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Letné Dni Petržalky
prevrátia jarnú koronaclivotu naruby
Najväčšie podujatie organizované mestskou časťou Bratislava-Petržalka, tradične vrcholiace júnovým
galaprogramom známym ako Dni Petržalky, muselo byť z dôvodu pandémie tento rok zrušené.
Organizovanie veľkých kultúrnych podujatí je stále v obmedzenom režime, preto sme premýšľali, ako túto
stratu Petržalčanom vynahradiť. Vďaka ochote, tvorivosti a spolupráci Mestskej časti a jej organizácií –
Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP), Miestnej knižnice Petržalka a mnohých umelcov, sa nakoniec našiel
spôsob. Od 1. júla do 1. septembra sú všetci vítaní na Letných Dňoch Petržalky.

TÉMA

Hlavnou témou veľkej prázdninovej akcie je exteriérový kultúrny
program uvádzaný ako Dovolenka
v Petržalke. Tento rok netreba cestovať do ďalekých destinácií, stačí
si vybrať z programu miestnych
kultúrnych a športových podujatí
pre deti, rodiny, tínedžerov, dospelých aj seniorov. Pripravených je aj
niekoľko veľkých celodenných komunitných podujatí pre všetkých.
Počas dvoch mesiacov sa budú
konať detské divadelné predstavenia na ihriskách, vodné atrakcie
na Draždiaku, hudobné koncerty
a vystúpenia tanečných skupín
na rôznych miestach Petržalky.
Pravidelný dopoludňajší nedeľný
program pre deti pri Draždiaku sa
rozšíri o popoludňajšie predstavenia na detskom ihrisku Petržalka
City. Pracovný týždeň spestria
harmonikárske utorkové koncerty
vo vnútrobloku na Bzovíckej
ulici, jazzové štvrtky na terase
Café Monsters a piatkové večery pesničkárov pred Domom
kultúry Lúky. Rodiny budú môcť
prežiť dovolenkové výlety bez
toho, aby museli únavne cestovať:
Výlet do Holandska – dopoludnie
cyklistických aktivít na dopravnom
ihrisku na Bosákovej ulici, Výlet do
Chorvátska – prehliadka netradičných plavidiel na Draždiaku, Výlet
do Tatier – lezenie na nafukovacej
horolezeckej stene. Výlet za
adrenalínom ponúka kvadratlon
pre rodiny a na Výlete do Neba
sa odvážlivci za symbolickú cenu
vznesú teplovzdušným balónom

na pár minút do výšky, aby videli
Módny majster – kostýmové
Petržalku, ako ju asi nepoznajú.
výtvarníctvo, Ruksak – turistika do
Pre seniorov pripravili
okolia Bratislavy, Skaut v prérii –
Kultúrne zariadenia Petržalky
umenie života v prírode, Sprayer
pestrý program pohybových aj
frayer – umenie grafity, Pingpong,
kreatívnych aktivít v CC Centre
Mladý historik – dejepisný tábor,
i na terase cukrárne Bubbles. Pre
Street Dancer – rôzne druhy
tínedžerov to budú tréningy youpopulárneho tanca, Magický tanec
tuberstva, skatingu, dancingu, všetko – história tanečných štýlov, Jurský
pod vedením odborných lektorov. park – botanický a zoologický
Susedské dni pred
tábor, Indiánsky
Tento rok netreba
Zrkadláčom (Dom
tábor – pravé indikultúry Zrkadlový cestovať do ďalekých ánske dobrodruždestinácií, stačí si
háj) budú prehliadstvo, Skús Cirkus
vybrať z programu
kou všetkého, čo
– umenie cirkusochcú prezentovať miestnych kultúrnych vých techník, Malí
svojim
susedom a športových podujatí muzikanti – spev
pre deti, rodiny,
petržalské občianske
a orchestrálna
združenia, spolky, tínedžerov, dospelých aj hudba (do 18 rokrúžky a petržalskí seniorov. Pripravených kov), Super trieda
je aj niekoľko
umelci.
– hudobné divadlo
veľkých celodenných (do 18 rokov),
Deti od 6 rokov
komunitných podujatí Kung-fu – bojové
sa môžu tešiť aj na
pre všetkých.
denné tábory, ktoré
umenia, Marioneta
sa budú konať od
– bábkové divadlo,
6. júla počas celého leta. Tábory
Šporťáčik – pohybové a športové
budú prebiehať pod vedením
aktivity, Teátro – divadelný tábor,
skúsených lektorov denne od
Jazyčník – tábor cudzích jazykov,
pondelka do piatku v čase od 8.00
In-Liner – korčuľovanie, Malí
do 17.00. Ten svoj si v ponuke
záchranári – základy poskytovania
nájdu deti i tínedžeri, a v dvoch
prvej pomoci a ošetrovateľských
špeciálnych, určených pre mládež
a opatrovateľských zručností. Prido 18 rokov, možno objavíme aj
hlášky na jednotlivé tábory nájdete
mimoriadne talenty. Pri táboroch
na webovej stránke KZP. (Počet
je na výber až 24 tematických
účastníkov v tábore je obmedzený
zameraní: Hip-Hoper – súčasný
na maximálne 15 detí.)
tanec, Lavičky Petržalky – výtvarné
Vo všetkých troch kultúrnych
aktivity v exteriéri, Hrnčiarik – vý- zariadeniach Petržalky bude
tvarná práca s keramikou, Čarovné inštalovaná unikátna výstava fotostromy – výtvarné spracovanie
grafií Petržalka z neba, ktorú budú
prírodnín s dôrazom na drevo,
tvoriť najlepšie letecké zábery

mestskej časti. Okrem možnosti
obdivovať netradičné pohľady na
dobre známe lokality bude výstava
aj inšpiráciou a výzvou. Počas
celého leta totiž môžu Petržalčania
posielať svoje vlastné fotografie
na adresu petrzalkazokna@kzp.sk
a najlepšie z nich budú od septembra vystavené vo všetkých troch
kultúrnych zariadeniach.
Nezabudlo sa ani na literárnych
fanúšikov. Miestna knižnica pripravila Leto s petržalskou knižnicou
a v rámci neho ponúkne tradične
kvalitné detské programy a prednášky, letné čitárne, oddychové
zóny a knihy zdarma prostredníctvom Knižného kolotoča, postaveného na princípe „po prečítaní
posuň ďalej“. No nepôjde pritom
len o literatúru, ale aj o prírodu –
v programe je napríklad poznávanie vtáčích hlasov či pozorovanie
dážďovníkov.
Kompletný program Letných
Dní Petržalky – Dovolenky v Petržalke nájdete na: www.kzp.sk,
www.petrzalka.sk,
www.kniznicapetrzalka.sk.
KZP
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Parkovanie je späť,
aj s novinkami
Po vynútenej koronakrízovej pauze, keď sa nevyznačovali nové parkovacie miesta v rámci miestnej
parkovacej politiky a nevykonávali sa ani kontroly, sa všetko vracia do pôvodných koľají a parkovanie sa
opäť rozhýbalo. Mestská časť v tomto smere prišla aj s upravenými pravidlami. Jedným z nich je, že ak sa
chcete registrovať do petržalského parkovacieho systému, stačí zaslať potrebné dokumenty elektronicky,
netreba chodiť priamo na úrad.

TÉMA

Elektronické vybavovanie
žiadostí má celú vec zjednodušiť
a zefektívniť. K tomu však treba
pripomenúť, že kým v minulosti
ste v prípade vlastníctva vozidla
nemuseli predkladať technický
preukaz, teraz to už bude potrebné. A bude to potrebné
vo všetkých kategóriách
žiadateľov. V istých prípadoch
to bude oproti minulosti úkon
navyše, ale aj ten má sprocesovanie žiadosti zefektívniť. Kedysi
overovali zamestnanci úradu žiadateľov vzťah k vozidlu na základe
údajov z policajnej databázy. K nej
však nemali online prístup, chodili
im len aktualizované výstupy
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v istých časových intervaloch.
A tie bývali aj relatívne dlhé, takže
žiadatelia mohli aj týždne čakať so
statusom dočasných rezidentov na
finálne vyhodnotenie ich žiadosti.
Po novom by to s technickým
preukazom malo byť podstatne
rýchlejšie. No a keď už spomíname
časové parametre, treba hneď upozorniť na ďalšie nové pravidlo pri
registrácii. Ide o princíp päťdňovej
lehoty od podania žiadosti, do
ktorej je nutné poskytnúť všetky
potrebné podklady na sprocesovanie žiadosti, tá inak vyprší
a vodič ju bude musieť zopakovať
nanovo. Ak dodá všetko potrebné
hneď na začiatku, úrad by mal

jeho žiadosť sprocesovať do
spomínaných piatich dní a žiadateľ
vzápätí bude môcť využívať
výhody rezidenčného parkovania.
Pracovníci úradu v tejto súvislosti
prosia žiadateľov o dôslednú
kontrolu odosielaných podkladov,
aby maximalizovali svoje šance na
rýchle a bezproblémové schválenie. Na Miestnom úrade mestskej
časti pritom každá nová žiadosť
prejde najprv cez matriku, kde sa
overí žiadateľov rezidenčný status,
a potom cez referát mobility,
kde sa posúdi jeho právny vzťah
k vozidlu. V prípade, že niektorý
z dokladov chýba, úrad vyzve žiadateľa o jeho doloženie. Stav svojej

žiadosti si vodiči môžu skontrolovať
prostredníctvom mobilnej aplikácie
Urbi alebo e-mailu na adrese
parkovanie@petrzalka.sk či telefonicky na čísle +421 947 487 111.
Ak záujemcovia chcú zaregistrovať svoje vozidlo do parkovacieho
systému, môžu zaslať dokumenty
na adresu vozidlo@petrzalka.sk.
„Dôležité je v maili uviesť 6-miestny
kód pre komunikáciu s úradom, ktorý
vygeneroval systém po registrácii vozidla.
Novinkou je aj to, že pri zdokladovaní
už nebudeme vyžadovať kópiu občianskeho preukazu, overovať osobné údaje
budú zamestnanci miestneho úradu
vo vlastnej réžii pomocou Registra
obyvateľov,“ uviedol starosta Petr-
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žalky Ján Hrčka. Pre cudzincov
zriadila mestská časť mailovú
adresu rezident@petrzalka.sk,
kde môžu posielať potvrdenia
o pobyte. Podrobnejšie informácie
o podmienkach a pravidlách
registrácie nájdete na stránke
www.parkovanievpetrzalke.sk.
Pripomeňme ešte, že doteraz
je v petržalskom parkovacom
systéme prihlásených približne
29-tisíc Petržalčanov a 34-tisíc
vozidiel.

Maľovanie modrých
boxov

Či už prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo cez webovú
stránku www.petrzalka.sk,
sociálne siete i plagáty mestská
časť pravidelne informuje vodičov,
v ktorých lokalitách sa aktuálne
chystá vyznačovať nové parkovacie miesta. Je to dôležité aj ako požiadavka na vodičov, aby si z konkrétneho parkoviska presunuli
v danom termíne svoje odstavené
vozidlá a sprístupnili tak plochu
pracovníkom miestneho úradu. So
značením nových modrých boxov
sa opätovne začalo v máji tohto
roku. V zime tento proces pre
nevhodné klimatické podmienky
ustal, a keď sa mal pomaly obnoviť, nastúpila koronakríza, ktorá
ho zastavila. Parkoviská boli v čase
karantény plné a mestská časť
nechcela v tomto období zaťažovať občanov presúvaním áut.
Niektorí obyvatelia sa sťažujú,
že výhody parkovania sa zatiaľ ni-

jako zvlášť neprejavujú. V druhej
metropoly. V súčasnosti je však už
polovici júna bolo vyznačených
kontrolovanie rezidenčného parzhruba 7 000 až 8 000 parkovacích kovania v plnom prúde a realizuje
miest, čo zatiaľ nie je toľko, aby sa sa aj v spolupráci s mestskou políto výrazne prejavilo na celkovom
ciou. Podľa slov Ivana Lučaniča sa
zlepšení stavu s petržalským
v noci kontrolujú všetky vyznačené
parkovaním. Uvedomujú si to
parkoviská a cez deň len vybrané,
aj zástupcovia MČ a snažia sa
zväčša tie najfrekventovanejšie.
rozširovať kapacity rezidenčných
V praxi to vyzerá tak, že pracovparkovísk tak, aby bol efekt čoraz
níci miestneho úradu skenujú
citeľnejší. Z toho dôvodu sa nové
pomocou mobilnej aplikácie
miesta vyznačujú v ešte intenzívevidenčné čísla vozidiel, aby zistili,
nejšom režime než
či na rezidenčnom
predtým. ,,V období Pracovníci úradu prosia parkovisku stoja
koronakrízy bolo na žiadateľov o registráciu autá oprávnene.
do petržalského
značenie parkovania
V prípade, že nie,
parkovacieho
systému udeľujú im zelené
vhodné počasie, no my
o dôslednú kontrolu
sme maľovať z pochopia červené upozorodosielaných
podkladov, ňujúce letáky, resp.
teľných dôvodov nemohli.
aby maximalizovali
Keby sme to robili,
hlásia priestupky
svoje
šance na rýchle mestskej polícii,
mohli sme byť už na
a bezproblémové
úrovni 10 000 miest.
ktorá si ich zoradí
schválenie.
Opätovne však už napodľa závažnosti
plno značíme a dúfame, že cez letné mea prednostne rieši opakovaných
siace, v období dovoleniek, nám počasie
priestupcov. Platí medializovaný
dovolí pracovať. Chceli by sme robiť celé problém nedostatočného perleto a pokračovať až do polovice novemsonálneho obsadenia mestskej
bra, ak nebudú nízke ranné teploty,”
polície, no napriek tomu sa hliadky
hovorí Ivan Lučanič z miestneho
kontrolám petržalského parkovania
úradu, ktorý koordinuje procesy
venujú a týždenne udelia desiatky
v rámci petržalskej parkovacej
tzv. papúč. V súvislosti s kontropolitiky. Starosta Ján Hrčka tvrdí,
lami pripomeňme, že pracovníci
že plán na tento rok je dospieť
mestskej časti nemajú v kompetenk aspoň 15 000 vyznačeným parcii riešiť, či parkujúci porušujú zákovacím miestam.
kon o cestnej premávke. Zaoberajú
sa len tým, či vozidlá oprávnene
Kontroly parkovania
stoja na rezidenčnom parkovisku
Obdobie koronakrízy pozas modrými boxmi, alebo nie.
stavilo aj kontroly parkovania,
Dodržiavaniu ostatných pravidiel
koniec-koncov, k podobnému rieparkovania v zmysle zákona sa
šeniu pristúpili aj viaceré európske venuje mestská polícia.

Kontroly predstavujú jeden
z dôležitých krokov na to, aby
parkovacia politika fungovala
a prinášala želané výsledky. Napriek tomu sa dostávajú pracovníci
úradu pri tejto činnosti aj do komplikovaných situácií, konfrontovaní
s hrubosťou niektorých občanov.
Problémom bývajú aj vodiči, ktorí
skúšajú rôzne spôsoby, ako si
prispôsobiť pravidlá registrácie
vozidla. Treba však upozorniť, že
na podobné špekulácie sa skôr či
neskôr príde. A Ivan Lučanič zároveň žiada všetkých vodičov, aby sa
starali o technický stav svojich vozidiel a zaujímali sa zároveň o to, či
majú v poriadku príslušné doklady
k nim. Mestská časť totiž plánuje
posudzovať vozidlá v rámci parkovacej politiky aj vo vzťahu k platnosti technickej a emisnej kontroly
auta či k povolenej dĺžke vozidla
tak, ako to upravuje Všeobecne
záväzné nariadenie o dočasnom
parkovaní.
Na záver dodajme, že petržalská
parkovacia politika vznikala od
začiatku v koordinácii s Hlavným
mestom SR, ktoré bude po zavedení celomestského parkovacieho
systému refundovať Petržalke
veľkú časť nákladov spojených so
zavedením jej parkovacej politiky.
Tá sa realizuje v najväčšom rozsahu a najkomplexnejšom nastavení spomedzi všetkých mestských
častí v rámci Bratislavy.
dan
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KULTÚRA / AKTUÁLNE

Osobnosť Petržalky tradične i netradične
Stretnú sa rektor, vojnový veterán, neurochirurg a oceľorytec... Vyzerá to ako
začiatok (ne)tradičného vtipu, ale opak je pravdou. Títo ľudia sa predsa len mali
možnosť stretnúť pri rovnakej príležitosti, hoci nie v rovnakom čase. Patria totiž
do skupiny 123 ocenených v ankete Osobnosť Petržalky. Teda k tým, ktorí sa
aktívne zapájajú do života Petržalky, významne pomáhajú jej obyvateľom, alebo
ju menia na zaujímavejšie, krajšie miesto. Tento rok sa vyhlásenie laureátov
uskutoční 1. septembra.

KULTÚRA

Od viacnásobných darcov krvi
k spevákom, toto podujatie už
23. rokom oceňuje osobnosti zo
všetkých oblastí života – školstva,
zdravotníctva, kultúry, ale aj remesiel a služieb. Na zozname
laureátov svietia mená, ktoré sú
známe širokej verejnosti, ako
sú napríklad zlatí olympionici
Peter a Pavol Hochschornerovci, obľúbený autor detských
kníh Daniel Hevier, herci
Ladislav Chudík, Juraj Kukura či
básnik Kamil Peteraj. Oveľa viac
je však takých, ktorých nepozná
každý, ale takisto sa s nimi spájajú
výnimočné príbehy plné entuziazmu a odhodlania. Kronika

spred dvadsiatich rokov sa takto
zmieňuje o ocenenej dirigentke
Bratislavského chlapčenského
zboru Magdálene Rovňákovej: „dokázala podchytiť talentovaných chlapcov
vo veku 7 až 13 rokov a založiť chlapčenský spevácky zbor... chlapci pod jej
vedením žnú úspechy už 18 koncertných
sezón. Sú držiteľmi mnohých cien nielen
doma, ale aj v zahraničí“. Rovnako sa
napríklad dozvedáme, že manželia
Budinskí, ocenení v roku 2008,
„celý život obetovali práci v jednej škole
– ZŠ na Záporožskej ulici od jej založenia v roku 1963 až do odchodu do
dôchodku“. V trochu inom odvetví
pracovala pedagogička tanečnej
a modernej gymnastiky Erika

Brandnerová, ktorej prešli rukami
„desiatky, ba až stovky mladých cvičencov s mnohými úspechmi na domácich aj
zahraničných súťažiach“.
Všetkých, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju našej
mestskej časti, mohli nominovať
obyvatelia či neziskové organizácie
aj v aktuálnom ročníku Osobností
Petržalky. Opäť sa stane súčasťou
podujatia Dni Petržalky, to však
bude mať trochu inú podobu
i názov (Letné Dni Petržalky)
a namiesto tradičného júnového
termínu sa oceňovanie presunie na
1. septembra, teda symbolicky na
Deň Ústavy Slovenskej republiky.
Vtedy sa dozvieme, ktoré z de-

FOTO: archív

viatich nominovaných osobností
získajú cenu. Prihlášky nominovaných posúdi komisia kultúry ako
poradný orgán a víťazov nakoniec
vyberie starosta mestskej časti.
Novinkou oproti posledným ročníkom je, že súčasťou slávnostného
oceňovania sa bude môcť stať aj
verejnosť. A do budúcich ročníkov
sa nevylučuje ani jej väčšia účasť
v samotnom hlasovaní.
iv

PLUS ako príležitosť pre seniorov
Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci
Pripravené sú nasledovné prednášky:
s MČ Bratislava-Petržalka pokračuje v plnení spoločného
Memoranda a pripravuje 2. ročník populárnej Petržalskej
8. 7. 2020 od 9.30 do 11.00
letnej univerzity seniorov (PLUS).

AKTUÁLNE

Končí sa obdobie, ktoré nečakane zastihlo celý svet, a Slovensko
sa postupne otvára a vracia k lepšej
nálade, ktorú potrebujú obzvlášť
seniori. Chce k tomu prispieť aj
2. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov – PLUS, ktorý
sa bude konať v termíne od
8. 7. do 17. 7. v Dome kultúry
Zrkadlový háj na Rovniankovej
3. Jeho zámerom je sprostredkovať účastníkom zaujímavé,
nové a odborné informácie
formou príťažlivých a zmysluplných prednášok.
Slávnostné otvorenie podujatia
a prvá prednáška sa uskutočnia
v stredu 8. 7. o 9.30 hod. PLUS
má obmedzený počet miest 200
účastníkov. Celý projekt letnej
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univerzity je financovaný Mestskou
časťou Bratislava-Petržalka, ktorá
ho poskytuje pre svojich seniorov
zadarmo.
„Veríme, že 2. ročník PLUS bude
úspešný a seniori ocenia zaujímavý výber
prednášok, ktoré sme pre nich pripravili,“ vyjadrili sa spoločne rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta
MČ Bratislava-Petržalka Ján Hrčka.
Obaja odovzdajú účastníkom po
skončení poslednej prednášky
osvedčenia o absolvovaní 2. ročníka Petržalskej letnej univerzity
seniorov.
Na prednáškach budú dodržiavané všetky platné hygienické
opatrenia.
Janka Chládecká/red

Môj život

Prednášajúci: Gizka Oňová

10. 7. 2020 od 9.30 do 11.00

Petržalka kedysi a dnes II.
Prednášajúci: Ľuboš Kačírek

15. 7. 2020 od 9.30 do 11.00

Slovenské poverové bytosti
Prednášajúci: Katarína Nádaská

17. 7. 2020 od 9.30 do 11.00

Svet podľa Martina
Prednášajúci: Martin Nikodým

AKTUÁLNE

JÚN 2020

Pozor na alkohol. A zvlášť na verejnosti
Od 22. 5. má účinnosť Všeobecne záväzné
nariadenie MČ Bratislava-Petržalka, ktoré
vymedzuje verejné miesta, kde platí zákaz požívania
alkoholických nápojov. K doterajšiemu zoznamu
pribudlo viac ako 30 lokalít.

AKTUÁLNE

Túto problematiku ošetrovalo
už VZN hlavného mesta SR
Bratislavy spred šiestich rokov, do
ktorého bolo zaradených aj sedemnásť miest a lokalít Petržalky.
Čas však ukázal, že tento zoznam
treba rozšíriť. Preto mestská časť
pripravila vlastné VZN, ktoré
nadväzuje na to staršie, vydané
hlavným mestom. V ňom sa
okrem iného uvádza, že na
území Bratislavy nie je možné
požívať alkoholické nápoje
v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov, zdravotníckych zariadení, kostolov či iných
miest určených na vykonávanie
náboženských obradov, univerzitných pastoračných centier, na detských ihriskách a na nástupištiach
verejnej hromadnej dopravy. Zákaz
je ďalej nasmerovaný na konkrétne ulice, námestia, parkoviská

a priestranstvá, ku ktorým v novom petržalskom VZN pribudli
ešte ďalšie. V ňom sa uvádza aj to,
že zákaz pitia alkoholu sa vzťahuje
na „priľahlé chodníky a verejnú zeleň
do vzdialenosti 50 metrov od predajní
potravín a iných predajní s ponukou
alkoholických nápojov umiestnených
v bytových domoch, polyfunkčných domoch, samostatných nákupných centrách
a iných stavbách technickej vybavenosti
(napr. kotolne a pod.), tržníc a trhovísk“. Okrem toho sa obmedzenie
viaže na oplotené výbehy s cvičiskami pre psov na Wolkrovej,
Holíčskej a Vyšehradskej ulici, na
veľký počet pochôdznych terás bytových domov aj na ďalšie miesta.
Ich kompletný zoznam nájdete na
stránke www.petrzalka.sk.
Účelom takéhoto nariadenia
je predísť prípadom rušenia
verejného poriadku a neprístoj-

FOTO: Mária Halašková

nému správaniu. Mestská časť sa
rozhodla robiť v problémových
lokalitách osvetu a v spolupráci
s mestskou políciou spustila kampaň s cieľom informovať občanov,
ako môžu postupovať v prípade,
keď budú svedkami porušenia
nariadenia. Informačné letáky
budú umiestnené na prevádzkach,
pri ktorých dochádza k takémuto
porušovaniu najčastejšie. Kontrolu
nad dodržiavaním tohto zákazu
bude mať na starosti mestská
polícia, ktorej budú nápomocní

inšpektori verejného poriadku
miestneho úradu vykonávajúci preventívnu a dohľadávaciu činnosť.
Na záver dodajme, že tento
zákaz sa nevzťahuje na verejne
prístupné miesta v čase konania
podujatí, ktoré organizuje mestská
časť alebo hlavné mesto, na
predajné a propagačné podujatia,
ktoré sa konajú s ich súhlasom, a,
prirodzene, ani na miesta, kde sa
nachádzajú sezónne exteriérové
posedenia pri prevádzkach pohostinských zariadení.
dan, mh

Ľudia sa o Námestie Republiky zaujímajú
V apríli sa spustila participácia k obnove Námestia Republiky
a teraz prinášame prvé výsledky, ktoré riešiteľov projektu pomaly,
ale isto približujú k vašim predstavám.

AKTUÁLNE

Na našich sociálnych sieťach a webových stránkach pravidelne informujeme
o priebehu výskumu spojeného s územím
Námestia Republiky. Úspešne sa ukončil dotazníkový prieskum a dáta z neho preukázali
veľkú mieru angažovanosti respondentov.
Skoro polovica z nich prejavila záujem
dostávať informácie o tomto procese
a viac ako pätina poskytla svoj telefonický kontakt, aby sa mohla zúčastniť
hĺbkových rozhovorov. Ukazuje to, že
obyvateľom na území záleží a chcú byť
súčasťou jeho tvorby. Celkovo dotazník
platne vyplnilo 1 140 respondentov. Až 544
z nich prejavilo záujem dostávať novinky
o výstupoch procesu. A svoj telefonický
kontakt poskytlo 234 ľudí.
Po ukončení dotazníkovej formy získavania dát pristúpil zhotoviteľ participácie,

Viac informácií o petržalskom mládežníckom parlamente nájdete na www.petrzalka.sk/pmp

OZ punkt, k telefonickým rozhovorom
s vybranými zástupcami rozličných skupín
obyvateľstva. Dohromady prebehlo 42 rozhovorov, ktorých účelom bolo bližšie určiť
potreby ľudí žijúcich alebo pohybujúcich
sa v priestore Námestia Republiky. Tieto
výstupy spoločne s výsledkom dotazníka
dávajú ucelený podklad na spracovanie
záverečnej štúdie celého projektu. Počas
leta sa bude intenzívne pracovať na participatívnom výskume. Vyzerá to tak, že
koronakríza je na ústupe, a tak sa podľa
všetkého bude môcť na jeseň pristúpiť aj
k tzv. okrúhlym stolom, teda k verejným
prezentáciám priamo v danej lokalite a jej
širšom okolí. O konkrétnych termínoch
vás budeme informovať na webovej
stránke namestierepubliky.sk.
as
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ROZHOVOR

Obmedzenia môžu
človeka zoceliť

Majstrom Európy v akvatlone
ste sa stali na Veľkom Draždiaku, ktorý dôverne poznáte.
Aké to bolo?
Úplne špeciálne. Nikdy by
som neveril, že sa také podujatie
uskutoční na Slovensku, nieto ešte
na Draždiaku, kde som vyrastal
a doteraz tam chodievam trénovať.
Takže to boli domáce podmienky.

ROZHOVOR

Športovú kariéru máte
dobre rozbehnutú, spomínali sme už niektoré z vašich
úspechov, ale tento rok sa
pod vplyvom koronakrízy
obmedzilo pretekanie
a zmenil sa aj váš tréningový
režim. Ako sa vrcholový športovec prispôsobuje núdzovému
plánu B a čo to robí s jeho
kondíciou?
Keď sa začalo s obmedzeniami,
bol som na pretekoch v Austrálii
kvôli kvalifikácii na olympiádu.
Odtiaľ som mal ísť na Nový
Zéland, potom do Brazílie, no
namiesto toho som išiel domov.
Športové podujatia po celom svete
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FOTO: Ivana Vrabľová

Richard Varga je na
pohľad nenápadný
mladík, no v skutočnosti
v mnohom vyniká. Je
to vrcholový športovec,
triatlonista, dvojnásobný
olympijský reprezentant
Slovenska, štvornásobný
majster sveta v akvatlone
(kombinácia plávania
a behu) a v tomto športe
získal aj titul majstra
Európy. Stalo sa to pred
dvomi rokmi v Petržalke,
z ktorej Richard
pochádza.

sa rušili a ja som skončil v dvojbolo by to podstatne ťažšie, a to aj
týždňovej karanténe, takže som si
mentálne.
aspoň trochu oddýchol. Odvtedy
sme začali trénovať v obmedzePozastavím sa pri tom menných podmienkach, snažili sme
tálnom prežívaní situácie. Čo
sa udržiavať v kondícii najmä na
urobila koronakríza s vašou
bicykli a behaním, pretože plávať
psychikou?
sa nedalo. Vyzeralo to tak, že tento
Športovec je motivovaný súťarok už žiadne väčšie podujatie ani
žením a spája sa to s istým adrenanebude, tak som si každý týždeň
línom, čo v tomto období zrazu
vymýšľal nejaké výzvy. Napríklad
odpadlo a športovec mohol strásme si dali dvesto kilometrov na
cať dôvody, prečo to všetko robí.
bicykli, potom aj
Pre mňa to bolo,
tristo v okolí Bra- Podmienky v Petržalke naopak, skvelé,
boli pre mladého
tislavy, snažili sme
lebo posledné roky
športovca
dobré a
sa vyjsť na Biely
som cítil, že toho
dnes sú ešte lepšie.
kríž z desiatich
cestovania, vypätia
rôznych strán a najazdiť čo najviac a stresu je už priveľa. Takže mi
výškových metrov – urobili sme
tie obmedzenia prišli vlastne
ich približne 5 500, čo sa mi nepo- vhod, pretože som si mohol robiť
darilo ani v Dolomitoch. Neskôr
šport čisto z lásky k pohybu.
sme mohli pridať aj plávanie
O nič nešlo a ja som sa mohol
v jazere a teraz sa už život vracia
vrátiť ku koreňom – sledovať sám
do normálu, takže sa sústreďujeme seba, svoje fyziologické zmeny,
na klasický tréning. Návrat k nemu možnosti, limity, pocity, ktoré pri
je rýchlejší a ľahší vzhľadom na
tom prežívam, a neriešiť výsledky.
to, že som si udržiaval kondíciu
Nemal som prečo niekomu niečo
aj počas koronakrízy. Ak by sme
dokazovať, len sám sebe. A robil
počas tohto obdobia nerobili nič,
som to pre svoju radosť. Pre mňa

to bolo z mentálneho hľadiska
veľmi dobré, mohol som sa akoby
nadýchnuť.
Keď však človek ostane dlhší
čas doma s rodinou, môže sa
stať, že jej venuje oveľa viac
času než zvyčajne a odkloní
ho to iným smerom, z ktorého
sa mu potom ťažko vracia
k pôvodnému pracovnému
nasadeniu...
Áno. Ja sa snažím svoju rodinu
zapájať do svojho tréningového
procesu. Napríklad si dám za
bicykel vozík s dieťaťom a spolu
s manželkou, ktorá má elektrický
bicykel, vyrazíme na cesty. Vtedy
mám čo robiť, aby som jej stíhal,
hlavne v kopcoch. Alebo ideme
spolu na Draždiak, kde si zaplávam
a oni si dajú kolečko okolo jazera.
Snažíme sa tráviť čas spoločne
a prepájať ho aj s mojou prácou či
koníčkom.
V súčasnosti ste sa už vrátili
do štandardného športového
režimu?

ROZHOVOR

JÚN 2020

FOTO: archív R. Vargu

ROZHOVOR

Z tréningového hľadiska áno –
máme sprístupnený bazén, kde bez
obmedzenia trénujem. Čo sa týka
pretekania, tam je to zložitejšie.
Ja väčšinou súťažím v zahraničí,
na seriáli majstrovstiev sveta a na
najväčších svetových podujatiach.
Tie zatiaľ nie sú. Mali by sme
mať nejaké preteky koncom
augusta a v septembri, ale nebudú sa počítať do svetového
ani olympijského rebríčka. Na
Slovensku sa teraz otvárajú
nejaké preteky a rád by som sa
na nich zúčastnil, no ešte chvíľku
počkám, aby som bol úplne fit.
Vráťme sa k vašim športovým začiatkom spojeným
s Petržalkou. Aké boli?
Moja mama bola veľmi dobrá
výkonnostná plavkyňa, majsterka
Slovenska. Trénovala deti, môj
starší brat tiež plával, takže som
v podstate od troch rokov vyrastal
v bazéne a bolo to úplne prirodzené. Potom som k tomu pridal
futbal, hral som za Artmediu
Petržalka do nejakých 13-14 rokov,
keď som uprednostnil plávanie.
Lákalo ma viac, pretože to bol individuálnejší šport, výkonnostnejší
a profesionálnejší už v mojej vekovej kategórii. Futbal, to bolo skôr
iba také hranie sa, nebolo v ňom
toľko motivácie ako v plávaní,
ktoré mi navyše umožnilo cestovať
do zahraničia a o to viac ma bavilo.
Niekedy sa však stáva, že
keď sa rodičia snažia svoje deti

k niečomu viesť, vzbudzuje to
v nich odpor...
Áno, môj mladší brat preto
k tomu ani veľmi neprivoňal. Bol
trochu iná nátura.
Vy ste prežívali svoje detstvo
už po revolúcii, v nových podmienkach, ktoré priniesli veľa
pozitív, ale tie 90. roky majú aj
prezývku „divoké“, čo súvisí
okrem iného s privatizačnými
machináciami a rozkrádaním
verejného majetku. Ako by ste
s odstupom času charakterizovali vtedajšie podmienky na
športovanie v Petržalke?
Ja som chodieval plávať na Bernolák do mesta. Vtedy bolo otvorených málo verejných bazénov,
teraz by to už bola iná situácia. Čo
sa týka futbalu, bol som spokojný.
Hrávali sme na štadióne Artmedie,
trénovali aj v Sade Janka Kráľa. Na
tréningy som chodieval na bicykli
a Petržalka má v tomto smere
veľmi dobré prepojenia mimo
hlavných ciest, nie všetky mestá
majú také šťastie. Takisto som
behával. Podmienky v Petržalke
boli pre mladého športovca dobré
a dnes sú ešte lepšie. Je tam citeľný
posun. Už za našich čias sa otvoril
skate park, mohli sme hrávať aj
hokejbal, no takisto sme sa hrávali
na parkovisku, v parku, chalani
z celého sídliska. Teraz ihriská
pribúdajú, čo by sme my ako decká
určite privítali, ale zdá sa mi, že nie
sú naplno využívané. Možno je to
však len môj subjektívny pohľad.

Spomínali ste, že plávanie
vám už v mladom veku otvorilo cestu do zahraničia. Ako
k tomu došlo?
Bol som na mládežníckej
olympiáde v Clevelande, na ktorej
sa zúčastnili športovci rôznych
odvetví z viac ako sto krajín sveta.
Na otvorení bol dokonca vtedajší
americký prezident George Bush.
Keďže to bolo v rokoch po teroristických útokoch z 11. septembra
2001, spájalo sa s podujatím množstvo bezpečnostných opatrení. Pre
mňa to však bola veľmi zaujímavá
skúsenosť z rôznych dôvodov –
uvedomil som si, že športom sa
môžem dostať aj mimo Slovenska,
lákalo ma spoznávať iných ľudí
a kultúry, objavovať svet, z môjho
pohľadu dieťaťa z Petržalky to
bolo až neuveriteľné, že som sa
ocitol v Amerike a mohol som
vidieť, ako vyzerajú tamojšie
športoviská a univerzity. Otvorilo
mi to oči.
Ako ste si porovnávali tamojšie podmienky na športovanie
s tými petržalskými, resp.
bratislavskými?
Ja to beriem aj z toho hľadiska,
že bez obmedzení by človek
nebol taký priebojný a húževnatý.
Ak človek dostane všetko ľahko
a perfektne naservírované, môže
to mať aj nevýhody. Vezmite si napríklad slávnych futbalistov, ktorí
sa dostali zo slumov až do veľkých
klubov. Samozrejme, závisí to aj od
povahy človeka, vedenia rodičov,
vzdelávania...
Viaceré športy sú pre deti,
resp. ich rodičov dosť nákladné.
Ako je to s triatlonom?
Takisto to nie je úplne lacný
šport. Potrebujete bicykel, lepšie
povedané dva, lebo deti začínajú
povedzme na horskom a potom
prechádzajú na cestný. Zároveň
treba platiť členské v klube,
bazén... V súčasnosti chce tento
šport robiť veľmi veľa ľudí
s ambíciou byť vo forme, žiť
zdravo, ale pri takom nápore je
málo kapacít. Je pozitívne, že ľudia
majú záujem o pohyb a robia niečo
pre svoju kondíciu, ale čo sa týka
výkonnostnej úrovne, tá je nižšia.
Do popredia sa jednoducho
dostala komerčná stránka hobby
športovania. Ak však chceme mať

vrcholových športovcov ako vzory,
musia sa pre nich vytvárať vhodné
podmienky.
V akom momente sa k vášmu
športovaniu pripojili aj nejakí
sponzori, ktorí s tou finančnou
stránkou pomohli?
Mal som obrovské šťastie,
že keď som končil s futbalom,
zúčastnil som sa na pretekoch
v akvatlone na Kuchajde a vyhral
som ich. Bol som vynikajúci plavec
a z futbalu aj dobrý bežec, takže
som vynikal. Vtedy si ma všimol
a oslovil Gabo Baran, ktorý mal
plavecký klub aj začínajúci triatlonový klub, a ktorý videl vo mne
talent. V štrnástich rokov mi teda
poskytli bicykel, potrebný výstroj,
výživové doplnky s tým, aby som
pokojne plával a keď príde môj
čas, tak by som mal presedlať na
triatlon. Súhlasil som a v osemnástich-devätnástich som postupne
prechádzal k triatlonu, ktorý sa mi
veľmi zapáčil. Potom som si už
dokázal privyrábať sám na športových pretekoch.
Vráťme sa na začiatok,
k Petržalke. Čo pre vás po
všetkých tých skúsenostiach
znamená?
To je ťažká otázka... Petržalka
má podľa mňa obrovský potenciál
byť ešte kvalitnejšou štvrťou než
je, pretože má veľké priestranstvá
na parky, ihriská, na spestrenie
koloritu mestskej časti. Už teraz
je v nej vysoká kvalita života, má
Dunaj, jazerá, Chorvátske rameno,
lesy, dá sa v nej dobre zabaviť
a je to blízko centra. Myslím si, že
Petržalka je na tom výborne, no
stále sa môže rozvíjať. A znamená
pre mňa, prirodzene, detstvo,
rodnú štvrť, v ktorej som vyrastal
a naďalej tam chodím niekoľkokrát do týždňa. Ostávam s ňou
v úzkom kontakte a využívam ju aj
v rámci tréningov všetkých troch
mojich športov – plávania, behu
i bicyklovania. Vnímam ju však
zároveň ako súčasť Bratislavy,
takže keď teraz žijem mimo nej,
v Dúbravke, je to pre mňa stále to
isté prepojené mesto.
dan
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FOTO: Petržalská plaváreň

ŠPORT

Petržalská plaváreň je už
otvorená. A bude celé leto

Podmienky na športovanie sa už značne uvoľnili a možnosti rozšírili. Preč sú časy, keď si bolo treba
vystačiť s dvorom, prípadne si vybehnúť do lesa. Plávanie je na kondíciu výborné, Richard Varga by o tom
vedel rozprávať (a na predchádzajúcej dvojstrane sa s ním aj rozprávame). No a Petržalská plaváreň na
Tupolevovej ulici je už k dispozícii – po koronakrízovej pauze ju 22. 6. opätovne otvorili.

ŠPORT

Vo vstupnej hale nosiť rúško
na tvári a dezinfikovať si ruky,
to sú opatrenia, ktoré treba na
plavárni dodržiavať. Stručné, dnes
už úplne štandardné. A odporúča
sa aj dodržiavanie dvojmetrových
odstupov, aby sa návštevníci
nezoskupovali. Aj z toho dôvodu
je počet osôb na plavárni
upravený na maximálne 100.
V deň jej znovuotvorenia, keď
vznikal tento text, sa ich tam
toľko nestretlo. Keď tento článok čítate, je už možno všetko
inak. Aj manažérka plavárne Edita
Širillová nám potvrdila reakcie
ľudí, že im už bazén chýba a tešia
sa, keď budú môcť konečne prísť.
Stalo sa a plaváreň patrí do konca
júna iba im. Na júl sa už nahlasujú
aj rôzne športové skupiny, ktoré si
prenajímajú dráhy na tréningy.

Ak sme spomínali dodržiavanie
nariadení, pre prevádzkovateľov
plavárne ich platí viac než pre
návštevníkov. Musia vykonávať
častejšie dezinfikovanie, dva razy
častejšie kontrolovať kvalitu
vody, prioritne vetrať otvorenými
oknami pre prísun vonkajšieho
vzduchu, ďalej bolo treba zneprístupniť fontánky na pitnú vodu,
no a dodržiavať zvýšené hodnoty
bazénovej chémie vo vode. Mimochodom, „spojazdnenie“ plavárne
nie je nič jednoduché a tiež
ide o slušnú „rozcvičku“. V tej
petržalskej sa bazény vypustili
v marci a vznikol tak priestor na
bežnú údržbu a opravy. Vymenili
sa poškodené sprchy, dlažba,
svietidlá, vymaľovali sa sauny…
Ešte pred vypúšťaním bazénu sa
niekoľkokrát prechlórovala voda,

ktorá potom pri odtekaní čistí
aj potrubia a akumulačnú nádrž
pod samotným bazénom. Táto
nádrž sa čistí i mechanicky a nie
každý je na takýto výkon stavaný.
V prvom rade by to nemal byť
klaustrofobik, do nádrže sa totiž
vchádza len veľmi malým otvorom
a celkovo ide o náročnú prácu
s chemikáliami, pri ktorej nemôže
ostať strojník z bezpečnostných
dôvodov sám.
„No a potom nastáva druhá fáza.
Na dne bazénov sú namaľované vodiace
línie, pri ktorých treba najprv odstrániť
starú farbu – je to 5 dráh po 25 metrov,
plus boky bazéna –, potom sa bazén vyčistí, dezinfikuje a nanovo sa nastriekajú
línie,“ vysvetľuje Edita Širillová.
„Potom sa začína oficiálne čistenie
bazéna. Je to spojené s mechanickým
čistením všetkých stien, dezinfikovaním,

natieraním kyselinou fosforečnou proti
hrdzi, no a vzápätí sa začína s napúšťaním, a to od akumulačnej nádrže, ktorá
po naplnení vytláča ďalšiu vodu do bazéna. Napúšťame klasickú pitnú vodu,
ktorú musíme chemicky upraviť. Takže
bazén chemicky nakalibrujeme – teraz
sa to robí na maximum – a nahrejeme.“
Voda je pripravená, ale plaváreň
by ešte v tomto okamihu nemohla
otvoriť. Najprv totiž museli
poslať vzorky vody na laboratórny
rozbor. Zhruba po týždni dorazili
dobré správy z laboratórií a plaváreň mohla vyslať dobrú správu
medzi ľudí – otvára sa. Na záver
pridajme ešte jednu – na rozdiel od
minulosti bude plaváreň fungovať
celé leto, bez prestávky.
dan

Aj tu mohol byť váš inzerát.
Informácie: www.petrzalka.sk/nasa-petrzalka/
Kontakt: noviny@petrzalka.sk, +421 2 68 288 914
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PREDSTAVUJEME PROJEKTY

JÚN 2020

Od športu k skrytému čaru terás
Predstavujeme vám poslednú sériu občianskych združení, ktoré vďaka svojej verejnoprospešnej činnosti v rámci
Petržalky získali minulý rok dotáciu od mestskej časti v sume 2 000 eur a viac.

OZ Slovenská Triatlonová
Akadémia dotácia 2 186 eur

FOTO: OZ Slovenská Triatlonová Akadémia

Triatlon je mladý šport, ktorý
v poslednom čase zaznamenáva
obrovský rozmach. Pozostáva
z troch disciplín – plávania, cyklistiky a behu. Slovenská Triatlonová
Akadémia usporiadala vlani už

po štvrtý raz dvojdňové športové
podujatie Pressburg Triathlon a na
materiálno-technické zabezpečenie
pretekov prispela aj mestská časť.
„Jedným z cieľov podujatia bolo zvýšenie
povedomia verejnosti o význame zdravého

životného štýlu a poskytnutie príležitosti
zapojiť sa do športových aktivít,“
povedal Denis Barna, predseda
Slovenskej Triatlonovej Akadémie.
Účastníci mali za úlohu preplávať
Draždiak v dĺžke 750 m/1 500 m,
zabehnúť 5 km/10 km a absolvovať cyklotrasu s dĺžkou 20 km/40
km. Súčasťou podujatia boli
okrem triatlonových disciplín aj
rôzne kultúrno-edukačné aktivity.

OZ Tenisová škola Petržalka dotácia 2 259 eur
Tenisová škola Petržalka Kurek
& Kratochvíla sídli v ZŠ Dudova
a ZŠ Nobelovo námestie, kde
poskytuje krúžkovú činnosť pre
žiakov a zároveň klubovú činnosť
pre viac ako 150 detí. Škola má
k dispozícii vysokokvalifikovaný

tím trénerov na prípravu tenistov
od 4 rokov a všetkých ostatných
kategórií hráčov. Pod jej patronátom vzniklo rovnomenné
občianske združenie, ktoré získalo
dotáciu MČ na projekt Pravidelný
šport deťom a mládeži. Financie boli

využité na materiálové zabezpečenie tenisových kurtov, konkrétne
na nákup predeľovacích sietí,
elektrického valca na antukové
kurty, UV fólie a bublinkovej fólie
na ochranu nafukovacej haly pred
slnečným žiarením.

OZ Jokerit

turnaji v českom Moste, kde získali
tretie miesto. Jokerit začal od
minulého roka vo veľkom prijímať
nových a mladých hráčov, a práve
na ich podporu slúžila dotácia
MČ. Občianskemu združeniu sa
podarilo zakúpiť športovú výstroj
a oblečenie pre hráčov, prenajať
ihriská a iné hracie plochy, uhradiť
cestovné náklady, štartovné, či
zabezpečiť rozhodcov. Podľa

dotácia 2 405 eur

FOTO: OZ Jokerit

Hokejbalový klub Jokerit Petržalka funguje od roku 1999 a pôsobí v celoslovenskej hokejbalovej
extralige. Vlani vstúpil po prvý raz
aj na medzinárodnú scénu. Hráči
z klubu sa zúčastnili na finálovom

FOTO: OZ Tenisová škola Petržalka

predsedu OZ Jokerit Andreja
Augustína je vo výsledkoch mladých hokejbalistov vidieť značné
pokroky. „Oproti prvej sezóne, keď náš
tím chlapcov do 16 rokov prehral všetky
zápasy najvyššej ligy na Slovensku,
napokon zavŕšili rok 2019 turnajom
Mamut cup v Prešove a v lige obsadili
pekné piate miesto.“

OZ krasy terasy dotácia 2 000 eur
Konsepase naterase bol názov
projektu občianskeho združenia
krasy terasy, ktoré prišlo začiatkom
minulého roka s nápadom poukázať netradičným spôsobom na
potenciál terás pri bytových domoch
v Petržalke. Dvojdňový program
odštartoval cyklojazdou po terasách
so štyrmi zastávkami, počas ktorých
odzneli prednášky na tému architektúry a urbanizmu v Petržalke.
Súčasťou konferencie o terasách
bolo množstvo podujatí prepojených
s umením. Účastníci mali možnosť

pozrieť si videoprojekciu, tzv. 3D
mapping na budove Domu kultúry
Lúky, obdivovať výstavy fotografií
v opustených terasových priestoroch
či vychutnať si občerstvenie v sprievode hudby. Do projektu bola zapojená aj Miestna knižnica Petržalka
a Kultúrne zariadenia Petržalky.
„Mnoho obyvateľov vníma terasy ako
priestory, ktoré špatia Petržalku. Touto
aktivitou sme sa snažili priniesť pozitívny zážitok z terás a nájsť spoločnými
silami potenciál, ktoré v sebe skrývajú,“
uviedli organizátori podujatia. mh

FOTO: OZ krasy terasy
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AKTUÁLNE

Školský rok sa končí.
Čo priniesol?

Bol to v mnohom zvláštny rok. Skúška trpezlivosti

a flexibility – pre učiteľov, pre žiakov a ich rodičov, ale aj
pre zriaďovateľov škôl. Ešte donedávna sa učilo výhradne
online a trvalo to dlhé týždne. V ľuďoch zrejme práve
koronakrízové výzvy ostanú ako najsilnejší dojem zo
školského roku 2019/2020. V jeho pozadí sa však udialo
veľa ďalšieho a neraz išlo o pozitívne posuny, i keď možno
nie také viditeľné. Zároveň je na mieste otázka, čo chce
aktuálne mestská časť v tejto oblasti prioritne riešiť.

AKTUÁLNE

V aprílovom vydaní novín
sme priniesli článok o deťoch
s poruchami autistického spektra
a ich vzdelávaní. Časť z nich
navštevuje ZŠ Prokofievova, kde
sa pre ne v tomto školskom roku
otvorili dva prvé ročníky, a pre
žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou sa spustil prípravný
ročník na ZŠ Holíčska. Zároveň
sa získali finančné zdroje na
asistentov učiteľov a odborné inkluzívne tímy, ktoré budú pôsobiť
v troch základných (Turnianska,
Holíčska, Prokofievova) a siedmich
materských školách (Iľjušinova,
Ševčenkova, Vyšehradská, Tupolevova, Strečnianska, Turnianska,
Bulíkova), čo sa podarilo
vďaka zapojeniu do výzvy Metodicko-pedagogického centra
v rámci národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Čo sa týka
asistentov učiteľov, dovedna ich
pôsobí v Petržalke už 27 (na desiatich ZŠ a v jednej MŠ). Väčšinu
z nich hradí ministerstvo školstva,
no dvanástich asistentov dofinancovala zo svojho rozpočtu Mestská
časť Petržalka, aby boli pokryté
nároky škôl, zabezpečená pomoc
učiteľom a integrácia žiakov so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami.
V súvislosti so zdravotne znevýhodnenými žiakmi ešte spomeňme,
že od budúceho školského roka
bude na ZŠ Černyševského pôsobiť zdravotná sestra, ktorá bude
k dispozícii deťom s chronickými
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ochoreniami, ako je napríklad cukrovka, alebo deťom po rôznych
operačných zákrokoch.
Ak presmerujeme pozornosť
primárne na pedagogických
zamestnancov škôl, ponúka sa
otázka, aké kroky mestská časť
podniká na zlepšenie podmienok
pre vykonávanie ich profesie. „Snažíme sa zvýšiť ich motiváciu napríklad
prostredníctvom jazykových kurzov,
ktoré mohli učitelia ZŠ navštevovať
FOTO: archív MÚ
bezplatne celý školský rok, čo využilo
62 pedagógov. Rovnako aj cez projekty,
materských škôl, resp. kapacitné
ako sú Naučiť viac alebo Spolupracovať možnosti MŠ. Vedenie mestskej
lepšie, prostredníctvom ktorých podpočasti si tento problém uvedomuje
rujeme učiteľov, špeciálnych pedagógov,
a hľadá riešenia, ktoré by mohli
asistentov učiteľov, ktorí využívajú pri
prispieť k zlepšeniu situácie.
svojej práci inovatívne metódy a prístupy
Kapacity sa tento rok rozšírili o tri
k vzdelávaniu,“ hovorí prvá zástuptriedy, a to na MŠ Röntgenova, MŠ
kyňa starostu MČ Lýdia Ovečková, Turnianska a MŠ Lietavská. Do
ktorá má v gescii oblasť školstva.
konca tohto roka majú pribudnúť
„Atraktívnosť učiteľského povolania
ešte prinajmenšom dve triedy
sa snažíme zvýšiť aj
na MŠ Bohrova
Prioritou je aj ďalšie
poskytovaním bývania
a následne sa bude
rozširovanie kapacít
pre učiteľov – služobpokračovať v rozMŠ, aby bolo možné
ných nájomných bytov
širovaní kapacít
túto verejnú službu
alebo ubytovania v ino jednu triedu na
poskytnúť všetkým
ternátoch v spolupráci
MŠ Iľjušinova aj
petržalským deťom.
s Bratislavským samoMŠ Pifflova.
správnym krajom.“ Odovzdávanie
Aké aktuálne či dlhodobé
nájomných bytov bolo aktuálne
otázky, výzvy a potreby miestneho
aj v druhej polovici júna, takže
školstva vníma MČ Petržalka ako
niekoľko učiteľov sa už môže
prioritné, resp. akútne z hľadiska
nasťahovať do novostavby na
ich riešenia? „Vzhľadom na neustále
Ulici Ondreja Štefanka, kde mali
narastajúci trend v počte prihlásených
žiadatelia na výber jedno- a dvojiz- detí na povinnú školskú dochádzku
bové byty.
najmä na ZŠ Turnianska, ale aj na
Samozrejme, otázkou, ktorá
ďalších základných školách, sú aktuvo verejnosti stále intenzívne
álnou výzvou rokovania s investorom
rezonuje, je prijímanie detí do
Slnečníc – Južného mesta, so spoloč-

nosťou Cresco, o vybudovaní verejnej
infraštruktúry v oblasti školstva – materských škôl a základnej školy v tejto
lokalite. Po ukončení developerského
projektu bude v lokalite Slnečnice bývať
až 18 000 ľudí,“ odpovedá prvá
vicestarostka MČ Lýdia Ovečková.
„Okrem toho je prioritou aj ďalšie
rozširovanie kapacít MŠ v iných lokalitách Petržalky tak, aby bolo možné
túto verejnú službu poskytnúť všetkým
petržalským deťom. K prioritám takisto
patrí získanie dotácie z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na
ďalších asistentov učiteľov, ktorých by
sme pre naše ZŠ a MŠ potrebovali 51.“
Vicestarostka zároveň dopĺňa aj
aktuálnu potrebu odbornej pomoci
logopédov v rámci materských
škôl. V súvislosti s posunmi, ktoré
sa už podarilo zrealizovať, ďakuje
oddeleniu školstva miestneho
úradu a dodáva: „Pevne verím, že
vďaka ich aktívnemu prístupu sa podarí
čeliť aj všetkým novým výzvam, ktoré
nás v oblasti petržalského školstva ešte
len čakajú.“
dan
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FOTO: Ivana Vrabľová

Študenti sa budú učiť,
ako sa majú učiť

Od budúceho školského roka sa na terajšom gymnáziu na Pankúchovej 6 otvoria študentom celkom nové
možnosti. A nielen im. Samotnú školu čakajú zmeny, a to vďaka jej zapojeniu sa do medzinárodného programu
s vyučovacím jazykom anglickým v rámci siete IB (International Baccalaureate) kandidátskych škôl. Prispela
k tomu aj Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ako zriaďovateľom školy.

AKTUÁLNE

Riaditeľka školy Zuzana Butler
už s obdobnými programami má
skúsenosti a tvrdí, že zo strany
rodičov sú žiadané. Pripomína,
že medzinárodné programy majú
viac ako 50-ročnú históriu a aj
vzhľadom na to ponúkajú vysokú
kvalitu vzdelávania v celosvetovej
sieti škôl. ,,Cieľom medzinárodných
programov je rozvíjať zvedavých,
informovaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať
lepšie fungujúci a pokojnejší svet
prostredníctvom medzikultúrneho
porozumenia a rešpektu,“ ozrejmuje Zuzana Butler a dodáva,
že programová štruktúra sa dá
zosúladiť s národnými učebnými
plánmi, takže funguje aj v lokálnych podmienkach.
IB programy sú rozdelené do
troch vekových kategórií – prvý sa
vzťahuje na primárne vzdelávanie
detí od 3 do 12 rokov, druhý na
sekundárne vzdelávanie žiakov od
11 do 16 rokov a tretí s názvom

Diploma Programme je určený
pre študentov od 16 do 19 rokov.
Aké benefity z nich vyplývajú?
Nejde tu len o angličtinu, za týmito
medzinárodnými programami
totiž stojí svojbytná filozofia
vzdelávania. Riaditeľka gymnázia
na Pankúchovej vysvetľuje, že
vzdelávacie programy IB sa od iných
líšia tým, že:
● „povzbudzujú študentov všetkých
vekových skupín, aby kriticky mysleli
a vedeli spolupracovať,
● povzbudzujú študentov všetkých
vekových skupín, aby sa zaujímali
o miestne aj globálne súvislosti, rozvíja
viacjazyčnosť študentov,
● žiaci sa učia bádaním a rozvíja sa
ich zvedavosť, neučia sa iba memorovať,
ale rozmýšľať.“
Čo bude vlastne obsahom
tohto programu, aké ,,predmety“
s ním budú súvisieť? Žiaci prvého
stupňa sa budú venovať šiestim
transdisciplinárnym témam globálneho významu. ,,Učebné osnovy

sú transdisciplinárne, čo znamená, že
žiaci skúmajú jednotlivé témy z viacerých
uhlov pohľadu – cez 6 predmetových
skupín: jazyk a literatúra, matematika,
prírodné vedy, spoločenské vedy; osobná,
sociálna a telesná výchova; umenie,“
hovorí Zuzana Butler a pokračuje:
,,Študenti stredného stupňa skúmajú
6 globálnych kontextov – totožnosti
a vzťahy, osobný a kultúrny prejav,
orientácie v priestore a čase, vedecké
a technické inovácie, spravodlivosť
a rozvoj, globalizácia a udržateľnosť
– cez nasledovné predmetové skupiny:
jazyk a literatúra, osvojenie si jazyka,
matematika, prírodné vedy, telesná
a zdravotná výchova, človek a spoločnosť,
umenie, dizajn.“ Program je vedený
tak, aby si študenti aktívne budovali svoj osobnostný profil.
Ako sme spomínali, zapojenie
sa do siete IB kandidátskych škôl
bude znamenať zmeny aj pre
samotné gymnázium a priľahlú
základnú školu – vznikne z nich
Spojená škola Pankúchova 6, na

ktorej pribudnú aj pedagogické
posily. ,,Základom úspechu je mať
vnútorne silnú školu s motivovanými
a kvalitnými učiteľmi a dosiahnuť dobrú
spoluprácu s partnermi, aktívne zapojiť
všetky zainteresované strany – pedagógov,
žiakov, vedenie, rodičov a všetkých
zamestnancov pracujúcich v škole,“
myslí si riaditeľka. „Učitelia absolvujú
medzinárodné vzdelávanie, čím sa zvyšuje ich kvalita, a tým aj kvalita školy
a jej dobré meno u nás i v zahraničí.
Pri výučbe učitelia využívajú moderné
princípy vo vzdelávaní, s čím sú spojené
aj vyššie nároky na materiálno-technické
vybavenie školy.“
Na margo benefitov pre študentov na záver Zuzana Butler
dodáva: ,,Realizované výskumy naznačujú, že študenti sa po absolvovaní medzinárodných programov cítia byť lepšie
pripravení na štúdium na univerzitách
a lepšie zvládajú pracovné zaťaženie
a výzvy v oblasti časového manažmentu.“
dan
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EKO OKOM

Poznáte odpadový
semafor?
Vieme, vieme, s informáciami o nakladaní

s komunálnym odpadom sa stretávame na každom
rohu, a tak možno táto téma nevyznie tak príťažlivo,
ako by mohla. Zároveň však vieme, že veľa ľudí má pri
narábaní s odpadom pochybnosti. Kam teda s obalom
od džúsu, čo so starým oblečením, a ako najlepšie
naložiť s olejom z prípravy nedeľných rezňov?
Do žltého kontajnera na plasty
patria PET fľaše, plastové tašky,
fólie a vrecká, obaly z drogérie,
plechovky z nápojov či tetrapakové obaly. PET fľaše je vhodné
pred odhodením stlačiť a uistiť
sa, že obaly nie sú znečistené.
V opačnom prípade znehodnotia
obsah kontajnera a následne aj
triediacu linku pri jeho ďalšom
spracovaní. Do takéhoto kontajnera nepatrí stavebný odpad,
obaly z nebezpečných látok,
guma, kabelky, molitan, polystyrén, plexisklo či autoplasty.
Do modrého kontajnera by
mal poputovať len čistý papier –
časopisy, noviny, letáky, katalógy,
obálky, listy, pohľadnice, papierové tašky či škatule, ktoré je tiež
vhodné pred vyhodením stlačiť.
Rovnako ako pri plastoch platí, že
znečistené kusy odpadu narobia
viac škody ako úžitku.
V zelenej zbernej nádobe by
sa mali zhromažďovať sklenené
nádoby, poháre, sklenené črepy či
vázy. Chybou je v tomto prípade
vhadzovať doň zrkadlá, lepené
bezpečnostné sklá, drôtené sklo,
žiarovky, žiarivky, keramiku,
znečistené sklenené obaly, železo
či okenné tabule.
Ak máte aj hnedú nádobu,
ktoré v Petržalke nie sú bežné,
patrí do nej biologicky rozložiteľný odpad, kvety, štiepky, piliny,
pokosená tráva, konáre, lístie,
zhnité ovocie, burina, kuchynský
odpad neživočíšneho pôvodu.
Nevhodné je vhadzovať do nej
najmä mliečne a mäsové výrobky
alebo ich zvyšky.
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Do kontajnerov zmesového
komunálneho odpadu, ktoré sú
buď plastové (čierne), alebo sivé
z pozinkovaného plechu, patrí
všetko ostatné s výnimkou objemného odpadu, kameňov, zeminy,
stavebného materiálu, horúceho
popola a nebezpečného odpadu.
S akými najčastejšími problémami sa stretávajú zamestnanci
spoločnosti OLO, ktorá sa stará
o odvoz odpadu? „Mnohokrát
správca nehnuteľnosti neobjedná dostatok
nádob, prípadne neobjedná žiadne. Ďalším je neporiadnosť obyvateľov, ktorí do
nádob na triedený zber dávajú celé kusy
jedál,“ hovorí za spoločnosť Linda
Golejová. „Obaly netreba umývať
saponátovou vodou, stačí vyškrabkať
téglik od jogurtu či dopiť džús. Znehodnotiť celý obsah smetnej nádoby sa dá
aj jednou nádobou plnou farby, ktorá
sa otvorí/rozbije. Ak obyvatelia obaly
nestlačia, tak jedna škatuľa z televízora
alebo pár plastových fliaš zaplnia celú
nádobu. Občas sa stane, že pri stanovišti
sa nachádza objemný odpad, na čo stanovište nie je určené.“ Golejová však
dodáva, že najväčšie komplikácie
pri odvoze odpadu spôsobujú zle
parkujúce autá.
Prerábate byt či dom? Zberné
nádoby vynechajte. Odpad z bežných domácich udržiavacích prác
môžu obyvatelia nosiť do zberného dvora v Petržalke. Ide najmä
o tehly, časti betónu, obkladačky,
dlažbu, murivo, ale aj žiarivky či
iný ortuťový odpad. Rovnako
o nadrozmerný odpad typu nábytok, okenné rámy či sanita. Takýto
odpad sa dá odovzdať dvakrát do
roka aj do pristavovaných veľkoka-
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pacitných kontajnerov.
Elektroodpad, ako sú napríklad chladničky, mrazničky,
počítače, mobilné telefóny
a podobne, prevezme takisto
zberný dvor alebo sa dá využiť
pravidelný zber elektroodpadu,
ktorý spoluorganizuje mestská
časť dva razy ročne. Občania
môžu zároveň požiadať o zber
takéhoto typu odpadu na stránke
www.zberelektroodpadu.sk.
Malé tužkové batérie a tzv.
gombíkové batérie je možné odovzdať do zbernej nádoby v budove
Technopolu pri vstupe do miestneho úradu alebo vo vybraných
obchodoch.
Olej z domácností, ale aj škodlivé látky, ako sú rozpúšťadlá, pesticídy, farby, lepidlá, kyseliny, treba
zhromažďovať v uzavretých a pevných obaloch, z ktorých sa odpad
neuvoľňuje a nevyteká. Následne
sa môžu odovzdať do zberného
dvora alebo v rámci kalendárového
zberu dva razy ročne. Pre zber
kuchynského oleja vznikajú na
viacerých miestach vyhradené
miesta v obchodných reťazcoch či
na pumpách, ktoré ich vyberú bez
poplatku. Dôležité však je, aby bol
olej v tekutom stave a neobsahoval

zvyšky jedál ani vodu.
Pneumatík, ktoré často končia
na čiernych skládkach, sa dá
bezpečne a zadarmo zbaviť
v pneuservise alebo autoservise.
Nespotrebované lieky zase treba
odovzdať vo verejných lekárňach.
Odevy sa dajú vhodiť do špeciálnych kontajnerov Ekocharita,
ktoré sú rozmiestnené vo viacerých lokalitách Petržalky.
V modrých kontajneroch, žiaľ,
často končia aj použité plienky,
hygienické potreby alebo papierové
vreckovky, hoci tam nepatria.
Častým omylom je aj to, že sa do
tohto kontajnera vhadzujú nápojové kartóny, obaly od vajíčok či
rolky z toaletného papiera, ktoré
sú konečným produktom recyklačného procesu, preto sa už ďalej
recyklovať nedajú.
Ako sme už spomínali, zbaviť
sa neštandardného odpadu z domácností, najmä toho nadrozmerného, je možné aj prostredníctvom
veľkokapacitných kontajnerov.
Prvá tohtoročná fáza ich pristavovania v Petržalke sa ukončila
24. 6., no nasledovať budú ďalšie.
Aktualizované informácie nájdete
na www.petrzalka.sk.
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Ivan Halmo
Som rodený Bratislavčan
a v Petržalke žijem už 23 rokov.
Stala sa z nej postupne moderná
a vyhľadávaná lokalita s možnosťami na akékoľvek voľnočasové
vyžitie. Každý deň s nadšením

sledujem záujem našich obyvateľov, ktorým úprimne záleží na ich
okolí. Separovanie odpadu, úprava
predzáhradiek a rôzne iné dobrovoľné iniciatívy, ktoré skvalitňujú
naše životné prostredie, sú prínosom a príkladom pre nás všetkých.
Nedá mi nespomenúť aj niekoľko
priorít a s tým súvisiacich problé-

mov, ktorým sa treba venovať. Sú
to najmä: nepostačujúce kapacity
v škôlkach, poškodené a neudržiavané športoviská a detské ihriská,
terasy, chodníky, cesty, bezbariérovosť, čistota a v neposlednom
rade byrokratické prekážky.
Ako poslanec pôsobím v komisii športu i v komisii dopravy,
mobility a bezbariérovosti. Našou
prioritou a snom v komisii športu
je realizácia výstavby multifunkčnej športovej haly. Je paradox,
že najväčšie sídlisko v strednej
Európe nedisponuje adekvátnou
športovou halou, ktorá by zohľadňovala najmodernejšie požiadavky
pre potreby športových klubov,
ale aj bežných, rekreačne športujúcich ľudí. Pri prideľovaní športových dotácií pre kluby hlasujem
vždy podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia, ale, žiaľ,
finančné možnosti nás limitujú
a peňazí nie je nikdy dosť. To ma

mrzí, pretože v Petržalke pôsobia
niektoré úspešné športové kluby,
ktoré vychovávajú zverencov
s fantastickými výsledkami a zaslúžili by si väčšiu podporu.
Čo sa týka druhej komisie,
mám ambíciu zlepšiť situáciu
najmä v oblasti bezbariérovosti.
Magistrát hlavného mesta s nami
aktívne komunikuje v súvislosti
s plánovanou výstavbou a pokračovaním električkovej trate
v úseku Bosákova – Janíkov dvor,
kde bude na tejto trase celkovo
7 zastávok s bezbariérovým
prístupom. S magistrátom riešime
problematiku bezbariérovosti
v Petržalke aj z komplexného hľadiska a postupne napredujeme.
Verím, že spoločným úsilím
všetkých nás obyvateľov sa z Petržalky stane miesto pre pokojný
život v čistom a bezpečnom
prostredí.

Rada právnika:

Kolaudačné konanie a jeho úskalia
V aktuálnom vydaní rubriky vám JUDr. Jakub Mandelík priblíži, ako postupovať
v prípade problémov súvisiacich s kolaudačnými konaniami. Ďalšie vydania
môžu obsahovať aj odpoveď na vašu otázku. Svoje podnety nám zasielajte na
adresu noviny@petrzalka.sk a do predmetu správy uveďte Rada právnika.

RADA PRÁVNIKA

V súčasnosti si čoraz viac
bytových domov, osobitne tých,
ktoré boli postavené ešte v čase
socializmu, vyžaduje nevyhnutný
zásah v podobe často rozsiahlej
rekonštrukcie. Rôzne stavebné
zásahy, spočívajúce v povinnej
údržbe či modernizácii bytového domu, narážajú v praxi na
pomerne komplikovanú spleť
právnych predpisov vrátane
nutnosti rešpektovania príslušných nariadení či obmedzení
počas samotného procesu ich
realizácie. Ako príklad môžeme
uviesť situáciu, keď stavebný
úrad odmietne vydať spoločenstvu
vlastníkov bytov požadované kolaudačné rozhodnutie, v dôsledku
čoho dochádza k nemožnosti

vlastníkov užívať zrekonštruovanú
či vystavanú časť bytového domu.
V prvom rade je žiaduce,
aby spoločenstvo ako účastník
kolaudačného konania zistilo, čo je
príčinou nevydania kolaudačného
rozhodnutia. Dôvod, pre ktorý
stavebný úrad nevyhovie žiadosti
stavebníka o vydanie kolaudačného
rozhodnutia totiž môže spočívať
v pochybení na strane stavebného
úradu alebo v nedostatkoch
zapríčinených stavebníkom.
Ak stavebný úrad nepokračuje
v konaní pre vlastné pochybenie,
odporúčame podať sťažnosť na
nečinnosť dotknutému stavebnému úradu. V prípade nedosiahnutia nápravy prichádza do úvahy
podnet prokuratúre na podanie

upozornenia na nečinnosť stavebného úradu. Ďalšou možnosťou
je podať na príslušný súd tzv.
správnu žalobu proti nečinnosti
orgánu verejnej správy.
Ak stavebné práce realizované
za účelom revitalizácie bytového
domu nespĺňajú zákonné požiadavky alebo sa odchyľujú od
príslušnej stavebnej dokumentácie,
je potrebné, aby spoločenstvo
bez meškania identifikovalo jadro
problému. V závislosti od toho,
kto zodpovedá za identifikované
nedostatky, sa bude líšiť povinný
subjekt, voči ktorému sa spoločenstvo môže domáhať zjednania
nápravy.
Pokiaľ je nevydanie kolaudačného rozhodnutia zapríčinené

nedostatkami v projektovej
dokumentácii či v konkrétnom
technickom prevedení stavebných
úprav, stavebník má na výber viacero zodpovedných subjektov, ako
i zodpovednostných titulov. Prevažne pôjde o nároky z vád voči
zhotoviteľovi stavebných prác,
vylúčiť však nemožno eventuálne
nároky na náhradu škody voči
projektantovi či stavbyvedúcemu
(stavebnému dozoru), v závislosti
od spôsobu realizácie stavebných
úprav. Keďže sa zvyčajne riešia
viaceré právne nároky súbežne,
jednotlivé kroky odporúčame
konzultovať s odborníkmi na danú
problematiku.
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Pomôcky:
ikterus,
Svatava,
maybe,

Záruka
pravdivosti

2. časť
tajničky

Otec
(hypok.)

Výrobca
vysávačov

Revúca
(EČV)

Nadobudni
presvedčenie

Nasáva

Patriaci
Oldovi

Azda,
po anglicky

Americká
rieka

Praobyvateľ
Peru,
vymretý
Indián

Súbor troch
hlasov

Folklór
(hovor.)

Žltačka
(lek.)

Česká rieka

Citoslovce
varovania
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Otcova
sestra

„Tri veci nám zostali z raja: ...“
(dokončenie je v tajničke)
		
- Dante Alighieri
Autor:
Vierka
Blahová

Prízvuk,
dôraz

Slovenský
autor
literatúry
pre deti

Doporučenie

Emanuela
(dom.)

Skaz
Opak proti

Domácke
meno Otílie

Privez

Osobné
zámeno

Dovnútra

Konzumuje

Baskická
čiapka

Osobné
zámeno

Povedľa,
stranou

Existujú

Kvočka
(hovor.)
Kula

Agresia,
po česky

Ostré špice
1. časť
tajničky

Nevravia
pravdu

Nespite

Dodatok
(hud.)
European
Common
Allocation
(skr.)
Nočný klub
(skr.)

Zliatina
medi a cínu

Značka
tampónov

Ošatili

Dozvedelo
sa

Odhadom

Pozýva

Ženské
meno (18.8.)

Nemecké
sídlo

Ženské
meno (26.9.)

Rhode
Island (skr.)

Chorobné
zúrivosti

Narodený
(skr.)
Nezotrvávaj
v spánku

Záchody

Pomôcky:
sky, Aoka,
RO, Pea,
Ink, boina

Tebe
patriace

Samica losa

Melie,
po česky

Ten, tento

Nanuk

Vzdoruj
(hovor.)
Tvrdý
klobúk

Odroda
zemiakov

3. časť
tajničky

Malá os,
menšia os

Obloha,
po anglicky

Letecká
spoločnosť
Jemenu

Nemocnič.
oddelenie

Hliník (zn.)

Krvná
skupina

Eduard
(zdrob.)

Zlučuje
(odb.)

Značka
televízorov

Dlhochvostý
papagáj

Lopta
mimo hry

Všetky
písmená

MPZ áut
Rumunska

Akže

Tohto roku
(skr.)

Zákvas

Na tomto
mieste

Zručný
majster
(hovor.)

Japonské
sídlo

Inštitút
jazykov
(skr.)

Nevoľník

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

