalky zafi-
nancuje hlavné mesto. Ide o finančnú 
kompenzáciu vo výške 1,93 milióna 
eur za rozdiely, ktoré vznikajú pri pre-
rozdeľovaní podielových daní. Petržal-
ka je jednou z piatich mestských častí, 
ktorých sa kompenzácia v sumárnej 
výške 4,78 milióna eur týka.
"Pre spresnenie, mesto nám ich síce 
dalo, ale dalo nám ich spôsobom, že 
ich použije v našej mestskej časti. 
My ich vidíme akoby za výkladom. 
Povedia nám, že sú to vaše peniaze 
a vy nám poviete, kde ich použijeme," 
uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.
Po vzájomnej dohode tak má ísť 
1,5 milióna eur na revitalizáciu Sadu 
Janka Kráľa, najstaršieho verejného 
parku v strednej Európe a zvyšných 
zhruba 400.000 eur na bezbariérové 
prístupy a osvetlenie okolo Chorvát-
skeho ramena.
Na otázku, prečo bol medzi priority 
vybratý aj Sad Janka Kráľa, ktorý po 
dlhoročnom spore má prejsť späť do 
správy hlavného mesta, a či teda peni-
aze pre mestskú časť nie sú takto zby-
točne investované, starosta odpovedal, 
že to síce pravda istým spôsobom je, 
ale ľudia podľa neho nepozerajú na to, 
komu park patrí. "Keď sa v ňom pre-
chádzajú, neriešia, či je mestský alebo 
'mestskočastný', pozerajú na iné veci. 
My na to 1,5 milióna eur nemáme a ak 
mesto ako kompenzáciu zveľadí prie-
stor v mestskej časti, aj keď neslúži len 
Petržalčanom, budeme radi," skonšta-
toval Hrčka.

Petržalka 
vybrala, kam 
pôjde 1,93 mil. 
eur od mesta 
ako 
kompenzácia 

Víťazný projekt kompostoviska na Staro-
hradskej ulici. Foto Katarína Eliášová



Na Petržalskom 
korze pribudlo 
nové street 
workoutové
ihrisko
V jednej z najfrekventovanejších lokalít 
Petržalky pribudlo nové street workouto-
vé ihrisko. Otvorenia ihriska pre verejnosť 
sa zúčastnili aj starosta MČ Petržalka Ján 
Hrčka a vicestarostka Lýdia Ovečková.
Umiestniť ihrisko práve v lokalite korza 
vzišlo zo spoločnej komunikácie Mest-
skej časti Petržalka s iniciátorom projektu 
pánom Jozefom Pukalovičom z agentúry 
BeCool, ktorá už roky organizuje bežec-
ké podujatia ako napríklad ČSOB Ma-
ratón, Night run, DM ženský beh a iné. 
Bratia Pukalovičovci využili hracie prvky, 
ktoré im ostali a s firmou DM ich daro-
vali Petržalke. Mestská časť tieto prvky 
osadila.
Starosta Ján Hrčka poďakoval vicesta-

rostke Lýdii Ovečkovej, ktorá vybu-
dovanie street workoutového ihriska 
koordinovala. Tá mimo iné vyzdvihla 
aj význam budovania takýchto typov 
ihrísk.
„Som veľmi rada, že sa nám podari-
lo pre Petržalčanov pripraviť a otvo-
riť ďalšie street workoutové ihris-

ko – športovisko. Verím, že sa bude tešiť 
rovnako veľkému záujmu ako tie ostatné. 
Cieľom budovania týchto ihrísk/športo-
vísk je najmä podpora športu a pohybo-
vých aktivít Petržalčanov. Budem rada ak 
sa aj novootvorené športovisko na Dali-
borovom námestí bude tešiť obľube zo 
strany detí, mládeže, dospelých ale i ak-
tívnych seniorov“, uviedla vicestarostka 
Ovečková.
Nové street workoutové ihrisko na Petr-
žalskom korze nájdete na trávnatej plo-
che oproti oddychovej zóne s lavičkami 
a pitnou fontánkou.
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Petržalka 
opravuje cesty 
a chodníky
Už niekoľko týždňov realizuje petržalská 
samospráva rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. V zozname opráv na tento 
rok je 12 lokalít s poškodenými komuni-
káciami.
Začiatkom septembra dokončila dodá-
vateľská firma opravu jedného úseku 
cesty a chodníka v havarijnom stave na 
Röntgenovej ulici 26, kde bol položený 
nový asfalt. Nasledovala oprava havárie 
na kanalizačných potrubiach, hĺbenie 
a oprava vozovky na Lenardovej ulici 4.
Zrekonštruovaný je aj chodník na Roma-
novej 34 a šachta s komunikáciou na Tu-
polevovej 3a.

Dodávateľská firma pracuje aj na re-
konštrukcii vozovky na Gessayovej 
ulici pri vjazde na Osuského ulicu. 
Momentálne pracovníci frézujú po-
vrch, ukončenie prác sa plánuje o ne-
celé dva týždne.
V poradovníku opráv na tento rok sú 
aj poškodené schody na Vavilovo-

vej 20, časť parkoviska na Jiráskovej 4, 
chodníky na Mlynarovičovej 4 a Smole-
nickej 12. Mestská časť sa bude venovať 
aj oprave komunikácií a to na Bradáčovej 
3, Beňadickej 19 či Furdekovej 6.
Najväčšia bratislavská mestská časť má 
v správe zhruba 1 450 000 m2 chodníkov, 
takmer 160 tisíc m2 komunikácií III. trie-
dy a plocha verejných parkovísk zaberá 
120 tisíc m2. Na ich opravu bolo z roz-
počtu vyčlenených 180 tisíc eur. Spomí-
nané opravy sa budú realizovať postupne 
do vyčerpania finančných prostriedkov.
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Prenajmite
si garáž od 
mestskej časti
Petržalská samospráva vyhlásila verejnú 
obchodnú súťaž na prenájom 34 gará-
žových státí v garážach na Rovniankovej 
a Mlynarovičovej ulici. Minimálna cena 
jedného garážového státia je 54,02 eur.
Súťažné návrhy sú uchádzači povin-
ní doručiť v písomnej podobe poštou 
alebo osobne do podateľne na adresu 
Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka, v termíne do 14. 10. 2019 
do 17.00 h v zalepenej obálke s výraz-
ným označením „Obchodná verejná sú-
ťaž – prenájom garážových státí č. 10/A, 
13/A, 20/A, 23/A, 25/A, 27/A, 30/A, 
35/A, 37/A, 38/A, 40/A, 45/A, 46/A, 
50/A, 53/A, 70/A, 74/A, 77/A, 1/B, 21/B, 
24/B, 29/B, v garážovom stojisku na Rov-

niankovej ul. č. 4-6 a prenájom gará-
žových státí č. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
53, 61, 64, 68, 79, 112 v garážovom 
stojisku na Mlynarovičovej ul. č. 14-
24 v Bratislave“ (uchádzač uvedie 
číslo garážového státia, o ktoré má 
záujem) – neotvárať! s uvedením ad-
resy miestneho úradu, adresy uchád-
zača a telefónneho čísla.
Výsledky súťaže budú zverejnené 
najneskôr 17. 10. 2019 na interne-
tovej stránke www.petrzalka.sk a na 
úradnej tabuli Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava – Petržalka. Vy-
hodnotenie verejnej obchodnej súťaže 
bude oznámené všetkým uchádzačom 
v termíne do 15 dní od vyhodnotenia sú-
ťaže. S uchádzačom, ktorý podal víťazný 
návrh, bude uzavretá nájomná zmluva 
k 01. 11. 2019.
Termín obhliadky garáží si môžu uchád-
zači dohodnúť telefonicky s poverenou 
osobou vyhlasovateľa p. Alenou Gálo-
vou. Pre bližšie informácie kontaktujte 
oddelenie nakladania s majetkom na ad-
rese galova@petrzalka.sk, prípadne na 
telefónnom čísle 02/68 28 88 67.
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Srdce
Krupinskej

Uprostred Krupinskej ulice v petržalskej 
Pečni sa nachádza Misijný dom svätého 
Arnolda Janssena, ktorý spravujú misi-
onári Božieho Slova – „verbisti“. Mladí 
verbisti sa tu pripravujú vo formačnej 
komunite na svoje poslanie v misiách, 
keďže súčasťou misijného domu je 
aj kňazský seminár. Takto seminaristi 
prichádzajú do kontaktu s reálnym 
prostredím neskoršej práce a služby. 
Súčasťou misijného domu je aj kostol 
zasvätený sv. Arnoldovi, ktorý slúži 
veriacim z blízkeho či širšieho okolia.

Komunita verbistov je známa predo-
všetkým pre Petržalčanov dnes už tra-
dičným Misijným jarmokom. Pravidelne 

ho organizujú každoročne v decem-
bri a uprostred treskúcej zimy sa pri 
dobrom jedle a hudbe dá nielen 
zabaviť, ale zároveň aj podporiť 
charitatívnu myšlienku vopred 
vybraného úmyslu.

Misijný dom je otvorený všetkým ľu-
ďom dobrej vôle a bratia verbisti medzi 
sebou radi privítajú každú novú tvár. 
V spoločenstve fungujú mnohé aktivity, 
ktoré slúžia pre dobro a rozvoj tých, 
ktorí ho navštívia, a zároveň prispievajú 
k obohateniu tejto časti Petržalky.
Súčasťou Domu je aj materské centrum 
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Bábätko, ktoré slúži na podporu rodín 
a budovania vzťahov už od útleho veku.

Svoje miesto si nájdu určite milovníci 
hudby, či už spevom alebo hrou na 
hudobných nástrojoch počas spre-
vádzania na svätých omšiach alebo 
spoločných aktivitách.

Počas celého roka sú v ponuke viaceré 
stretnutia pre rôzne cieľové a záujmové 
skupiny – ženy, deti, mládež, chlapcov, 
mamy s deťmi, seniorov… Zároveň je 
možné pomôcť či už pri upratovaní 
vnútorných alebo vonkajších priestorov, 
tvorbe webstránky, fotografovaní alebo 
príprave jednotlivých slávností.

Keďže veríme, že lepšie ako stokrát 
počuť – v tomto prípade prečítať – je 
jedenkrát zažiť, srdečne Vás pozývame 
aj túto nedeľu na svätú omšu o 10.00, 
po ktorej si môžeme vychutnať chutnú 
kávu v príjemnej spoločnosti a atmo-
sfére.

Pre aktuálnosť informácií zo života 
farnosti dávame do pozornosti našu 
webstránku: www.mladymisionar.sk.
Tešíme sa na Vás!

Margaréta Bencelová

ŽIVOT V PETRŽALKE 3X PETRŽALKA PRE VÁS

Seniori,
naozaj
poznáte 
Petržalku?
Univerzita tretieho veku
Ekonomickej univerzity
v Bratislave ponúka seniorom 
niekoľko študijných 
odborov v akademickom 
roku 2019/2020.

Jeden z nich je konkrétnym činom 
v rámci spolupráce EUBA a MČ 
Bratislava Petržalka. Odbor 
„Petržalka kedysi a dnes“ je 
v garancii renomovaného historika 
a poslanca MČ Bratislava Petržalka 
doc. Ľuboša Kačíreka, PhD.
Všetci seniori, ktorí sa na tento 
odbor prihlásia do 25. 10. 2019, 
dostanú k štúdiu darček, knihu:

„100. VÝROČIE PRIPOJENIA 
PETRŽALKY K ČESKOSLOVENSKU“
 
Je to dvojročný študijný odbor 
a v druhom roku všetci seniori 
s trvalým bydliskom v Petržalke 
dostanú na ročný školný poplatok 
príspevok. Slávnostné promócie sa 
budú konať nielen za účasti vedenia 
EUBA, ale tiež za účasti predstavite-
ľov MČ Bratislava Petržalka.
Ak patríte medzi aktívnych seniorov 
a ste skutoční Petržalčania, staňte sa 
súčasťou Petržalky kedysi a dnes.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej 
adrese janka.chladecka@euba.sk.
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Parkovacia politika by mala 
byť služba, nie sankcia.

Noviny ma oslovili, aby som krátko vy-
svetlila, prečo som ako jediná nehlaso-
vala za parkovaciu politiku v Petržalke. 
Takže budem stručná. Môj prvý dôvod: 
dokument parkovacia politika (PP) bol 
pred hlasovaním poslancov zverejnený 
na pripomienkovanie verejnosti. Ale 
väčšina vecných pripomienok verejnosti 
nebola do dokumentu zapracovaná. 
Ako zdôvodnenie sa uvádzalo, že tieto 
návrhy občanov nerieši ani celomest-

ská parkovacia politika v hlavnom 
meste. Táto odpoveď je však nepri-
jateľná, pretože Petržalka prichádza 
s vlastným riešením, a zároveň 

predbieha v zavedení celomestskú 
parkovaciu politiku hlavného mesta 
o cca 2 roky. Podľa mojich indícií je 
hlavným dôvodom starostu na urýchľo-
vanie zavedenia PP v Petržalke zvýšenie 
počtu daňovníkov a naplnenie rozpočtu 
mestskej časti miestnymi daňami. Tento 
dôvod považujem za druhoradý, keďže
Petržalka zatiaľ efektívne nevyužíva ako 
príjem do rozpočtu omnoho väčšie 
zdroje z EÚ – napríklad možnosť zre-
konštruovať strechy škôlok, sociálnych 

zariadení či športových hál pomocou 
nových technológií na úsporu energie 
a zazelenanie ich povrchov. Ale hlavný 
dôvod, pre ktorý som za PP nehlasova-
la, je nedodržanie postupnosti realizač-
ných opatrení pred spustením PP podľa 
ich dôležitosti, a to:

1. Vyriešenie bezpečnosti, a teda voľ-
ného prístupu záchranky a hasičov 
k obytnému domu a vyznačenie 
zákazu parkovania pred hlavným 
vstupom do domu.

2. Zabezpečenie a vyznačenie parko-
vania pri dome pre ľudí s postihnu-
tím, pre ľudí, ktorí sa o imobilných 
či starých ľudí na vozíčku starajú, 
a realizácia bezbariérového prístu-
pu k týmto parkovacím miestam.

3. Zavedeniu celomestskej PP (rok 
2021) aj petržalskej parkovacej 
politiky (november 2019) musí 
podľa mňa predchádzať výraz-
né zlepšenie a zrýchlenie MHD 
v celom meste (bezbariérový 
prístup k zastávkam MHD, vytvo-
renie nových diaľkových spojení 
z Petržalky do vzdialených častí 
mesta, kratšie čakacie intervaly, 
t. j. zvýšený počet vozidiel MHD 
a zlepšená kultúra cestovania). Po 
spustení parkovacej politiky sa 
musí prechod z auta na cestovanie 
v MHD ľuďom vyplatiť.

4. PP v Petržalke nemá žiadne sank-
cie na podvodníkov zneužívajúcich 
systém. Využíva len byrokratické 
opatrenia na úkor priateľskej 
služby pre obyvateľov Petržal-
ky. Ako príklad nespravodlivosti 

Poslanecký duel:
Parkovací systém
Jozef Vydra 
vs. Elena Pätoprstá

schváleného dokumentu uvádzam 
mladé petržalské rodiny, ktoré sú 
odkázané kvôli deťom na auto, 
ale podľa súčasných pravidiel sa 
nebudú môcť zaregistrovať ako 
rezidenti, hoci majú trvalý pobyt 
v Petržalke, ale používajú auto, 
napísané na rodičov, ktoré z rôz-
nych dôvodov nemôžu prehlásiť 
na seba. A v neposlednom rade 
o mojom nezahlasovaní za tento 
dokument rozhodla aj nevhodne 
naformulovaná požiadavka v texte 
uznesenia, že je to občan, ktorý 
nesie ťarchu byrokracie a napríklad 
pri prihlasovaní za rezidenta musí 
zdokladovať aktuálnosť emisnej 
a technickej kontroly vozidla. Aj 
keď starosta ústne prisľúbil, že to 
vie úrad overiť aj sám a je to len 
podmienka, ktorá má zabezpečiť 
odstránenie vrakov z ciest, musí 
byť taký dôležitý dokument, akým 
je všeobecné záväzné nariadenie, 
vecne aj legislatívne jednoznačne 
vysvetlený pre občana aj úradníka.

Elena Pätoprstá
poslankyňa Zmena zdola

Parkovací systém v Petržalke

Dnes má každé krajské mesto na 
Slovensku zavedený parkovací systém, 
ktorý reguluje parkovanie v meste, ale 
aj na sídliskách.
Týka sa to dokonca aj väčšiny okres-
ných miest – nielen väčších, ale aj tých 
menších. Iba Bratislava bola donedáv-
na výnimkou.
Okrem pár spoplatnených parkovísk 
v centre mesta nebolo parkovanie až 
na pár výnimiek takmer nikde regulova-
né. Petržalka sa od 1. novembra stáva 
miestom, kde sa to vo veľkom mení 
v rámci Hlavného mesta Slovenskej 
republiky. Niekto si povie konečne, 
lebo situácia je už dlhodobo neudrža-
teľná. Parkovací systém má čiastočne 
otestovať možnosti celomestského 
systému, ale je momentálne výhodnejší 
pre Petržalčanov s trvalým pobytom. 
Ostatných sa dotkne obmedzeniami, 

na aké doteraz neboli zvyknutí.

Parkovací systém v prvom rade 
zvýhodňuje Petržalčanov s trvalým 

pobytom, teda rezidentov. Hlavne 
v nočných hodinách, od 18:00 do 8:00. 
Nájsť voľné miesto na zaparkovanie 

v tomto čase sa v mnohých lokalitách 
rovná výhre v lotérii. Čiastočne obme-
dzuje mimobratislavských vodičov, ale 
aj bratislavských z ostatných mestských 
častí. Nebude to tak stále, od 1. apríla 
2021 má začať platiť celomestská par-
kovacia politika, ktorá parkovanie sťaží 
všetkým bez rozdielu.
Výhodou dočasného parkovacieho sys-
tému v Petržalke je, že Petržalčan, ktorý 
preukáže vzťah k autu (podľa podmie-
nok definovaných vo VZN), môže za-
parkovať na území Petržalky kedykoľvek 
a kdekoľvek zadarmo. Ostatní môžu 
parkovať na nerezidentských miestach 
tiež zadarmo – ak nájdu parkovacie 
miesto (sú vyznačené tak ako dote-
raz bielymi čiarami). Lebo áut je viac 
ako miest na parkovanie. Od 8:00 do 
18:00 môžu aj nerezidenti parkovať na 
miestach pre rezidentov vyznačených 
modrými čiarami po nahlásení sa do 
aplikácie. Rovnako tak cez víkendy – od 
piatku 18:00 do pondelka 8:00.
Aké sú ďalšie výhody, ale aj nevýho-
dy? V prvom rade je plusom, že sa 
„upratuje“ s parkovaním a začnú platiť 
jednotné pravidlá. Doteraz to bolo 
(a je) s parkovaním (nielen) v Petržalke 
živelné. Parkovať sa bude dať iba na vy-
značených miestach. Doteraz stáli autá 
aj na rôznych neoficiálnych miestach, 
ktoré si vodiči „privlastnili.“ Novelizá-
ciou zákona sa obmedzí aj parkova-
nie na chodníkoch. Takže oficiálnych 
parkovacích miest bude menej. Ďalších 
pár tomu pár miest ubudne aj preto, že 
sa autá pomaly zväčšujú. Pri vyznačova-
ní sa musí dodržať norma, parkovacie 
miesta musia mať istú šírku.
Ďalšou (dočasnou) výhodou je, že si 
možno zaregistrovať viac áut, maximál-
ne päť. Neskôr sa to obmedzí podľa 
vyhodnotenia údajov o parkovaní. 

Nevýhodou sa môže zdať, že ak si ľudia 
vybavia na miestnom úrade administra-
tívny trvalý pobyt, aby sa stali rezident-
mi, počet áut rezidentov sa nezmenší. 
Mestská časť však dostane viac peňazí 
z podielových daní, ktoré investuje do 
parkovania.
Výhodou je, že pravidlá sú relatívne 
stručné, a preto by mali byť jasné. 
Nemajú výnimky, pritom by sa už teraz 
našlo pár bodov, kde by sa výnimka ziš-
la. Po istom čase fungovania systému 
sa určite ukáže, čo bude treba meniť, 
modifikovať, upraviť. Napríklad už teraz 
sú miesta, kde majú rezidenti problém 
zaparkovať aj cez deň. Možno tam 
budú musieť platiť nerezidenti aj počas 
dňa. Čo bude nevýhoda pre nich, ale 
zasa plus pre obyvateľov.
Pre niektorých sa zdá, že nevýhodou 
je nemožnosť používať napríklad auto 
rodičov s trvalým pobytom mimo Petr-
žalky ich deťmi, ktoré sú rezidentami. 
Systém nie je dokonalý, ale čím viac by 
bolo výnimiek, tým viac je možností na 
obchádzanie pravidiel a zhoršenie kon-
troly ich dodržiavania. Možnosťou je 
prehlásiť auto na seba. Ak sa to nedá, 
potom musia parkovať na miestach 
nevyhradených pre rezidentov.
Výhody zatiaľ prevažujú nad nevýhoda-
mi riešenia, ktoré je koncipované ako 
bonusové pre obyvateľov Petržalky s tr-
valým pobytom. Vyhovieť všetkým sa 
nedá, ale prvé dva-tri mesiace ukážu, 
ako sa nový systém parkovania osvedčí 
v praxi a čo všetko treba modifikovať 
aj v prípade spustenia celomestského 
systému parkovania.

Jozef Vydra
predseda klubu 
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*     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, 
artkinozazrkadlom@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 NOVEMBRI:

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA:

SLEDUJTE NÁS AJ NA:

www.kzp.sk

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

20.10. | 16:00 
vstup voľný so vstupenkou
Z ÚCTY K VÁM *
záver XII. ročníka festivalu, 
posedenie s malým občerstvením pri hudbe
účinkuje: hudobná skupina SENZUS
moderuje: Alica Donthová 
Realizované s finančnou podporou MK SR
 *na podujatie je nutné si vyzdvihnúť voľnú   
   vstupenku v pokladni DK Zrkadlový háj 

21.10. | 19:00 | 14,90 € / I.-III. rad    ticketportal

11,90 € / IV.-XII. rad a balkón
RADIM UZEL - EKONOMIE SEXU 
prednáška o vážnych veciach úplne nevážne

23.10. | 19:00 | 10 €                            ticketportal
KAPELA HRDZA - 20 ROKOV 

koncert prešovskej skupiny pri príležitosti 
20 rokov pôsobenia na hudobnej scéne

25. a 26.10. | 19:00 | na pozvánky
FS GYMNIK - 55.VÝROČIE
slávnostný program 
pri príležitosti 55. výročia založenia súboru 
Realizované s finančnou podporou 
Fondu na podporu umenia

28.10. | 19:00 | 15 €                             ticketportal
MM KABARET UVÁDZA:
MICHAEL KOCÁB - S CIZÍ ŽENOU A S NAMI

Milan MARKOVIČ a Páni bratia (Peter NIŇAJ  a 
Róbert PUŠKÁR) pozývajú Michaela KOCÁBA

29.10. | 19:00 | 19 € (bz)                      ticketportal
Georges Feydeau: LEN SI POSPI MILÁČIK 
Finta pána Ribadiera 
dobová komédia z prelomu 19. a 20. storočia 
účinkujú: 
D. MÓROVÁ, J. KOLENÍK, J. VAJDA, 
T. MAŠTALÍR, Z. ŠEBOVÁ, M. LABUDA ml., 
réžia: M. VAJDIČKA 

01.10. | 16:00  
vstup voľný so vstupenkou
KYTICA POZDRAVOV *

otvorenie XII. ročníka festivalu 
v rámci Mesiaca úcty k starším 
účinkuje: ORCHESTER BERKYHO MRENICU jr. 
a Roman MALATINEC
moderuje: Alica DONTHOVÁ
Realizované s finančnou podporou MK SR
 *na podujatie je nutné si vyzdvihnúť voľnú   
   vstupenku v pokladni DK Zrkadlový háj 

03.10. | 19:00 | 17 € (bz)                  ticketportal
Alan Ayckbourn: “PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI”
komédia 
K. MAGÁLOVÁ, J. VAJDA, M. HAVRANOVÁ,  
J. BAČA réžia: Ľ. VAJDIČKA

05.10. | 18:00 | 10 € (bz)                   ticketportal
VEČER ČÍNSKYCH BOJOVÝCH UMENÍ
4.ročník prezentácie čínskych bojových 
umení a čínskej kultúry v podaní cvičencov
SAW, ŠKOLY KUNGFU A TAIJI & ich vzácnych 
hostí z Číny: reprezentačný wushuteam
Sport university Chengdu

08.10. | 15:00 | vstup voľný
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou CHARLIES DUO 
Realizované s finančnou podporou MK SR

08.10. | 17:00 | vstup voľný
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
Realizované s finančnou podporou MK SR

11.10. - 13.10. | 10:00 a 14:00 | á 2 €/ KP
ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 2019
festival detských divadelných predstavení 
11.10.
14:00 | JANKO HRAŠKO
              DIVADLO A. PALESITZA
12.10.
10:00 | PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
             DIVADLO POD HRÍBOM
14:00 | O KOCÚRIKOVI A PYŠNEJ HVIEZDE
             DIVADLO ZO ŠUFLÍKA
13.10. 
10:00 | FEDOR Z KRAJINY MALA - premiéra
             DIVADLO NA HOJDAČKE 

14.10. | 17:00  
vstup voľný so vstupenkou
S PIESŇOU STARNEME POMALŠIE * 
premiéra projektu o oslavách na dedine 
v medzivojnovom čase, účinkuje: 
seniorský súbor PETRŽALČANKA
Realizované s finančnou podporou MK SR
 *na podujatie je nutné si vyzdvihnúť voľnú   
   vstupenku v pokladni DK Zrkadlový háj 

15.10. | 17:00  
vstup voľný so vstupenkou 
SENIORI SENIOROM *
účinkujú: 
seniorské súbory MELÓDIA  a PETRŽALČANKA
hosť: vokálna skupina CRYSTALS
moderuje: Alica DONTHOVÁ
Realizované s finančnou podporou MK SR
 *na podujatie je nutné si vyzdvihnúť voľnú   
   vstupenku v pokladni DK Zrkadlový háj 

16.10. | 19:00 | 15 €                   ticketportal
JITKA ZELENKOVÁ " INTIMITY" TOUR 50

koncert pri príležitosti 50 rokov na scéne

17.10. | 19:00 | 6 €                  ticketportal
AKCENT LIVE + hosť: SKUPINA KL BAND
obľúbená skupina ponúkne zábavu do tanca 
i na počúvanie

18.10. | 19:00 | 12 € (bz)
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
Predstavujeme Vám obec HRUŠOV
účinkujú: FOLKLÓRNA SKUPINA HRUŠOV
ĽUDOVÁ HUDBA Z HRUŠOVA 
na záver programu Vás pozývame na posedenie 
pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecialít
Záštitu nad podujatím prevzal Ing. Ján Hrčka 
 – starosta MČ Bratislava-Petržalka 
Podujatie je realizované s podporou 
Bratislavského samosprávneho kraja

19.10. | 19:19 | 25 € (bz)                   ticketportal
TEPLÁKOVÝ BÁL 2019 

bál legendárnej humornej kapely LOJZO, 
ako oslava 37. narodenín kapely a spomienka 
na zosnulého M. KOCHANSKÉHO
účinkujú: country GRAJCIAR, rockový 
PENZISTOR, Show ABBA Revival, country 
tanečná skupina COLORADO, oldies disco DJ 
GABO a ďalšie prekvapenia

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

Páni bratia:

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 | P – Utajené poklady

02.10.| 20:30 | 5 €                              ticketportal
NEVESTA NA ZABITIE (Z)
r. M. Bettinelli-Olpin/ T. Gillett, USA, 2019, 
MN-15, 96 min.

04.10. | 20:00 | 5 €                            ticketportal
JOKER (Z) 
r. T. Phillips, USA, 2019,MN-15, 122 min.

06.10. | 10:00 | 5 €                             ticketportal
PÁN MAZNÁČIK (KD)
r. K. Johnson, Kanada, 2019, MP, 87 min.
06.10. | 17:00 | 5 €                             ticketportal
POMAĽOVANÉ VTÁČA (DÚ)
r. V. Marhoul, ČR / SR / Ukrajina, 2019, 
MN, 169 min.
06.10. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
AD ASTRA (O)
r. J. Gray, USA / Brazília,2019, MP-12, 123 min.

07.10. | 18:00 | 5 €                             ticketportal
SKUTOK SA STAL (DÚ)
r. B. Berezňáková, SR, 2019, MP-12, 82 min.
07.10. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
CEZ PRSTY (Z)
r. P. Kolečko, ČR, 2019, MP-12, 101 min.

08.10. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU (Z)
r. W. Allen, USA, 2019, MP-12, 92 min.

09.10. | 18:00 | 5 €                             ticketportal
AFRIKA NA PIONIERI (DÚ)
r. M. Slobodník, SR, 2019, MP, 104 min.
09.10. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
VTEDY V HOLLYWOODE (O)
r. Q. Tarantino, USA, 2019, MN-15, 165 min. 

11.10. | 18:00 | 5 €                              ticketportal
SPITFIRE (Z)
r. D. Fairhead / A. Palmer, Veľká Británia, 
2018, MP-12, 99 min.
11.10. | 20:00 | 3 € / 5 € * *                              ticketportal
NECH JE SVETLO (DÚ)
r. M. Škop, SR / ČR, 2019, MN-15, 93 min.
3 pre členov FK / 5

12.10. | 18:00 | 5 €                               ticketportal
UKRADNUTÝ ŠTÁT (DÚ)
r. Z. Piussi, SR / ČR, 2019, MN-15, 68 min.
12.10. | 20:00  | 5 €                             ticketportal
JOKER (Z) 
r. T. Phillips, USA, 2019, MN-15, 122 min.

13.10. | 18:00 |  3 € / 5 € * *                           ticketportal
SVETOZÁR STRAČINA (DÚ)
r. P. Barabáš, SR, 2019, MP, 68 min. 
13.10. | 19:30 | 5 €                                ticketportal
POMAĽOVANÉ VTÁČA (DÚ)
r. V. Marhoul, ČR / SR / Ukrajina, 
2019, MN, 169 min.

15.10. | 20:00 | 5 €                             ticketportal
FABRIKA (O)
r. J. Bykov, Rusko / Arménsko / Francúzsko,
2018, MN-15, 109 min.

20.10. | 20:30 | 5 €                             ticketportal
JIŘÍ SUCHÝ (Z)
r. O. Sommerová, ČR, 2019, MP, 102 min.

22.10. | 20:00 | 5 €                              ticketportal
PRAŽSKÉ ORGIE (Z)
r. I. Pavlásková, ČR, 2019, MP-15, 112 min.

27.10. | 10:00 | 5 €                               ticketportal
OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON (KD)
r. R. Starzak, VB / USA / Francúzsko, 2019, 
MP, 87 min.
27.10. | 18:00 | 5 €                                ticketportal
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA (Z)
r. J. Vejdělek, ČR, 2019, MP, 110 min.
27.10. | 20:00  |  3 € / 5 € * *                   ticketportal
LETO (P)
r. K. Serebrennikov, Rusko / Francúzsko, 
2018, M P-12, 126 min.

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

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

realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky

DRUŽINA 

koncert world music 

21.11. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

JOSEF LAUFER 
„Everyday Holiday“ - TOUR 80

27.11. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

Divadlo Pavla Trávnička a agentúra MARCUS

07.11. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

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

12.10. |  18:00 | 6 € / 7 € *                    ticketportal

COUNTRY NA SOBOTU 
country tancovačka s hudobnou skupinou 
RÝCHLE ŠÍPY, 
spojená s workshopom country tancov

13.10. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečné popoludnie s DUO SERVUS

14.10. | 10:00 | vstup voľný
HRAJ A VYHRAJ
seniorská súťaž 
v riešení krížoviek a sudoku
Realizované s finančnou podporou MK SR

17.10. | 19:00 | vstup voľný
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
NENCI SLOVOM AJ OBRAZOM 
cestovateľská prednáška 
o kaukazskej národnosti Nenci
prednáša: Marcel REBRO
Realizované s finančnou podporou MK SR

18.10. | 17:00 | 2 €                                  ticketportal

LUDUS TONALIS 
 _JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.12 
jazzový večer študentov Cirkevného 
konzervatória Bratislava, pod vedením 
Františka BÁLEŠA, spojený s diskusiou po 
koncerte
20.10. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečné popoludnie s CHARLIES DUO

04.10. | 19:00 | 3 €                            ticketportal

HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti
IVA BITTOVÁ - DIVNÁ SLEČINKA

 

06.10. | 15:00 | vstup voľný
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečné popoludnie s BASTA FIDLI 
Realizované s finančnou podporou MK SR

07.10. | 8:30 | vstup voľný
O POHÁR STAROSTU
súťaž seniorov v stolnom tenise 
 - muži
Realizované s finančnou podporou MK SR

09.10. | 9:00 | vstup voľný
O POHÁR STAROSTU
súťaž seniorov v stolnom tenise 
 - ženy
Realizované s finančnou podporou MK SR

10.10. | 17:00  
vstup voľný so vstupenkou
PRÍDEM HNEĎ * 
komorná  komédia
autorského divadla PaTáLia 

*na podujatie je nutné si vyzdvihnúť voľnú   
   vstupenku v pokladni DK Zrkadlový háj 
Realizované s finančnou podporou MK SR

23.10. |  17:00 | 3 €                          ticketportal
PREDNÁŠKA - IMUNITA
prednáška o imunite, podľa TČM v praxi 
s Hajnalkou SZÜCZOVOU / praktik TČM /

24.10. | 18:30 | 5€ /2,50€ dieťa     ticketportal

BUBNOVAČKA ORCHESTRA 
spoločné bubnovanie 
a hranie na rôzne rytmické nástroje

25.10. | 19:30 | 3 €                             ticketportal

STRANGE EVOLUTION 
fusion art- rock
music club

27.10. | 14:00 | 2 €
NEDEĽNÉ DIVADIELKA
ROZPRÁVKA O JASIETKE
divadelná rozprávka pre deti
od 4 rokov v podaní divadla DADABOJA 

27.10. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečné popoludnie s FUNNY BAND

KURZY A KRÚŽKY od 1.10.2019: 
Joga pre začiatočníkov  
Joga pre pokročilých                     
Zdravotná gymnastika (cvičenie špeciálne 
na chrbticu)
Kreslenie a grafomotorické cvičenia pre 
predškolákov
Výtvarný kurz pre žiakov ZŠ / príprava na 
stredné školy s umeleckým zameraním 
Kreslenie a maľovanie pre seniorov
(komplet informácie na www.kzp.sk)

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM
PROGRAMY PRE DETI 
02.,09.,16.,23.10.| 9:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

02.,09.,16.,23.10. | 14:00 | 1 € / žiak 
vstup voľný / klienti DSS zdarma
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 

02.,09.,16.,23.10. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY
tvorivé dielne pre deti od 3 do 10 rokov 

03.,10.,17.,24.10. | 9:00 | 4 €
ŠIKOVNÍČEK - UČÍME SA HROU
tvorivo-zábavné podujatie 
pre deti od 3 rokov bez rodičov
nahlasovanie vopred: 0903 264 141,
katarina.godorova@kzp.sk

03.10.-27.10. | 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

03.,10.,17.,24.10. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov

07.,14.,21.,28.10. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

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

PREDNÁŠKY 
03.10. | 14:00 | vstup voľný
AKO SA NESTAŤ OBEŤOU 
TRESTNÝCH ČINOV
prednáška a diskusia 
s Ing. J. HALCINOM 

- riaditeľom odboru kriminality

11.10. | 14:00 | vstup voľný
DIABETICKÁ NOHA
zdravotná prednáška 
o komplikáciách a možnosti liečby 

- a kedy hrozí amputácia 
prednáša: MUDr. R. TAKÁCS 

15.10. | 14:00 | vstup voľný
SIVÝ ZÁKAL - žiadny problém
zdravotná prednáška 
o bezbolestnom liečení oka
prednáša: MUDr. R. PIOVARČI 
Prednášky realizované 
s finančnou podporou MK SR  

VÝSTAVY
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00

04.-17.10. | 10:00 | vstup voľný
Z MALÝCH KÚSKOV VEĽKÉ VECI
výstava patchworkovej tvorby
vernisáž výstavy: 03.10. o 17:00 h
účinkuje: 
DUO LA PUTIKA 
F. FERIENČÍK - husle
M. LAZIĆ - akordeón
Realizované s finančnou podporou MK SR

25.10.-07.11. | 10:00 | vstup voľný
IDEÁLNY ATELIÉR 
výstava Eriky MIKLÓŠOVEJ
vernisáž 24.10.2019 o 18:00 h

KLUBY
30.10. | 17:00 
vstup voľný pre členov klubu
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov

KONCERTY
04.10. | 15:00 | vstup voľný
OD PIESNI, K PIESNI
popoludnie venované skladbám a piesňam 
rôzneho žánru, 
účinkujú: M. BANGO a J. ŠKULTÉTY 
Realizované s finančnou podporou MK SR

20.10. | 17:00 | 3 €  
2 € ZŤP, študenti, dôchodcovia
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov
KYTICA MELÓDIÍ
účinkujú: 
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

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

KURZY A KRÚŽKY
stredy
Keramický kurz pre deti od 6 do 14 rokov 
Keramický kurz pre mládež a dospelých 
štvrtky 
Výtvarný kurz pre deti od 7 do 14 rokov
Výtvarný kurz pre mládež a dospelých 
Hopsasa 
pohybový kurz pre deti od 4 do 8 rokov
 

 Vyrážame!
Všetko je pripravené a Agátka netrpezlivo čaká, kým mamka s ockom dojedia obed.,Aj ty sa tak tešíš ako 
ja? Budeme plávať! Bude to určite super zážitok!“ prihovára sa svojmu kamarátovi tuleňovi. Dojedené! 
Mamka vstáva od stola a vraví:,Teraz sa oblečieme a vyrážame!“,Hádam som sa ešte nikdy takto netešila 
ako teraz,“ pomyslí si Agátka, ani očko nezažmúrim! Ani len na chvíľku! Všetko budem sledovať!“ No cesta 
bola dlhšia, ako predpokladala, a predsa si len trošku zdriemla.

,Kde sme to?“ precitne zrazu Agátka zo sna, je tu nádherne!“ Všade okolo sú stromy, vtáčiky štebocú. 
Dokonca neďaleko ich auta tečie malý potôčik. Mamka vezme z auta iba najdôležitejšie veci, ocko si vyloží 
Agátku na plecia a spoločne vchádzajú do hotela. Rodičia sa pozdravia pánovi za pultíkom, no Agátka veľ-
mi nerozumie, o čom sa rozprávajú, a tak trpezlivo čaká. Zrazu sa k nej otočí ocko a vraví:,Tak teda poďme! 
Zložíme si veci do izby, vezmeme plavky a ty, žabka, mi ukážeš, ako si sa naučila plávať, dobre?“ Agátka sa 
na ocka súhlasne pousmeje.

O malú chvíľku sú na mieste.,To je nádhera!“ žasne, takýto veľký bazén som ešte nikdy nevidela!“ Ocko 
s Agátkou vchádzajú do vody a snažia sa ju celú vypiť. Teda aspoň Agátka.,Kde ostala mamka?“ zľakne sa, 
hádam sa len nestratila!“ Dvere zo šatne sa zrazu otvoria a k bazénu prichádza mamka. No nie je sama, 
v ruke niečo drží.,Žabka, toto si si zabudla na izbe, páči sa!“,Teraz je všetko, ako má byť!“ poteší sa, poďme 
plávať, ocko! Už sme všetci.“

V bazéne by sa dalo ostať aj celý deň, no Agátke sa začínajú pomaly zatvárať očká. Je čas ísť späť do 
hotela, navečerať sa, poumývať a trošku si oddýchnuť. Mamka zatiahne závesy, uloží malé dievčatko do po-
stieľky, dá jej pusu na dobrú noc a vraví:,Dnes sme mali naozaj krásny deň, no hneď zajtra nás čaká niečo, 
čo si ešte nikdy nezažila. Pôjdeme niekam, kde si ešte nikdy nebola, a ver mi, anjelik, bude sa ti to páčiť! Žije 
tam veľa zvieratiek a všade naokolo počuť, ako vo vetre tancujú lístky stromov. Preto si poriadne oddýchni, 
aby si mala zajtra dostatok síl!“

Agátka sa zavinie do perinky a hneď potom, čo mamke a ockovi venuje úsmev, sa otočí na bok a zatvorí 
očká.,Nech už je ráno, prosím!“ pomyslí si a zaspí.

1. Pamätáš si, akým dopravným prostriedkom cestovala Agátka s rodičmi? Vyfarbi 
správnu možnosť!

2. Kam pricestovali?
a) k babke a dedkovi
b) do hotela
c) na plaváreň

3. Kto je cudzí pán za pultíkom?
a) recepčný
c) sused
d) predavač

4. Čo si zabudla Agátka na hotelovej izbe?
a) plavky
b) tuleňa
c) ocka

5. Kam sa chystá Agátka s rodičmi na ďalší 
deň?
a) do ZOO
b) plávať
c) do lesa



Hnací stroj

Dal do obalu

Gálium (zn.)

Zlúčenina 
hliníka 
a bóru

Mužské 
meno (29.4.)

Jediný boh 
arabov

Rodinný 
dom (skr.)

Topí sa

Nitrid tantalu

Brazílsky 
pretekár F1

Obvodný 
výbor

Lesná 
správa 

Živočíšne 
tuky

Český teológ 

Liečebný 
dom

Vlastnil

EČV okresu 
Jihlava (ČR)

Iba, 
po česky

Platidlo 
v Etiópii

Kráľ púšte

Nijaká vec

Srbské muž. 
meno 

(Milutín)

EČV okr. 
Košice

Časť tváre, 
predná časť 

hlavy

Odbor 
riadenia 

akosti (skr.)

InáčSpolok Poškodzuj 
lámaním

EČV Ilava

Český zápor

Hovoril 
ekavsky Pokrievka

Pil, 
vstrebával 

vlhkosť

Výraz 
v kartách

Rímskych 
1001 

Pooberaj

1. časť 
tajničky

Javisko

2. časť 
tajničky

Jódovať, 
po česky

Brazílsky 
tenista 

Pomôcky: 
LRA, Koukl, 

Mello, 
Posilnenie

Poh. hmota
pre výbušné 

motory

Časť názvu 
slovenskej 

kapely 
(Smile)

Nastavuj 
polohu

Sídlo 
v Pakistane

Šero, prítmie

V poriadku 
(hovor.)

Mečanie

Kód 
Talianska

Stával 
sa lenivším

Kód letiska 
LARISSA

Hŕba

4. časť 
tajničky

Pokoval

Pot (lek.)

Duálny (skr.)
Cestoval 
lietadlom

Selén (zn.)

Šifra

Bolehlav 
(bot.)

Mecha-
nizmus

Avalisti

Poľské sídlo

Cez, počas

Únia, 
po česky

Cestný 
poplatok

Sláva, lesk

Autor: 
Vierka 

Blahová
Nahni, sklop Meno Ivora Časť atlasu, 

strana atlasu Sídlo v Mali
Ut infra 
(skr.)

Kansas 
(skr.)

Štát 
po nem.

Voice 
of America 

(skr.)

Odraz 
úderom

Ohybné 
slovo

Indický 
hudobný 

nástroj

3. časť 
tajničky

Komentár 
pripo-

mienka

Patriaci 
Oldovi

Papriková 
nátierka

Television 
interference 

(skr.)

Výraz 
v kartách

Pomôcky: 
Kundi, 

sudor, Bla, 
Vodič psa
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Ak je október 
veľmi zelený, 
bude… 
(dokončenie v tajničke)
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