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V petržalskom parkovacom systéme
je za rok prihlásených 38 980 vozidiel
Od 1. novembra 2019 má Petržalka ako jediná bratislavská mestská časť platný
parkovací systém na celom svojom území.
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593 rezidentov má zaregistrované tri a viac
automobilov. Najvyšší počet automobilov zaregistrovaných na rezidenta je 13.
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Vzdialenosť od bydliska
nebolo možné vyhodnotiť
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Naším cieľom bolo vytvoriť
Mestská časť naďalej sčítava vo- Aká je budúcnosť
je automaticky zamietnutá. Až do
pravidlá pre parkovacie plochy
zidlá na verejných priestranstvách
parkovacieho systému?
schválenia konkrétneho vozidla
zaregulované miesta
tak, aby boli pre Petržalčanov čo
a po roku môžeme potvrdiť, že
V budúcnosti budeme pokranie je žiadateľ oprávnený využívať
najvýhodnejšie a mohli bezplatne
v rovnakých oblastiach ako pri
čovať v značení parkovacích miest výhody bezplatného parkovania
parkovať 24 hodín denne, 7 dní
prvotných sčítaniach sa nachádzalo a zavedieme návštevnícke hodiny.
v Petržalke. Momentálne je možné,
vVÝVOJ
týždni. Ešte
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zavedením
v
priemere
31
000
áut,
čo
je
o
priUvedomujeme
si,
že
vytvorením
aby si rezident
viac
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POČET
ÁUTzaregistroval
NA REZIDENTA
parkovacej politiky sme vykonali
bližne 2 000 menej. Momentálne
zaregulovaných parkovísk sa na
vozidiel bez spoplatnenia.
niekoľko sčítaní vozidiel na
nevieme presne určiť či je to výsle- niektorých miestach Petržalky situ80% BL, BT,priestranstvách,
84% BL,alebo
BT, BA za
BA
+4%
verejných
pričom
dok pandemickej
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ácia s parkovaním skomplikovala,
Aké pravidlá platia pre
81%
primárne sme sa zamerali na
to vďačíme parkovaciemu systému. a tieto oblasti máme v hľadáčiku
nepetržalčanov?
18% EČV
14%povedať,
EČV mimo Bratislavy ako prvé pri budovaní nových
mimo Bratislavy
28 706 rezidentov
má zaregistrovaný
-4%
oblasti
Dvory,
Lúky a Háje. Pred
S určitosťou
ale vieme
Nepetržalčania,
ktorí sa roziba jeden automobil.
zavedením parkovania sa v týchto
že pre Petržalčanov sa zlepšilo
parkovacích miest.
hodnú využívať mobilnú aplikáciu
2% zahraničné
zahraničné EČV
EČV
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nachádzalo
v priemere
parkovanie najmä 2%
v nočných
Ďalšou dôležitou udalosťou,
URBI Parkovanie Petržalka majú
12%
4 133
má zaregistrované
33 000 áut. Po prijatí mestského
hodinách. „Podarilo sa nám čiastočne
ktorú očakávame je zavedenie
porezidentov
registrácii
a prihlásení vozidla
dva automobily.
VZN o parkovaní v júni 2019
uvoľniť parkovacie kapacity pre Petržal- bratislavskej parkovacej politiky,
(označenie parkovacieho boxu
2019 čanov vo večerných hodinách a presunúť ktorej sa2020
začala MČ Petržalka svojpomocne
ako mestská časť buv mape aplikácie) bezplatné parko2%
sčítanie
sčítanieprispôsobiť.
od
koncom augusta 2019 značiť
prvé do mimopetržalských vodičov z parkovísk
deme musieť
Našou 593vanie
v má
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rezidentov
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tri a viac až štvrtok
automobilov. Najvyšší počet automobilov zaregisparkoviská a od 1. októbra1.11.2019
2019
pri bytových domoch na menej atraktívne snahou18.9.2020
bude zjednotenie nášho
v
čase
od
8:00
do
18:00
a od piatka
trovaných na rezidenta je 13.
spustila pre občanov registráciu do miesta. V neposlednom rade sme zavede- a mestského systému. Náš parko8:00 do nedele 18:00. Parkovanie
pilotného parkovacieho systému.
ním systému získali cenné informácie, na vací systém po roku od jeho zave- 5%
v inom čase alebo bez aplikácie
nemá zaregistrovaný
žiadny
Po roku od zavedenia priniesol
základe ktorých vieme presne pomenovať denia a používania hodnotíme ako 2037
jerezidentov
pre návštevníkov
spoplatnené
automobil
parkovací systém pozitívne výkonkrétne problémy v jednotlivých
funkčný, prehľadný a jednoduchý
sumou 1€ za každú začatú hodinu,
sledky a veľa zaujímavých zistení:
lokalitách a hľadať vhodné riešenia,“
ako pre našich pracovníkov, tak aj
pričom je potrebné platbu vykonať
• zaregistrovaných 35 496 rezi- povedal Ján Hrčka.
pre užívateľov.
vopred cez SMS alebo pomocou
dentov (z toho 63% mužov
Po roku prešiel veľkou zmenou
parkovacieho lístka. Parkovací
a 37% žien)
aj náš systém registrácie. Dnes sa
Ako prebieha registrácia
lístok je možné zakúpiť na recepcii
ĎALŠIE
DETAILY O ZAREGISTROVANÝCH
AUTÁCH v súčasnosti?
• zaregistrovaných 38 980 áut
môžu rezidenti registrovať bez
v Technopole alebo na vybraných
• 26 000 regulárnych parkovaosobnej návštevy prostredníctvom
Rezident (osoba s trvalým
čerpacích staniciach Slovnaft
cích miest (podľa passportu ROK
webového
formulára dostupného
pobytom
v Petržalke) vyplní
v Petržalke.
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HMOTY
z roku 2014)
na stránke www.parkovanievpetrvšetky potrebné údaje vo weboBiela
• vyznačili sme 15 500
zalke.sk, alebo pomocou mobilnej
vom formulári alebo v mobilnej
Aké sú výhody registrácie
19%modrých
Škoda parkovacích miest
aplikácie URBI Parkovanie Petr- aplikácii. Po odoslaní žiadosti
a používaniaStrieborná
aplikácie
22%
metalíza
a 1 719 vyhradených parkova- 2020
žalka. Samozrejme,2,5%
že pre prípad
dostane potvrdzujúci mail so
URBI?
cích miest
potreby sú obyvateľom k dispozícii 6-miestnym registračným kódom
Zaregistrovaný rezident so
2019
57%
40%
Šedá
• výrazne
najviac rezidentov
aj naši pracovníci na5%-6%
novovznikpre komunikáciu s úradom a infor- schváleným vozidlom
môže
metalíza
11%
Volkswagen
2009
má trvalý pobyt na Budatínnutom Oddelení mobility, ktorí
máciu o tom, že úrad jeho žiadosť bezplatne parkovať na všetkých
skej ulici (1 483), nasledovne 2008
zodpovedajú otázky6,4%
cez mailovú
eviduje. Následne odošle potrebné
Čierna boxoch
78% vyhradených parkovacích
metalíza
na Znievskej (1 061), Ševčen- 2007
adresu parkovanie@petrzalka.sk doklady spolu s kódom na
označených modrými
čiarami
6% kovej
Hyundai
2,2%-5,8%
(1 038)
alebo
na
telefónnej
linke
vozidlo@petrzalka.sk.
Približne
v
rámci
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Používaním
Benzín
Kúpené
na
Slovensku
2001
Červená
• prvýkrát od roku 1993 mala
0947 487 111. Občanom, ktorí
do 24 hodín dostane vyrozumenie
aplikácie URBI Parkovanie PetrDiesel
Dovoz zo zahraničia
5%pomôžu
Petržalka na konci roku 2000 - ...
nemajú inú možnosť,
o tom, či bol schválený ako rezižalka si vedia rezidenti
Modrájednoducho
Iné a následne do 3-5 pracovných spravovať svoje metalíza
obyvateľov
ako na
počas stránkových hodín, ktoré sú
dent
osobné údaje
5% viac
Ford,
Kia, Toyota,
jeho
začiatku
(toto prinesie
však pre momentálnu nepriaznivú
dní aj informáciu o tom, či bolo
a vozidlá a môžu si registrovať
Renualt
a Opel
mestskej časti väčšie príjmy
situáciu2,5obmedzené
schválené jeho vozidlo. Ak žiadateľ vozidlá svojich návštev.
5
7,5 (aktuálne
z podielových daní v sume
informácie nájdete na stránke
v stanovenom termíne nedoloží
cca 150 000 eur).
www.parkovanievpetrzalke.sk).
potrebné doklady, jeho žiadosť

AKO ĎALEKO PARKUJEME?
Vzdialenosť od bydliska
nebolo možné vyhodnotiť
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AKTUÁLNE

Druhá vlna pandémie
a jej vplyv na Petržalku
Po zmiernení opatrení tu máme
v plnej sile druhú vlnu pandémie
ochorenia COVID-19. Práve
v čase, ktorý je z pohľadu na kultúru významný predovšetkým pre
seniorov. Október, ako mesiac úcty
k starším, sa teší u petržalských
seniorov veľkým očakávaniam. Zaslúžene. V októbri sa totiž zvykne
v Petržalke konať séria zaujímavých podujatí v rámci obľúbeného
Seniorfestu. Tento rok sa však plánovaný 13. ročník nekonal. Aj keď
zo začiatku bola snaha Kultúrnych
zariadení Petržalky podujatia prispôsobovať platným preventívnym
nariadeniam, tie nakoniec obmedzili plánované kultúrne a športové
podujatia úplne.
Všetci si prajeme kultúrne vyžitie bez obmedzení, avšak súčasné
počty pozitívne testovaných na
koronavírus a zdravie nemôžeme
podceniť. Preto aj mestská časť
Bratislava-Petržalka spoločne s jej
organizáciami pristúpili k prísnemu
dodržiavaniu platných opatrení
Úradu verejného zdravotníctva
SR. Rekordné počty pozitívne
testovaných, ale žiaľ aj úmrtí nás
donútili vrátiť sa do obdobia
marca a apríla tohto roku, kedy
boli možnosti návštevy úradu
výrazne obmedzené.
Miestny úrad je momentálne
obyvateľom k dispozícii iba
formou podateľne, ktorá je
otvorená denne od 8:00 do 11:00
a pokladne, ktorá je otvorená iba
počas pôvodných úradných dní,
t.j. pondelok, streda a piatok, tiež
v časoch od 8:00 do 11:00. Aj keď
došlo k zrušeniu bežných úradných
hodín, miestny úrad vykonáva
svoju činnosť bez obmedzenia.
V prípade potreby osobného
stretnutia, najmä ak ide o matriku,
je možné si ho dohodnúť telefonicky alebo mailom na presný termín. Po dohodnutí termínu občana
v dohodnutý čas vyzdvihne poverený zamestnanec vo vestibule.
Obmedzený je aj počet ľudí, ktorý
sa môže po úrade pohybovať.
Týka sa to aj ďalších subjektov,
ktoré sídlia v budove Technopolu
v časti, kde sa nachádza aj miestny
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úrad MČ Bratislava-Petržalka. Ide
o pobočky Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava-Petržalka,
Sociálnu poisťovňu a Všeobecnú
zdravotnú poisťovňu. Tie fungujú
prostredníctvom návštevníckych
kartičiek, čo znamená, že SBS
služba vydá návštevnícku kartičku
pri vstupe, a následne pustí
návštevníka do budovy. Počet
návštevníkov je z dôvodu veľkosti
pobočky obmedzený. Ďalším výrazným obmedzením je pozastavenie činnosti Kultúrnych zariadení
Petržalky, domy kultúry museli
pristúpiť k zrušeniu plánovaných
podujatí na neurčito. Na webovom
sídle www.kzp.sk je možné nájsť
informácie o tom, ktoré podujatia
boli zrušené alebo presunuté na
ďalší rok. Zatvorená je opätovne
aj Petržalská plaváreň. Platnosť
a ďalšie možnosti používania
permanentiek za rok 2020 sa bude
riešiť až v štádiu znovuobnovenia
funkčnosti plavárne. Miestna
knižnica Petržalka stále ponúka
možnosť požičiavania e-kníh
online. Táto služba funguje 24/7,
rovnako ako aj ďalšie online služby
objednávky, rezervácie, predregistrácie, e-prihlášky a ďalšie.
Mestská časť Bratislava-Petržalka má stále zriadenú krízovú
linku určenú pre osamelých seniorov a osamelých ľudí s chronickým
či iným ťažkým zdravotným ochorením. Krízová linka 0947 487 555,
pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, je k dispozícii každý
pracovný deň od 8:00 do 17:00.
Je viac než isté, že rovnako
ako pri prvej vlne bude mať aj
toto obdobie vplyv na samotný
rozpočet mestskej časti. Momentálnou výzvou pre mestskú
časť, ako aj pre iné samosprávy
je zabezpečenie odberných miest
a kapacít pre celoplošné testovanie
obyvateľstva na COVID-19.
Všetky dôležité informácie
o testovaní a súčasnej situácii sú
k dispozícii na našej hlavnej stránke
www.petrzalka.sk alebo priamo na
www.petrzalka.sk/koronavirus/.
Keďže sa aj na úrovni samosprávy
rátalo s druhou vlnou pandémie,

FOTO: pixabay.com

prišlo k ďalším opatreniam zo strany
mestskej časti tak, aby sa dôležité
stretnutia mohli konať online. Ako
prvé si takéto stretnutia odskúšali
komisie pri miestnom zastupiteľstve
a následne sa prostredníctvom
videokonferencie konalo 13. októbra
aj samotné zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Okrem osobných stretnutí sa
do odvolania zrušili aj pravidelné
stretnutia obyvateľov Petržalky so
starostom – „Hodinka so starostom“. Tie sa pravidelne konali v prvý
pondelok v mesiaci. Dočasnou
náhradou týchto stretnutí je však
novo spustený online formát „Starosta Online“, ktorý sa konal zatiaľ

iba dvakrát, ale už teraz sa stretol
s popularitou. Ide o formu livestreamu, v ktorom sa starosta prihovorí
Petržalčanom v krátkom úvode.
Následne je priestor na otázky, ktoré
je možné písať počas celého konania
livestreamu. „Starosta Online“ trvá
hodinku, a preto sa na nezodpovedané otázky odpovedá dodatočne.
Bližšie informácie, ako aj dátum
konania tohto podujatia, uvádzame
na našom webe a Facebooku.
Veríme však, že vďaka zodpovednému prístupu nás všetkých sa
čoskoro vrátime do tzv. starých koľají
a budeme môcť fungovať vo všetkých oblastiach bez obmedzení.
jk

Stručne
Bratislavský magistrát vyhlásil dlhoočakávanú verejnú súťaž
na zhotoviteľa druhej časti električkovej trate v Petržalke v úseku
Bosákova - Janíkov dvor. V súčasnosti je vydané prvé zo štyroch
stavebných povolení pre stavbu električkovej trate, ktoré vydala
mestská časť Petržalka.
1.10. sa v priestore Námestia Republiky uskutočnilo stretnutie
odbornej verejnosti ako súčasť participatívneho procesu. Odborníci diskutovali priamo na mieste na témy vzťahov priestoru,
vplyvu Chorvátskeho ramena, teploty plochy či potenciálneho
kultúrneho vyžitia.
13.10. sa uskutočnilo zasadanie miestneho zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie, ktorú zrealizovala Petržalka ako
prvá spomedzi mestských častí. Poslanci celkovo rokovali o 17-tich
bodoch programu.
Petržalka prijme od Ministerstva financií SR návratnú finančnú
výpomoc vo výške 1 025 960 eur. Ide o finančnú kompenzáciu
výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie. Účel a využitie
finančných prostriedkov budú schvaľovať poslanci v rámci miestneho zastupiteľstva.
Hlavné mesto vyzýva obyvateľov – fyzické osoby, aj podnikateľov – na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území
všetkých obcí v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020
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Petržalka pomáha
obyvateľom v núdzi
Na poslednom zastupiteľstve sa
poslanci zaoberali dvomi všeobecne
záväznými nariadeniami, ktorými sa
upravujú podmienky poskytovania
sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Petržalka a poskytovaním
finančného príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného
a invalidného dôchodku.
„Mestská časť Petržalka aktívne
vyhľadáva rodiny, seniorov, ktorí sa ocitli
aj v dôsledku núdzového stavu v sociálnej
kríze, či už v spolupráci sociálneho
oddelenia a Oddelenia školstva alebo
v spolupráci s organizáciami, ktoré sa ľuďom v núdzi venujú“, uviedol starosta
Ján Hrčka.
Sociálna pomoc sa poskytuje
len obyvateľom mestskej časti
Bratislava – Petržalka, odvíja sa od
výšky životného minima. Slúži na
preklenutie obdobia náhlej núdze.
Pomoc je vo forme sociálnych
kupónov, zdravotných kupónov,
v odôvodnených prípadoch vo
forme finančného príspevku
v hotovosti alebo bezhotovostným
prevodom na bankový účet (napr.
vybavenie občianskeho preukazu,
úhrada za bývanie, výdaj tovaru zo
Sociálnej výdajne).
Za náhlu núdzu pre účely
poskytovania pomoci sa považuje
podstatný pokles príjmu, ktorý je
spôsobený nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa alebo s ním
spoločne posudzovaných osôb,
nečakaná životná situácia v rodine
obyvateľa, náhle finančné zaťaženie
spôsobené vyúčtovaním výdavkov
spojených so zvýšením nákladov na
bývanie, iná mimoriadna udalosť,
na základe ktorej sa obyvateľ
a s ním spoločne posudzované
osoby ocitli v náhlej núdzi. Výška
sociálnej pomoci za kalendárny rok
na osobu je od 70 € do 250 €, a má
charakter nenávratnej pomoci.

Výdajňa pre všetko
potrebné

Sociálna výdajňa je zriadená
v priestoroch na Rovniankovej ul.
č. 12, je prevádzkovaná mestskou
časťou, pod záštitou a gesciou
Potravinovej banky Slovenska. Nachádzajú sa v nej najmä potraviny,

potravinové výrobky a rozličný
tovar osobnej spotreby. Jej klient
dostane nabitú čipovú kartu, ktorou
môže vo výdajni nakupovať; karta
sa vydáva na šesť mesiacov. „Pri
poskytovaní sociálnej pomoci vo výdajni
navrhujeme upustiť od úhrady manipulačného poplatku za čipovú kartu vo výške
5 €. Keďže mnohým našim obyvateľom,
ktorí sa ocitli v núdzi robí problém
zaplatiť jednorazový príspevok, kvôli jeho
úhrade si mnohí z nich túto pomoc nikdy
neprebrali,“ vysvetľuje vicestarostka
Jana Hrehorová.

Pomoc pre seniorov

Mestská časť Petržalka poskytuje
príspevok na stravovanie. Cieľom je
pomôcť seniorom znížiť výdavky
na stravu, zabezpečiť aspoň jedno
teplé jedlo denne, zvýšiť kvalitu
života. Príspevok na stravovanie
môžu použiť seniori vo výdajniach
obedov, tie sa nachádzajú na Osuského ulici a na Ekonomickej univerzite. K starostlivosti o seniorov
patrí aj zabezpečenie spoločného
stravovania pre tých obyvateľov,
ktorí sú poberateľmi starobného
dôchodku, ako aj poberateľmi invalidného dôchodku pri posúdení nad
70% , čo predstavuje plný invalidný
dôchodok.
K žiadosti o príspevok na stravovanie je potrebné predložiť platný
občiansky preukaz a rozhodnutie
o výške dôchodku zo Sociálnej
poisťovne. Výška dôchodku nesmie
presiahnuť 500 €.
Žiadateľovi bude poskytnuté
stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa
– pozostáva z polievky a hlavného
jedla, pričom je možnosť výberu
z ponuky troch jedál.
Pre osamelých seniorov poskytuje mestská časť celoročne službu
Domáce tiesňové volanie, ktoré
sa inštaluje cez analógovú (pevnú)
telefónnu linku. Klient má na ruke
náramok s tlačidlom, prostredníctvom ktorého vie vyslať núdzový
signál.
Jana Hrehorová

Otváracie hodiny Sociálnej výdajne
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

11:00 – 14:00
11:00 – 13:00
11:00 – 14:00
11:00 – 13:00
10:00 – 12:00

Viac informácií na 0947 487 666

Krízová linka pre osamelých seniorov
Mestská časť zriadila tento rok v rámci núdzového stavu aj krízovú linku pre osamelých seniorov a osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím na telefónnom čísle 0947 487 555,
kde sa poskytuje pomoc s nákupom liekov, potravín, rozvozom obedov a pod.
Pre bližšie informácie o Domácom tiesňovom volaní sa obráťte na Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Petržalka
na 02/68 288 857.
Ohľadom zabezpečenia stravovania pre seniorov je možné kontaktovať číslo 0947 487 065.
INZERCIA
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Nielen v školách sa po
novom žije lepšie a krajšie

V septembrovom čísle novín
sme vás informovali o opravách,
ktoré sa realizovali v materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Tieto opravy
súvisia aj s rozširovaním tried,
aby mohli byť navýšené kapacity.
Vďaka rekonštrukcii existujúcich
priestorov materských škôl sa
petržalskej samospráve podarilo
vytvoriť tri nové triedy pre 69 detí
v MŠ Röntgenova, MŠ Turnianska
a MŠ Lietavská.
Opravy havarijných stavov
v školách nezastavila ani pandémia.
Dôkazom sú aj najnovšie zrealizované práce na ZŠ Budatínska 61,
ZŠ Gessayova 2, ZŠ Holíčska 50,
ZŠ Nobelovo námestie 6, ZŠ
Pankúchova a ZŠ Turnianska.
Základné školy sa predovšetkým
dočkali rekonštrukcie toaliet
a stúpačiek. Na ZŠ Budatínska sa
rekonštruovali toalety na piatom
poschodí spoločne so stúpačkami.
Toalety na štyroch poschodiach
so stúpačkami mestská časť
zrekonštruovala na ZŠ Gessayova.
Na každom poschodí pribudlo tiež
po jednom WC pre telesne postihnutých. Novinkou v ZŠ Holíčska
sú zrekonštruované toalety v školskom klube. Tešiť sa môžu nielen
žiaci, ale aj kuchárky a pomocný
personál, pretože kompletnou
rekonštrukciou prešla aj tamojšia
jedáleň. Po šiestich rokoch sa
dočkali rekonštrukcie aj ďalšie WC
na ZŠ Nobelovo námestie. Toalety
pre prvákov a tretiakov sa podarilo

6

škole zrekonštruovať aj vďaka
finančnej pomoci petržalských
poslancov z ich poslaneckých
priorít.
Kompletnú výmenu stúpačiek
čakal pavilón na ZŠ Pankúchova.
Okrem nich sa podarilo mestskej
časti zrekonštruovať šatne pri telocvični a sprchy. Na ZŠ Turnianska
sa zasa podarilo vymeniť staré
okná na treťom a štvrtom podlaží
za nové. Čo sa týka základných
škôl, v budúcom roku je cieľom
petržalskej samosprávy pokračovať
v ďalšom odstraňovaní hygienických nedostatkov prostredníctvom
rekonštrukcií sociálnych zariadení
a stúpačiek. Rekonštrukcie sa
dočká aj ďalšia jedáleň.
Nezabúda sa ani jednu z priorít,
ktorou je v úvode spomenuté
navyšovanie kapacít v materských
školách. Úpravami a rekonštrukciami prejdú ďalšie školnícke byty,
ktoré ponúkajú prirodzený priestor
na rozširovanie kapacít v triedach.
Ďalšie rekonštrukcie
K najnovším úspechom sa
zaradilo vyriešenie dlhodobo
nevyhovujúceho stavu terasy pri
MŠ Jankolova 8, ktorá patrila
k hlavným prioritám mestskej
časti, ktorá má materskú školu vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Cez strop terasy zatekalo a hrozilo
jeho zrútenie. Havarijný stav terasy
ohrozoval aj rehabilitačné zariadenie Reocentrum sídliace vo vedľajšej budove, ktorú spravuje BSK.

„Som rád, že po rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom sa nám
podarilo dohodnúť na spolufinancovaní
rekonštrukcie terasy, ktorá bola v zlom
technickom stave a predstavovala bezpečnostné riziko,“ skonštatoval starosta
Petržalky Ján Hrčka. Terasa po
novom už nie je fádna, pribudol
na nej totižto trávnatý porast po
vzore zelených striech, ktoré sú
obľúbeným vodu zadržujúcim
prvkom viacerých nových stavieb.
Rekonštrukčné práce zahŕňali aj
demontáž bočnej poškodenej terasy s príjazdovou rampou. Okrem
terasy prešli obnovou aj jej oporné
stĺpy, prístupová rampa, a realizovala sa aj výstavba bočného
oceľového schodiska.
Mestská časť sa tento rok
venuje aj havarijnému stavu

chodníkov. Rekonštrukciou prešli
chodníky na Hálovej a Bulíkovej
ulici. Najbližšie sa v Petržalke
budú opravovať chodníky na
Ševčenkovej 18-20, na Vlasteneckom námestí, na Holíčskej,
na Andrusovovej a na Znievskej.
Svojej pozornosti sa po rokoch
dočkalo aj schodisko na Bohrovej,
ktoré predstavovalo potenciálne
nebezpečenstvo pre chodcov.
V rámci tohtoročných opráv
je čerešničkou na torte revitalizácia hokejbalového ihriska na
Medveďovej, kde si domov našla
pouličná liga. Ihrisko má nové
mantinely a pribudli aj siete, a to
do výšky 3.1 metra. Nechýbajú ani
dva vstupy, jeden na striedačku
a jeden na trestnú lavicu.
mh, jk
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Ihriská s novými hernými
prvkami

Kvitnúcu lúku si môžu na jeseň
vysiať aj Karlovešťania

FOTO: David Kováč

Ovsištské námestie
čaká revitalizácia K

V tomto a v budúcom roku
prebehnú revitalizačné práce, ktorých účelom bude skrášliť priestor
Ovsištského námestia do podoby,
akú si zaslúži.
Pomerne mladé námestie je
lákadlom predovšetkým pre mladé
rodiny s deťmi, no miesto na
oddych tu nájdu všetky vekové
kategórie. Z pôvodne čisto zelenej
plochy vzniklo námestie, ktoré ponúka všetko, čo kvalitné námestie
má. Dlažbový chodník, lavičky,
malé smetné koše na komunálny
odpad a predovšetkým dostatok
prvkyvýhodou
a dopazelene. ové
Zeleňherné
je hlavnou
dové
plochy
pribudli
námestia, keďže v jeho stredepočas
sa
leta kvitnúce
na detských
ihriskách
nachádzajú
a vždy
zelené
Pod
Rovnicami
Matejkovej.
kríky, takže
aj počasazimných
Karlova
Ves
pokračuje
v trende
mesiacov toto miesto pôsobí
prívýmeny
starých,
poškodených
jemne. Dominantou námestia súa v
niektorých
prípadoch
normám
tiež dekoratívne
kvitnúcei dreviny
nevyhovujúcich
herných
prvkov
paulovnie plstnatej známe voňa- a
nahrádza
ich modernými
vými purpurovými
kvetmi.kusmi.
Na
detskom
ihrisku
Pod
Rovnicami
Ovsištské námestie
grafi
cky
bola
stará
herná
zostava
so
šmykľavkznázorňuje kruh, z ktorého
ou
a hojdačkou
nahradená
novou
vychádzajú
lúče. Rôzne
rozmery
dvojhojdačkou
a
zostavou
domčeka
a sfarbenie dlažbových prvkov
so
šmykľavkou.
oboma
tvoria
atraktívny Pod
povrch.
Abyprvkasme
boli presnejší, tvorili – v súčasnosti
námestie nepôsobí veľmi vábne.
Tým najviditeľnejším problémom
je chodník z tzv. imitácie dreva,
ktorý je už dlhšie v havarijnom
stave. Pôvodne sa o revitalizačné
práce na námestí staral zhotoviteľ.
Na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a mestskou časťou bola
záruka na Ovsištské námestie 60
mesiacov odo dňa protokolárneho
odovzdania a prevzatia celého diela
objednávateľom, t.j. mestskou
časťou. Počas záručného obdobia
bol primárne opravovaný najmä
už spomínaný chodník z imitácie
dreva. Najčastejším dôsledkom
poškodenia bola zlá priľnavosť
dosiek ku konštrukcii, ktorá ich
vyvyšovala nad úroveň terénu. Havarijný stav ešte zhoršujú vypuklé
a silné korene stromov, presnejšie
topoľov, ktoré sú vysadené na
každej strane chodníka. Po skončení záručnej lehoty prešla v roku
2018 správa námestia pod Miestny

N

podnik verejnoprospešných služieb MČ
Bratislava-Petržalka.
Čoraz pravidelnejšia
oprava sa aj v tomto
prípade ukázala ako
neefektívna. Obyvatelia Ovsisťa, ktorí
zasielajú ohľadom
námestia podnety,
a rovnako aj mestská
časť sa zhodujú,
že súčasný stav je
nevyhovujúci a treba
ho riešiť.
mi Zamestnanci
pribudla dopadová plocha z plastových
zatrávňovacích
miestnej
samosprávy tvárnic.
Výmenou
prešla aj herná zossa preto dohodli
tava
na
Matejkovej,
s architektkou a au- ktorá postupne
dosluhovala.
Na jej mieste je už
torkou originálneho
osadená
samostatná
návrhu revitalizácie dvojhojdačka
so
sedákmi pre
malé i väčšie deti a
Ovsištského
námestia
herná
zostava
so
šmykľavkou. Pod
Tamarou Reháčkovou
oboma
prvkami
sú
samozrejmosťou
na zmene uvedeného
chodníka
aj
dopadové
plochy,
ktoré vyhovujú
tak, aby už ďalej nepredstavoval
bezpečnostným
normám.
Dúfame, že
prípadné ohrozenie
pre peších.
obe
ihriska
potešili
deti
a
budú
im doPodľa dohody a nového návrhu
bre
slúžiť.
od architektky príde k zúženiu
Foto:
MiÚ
chodníka a výmene -ab-;
imitácie
dreva
za terasové platne, ktoré tvoria
centrálny chodník pozdĺž celého
námestia. Vďaka tomu, že sa
použije rovnaký materiál aký už na
námestí je, nepríde k žiadnemu estetickému znehodnoteniu. Zvyšnú
časť plánovaného revitalizovaného
chodníka bude tvoriť trávnatý
porast. Týmto spôsobom nepríde
k poškodeniu koreňov topoľov.
Táto etapa revitalizačných prác je
predbežne plánovaná na mesiac
november.
Druhú etapu budú tvoriť
prevažne práce súvisiace so starostlivosťou o zeleň. Tie prebehnú
budúci rok. Ide o úpravu kríkových porastov a tiež o potrebné
orezy stromov. O revitalizácii
bude mestská časť informovať
prostredníctvom svojej webovej
stránky a tiež prostredníctvom informačnej tabule, ktorá na námestí
pribudne.
jk

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
www.karlovaves.sk

vitnúce lúky, ktoré vysadila
Karlova Ves na Kempelenovej, Čavojského, Perneckej či Karloveskej ulici, potešili
túto jar a počas leta mnohých Karlovešťanov. Viacerí sa obrátili na
úrad s otázkou, kde je možné získať
takéto kvitnúce zmesi. Vrecká
semien sú stále k dispozícii v podateľni miestneho úradu. Ak máte
pri svojom dome kus zelene, ktorá
sa nekosí, je to vhodné miesto, aby
ste divoký trávnik upravili a zasiali
doň kvitnúcu zmes.
„Prosíme Karlovešťanov, aby si
zobrali jedno vrecko, iba ak majú k
dispozícii päť metrov štvorcových.
Taktiež si musia pripraviť pôdu na výsev. Je to podobné, ako keď sa chystajú siať trávu. Pôdu musia zrýľovať a
dôkladne odburiniť. Vo vrecúškach
sa skrýva zmes semienok na kvitnúcu lúku. Keďže neobsahuje šľachtené
letničky, môžu ju vysiať aj na jeseň a
ušetria si prácu s polievaním. Samozrejme, dá sa vysiať aj na jar, len vt-

edy už treba polievať,“ vysvetľuje
Katarína Klimová z Bratislavského
regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).
Ako ďalej upozorňuje, na niektoré druhy si bude treba počkať, ale
trpezlivosť kvety prináša. Je však
dôležité, aby neboli semienka vysiate na miestach, ktoré sa pravidelne
kosia. Siať je treba iba do pripravenej
pôdy, semienka voľne rozhodené do
trávnika majú veľmi malú šancu, aby
sa uchytili. Kvitnúce lúky sú súčasťou
projektu Interreg SK-AT Kvitnúca
krajina pre motýle na Slovensku a v
Rakúsku.
-mš-; Foto: MiÚ
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Poliklinika Karlova Ves

OČNÁ
AMBULANCIA

PRE DETI A DOSPELÝCH

• Poskytujeme komplexné vyšetrenie
zraku v plnom rozsahu
DETI OD 0. ROKOV A DOSPELÍ
• Prijímame nových pacientov
• Možnosť objednať si termín
vyšetrenia (telefonicky v čase:
11.00 – 12.00 hod., alebo
e-mailom)

3. posch, amb. č. 326
Kontakt: 02/6026 4122
e-mail: lamalens9@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Po: 8.00 – 14.30
Ut: 8.00 – 14.00
Str: 11.00 – 17.00
Št, Pia: 7.30 – 14.00
K ARLOVESKÉ NOVINY7

Po stopách hrdinov
Kamil Brečka je učiteľom na Základnej škole Dudova v Petržalke, kde vyučuje telesnú a výtvarnú výchovu.
Na Petržalke oceňuje najmä ticho, veľa zelene a možnosti športového vyžitia. Za hrdinu sám seba nepokladá,
aj keď by pokojne mohol. Zdolal totiž pre mnohých najnáročnejšiu turistickú trasu na Slovensku, siahajúcu
od Duklianskeho priesmyku na severovýchode až po Devín na západe. Reč je o Ceste hrdinov SNP, 750
kilometrov dlhej turistickej magistrále, ktorú sa Kamilovi a jeho kamarátovi Patrikovi podarilo prejsť za 24 dní.

ROZHOVOR

Slovensko ponúka bohaté
možnosti pre turistov. Prečo
si sa rozhodol práve pre Cestu
hrdinov SNP?
Obdobie letných prázdnin
som sa snažil využiť naplno.
Koronavírus spôsobil, že nám
zavreli hranice a ja ako vášnivý
cestovateľ som začal vymýšľať
náhradný plán. Zvažoval som
viaceré možnosti, keď som pri
hľadaní na internete narazil na
Cestu hrdinov SNP. Začal som si
o nej zisťovať čo najviac informácií v rôznych článkoch. V duchu
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som si hovoril, že zdolávať 32
kilometrov denne takmer jeden
mesiac je predsa tvrdý oriešok aj
pre fyzicky zdatného človeka, no
na druhej strane bolo pre mňa veľkým lákadlom prejsť najznámejšiu
a najnáročnejšiu trasu na Slovensku. Keď spolužiak z vysokej školy
Patrik súhlasil, že bude mojím
„parťákom“, bolo rozhodnuté.
Za dva dni sme boli zbalení a stáli
s dvomi batohmi na poľských
hraniciach v Dukle.

Si síce vášnivým cestovateľom a turistom, nemal si ale aj
napriek tomu obavy ako cesta
dopadne? V prírode predsa číha
na človeka veľa nebezpečenstva
a nástrah.
Nemôžem povedať, že by som
mal vyslovene strach. Prírody ako
takej sa nebojím a viem, čo môžem
od nej očakávať. Sám som vyrastal
na samote pri lese na Záhorí, kde
široko-ďaleko nič nie je. Určite
som však mal rešpekt. Nikdy
predtým som v horách nenocoval
dlhšie ako jeden deň. Teraz som

musel počítať s niekoľkými nocami v stane za každého počasia.
V prírode platí pravidlo niečo za
niečo. Za krásne výhľady sme
veľakrát zaplatili bolesťou a zlým
počasím. Našťastie sme nezažili
také extrémy, ktoré by nás od pokračovania v ceste odradili.
Svoju cestu si s Patrikom
odštartoval v Duklianskom
priesmyku. Ako dlho vám trvalo
prejsť Cestu hrdinov SNP?
Cestu hrdinov SNP sme prešli
za 24 dní. Po jedenástich dňoch

FOTO: archív Kamila Brečku
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kompenzovala rozprávkovými
výhľadmi a božským tichom.
Tešili sme sa zo stretnutia s kamzíkmi, z diaľky sme pozorovali
skupinku troch vlkov, cez cestu
nám prebehlo stádo osemdesiatich
diviakov. Keď nás po náročných
dňoch privítala reštaurácia, kde
sme si pleskli tri chody, pivko, dobili mobil, prečítali v novinách čo
nového vo svete, s úsmevom sme
pokračovali ďalej. Okrem toho, zlé
dni sa dajú zvládnuť, pokiaľ máte
vedľa seba správnu osobu, ktorá
sa na veci pozerá s nadhľadom
a optimizmom.

FOTO: Ivana Vrábľová

ROZHOVOR

chodenia sme si však museli dať
pauzu, pretože sa začala ozývať
bolesť kolien. Boli sme práve
v Kvačianskej doline na Liptove,
kde sme strávili jeden deň ničnerobením. Druhú pauzu sme mali po
ďalších jedenástich dňoch v Trenčianskych Tepliciach, kde sme si
užili tamojšie kúpele. Bežne sme
vyrážali o piatej ráno po východe
slnka a končili o ôsmej večer,
čo dalo našim nohám poriadne
zabrať. Náš prejdený denný
limit bol 32 kilometrov, po
zdolaní náročnejších trás sme
už boli natoľko rozhýbaní, že
sme prešli aj dlhšie trasy.
Čo potrebuje mať turista
zbalené, aby zvládol 750 kilometrov za jeden mesiac?
Na zbalenie som mal ledva dva
dni, takže nebol čas na špeciálnu
prípravu. O Ceste hrdinov SNP
som prečítal veľa článkov s odporúčaniami od ľudí, ktorí cestu absolvovali, a vďaka nim som vedel,
čo všetko potrebujem k prežitiu
v prírode. Čím menej kilogramov
na pleciach, tým menšia záťaž pre
nohy, preto môj batoh obsahoval
len to najpodstatnejšie. V prvom
rade to bol ľahký stan, spací
vak a kvalitná obuv. Oblečenie
som obmedzil na čo najmenšie
množstvo. Pár tričiek, ponožiek

a krátkych nohavíc sme si pri každej výstup na vrch Žobrák v pohorí
možnej príležitosti prali. NepoČergov, Pipítku vo Volovských
chybne najdôležitejšou súčasťou
vrchoch, Baran a Vápeč v Strážovvýbavy každého turistu je voda,
ských vrchoch. Zdolať ich bol pot
ktorej zdrojom boli dostupné
a drina. Táto cesta vám dá bolesti
pramene.
Energiu
v nohách, o akých
sme si dodávali enerste nemali ani
Vyjsť z komfortnej
getickými tyčinkami, zóny je náročné, ale predstavu a zároveň
zahriali nás instantné
každý deň možnosť
po návrate domov
polievky a zasýtila
zbierať jahody,
si začnete vážiť
lovecká saláma aj
maliny a čučoriedky.
každú maličkosť.
klobása. Zásoby sme
Tým chcem povedopĺňali aj v horských chatách, kde dať, že človek sa musí na ťažké
sme si vždy za odmenu dopriali
situácie vždy pozrieť aj z tej lepšej
normálne jedlo, kúpanie v potostránky.
koch sme vymenili za teplú sprchu
a stany za nocľah v posteli. Šťastie
Prejsť kompletný úsek Cesty
treba mať aj na ľudí a my sme
hrdinov SNP teda nie je pre
ho mali. Na východe krajiny nás
každého a vyžaduje si veľa
príjemne prekvapila pohostinnosť
sebazaprenia...
miestnych dedinčanov. NezabudZažili sme momenty, keď
nem na to, ako nás pozvali na
sme si siahli na dno svojich síl.
domácu pálenku, prehodili s nami
Zaťažkávacou skúškou pre nás
pár slov a na cestu nám pribalili
boli daždivé dni, počas ktorých sa
fľaše plné vody, dokonca vrecko
celá cesta zmenila na melanchojabĺk, ktoré sme jedli dva dni.
lické kráčanie v pršiplášti. Brzdila
nás bolesť – raz bolelo koleno,
Celkovo trasa prechádza
inokedy bedro, rameno, achilovka.
najmä horami a miestami kopíOtlaky sme po piatom dni nevníruje aj horské hrebene. Spomemali, stali sa už len nepohodlnými
nieš si na najnáročnejšie výstupy? spolucestujúcimi. Lyžiarske svahy
Nízke Tatry sa vzhľadom na
sa s boľavými nohami zrazu javili
veľkú nadmorskú výšku javili ako
ako najnáročnejšie úseky. Zabrať
strašiak, no práve naopak, nižšie
nám dali aj rýchle zmeny počasia
kopce nám dali zabrať oveľa viac.
a komáre. V konečnom dôsledku
Najnáročnejším pre mňa bol strmý nám tieto ťažkosti príroda vy-

Zdolať Cestu hrdinov SNP
je snom mnohých Slovákov.
Máte pre nich nejaké užitočné
rady, ako ju zvládnuť bez
komplikácií?
Jednoznačne odporúčam
investovať do kvalitného výstroja.
Oplatí sa zadovážiť si ľahký stan
s váhou do dvoch kilogramov,
praktický nepremokavý vak a pohodlnú obuv pre náročnejšie aj
menej náročné cesty. Bez toho aby
ste mali naštudovanú trasu a miesta
s prameňmi určite nechoďte. Samozrejme, na zvládnutie celej trasy
je potrebné byť aspoň trochu fyzicky zdatný a mať skúsenosti s turistikou. Okrem fyzickej zdatnosti
pomáha pripraviť na zmenu aj
psychiku. Človek musí prijať fakt,
že počas niekoľkých týždňov bude
žiť v lone prírody, bez všetkých
vymožeností, na ktoré je v bežnom
živote zvyknutý. Znamená to aj
obmedzenie kontaktu s blízkymi,
stále to isté jedlo, nekvalitný spánok a únavu. No potom sú tu tie
pozitívne veci ako prírodné krásy
a zážitky, ktoré vám už nikdy nikto
nevezme. Vyjsť z komfortnej zóny
je náročné, ale po návrate domov
si začnete vážiť každú maličkosť.
Za 24 dní som prešiel Slovensko
a zistil som, že máme najkrajšiu
krajinu na svete. Videl som, že
podať ruku je vždy lepšie ako zavrieť dvere. Že nechať prírodu na
pokoji sa oplatí. A určite o tom vie
aj tých 200 chrobákov, ktoré som
nezašliapol, ale radšej som zmenil
krok. Nebolo najkrajšie miesto,
ani najlepší výhľad. Bola to jedna
cesta. A určite stála za to.
mh
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Súťaž je vyhodnotená; ceny,
a bolo ich požehnane, sú rozdané.
Prvýkrát v histórii súťaže Petržalských súzvukov, ktoré už 31. rok
vyhlasuje Miestna knižnica Petržalka, si porotcovia, tento rok
v zložení básnik Erik Ondrejička, spisovateľka Marta Hlušíková a propagátor literatúry
Dado Nagy, nemohli s víťazmi
potriasť rukami a porozprávať
sa o prihlásených dielach tvárou v tvár.
Celkové znenie poradia, ale aj
slovné komentáre, v ktorých porotcovia ohodnotili dané práce a predstavili svoj názor, si tak súťažiaci

mohli vypočuť v priamom prenose,
ktorý sa konal 9.10. v pobočke
knižnice na Turnianskej 10.
Porotcovia, ale aj zástupkyne
Miestnej knižnice sa zhodli na tom,
že tentokrát šlo o silný ročník,
pretože: „aj práce mladších vekových kategórií dosiahli úroveň starších (dospelých
autorov)“. To bolo jedným z prekvapení, ktoré ich pri porotcovaní
tento rok postretli. Tým druhým
bol fakt, že sa do súťaže nahlásilo
menej prác s tematikou „korony“
ako očakávali.
Súzvuky Ferka Urbánka sú špecifickou literárnou súťažou preto,
že ponúkajú možnosť zviditeľniť

sa v literárnom svete nádejným
autorom všetkých vekových kategórií, čo potvrdil aj tento ročník
– najmladšia prihlásená účastníčka
má 8 rokov, najstaršia 91. Je preto
zrejmé, že sa porotcovia museli
prelúskať dielami všemožných kategórií, námetov, tém, čo napokon
činilo súčet 174 účastníkov, ktorí
sa zapojili do súťaže s 329-timi
prácami.
Z Petržalky sa podarilo úspešne
umiestniť Veronike Šepeľákovej,
Barbore Schönovej, Monike
Bančanskej, Kataríne Liptákovej
Jackovej, Terézii Schwartzovej a Liliane Marenčíkovej, ktoré získali

FOTO: Ivana Vrabľová

Petržalské súzvuky
po 31. raz, a predsa inak
ocenenia a uznania za svoje prozaické diela. Všetkým oceneným
samozrejme gratuluje aj redakcia
novín Naša Petržalka.
Mestská časť Petržalka
patrične oceňuje neoceniteľný
podiel pedagógov v Petržalke na
literárnom rozvoji detí, a preto
udelila na čele s vicestarostkou
Lýdiou Ovečkovou pochvalné
uznania za aktívnu a úspešnú prácu
s deťmi pri rozvoji ich literárnych
snáh školám ZŠ Budatínska 61,
ZŠ Dudova 2, ZŠ Gessayova 2,
ZŠ Tupolevova 20, Gymnáziu
Pankúchova 6, SPŠ Farského 9
a Súkromnej ZŠ Felix.
iv

Knižnica získala nový rozmer

KULTÚRA

V čase vydania tohto čísla síce
pobočky Miestnej knižnice museli
dočasne uzavrieť svoje brány
z dôvodu zákazu vychádzania od
soboty 24.10., už aj pred ním sa
však prispôsobili situácii tak, aby bol
samotný proces vypožičania kníh,
ale aj návštev čitateľov bezpečné.
Počas letných dní sa zdôraznila
potreba organizovania podujatí
v exteriéri, napríklad v pobočkách
s vnútroblokovým priestorom,
čo si prirodzene vyžiadalo zvýšenú
starostlivosť o exteriéry. Ako nám
uviedla riaditeľka Katarína Bergerová,
vďaka tomu knižnica preskúmala svoj
potenciál v tejto oblasti, čím získala
úplne iný rozmer.
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Donedávna neštandardná
bola požiadavka na sanitárnosť
požičiavaných kníh, kvôli čomu sa
čakanie na vypožičanie predĺžilo
o tri dni, slúžiace na tzv. „karanténu“ s cieľom zbaviť sa možných
rizík. Zároveň však knižnica vyšla
v ústrety čitateľom tým, že si počas
tohto času môžu knihu zarezervovať elektronicky.
Najväčším projektom knižnice je
momentálne revitalizácia priestorov
pobočiek na Vavilovovej ulici 24
a 26. Počas leta sa uskutočnili
dobrovoľnícke brigády, ktoré
napomohli k vytvoreniu funkčného
exteriérového prostredia na terase,
ďalšou zmenou v najbližšom čase

bude výmena okien. Na základe
stretnutia s architektom získala
knižnica Overovaciu štúdiu, ktorá
bude na budúci rok slúžiť ako podklad pre projekt prestavby. Momentálne sa tento participatívny proces
nachádza vo fáze riešenia rozpočtových otázok a ich schvaľovania.
Dôležitou súčasťou projektu
sa stal aj dotazník pre čitateľov,
z ktorého vzišla nespokojnosť so
zastaraným vybavením interiérov,
chýbajúcim sociálnym zariadením,
či neregulovanou teplotou, najmä
v lete. Naopak, medzi najčastejšie
priania sa zaradilo vybudovanie
svetlého, vzdušného, príjemného,
moderného miesta, kde by zároveň

bol aj priestor na prácu či odreagovanie. Medzi konkrétne požiadavky
sa zaradilo napríklad znovuotvorenie hudobnej sekcie, možnosť
premietaní na štýl letného kina,
založenie filmového klubu, či vytvorenie moderného culture hubu.
V rámci podujatí by sa najväčšiemu
počtu návštev tešili burzy kníh a LP
platní, workshopy, tvorivé dielne
a záujmové krúžky.
iv
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ŠPORT

Tenisové kluby sú na zimu pripravené,
koronavírus však zamiešal karty
O tenisové kurty v Petržalke nie je núdza.
Práve tu vyrástlo niekoľko tenisových hviezd
svetového formátu. Aké možnosti majú ich
nástupcovia počas blížiacej sa zimnej sezóny?
Najväčšie miestne kluby nám v odpovediach
na štyri identické otázky porozprávali viac
o svojich začiatkoch, pripravenosti na zimnú
tenisovú sezónu či dopadoch pandémie na ich
fungovanie:
1. Povedzte nám niečo o vašej tenisovej
škole.
2. Koho z vašej hráčskej základne, tej
minulej i súčasnej, by ste radi spomenuli?
3. Na koľkých kurtoch je možné trénovať v letnej a v zimnej sezóne?
4. Ako na záujem o tenisové tréningy
vplýva súčasná pandemická situácia?

TK Jednotka, Prokofievova 5

ŠPORT

1) Sme klub s celoslovenskou pôsobnosťou.
Máme 16 titulov z majstrovstiev Slovenska, tiež
reprezentantov SR. Vychovali sme hráčov, ktorí
hrajú v súčasnosti v Národnom tenisovom
centre.
2) Spomeniem Rebeccu Šramkovú, fedcupovú reprezentantku a tiež Krištofa Minárika, ktorý pôsobí v Národnom tenisovom centre. V kategóriách do 12 a 14 rokov máme
hráčov medzi najlepšou štvoricou v rámci
národného rebríčka. Sú teda v reprezentáciách mládežníckych kategórií.
3) Počas zimnej sezóny máme k dispozícii 4 kurty, počas letnej je to 10 kurtov.
4) Koronavírus ovplyvnil ľudí v maximálnej
miere. Tenis a šport všeobecne nie sú vôbec zabezpečené, neprichádza žiadna pomoc od štátu
a zväzu. Príjmy ľudí sa ochromili, začali sa báť,
a tak tréningy neprebiehajú v takej miere, akú
si vyžaduje súčasný trend vývoja tenisu. Čím,
pochopiteľne, išla výkonnosť výrazne nadol.

TK Slávia STU Bratislava,
Májová 21

1) TK Slávia STU Bratislava bol založený
v roku 1994. Je občianskym združením, ktoré
aktuálne registruje do 300 aktívnych hráčov. Klub
sa dlhodobo umiestňuje v celoštátnom rebríčku
STZ na 1. alebo 2. mieste, čo sa týka dosiahnutých
výsledkov a práce s mládežou. 3 roky po sebe sme
víťazmi mužskej tenisovej extraligy.
2) Za roky existencie klubu sa špičkovým
trénerom v našom klube podarilo vychovať
svetových hráčov, akými sú a boli: Ján Krošlák,
Daniela Hantuchová, Norbert Gombos, Martin
Kližan a Janette Husárová. Aktuálne v klube
trénujú hráči, ktorí sú v mládežníckych rebríčkoch na popredných miestach.

FOTO: Dávid Pavlík

3) V letnej sezóne disponujeme 10 antukovými dvorcami a 2 dvorcami s tvrdým povrchom. V zimnej tenisovej sezóne sa hrá tenis
v 3 nafukovacích halách so 7 dvorcami.
4) Pandémia COVID-19 v značnom rozsahu ovplyvňuje záujem o prenájom dvorcov
a tréningy, keďže mnoho ľudí uprednostňuje
izoláciu a má obmedzené finančné prostriedky
na športovanie.

TŠP - Tenisová škola Petržalka
Kurek & Kratochvíla, Nobelovo
námestie 6 a Dudova 2

1) Naša škola je na Dudovej už 19, možno
20 rokov. Začali sme s deťmi, v úvode boli vybudované 4 kurty. Keďže vznikla potreba rozširovať sa, vďaka úveru sme pridali aj kurty na
Nobelovom námestí. Pripravujeme aj renováciu
šatní a možno časom aj vybudovanie antukovej
dvojhaly na Dudovej, ktorú si klienti dlhodobo
pýtajú. Aktuálne ročne organizujeme 30 turnajov vo všetkých kategóriách, od najmenších
až po seniorov.
2) Sústredíme sa hlavne na mládež a snažíme sa
vychovať reprezentantov pre Slovensko. Príkladom
sú Matej Maruščák či Filip Kratochvíla. V minulosti
tu trénovali viacerí známi hráči a hráčky, vrátane
Dominiky Cibulkovej. Sme radi, že u nás trénersky
pôsobí Vladimír Pláteník, ktorý spolupracuje aj
s našimi trénermi. Spomeniem Lenku Juríkovú
a Michala Milka.
3) V Petržalke máme v zime dva kryté kurty
s tvrdým povrchom, máme tiež štyri kryté antukové
kurty. V rámci letnej sezóny máme 14 kurtov.
4) Niektorí rodičia sa koronavírusu boja,
máme pokles počtu hráčov asi o 20%. Opatrenia
spĺňame nadštandardne. Keďže ide o kurt s veľkosťou 700 m2, pri počte maximálne štyroch hráčov ide o luxusný priestor. Zároveň však pokles
počtu detí o spomínaných 20% uvoľnil priestor
miestnym obyvateľom. Vznikla nám teda nová
klientela, ktorá zaplnila uvoľnený priestor.

Tenisový klub Slávia Právnik,
Tematínska 3:

1) Klub vznikol ešte v 80-tych rokoch, má
slávnu históriu. Získali sme tiež viacero extraligových titulov. Trénujú tu tréneri so svojimi
zverencami či deťmi, no v klube týchto hráčov
zapísaných nemáme.
2) V minulosti tu hrávali fedcupové reprezentantky Eva Fislová a Martina Suchá. Z mužov spomeniem Michala Mertiňáka či Ladislava
Švarca.
3) V rámci letnej sezóny máme päť vonkajších kurtov, k dispozícii sú tri halové kurty
vhodné aj pre zimnú sezónu.
4) Po uvoľnení opatrení v apríli prišlo
celkom plné leto, myslím si, že hralo pomerne
dosť ľudí. Teraz je potrebné redukovať skupinky detí, no je fajn, že povolili aspoň tých 6
ľudí.

TK Pro Set,
Vlastenecké námestie 1

1) Fungujeme už od roku 1996. Ako klub
robíme amatérske turnaje, teraz je to pochopiteľne zastavené. Momentálne u nás trénuje
Tenisová akadémia Edmunda Pavlíka z Banskej
Bystrice. Sú tu tiež moji hráči, ktorí hrali za náš
klub v rámci Slovenského tenisového zväzu
a teraz sa o klub starajú.
2) Ide o hráčov v rámci spomínanej akadémie Edmunda Pavlíka, trénujú tu deti vo veku
9-10 rokov. Ak pokročia, posúvajú sa iným
trénerom. Pro Set zastrešuje hráčov, ktorí nespadajú pod túto akadémiu.
3) V letnej sezóne sme na 4 antukových
kurtoch, na zimu sme tieto kurty zastrešili nafukovacou halou.
4) Myslím si, že dopad pandémie pocítil
každý. Teraz bol vyhlásený núdzový stav, no tenis bol zaradený medzi tie menej rizikové aktivity. Sme milo prekvapení, že ľudia teraz chodia
športovať a pochopili, že potrebujú pohyb.
dp
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Už čoskoro budeme poznať členov
Petržalského mládežníckeho parlamentu

Pred necelými dvoma týždňami
skončila možnosť pre mladých
ľudí od 15 do 30 rokov, ktorí majú
trvalý pobyt v Petržalke alebo tu
študujú, prihlásiť sa do Petržalského mládežníckeho parlamentu.
Záujem o pôsobenie v tomto poradnom orgáne miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti
prejavilo vyše 40 záujemcov, ktorí
spĺňali všetky podmienky pre registráciu. Maximálny počet členov
Petržalského mládežníckeho parlamentu je 20, preto má hodnotiaca
komisia pred sebou neľahkú úlohu.
Každý z registrovaných záujemcov
je totižto aktívny v rôznych oblastiach. Čo sa týka vekovej kategórie,
prevláda mládež vo veku od 23
do 30 rokov. Ostatné kategórie sú
však v tesnom závese. Pri miestnych častiach je už rozdiel o niečo
väčší. Tu dominujú registrovaní
záujemcovia z miestnej časti Háje,
ktoré prevládajú nad Lúkami
a napokon Dvormi s 5 záujemcami
naviac. Vybratím, resp. zvolením
samotných členov do Petržalského
mládežníckeho parlamentu (ďalej
PMP) to však nekončí. Členovia
mládežníckeho parlamentu si
medzi sebou zvolia predsedníctvo.
Naprázdno neskončia ani uchád-
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zači, ktorí sa medzi členmi PMP
neocitnú. Pre nich sa otvára možnosť vzniku pracovných skupín,
ktoré budú poradným orgánom
mládežníckeho parlamentu. Súčasťou pracovných skupín budú tiež
členovia pracovnej skupiny, ktorí
pracovali na vzniku Petržalského
mládežníckeho parlamentu.
To, že Petržalský mládežnícky
parlament má zmysel dokazujú aj
dobré príklady z praxe po celom
Slovensku. Tým najbližším príkladom je už dnes neaktívny Mestský
parlament mladých hlavného
mesta SR Bratislavy, ktorý v čase
svojho fungovania zastrešoval
množstvo kultúrno-spoločenských
aktivít v Bratislave. Za zmienku
stojí napríklad projekt Namaľuj
ciTy!, ktorého cieľom bolo premeniť bežný, nie príliš príťažlivý
vzhľad zastávok mestskej hromadnej dopravy na hravejšiu a pre
danú lokalitu výstižnejšiu verziu.
Za ďalší pozitívny príklad aktívnej
spolupráce mládežníckeho parlamentu hlavného mesta s inými
subjektmi, ale predovšetkým so
samosprávou, bola ambícia kandidatúry Bratislavy za hlavné mesto
kultúry pre rok 2018. Aj keď táto
kandidatúra nakoniec nevyšla, po-

darilo sa vďaka nej združiť viaceré
občianske združenia, mládežnícke
organizácie a viacero aktívnych
ľudí. Preto aj pri vzniku PMP
pristúpila mestská časť k vytvoreniu priestoru pre inšpirácie, ktoré
môžu pomôcť Petržalskému mládežníckemu parlamentu vydať sa
tým správnym smerom. Spoločne
s IUVENTOU – Slovenským
inštitútom mládeže – zorganizovali
prípravné stretnutie, ktorého sa
zúčastnili zástupcovia mládežníckych parlamentov z Bardejova,
Považskej Bystrice, zástupcovia
petržalskej samosprávy na čele so
starostom Jánom Hrčkom a zástupcovia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Počas
stretnutia predstavili zástupcovia
mládežníckych parlamentov svoje
aktivity a priblížili zúčastneným,
akým spôsobom fungujú a spolupracujú so svojimi samosprávami.
Následne sa pracovalo v skupinách, ktoré dávali dokopy nápady,
ktoré mohli neskôr členovia
Petržalského mládežníckeho parlamentu aplikovať.
Momentálne budú všetky prípravné aktivity potrebné pre chod
PMP prebiehať online. Touto
cestou chce petržalská samospráva

nastaviť procesy tak, aby malo zloženie mládežníckeho parlamentu
dostatočný priestor na voľbu
svojho predsedníctva a prípravu
aktivít, ktoré by chceli v dohľadnej
dobe alebo po pandémii realizovať. Celé fungovanie PMP bude
záležať od aktivity jeho členov.
Mestská časť je však pripravená
v rámci možností ich podporovať.
Petržalský mládežnícky parlament považuje samospráva za
dôležitý, pretože mládežnícka
politika by sa nemala robiť iba od
stola. Petržalka poskytne zástupcom PMP aj komunikačné kanály,
ktoré vznikli pre účel hľadania
záujemcov. V tomto prípade pôjde
o jednotnú e-mailovú adresu
a Facebook fanpage. Spôsob
komunikácie si budú noví administrátori riešiť vo vlastnej réžii. Aj tu
však platí, že im poradné orgány,
rovnako ako aj členovia pracovnej
skupiny, budú plne k dispozícii.
Cieľom počas fungovania parlamentu bude zapojiť do aktivít,
ktoré členovia PMP pripravia, čo
najväčší počet mladých ľudí.
Pre novinky ohľadom Petržalského mládežníckeho parlamentu
sledujte www.petrzalka.sk/pmp/.
jk
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Spoločnou cestou k trvalo udržateľnej
spoločnosti – „Spoločne EKO“

EKO OKOM

V rámci projektu “Spoločne
EKO”, ktorý inicioval začiatkom
roka starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka, sa vám po dlhšej
prestávke spôsobenej korona krízou radi pripomíname s novinkami
z uplynulých mesiacov.
Ešte začiatkom marca sa nám
podarilo uskutočniť dva workshopy v spolupráci s neziskovou
organizáciou BROZ a odbornou
hosťkou Katarínou Klimovou
na tému „Záhradné Oázy a život
v nich“ pre viac ako 30 učiteľov
a riaditeľov našich materských
škôl. Workshop sa konal v inšpiratívnych priestoroch miestnej
knižnice na Prokofievovej ulici.
Ďalším krokom bolo
v spolupráci so zúčastnenými
učiteľmi vypracovanie žiackych
návrhov záhrad. Žiaci mali za
úlohu nakresliť aké prvky by
do záhrady umiestnili a kde.
Účasť na workshope dala učiteľom možnosť získať konkrétnu
podporu zo strany mestskej časti,
ktorá im po vypracovaní a odoslaní
projektu zabezpečuje potrebné
materiály na realizáciu ich projektu – od semienok rastlín cez
náradie až po vyvýšené záhony či
kompostéry.
Aj druhý októbrový seminár sa
tešil záujmu viac ako 30 učiteľov.
Vzhľadom na pandemické opatrenia sme sa rozhodli presunúť
workshopy do online priestoru

FOTO: pixabay.com

a posledný októbrový týždeň zrealizovať dva online webináre. Tentokrát sme vzhľadom na upršané
novembrové počasie zvolili tému
„Záhradný dážď“ – spoznávanie
vodných prvkov v záhrade a kreativita pri zachytávaní a využívaní
dažďovej vody. Odborným hosťom a garantom témy bola bývalá
regionálna koordinátorka projektu
Zelená škola, lektorka environmentálnej výchovy, permakultúrna
dizajnérka a lektorka projektov
školských záhrad Ing. Paulína
Urdová. V najbližšom období sa
budeme opäť tešiť na kreatívne

návrhy záhrad z dielne žiakov
materských škôl aj ich následnú
realizáciu.
Celkovou snahou projektu
„Spoločne EKO“ je posilnenie
osvety v oblasti udržateľného rozvoja a nových kompetencií v rámci
cieľov OSN na pôde materských
škôl. Cez sériu tematicky ladených
workshopov je snaha priblížiť pedagógom nové trendy a možnosti
aplikovanej environmentálnej výchovy, ktoré môžu hneď so žiakmi
aj realizovať a získavať tak od
mestskej časti potrebný materiál.
Pozitívnym vedľajším účinkom

je aj vytváranie lokálnej komunity
aktívnych a zaangažovaných pedagógov, ktorí majú záujem rozvíjať
konkrétnym spôsobom nielen seba
a svojich zverencov, ale aj okolie
materských škôl v Petržalke.
Cieľom iniciatívy Spoločne
EKO je zároveň pomôcť materským školám stať sa zelenými
škôlkami. Veľmi si preto ceníme
ochotu pedagógov zapojiť sa do
projektu.
koordinátorka projektu
Spoločne EKO:
Mgr. Dana Sumbalová
dana.sumbalova@petrzalka.sk

V Petržalke pribudne
ďalšia kvitnúca lúka
EKO OKOM

Po úspešnej realizácii prvej kvitnúcej lúky pri Draždiaku pokračuje
mestská časť Bratislava-Petržalka vo vysádzaní lúk v spolupráci s Bratislavským regionálnym združením BROZ v rámci
projektu „Interreg V-A SK-AT
Kvitnúca krajina pre motýle
na Slovensku a v Rakúsku“.
Druhá lúka bude vysadená už
túto jeseň v Ovsišti na ulici Marie
Curie Sklodowskej pri lesíku.

FOTO: Ivana Vrabľová

Veríme, že obyvatelia budú trpezliví, lúka vyrastie až na jar a bude
pastvou nielen pre naše oči, ale aj
„potravou“ pre dôležité opeľovače
(motýle, včely...).
Petržalka má v pláne postupne
vysádzať ďalšie kvitnúce lúky
a tiež počas kosenia ponechávať
malé nepokosené plochy pre hmyz,
ktoré napomáhajú k udržaniu
biodiverzity v meste.
Jana Hrehorová
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Poslanecký duel:

Rok parkovacej politiky v Petržalke

VS.

Michaela Kozáková
Dlhodobým problémom nielen Petržalky
je problém s parkovaním. Z pohľadu vodiča,
ktorý nemá kde zaparkovať, z pohľadu chodca
a cyklistu, ktorý nemá kde po chodníku prejsť.
Spočiatku som bola veľmi kritická k zavádzaniu
samostatnej parkovacej politiky v Petržalke,
keďže mi chýbali vstupné informácie pre jej zavedenie, ktoré by odzrkadlili skutočné potreby
a požiadavky. Na druhej strane zavedenie parkovacej politiky prispelo k získaniu niektorých
dát, ktoré poslúžia pre jej lepšie nastavenie.
Mnohé problémy však pretrvávajú a neodstránili sa. Aj dnes vidíme, že autá parkujú na
chodníkoch, v areáloch škôl, na spevnených
plochách, ktoré nie sú definované ako parkovacie miesta. Musím uznať, že parkovacia politika
pomohla vyriešiť problém vrakov, prípadne
dlhšie odstavených áut.
Parkoviská sa preriedili a vznikol dojem
vzdušnosti a možnosť zaparkovať.
Pri tvorbe parkovacej politiky je najdôležitej-
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šie si určiť hlavný cieľ, prípadne hlavné ciele.
Cieľom parkovacej politiky by mala byť
úprava verejných priestorov a zároveň zavedenie pravidla, že auto patrí na parkovacie miesto,
čím sa uvoľnia ostatné plochy, ktoré sa v súčasnosti využívajú na parkovanie.
V súčasnosti je veľa plôch v súkromných
rukách. Parkovisko je priestor, ktorý sa má
bez ohľadu na majetkový vzťah využiť na
parkovanie. V mnohých európskych mestách sa
v rámci parkovacej politiky ako užitočné ukázali
tzv. zdieľané parkovacie plochy bez ohľadu na
vlastníka. Podstatné je vybrať vhodné riešenia
a aplikovať ich v našich podmienkach. Preberanie celých schém a systémov je neúčelné.
Je potrebné hľadať možnosti, ako sa dajú čo
najefektívnejšie všetky parkovacie plochy využiť tak, aby boli v čo najväčšej miere vyťažené.
Riešením je nastavenie funkčného systému.
Veľké parkoviská sa nachádzajú pri mnohých
obchodných domoch, ktoré bývajú v nočných

Jozef Vydra
hodinách úplne prázdne. Komunikácia s veľkými firmami, obchodnými domami (kde sa
nachádzajú v mnohých prípadoch rampy) je
veľmi dôležitá z hľadiska plnohodnotného
využívania územia.
Ako ďalší nedostatok parkovacej politiky
vnímam fakt, že niektoré zamestnania začínajú
skôr ako o 8:00 ráno. Do tejto skupiny patria
napr. učitelia a lekári, ktorí sú týmto znevýhodnení pri dochádzaní autom za prácou.
Petržalská parkovacia politika bola zavedená
bez dopadu na financie Petržalčanov, čo beriem
ako veľké pozitívum. Horšie je to už so spomínanými ostatnými obyvateľmi Bratislavy, ktorí
dochádzajú do Petržalky za prácou. Petržalskú
parkovaciu politiku vnímam ako pilotný projekt, ktorý sa vyvíja, a preto si musíme stanoviť
ciele, ktoré nebudú ľudí rozdeľovať, ale budú
prospešné pre celú spoločnosť.
Michaela Kozáková
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V Bratislave sa počet registrovaných áut
takmer vyrovnal počtu obyvateľov s trvalým
pobytom. Situácii s parkovaním to určite neprospelo. V Petržalke ako v najväčšej mestskej časti
bola (a ešte stále je) situácia zložitá. Prieskum
ukázal, že máme takmer 36 000 parkujúcich vozidiel, ale legálnych parkovacích miest približne
28 000. Nové miesta boli potrebné hlavne
v noci, keď sa parkovalo kade–tade.
V Petržalke sme nechceli čakať, kým sa rozbehne celomestská parkovacia politika zastrešovaná magistrátom hlavného mesta, ktorá je už
teraz odložená o vyše trištvrte roka na október
2021. Chceli sme priniesť zlepšenie parkovania
pre občanov. Mestská časť začala od 1.11.2019
s pilotným projektom parkovacieho systému.
Zvýhodňuje rezidentov – obyvateľov s trvalým
pobytom. Keď sa začali vyznačovať prvé
regulované miesta – povestné modré čiary –
a registrácia obyvateľov a ich vozidiel, pribudlo
mnoho obyvateľov s trvalým pobytom. Viaceré
diskusie vopred odsudzovali celú snahu.
Výsledkom je, že po 11 mesiacoch je vyznačených a regulovaných 18 000 parkovacích
miest, ubudlo „cezpoľných“, ktorí si odkladali
svoje autá na parkoviskách v Petržalke pri
cestách za prácou do zahraničia, ubudli
vraky. Pribudli spokojní občania, i keď nie
všetci. Logicky, lebo značenie regulovaných
miest podľa normy a projektovej dokumentácie umožnilo vyznačiť iba legálne miesta.
Obyvatelia majú pocit, že im parkovacie
miesta ubudli. Neubudlo to, čo nikdy reálne
nebolo. To, že tam doteraz parkovali, bolo
možné vďaka tomu, že vyše 40 rokov neexistoval žiadny regulačný systém. Miest bolo
relatívne dosť. Autá pribúdajú, s MHD sa
všetko nedá zvládnuť, veď ako inak riešiť
umiestnenie detí v škôlkach v iných mestských
častiach?
Treba aj zmenu vo zvykoch ľudí. Že nebudú
musieť mať svoje auto stále na očiach alebo
nezaparkujú tesne pri vchode, ale možno o pár
metrov ďalej. Zvykové „právo na parkovanie“
za posledných 30 – 40 rokov je silný argument
pre všetkých, ktorým sa tento spôsob riešenia
nepáči. Ešte nie sme na konci, ale kde systém
funguje dlhšie, ľudia si zvykli a situácia sa
zlepšila. Aj keď nie všade a ešte nie úplne. Keď
pri výstavbe sídliska postavili 127 bytov a iba 27
parkovacích miest, zaparkovať tam 60 či 80 áut
je dnes nemožné. O pár ulíc ďalej je však často
dostatok miest. Napriek tomu sú prázdne, aj
v noci. Väčšina ľudí si zvykla a zvyká na nové
pravidlá, najhoršie ohniská s nedostatkom miest
sa začínajú riešiť. Pribudnú nové kapacity, od
nového roka nové pravidlá. Hlavná výhoda
ostáva: Petržalčania využívajú výhody rezidenčného parkovania bezplatne.
Jozef Vydra

PREDSTAVUJEME POSLANCOV

Ľuboš Kačírek
Do Petržalky som sa prisťahoval
v roku 1982 a odvtedy je mojím domovom. Najprv som býval s rodičmi
pri Chorvátskom ramene neďaleko
Veľkého Draždiaka, dnes mám bližšie na
Dostihovú dráhu. V Petržalke neďaleko
Lida sme však mali záhradu, takže som
už predtým poznal jej mnohé zákutia.
Vyštudoval som slovenčinu a históriu
na Filozofickej fakulte, kde v súčasnosti
aj pôsobím. Keďže sa venujem histórii,
prirodzene som sa zaujímal aj o dejiny
starej Petržalky. V komunálnej politike
sa pohybujem od roku 2010, keď som
sa stal ako neposlanec členom kultúrnej
komisie a v roku 2014 som bol po
prvýkrát zvolený za poslanca. Aktuálne
pôsobím v komisii školstva a komisii
kultúry, vďaka čomu prepájam moje obe
profesie – učiteľa a pracovníka v oblasti
múzejníctva a kultúrneho dedičstva.
Prepojením oboch oblastí som sa vďaka
spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka mohol spolupodieľať na príprave
cyklu výstav venovaných vzdialenej
i nedávnej histórii Petržalky. Za posledné
roky vzrástol záujem Petržalčanov
o miesto, kde žijú a ak sa tak stalo aj
vďaka týmto výstavám, tak som spokojný :-). Aj keď sa to na prvý pohľad
nezdá, Petržalka má viacero zákutí s cennými historickými a technickými pamiatkami a množstvo zaujímavých príbehov
zo svojej histórie, ktoré sa oplatí znova
objavovať a sprístupňovať verejnosti.

Z pozície predsedu školskej komisie sa usilujem
napomáhať ku skvalitňovaniu petržalských
materských a základných škôl, nielen ich technického stavu a modernizácii, ale aj zlepšovaniu
postavenia učiteľov. Najväčším problémom je
nedostatok miest v materských školách, kde sú
rozbehnuté viaceré možnosti na zvyšovanie ich
kapacít, ako prebudovávanie školníckych bytov
na triedy či získanie pôvodných budov MŠ do
správy mestskej časti a vrátenie ich pôvodnej
funkcie (napríklad budova bývalej budovy MŠ
na Hrobákovej č. 5). Nedostatok miest sa však
už dnes prejavuje aj na základných školách,
a to aj vďaka novej bytovej výstavbe na území
Petržalky, preto je v súčasnosti mojou prioritou,
aby sa plánovaná škola v časti Slnečnice dostala
do zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka.
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Pomôcky:
Raa, Uakit,
Lasik, PA,
Olama,
Noack

Člen
kráľovského dvora

Neodišiel,
zotrval

Odroda
pšenice

Osobné
zámeno

Lutécium
(zn.)

Náš starší
satirik

Púštne
zviera

Bľabot

Usadlosť

Košický
bridžový
klub
(skr.)

Označenie
veľkostí
batérii

Veľký dravý
vták

Opak tepla

1. časť
tajničky

Vložila

Exavolt (zn.)

Malý Oto,
meno Ota

FOTO: Pixabay.com

„Iba deti, blázni a veľmi
starí ľudia si môžu...“
(dokončenie je v tajničke)
- Sigmund Freud
Autor:
Vierka
Blahová

Odmotalo,
odkrútilo

Nekosím

Český
spisovateľ
(Jan, 19151970)

Spojka
(nech)

Ochranné
vrstvy
Oká,
po česky

Švédske
sídlo

Odvrknutie

Hliník (zn.)

Značka
tampónov

Čínsky
démon
sucha

Ruská rieka
Urobilo
udanie

Práceneschopnosť
(skr.)

Znášajú

Zavýjaj
Presne

Východoslovenská
rieka

Klesla, sadla
Dala
pokrývku

Veľké
konské
dostihy

Plesklo
(expr.)

3. časť
tajničky

Irena
(dom.)

Levoča
(EČV)

Náš karikaturista

Počnúc

Nemecký
hokejista

Plienil

Nudiť,
po česky

Pera (bás.)

Niekto

Európsky
veľtok

Udrela
nohou

Ruský
súhlas

Sídlo
v Turecku

Beznohý
plaz
Špongia

Ovinula

NAŠA
PETRŽALKA

2. časť
tajničky
4. časť
tajničky

Tu, v mieste
(kniž.)

Hanobenie
(zried.)

Frfli, hudndri

Typ písma
Bodavá
mucha

Citoslovce
praskania

Druh cukru
Poľovačka

Francúzske
mužské
meno

Český
hovorový
súhlas

Otec,
po maďarsky

Vertical Tab
(skr.)

Ego
Lítium (zn.)

Kŕmil sa

Túlaj sa
(expr.)

Hoci (kniž.)

Športová
zbraň

Vravel

Rhode
Island (skr.)

Levoča
(EČV)

Akváriová
rybka

Darovalo

Zlučovacia
spojka

Odlom

Strýko

Potreba
na šitie

Coca-Cola
(hovor.)

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.

