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Zdravotníci z Univerzitnej 
nemocnice sv. Cyrila a Metoda 
na Antolskej ulici v Petržalke sa 
musia pri snahe zachrániť cudzie 

životy báť o tie vlastné. Príde vám to 
normálne? Nám nie.

Ako nedávno informovala Polícia 
Slovenskej republiky, v jednom prípade 
sa muž pri odmietaní pľúcnej ventilácie 
vyhrážal nášmu lekárovi smrťou. Napo-
kon bol predsa len intubovaný, ináč 
by čochvíľa zomrel. 

V dru-
hom prípade došlo 

zo strany iného pacienta k fyzickému 
ataku na naše zdravotné sestry. Aj táto 
osoba aktuálne leží na pľúcnej ventilácii. 
V treťom prípade boli zase naše sestry 

ohrozované pacientom s nožom. Príde 
vám to normálne? Nám nie.

Veď aj vďaka pomoci našich petr-
žalských zdravotných sestier, bratov, 
lekárov a lekárok môžu ťažko chorí 
pacienti o vlastné životy aspoň zabo-
jovať. Nebyť zdravotníkov, už by na 
tomto svete neboli. Nemali by žiadnu 
šancu. A ak svoj boj prehrajú 
- čo 

sa, žiaľ, 
momentálne deje po-

merne často - môžu práve vďaka 
ich práci, nasadeniu a ochote aspoň 

v pokoji a slušne odísť z tohto sveta.
Konšpirácie, hoaxy, šírenie nenávisti 

a hnevu voči ľuďom, ktorí prisahali, 
že sa pokúsia chrániť životy iných, 
nepatria do žiadnej spoločnosti. A už 

Šírenie 
nenávisti 
a hnevu voči 
ľuďom, ktorí 
prisahali, 
že sa 

pokúsia 
chrániť 
životy iných, 
nepatria 
do žiadnej 
spoločnosti.

vonkoncom nie do slušnej spoločnosti. 
Nie je to normálne.

Blížia sa sviatky pokoja, no v slo-
venských nemocniciach a mnohých 

domác-
nostiach pokojné 

určite nebudú. Lebo v nich budú 
naďalej zomierať ľudia, naši blízki, 
priatelia aj známi, ktorí by mohli žiť. 
Myslime na to a s pokorou buďme 
vďační tým, ktorí za ich životy bojujú 
vo dne v noci a budú bojovať v mene 
všetkých slušných ľudí.

Týmto apelom podpísaní rázne 
odsudzujú nenávistné prejavy voči 
všetkým slovenským zdravotníkom 
a vyzývajú všetkých slušných ľudí 
k úcte a rešpektu voči nim.

Zdravotníkom patrí vďaka a obdiv, 
nie vyhrážky smrťou a nožom.

Bohatý kultúrny program sa pre pandémiu nemohol uskutočniť, ľudia 
sa však zapojili do aktivít na potešenie iných.

Vianočná Petržalka? Namiesto veľkej 
zábavy sa ukázali veľké srdcia



Ján Hrčka, starosta MČ Bratislava-Petržalka • Jana Hrehorová, 1. zástupkyňa starostu MČ Bratislava-Petržalka • Iveta Jančoková, 2. zástupkyňa 
starostu MČ Bratislava-Petržalka • Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy • Juraj Droba, predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja • Miroslav Dragun, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Pavol Škápik, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Lena Bočkayová, 
poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka • Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača • Lucia Tuleková Henčelová, starostka MČ Bratislava-Rusovce 
• Ľuboš Kačírek, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava-Petržalka • Soňa Hanzelová, riaditeľka MŠ 
Bulíkova 25 • Lucia Zvolenská, riaditeľka MŠ Holíčska 30 • Iveta Kulifajová, riaditeľka MŠ Haanova 9 • Hana Závodná, riaditeľka ZŠ Dudova 2 • 
Ľubomír Hrčka, predseda ŠK Run For Fun • Petržalská hokejbalová liga • Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA • Peter 
Drábik, dekan Obchodnej fakulty EUBA • Martin Pinček, viceprezident HC Petržalka 2010 • Branislav Kleinert, poslanec MČ Bratislava-Petržalka 
• Gabriela Fulová, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka • Peter Hochschorner, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Miroslav Behúl, poslanec MČ 
Bratislava-Petržalka • Ján Bučan, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Peter Cmorej, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Marek Mojto, prezident 
FC Petržalka • Alexandra Mamová, doubletrouble.sk • Jozef  Fischer, poslanec MČ Bratislava-Petržalka  • Ivan Halmo, poslanec MČ Bratislava-
Petržalka • Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka • Natália Podhorná, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka  • Anežka Papšová, 
pedagogička ZŠ Dudova 2 • Ľuboš Paller, pedagóg ZŠ Dudova 2 • Viera Némethová, metodička Miestnej knižnice Petržalka • Ján Karman, 
poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Zuzana Slováková, pedagogička ZŠ Dudova 2 • Miroslava Makovníková Mosná, poslankyňa MČ Bratislava-
Petržalka  • Tomáš Palkovič, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Drahan Petrovič, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Iveta Plšeková, poslankyňa 
MČ Bratislava-Petržalka • Marta Matejkinová, pedagogička ZŠ Dudova 2 • Branislav Sepši, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Pavel Šesták, 
poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Miloslav Šmíd, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Ľudovika Vyskočilová, zástupkyňa Rady školy na ZŠ Dudova 
2 • Jozef  Vydra, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Janka Chládecká, manažérka Univerzity 3. veku EUBA • Katarína Kovačičová, riaditeľka MŠ 
Macharova 1 • Daniela Palúchová, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka • Marcel Nemec, herec LA KOMIKA • Michala Kozáková, poslankyňa 
MČ Bratislava-Petržalka • Matúš Repka, poslanec MČ Bratislava-Petržalka • Renáta Raučinová, pedagogička ZŠ Dudova 2 • Erika Šimonová, 
predsedníčka ŠK JUVENTA Bratislava • Kristína Macková, predsedníčka ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA • Tibor Letko, predseda 
správnej rady Slávia Gymnastické centrum Bratislava • Monika Korenčiová, riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalka • Tatiana Kratochvílová, 
poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka • Jozef  Uhler, starosta MČ Bratislava-Jarovce • Diana Mosná, riaditeľka ZŠ Prokofievova 5 • Lýdia Ovečková, 
poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka • Jozef  Rybár, MiÚ Petržalka • Mária Halašková, MiÚ Petržalka • Dávid Pavlík, MiÚ Petržalka • Daniel Bernát, 
MiÚ Petržalka • Ivana Vrabľová, MiÚ Petržalka • Silvia Šimeková, MiÚ Petržalka • Petra Chudíková, MiÚ Petržalka • Monika Tereková, MiÚ 
Petržalka • Veronika Buchová, MiÚ Petržalka • Peter Mandák, MiÚ Petržalka • Juraj Benčík, programový riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalka 
• Lea Mrázeková, pedagogička ZŠ Dudova 2 • Valéria Fogašová, riaditeľka ZŠ Nobelovo námestie 6 • Anna Homolová, zástupkyňa riaditeľky, 
Miestna knižnica Petržalka • Marta Režnáková, riaditeľka ZŠ Budatínska • Beata Juríková, Petržalčanka • Katarína Vadovičová, MiÚ Petržalka • 
Elena Pätoprstá, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka a Podpredsedníčka BSK pre životné prostredie • Patra Bene, influencerka • Mária Sitárová, 
zástupkyňa rš. pre mimoškolskú činnosť, ZŠ Pankúchova 4 • Alena Lampertová, pedagogička ZŠ Dudova 2 • Ivan Uhlár, poslanec MČ Bratislava-
Petržalka • Radovan Jenčík, poslanec hl. mesta SR Bratislava a poslanec MČ Rusovce • Alžbeta Neuschlová, MiÚ Petržalka • Miroslav Macko, 
Petržalčan • Alena Lampertová, pedagogička ZŠ Dudova 2 • Etela Slováková, vychovávateľka ZŠ Dudova 2 • Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
• Darina Zemanová, MiÚ Petržalka • Miroslav Miko, Petržalčan • Ľudmila Vasile Hrubjáková, Petržalčanka • Drahoslava Kissova, tajomníčka ZŠ 
Turnianska 10 • Daniela Lengyelová, Akadémia policajného zboru v Bratislave a pribúdajú ďalší!
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ĎAKUJEME, že za slovenskými 
zdravotníkmi stojíte aj vy.

Ak sa chcete pridať, stačí nám dať vedieť na:

 podnety@petrzalka.sk |  bratislavapetrzalka
 0947 487 088 |  Mobilná aplikácia Petržalka

 Platforma Odkazprestarostu.sk



FOTO: Ivana Vrabľová

V decembri sa zvyčajne 
obzeráme dozadu v snahe 
pomenovať, čím sme si to 
prešli. Možno by mnohí 
urobili najradšej za rokom 
2021 hrubú čiaru a zabudli, 
ale skúsme ho pred tým 
ešte trochu zhodnotiť. 
Ako ho prežila Petržalka? 
Čo bolo nosnými témami 
a výzvami z pohľadu jej 
starostu a aké odpovede 
na to majú riaditeľky 
miestnych organizácií? 
Čo sa tento rok podarilo 
dosiahnuť a čo nevyšlo 
úplne podľa predstáv?  

1. Čo sa v tomto roku podarilo 
zrealizovať aspoň z väčšej časti 
k vašej spokojnosti (či už išlo 
o niečo plánované, alebo o neča-
kanú situáciu, ktorá si vyžadovala 
riešenie)? Čo sa, naopak, nepo-
darilo doriešiť podľa predstáv 
a z akých dôvodov?

Za jednu z najvydarenejších vecí 
považujem prevádzku mobilného 
odberového miesta, čo sme pôvodne 
neplánovali, ale zariadili sme to, 

keďže sa štát rozhodol, že obce 
majú testovať obyvateľov. Ucho-
pili sme to úspešne a ľudia boli 
spokojní. Z tých plánovaných 

vecí sa z väčšej časti podarilo rozšíre-
nie tried v materských školách. Tento 
rok sme mali rozšíriť kapacity o 10 
tried, aktuálne je to však len 6 tried. 
Žiaľ, 4 zvyšné meškajú z dôvodu 
pandémie a dodávateľa. Otvorené 
budú až od 10. januára 2022.

2. Čo považujete za hlavné 
témy a výzvy roku 2021 vo 
vzťahu k fungovaniu petržalskej 
samosprávy?

Rozširovanie kapacít MŠ, čo je na-
ozaj dlhodobý problém. Budúci rok 
by sme mali urobiť ešte ďalších 11 
alebo 12 tried, no zároveň by sme už 
mali vedieť zavŕšiť toto rozširovanie 
a sústrediť sa viac na skvalitňovanie. 

Ďalej je to parkovacia politika. 
Napriek tomu, že tento rok už mala 
mestská časť odovzdať parkovanie 
mestu, museli sme neplánovane ešte 
niektoré funkcie rozširovať.

Treťou vecou je samostatnosť 
MČ vo výkone verejnoprospešných 
služieb. Robíme si už prakticky 95 % 
činností vo vlastnej réžii. Sme naozaj 
sebestační, hoci to zatiaľ možno 
nebolo úplne vidieť vzhľadom na 
veľké množstvo vecí, ktoré bolo 
treba riešiť. Výrazne sa to však pre-
javí v budúcom roku.

3. Aké priority budú súvisieť 
s rokom 2022?

V roku 2022 by malo ísť 80 % in-
vestícií do kompenzácie investičného 
dlhu a do posledného rozširovania 
kapacít MŠ. Plánujeme prerobiť tri 
školské kuchyne. Máme 11 škôl, čo 

je 11 kuchýň, pričom pred mojím 
nástupom boli prerobené dve a po 
ňom ďalšie dve. V budúcom roku 
chceme urobiť tri. Plánujeme inves-
tovať aj do školských areálov, do 
vybavenia telocviční, rekonštrukcií 
toaliet a podobne.

Čiže jednou oblasťou je školstvo 
a ďalšou vecou je oprava chodníkov. 
Tých je veľa a mnohé sú v dezolát-
nom stave. V súčasnosti skúšame 
novú technológiu, aby sme ich mohli 
aspoň dočasne opravovať, kým 
budeme mať dostatočné finančné 
prostriedky a budeme ich môcť 
opraviť systémovo.

V budúcom roku by sme už mali 
vedieť pokosiť celú Petržalku za 5 
dní, takže sa nebude stávať, že kým 
sa ukončí jedna kosba, na miestach, 
kde sa začínala, už bude tráva opäť 
vyrastená. Takisto ideme vymeniť 
všetky smetné koše za nové. Mali by 
sa zároveň opraviť všetky lavičky, 
vyznačovať cyklotrasy…
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Rok 2021: karty opäť 
miešala pandémia
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Rok 2021 sa aj v kultúre niesol 
v znamení prvého lockdownu v zime, 
veľkej úľavy po skončení druhej 
vlny pandémie v máji, radosti počas 

celého leta a osláv života, ktoré 
vyvrcholili na počiatku jesene 
oslavami mestskej časti počas 
Dní Petržalky, a v znamení veľ-

kých reštrikcií a napokon úplného 
lockdownu kultúry v závere roka, 
na začiatku tretej vlny. Najviac nás 
zamestnávajú prudké a neočakávané 

zmeny situácie a nariadenia plné 
nepredvídateľných a často málo po-
chopiteľných opatrení.

Mimoriadne dobre sa nám v roku 
2021 podarilo ukončiť prestavbu 
a revitalizáciu priestorov DK Lúky 
– Klubovňa, Záhrada a priestor budú-
ceho TV štúdia. Veľmi sme spokojní 
so všetkými komunitnými aktivitami, 
ktoré sa v nových priestoroch, ale aj 
v celom DK Lúky od mája uskutoč-
nili pod novým vedením a s novými 

pracovníkmi DK. Podarilo sa nám 
úspešne naplniť program Kultúrneho 
leta v Petržalke a Dní Petržalky 2021 
a s veľkým záujmom a ohlasom sa 
stretli aj naša poznávacia súťažná hra 
Petržalskí pátrači a literárna súťaž 
KZP. Veľmi veľký ohlas mal aj pô-
vodný rodinný muzikál Alica v krajine 
zázrakov a so záujmom sa stretli i naše 
kurzy, krúžky a kluby. Žiaľ, ich rozbie-
hajúcu sa činnosť sme museli na jar aj 
na jeseň prerušiť kvôli nariadeniam.

Hlavnou témou roku bol Covid-19, 
s tým súvisiaca ochrana klientov a za-
mestnancov pred nákazou a šírením 
tohto vírusového ochorenia, a súčasne 
také fungovanie v rámci Strediska 
a našich pobytových zariadení, aby 
klienti pociťovali čo najmenej obme-
dzenia a úskalí tejto doby. Výzvou bolo 
nastaviť sa tak, aby sme sa nezacyklili 

v Covide-19, ale museli sme riešiť 
všetky bežné činnosti sociálnej sta-
rostlivosti, zároveň sme potrebovali 
v sebe nájsť dostatok energie na 

motiváciu zamestnancov pokračovať.
Teší nás, že sa nám podarilo zrea-

lizovať projekt vyvýšených záhonov 
pre klientov v spolupráci s Nadáciou 
SPP a dofinancovanie projektu za 
pomoci poslankyne MČ Petržalka 
Ľudmily Farkašovej. Tieto záhony pri-
niesli našim klientom radosť z vlast-
nej úrody, pookriali pri práci, zabudli 

na Covid aj na svoje stavy a zase 
raz zažili pocit užitočnosti, čo je pre 
nich veľmi motivačné a dôležité. 
Potešilo nás i finančné zabezpečenie 
prostredníctvom poslaneckej priority 
Ivana Halma v rámci zaobstarania 
kvalitného internetového pokrytia 
a Firewall zabezpečenia s počítačovou 
technikou pre potreby Strediska a na 
používanie softvérového systému Ca-
resee – „Starostlivosť, ktorú vidieť“. 
Poslanecká priorita Eleny Pätoprstej 
zase umožnila zakúpenie dvoch 
polohovacích sprchovacích vozíkov, 
ktoré nielen uľahčujú prácu opatrova-
teľkám, ale aj skvalitňujú život našim 
imobilným klientom. I v ťažkom 
období pandémie sa nám podarila 
plánovaná inštalácia klimatizácie 
v zariadení opatrovateľskej služby na 
Mlynarovičovej ulici. Vďaka Nadácii 
Tatra banka sa nám podarilo tento 

rok zrealizovať projekt „Sprievodca 
seniorov po Bratislave“, jazda vláči-
kom Blaváčikom bola pre všetkých 
krásnym zážitkom. 

Stredisko bolo úspešné a podpí-
salo zmluvu na základe schválenej 
žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na Ministerstve 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
v rámci operačného programu „OP 
ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora 
opatrovateľskej služby II. Požiadali 
sme o príspevok na 26 opatrovateliek 
na obdobie 24 mesiacov – od 
1. decembra 2021 do 30. novembra 
2023. Tento nenávratný príspevok 
je určený na oprávnené mzdové 
výdavky v celkovej výške 408 000 eur. 
Finančné prostriedky budú použité 
len na mzdy a odvody opatrovateliek, 
ktoré poskytujú sociálnu službu našim 
obyvateľom priamo v ich domácnosti.

Rok 2021 bol pre knižnicu neo-
čakávane zložitý. Všetci, ktorí v nej 
pracujeme, sme boli skúšaní po každej 
stránke pretrvávaním pandémie 
koronavírusu.

V mimoriadnych podmienkach 
bolo nevyhnutné sústrediť prácu 
na knižničné služby, ktoré sme 
boli schopní poskytovať aj napriek 
rôznym obmedzeniam. V rámci pod-
mienok bol umožnený voľný výber 

kníh, periodík, tlače. Dostupné 
bolo wi-fi pripojenie, internet pre 
verejnosť. Pomohol režim online 
objednávok, rezervácií kníh 

s termínom ich prevzatia. Záujem bol 
tradične o medziknižničnú výpožičnú 
službu. Využívaná je doteraz online 
registrácia nového čitateľa. Návody 
a postupy si môže každý nájsť na 
stránke knižnice.

Prispôsobiť situácii bolo po-
trebné aj knižničnú činnosť. Žiadne 
podujatie či projekt nebolo možné 
realizovať plnohodnotne, s predpo-
kladanými počtami účastníkov. Skú-

mali sme možnosti, hodnotili projekty 
pre deti a dospelých, rekapitulovali 
sme dovtedy používané metódy. 
Vyskúšali a naučili sme sa pripravovať 
a ponúkať programy v náhradných 
riešeniach, rozšírili sme ponuku do 
internetového priestoru. Delegovali 
sme na vybraných kolegov prácu 
s čitateľmi v online priestore. Bolo to 
náročné, no zvládli sme aj túto výzvu 
a podarilo sa veľa pekných autorských 
podujatí v spolupráci s petržalskými 
školami, drobných súťaží, pozvaní 
do knižnice, tipov na výber kníh 
z knižničného fondu, vyhľadávania 
v katalógoch na webovej stránke atď. 
Podporili sme mestskú časť poskyt-
nutím súčinnosti pri elektronickom 
sčítaní obyvateľstva. 

Knižničné fondy sa bez obme-
dzení dopĺňali, aktualizovali a spracú-
vali s finálnou prezentáciou nových 
kníh. Potešil nás výrazný nárast 
záujmu o elektronické knihy. Zaviedli 
sme pravidelné videoprezentácie no-
vých kníh kolegami, ktorí sa následne 

ukázali ako príjemní spoločníci pri 
návšteve našich e-stránok. Je poteši-
teľné, že sme neboli ukrátení o finan-
cie plánované na obstaranie kníh a pe-
riodík. Vďaka patrí zriaďovateľovi.

Úspešní sme boli v získaní pod-
pory z grantov a výziev na akvizíciu 
knižničného fondu, na podporu 
knižničnej činnosti. Podarilo sa vydať 
unikátnu publikáciu, ktorá mapuje 
osemročný cyklus výstav o histórii 
Petržalky pod názvom Taká bola 
Petržalka. Publikácia je nepredajná, je 
dostupná na každej pobočke knižnice.

Evidujeme dotáciu na obnovu 
pobočky Vavilovova 26 z Fondu na 
podporu umenia vo výške 77 000 eur. 
Je určená na interiérové vybavenie 
a skvalitnenie podmienok využívania 
priestoru. Interiérovému vybave-
niu predchádza stavebná obnova 
priestoru, ktorú zabezpečuje mestská 
časť. Celý projekt by sa mal ukončiť 
do 30. júna 2022. 

dan
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FOTO: Ivana Vrabľová

FOTO: Hl. Mesto SR Bratislava

Aktuálne sa už vodiči môžu registrovať do 
celomestského parkovacieho systému, ktorý začne 
platiť od 10. januára 2022. V Petržalke sa týka časti 
Dvory 4. Už teraz tam prebiehajú kontroly vozidiel.  

Hlavné mesto spustilo 1. decem-
bra registráciu do celomestského 
parkovacieho systému. Obyvatelia 
s trvalým pobytom v zóne Dvory 
4 sa môžu zaregistrovať a kúpiť si 
rezidentskú kartu v cene 39 eur za 
prvé auto na rok (za druhé auto je 
to 150 eur, za tretie 500 eur). Táto 
karta ich bude po 10. januári 2022 
oprávňovať parkovať v mieste 
svojho bydliska v rámci zóny 
Dvory 4. Nejde pritom o fyzické 
karty, ale o elektronické oprávne-
nie, ktoré sa priradí ku konkrét-
nemu evidenčnému číslu vozidla. 
Ak máte rezidentskú parkovaciu 
kartu, dostanete návštevnícku 
parkovaciu kartu s možnosťou 
poskytnúť 100 hodín ročne svojim 
návštevám na bezplatné parkovanie 
v zóne. Ak rezidentskú kartu ne-
máte (parkujete vo vlastnej garáži, 
prípadne nemáte auto), získate 150 
hodín ročne pre návštevy a ZŤP 
osoba s potrebou osobnej asisten-
cie bude mať k dispozícii až 500 
hodín pre návštevy.

Ak na Dvory 4 len často do-
chádzate a potrebujete tam stráviť 
kratší čas, môžete si kúpiť bonu-
sovú parkovaciu kartu za 10 eur 
na rok, ktorá vodiča oprávňuje 
parkovať v regulovanej zóne 2 ho-
diny denne. Ak tento čas prekročí, 
bude si musieť zaplatiť dlhšie 
parkovanie na základe hodinovej 
tarify (1 euro/1 hod.). Bonusovú 
kartu môže získať vodič s trvalým 
pobytom kdekoľvek v Bratislave.    

Do 10. januára 2022 platí na 
Dvoroch 4 petržalská parkovacia 
politika, ale s tým, že značkami 
nie sú označené jednotlivé parko-
viská, ale sú tam osadené zónové 
značky. Situácii je prispôsobená 
aj aplikácia URBI – Parkovanie 
Petržalka, ktorá tam umožňuje 
rezidentom parkovať aj prideľo-
vať návštevnícke hodiny. No hoci 
celomestský parkovací systém 
na Dvoroch 4 ešte len čaká na 
zavedenie do ostrej prevádzky, 
mestská časť v spolupráci 
s mestom už koncom novembra 

pristúpila ku kontrolám tamojších 
vozidiel, aby si vodiči postupne 
uvedomili blížiace sa zmeny a lep-
šie si ich osvojili. Hneď v prvú 
noc zaznamenali kontrolóri 
viac ako 300 prípadov, keď autá 
neparkovali v súlade s pravidlami. 
A upozorňovacie letáky si našli za 
stieračmi najmä nerezidenti. „Aj to 
je ukážka, prečo vykonávame kontroly 
v predstihu už teraz. Obyvatelia si 
musia na nové pravidlá zvyknúť 
a čím skôr sa tak stane, tým lepšie 
pre nich,“ hovorí Ivan Lučanič 
z referátu petržalskej mobility 
a pokračuje: „Dvory 4 budú zatiaľ 
prvou lokalitou uzatvorenou do zóny, 
preto sa pri kontrole nesústredíme iba 
na parkoviská, ako to robíme v iných 
častiach Petržalky, ale na zónu ako 
celok, čiže vrátane jej ciest a chodníkov. 
Parkovanie na akomkoľvek inom cest-
nom úseku, teda mimo bielych boxov, 
znamená porušenie zásad parkovania 
a s ním spojené dôsledky.“ Ako ste si 

už zrejme všimli, parkovacie boxy 
v lokalite Dvory 4 sú vyznačené 
bielou farbou na rozdiel od mod-
rej farby petržalskej parkovacej 
politiky.

Pravidlá celomestského parko-
vacieho systému začnú od januára 
2022 platiť nielen na Dvoroch 4 
v Petržalke, ale aj na Tehelnom 
poli v Novom Meste a v Krasňa-
noch v Rači. 

Viac informácií nájdete na 
stránke www.paas.sk, kde sa 
môžete aj zaregistrovať do sys-
tému a kúpiť parkovacie karty. 
Ak budete potrebovať pomoc 
s registráciou, volajte na infolinku 
0800 222 888, píšte na mailovú 
adresu registracie@paas.sk alebo 
navštívte niektoré z klientských 
miest. V Petržalke je na Mucho-
vom námestí 12.

dan
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Pred bránami zmien 
na Dvoroch 4
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Detské ihrisko na Markovej ulici | FOTO: Anna Všetečková Detské ihrisko na Holíčskej ulici | FOTO: Anna Všetečková

Mestská časť sa pustila do rozsiahlejšej obnovy verejných detských ihrísk. Na viacerých boli tento rok vymenené 
všetky staré a opotrebované herné prvky za nové. Sú teda bezpečnejšie a krajšie. 

Tento rok prešlo koncepčnou 
obnovou päť detských ihrísk, 
štyri z nich v období október až 
december. Už v júni sa však ako 
prvému pozreli na zúbok ihrisku 
na Belinského ulici, ktoré bolo zre-

vitalizované aj vďaka iniciatíve 
rodičovskej komunity. Tá doká-
zala na tento účel zohnať grant 
a sponzorské peniaze. Na ihrisku 
osadil dodávateľ päť nových 
herných prvkov a zatrávňovacie 
rohože pod hojdačky. 

Na jeseň pribudli k detskému 
ihrisku na Belinského ďalšie štyri, 
ktoré prešli revitalizáciou. Takmer 
22 000 eur stála obnova ihriska na 
Markovej, kde v októbri pribudlo 
osem nových herných prvkov 

a zatrávňovacie rohože. Na jar 
budúceho roka sa uskutočnia ešte 
finálne úpravy vrátane repasovania 
kolotoča, čo je jediný pôvodný 
prvok, ktorý na ihrisku ostal. 
Podobne ako v predchádzajúcom 
prípade, aj tentoraz sa revitalizácia 
koordinovala v spolupráci s ihris-
kovou komunitou.         

Rovnako tomu bolo aj 
v prípade ihrísk na Holíčskej 
a Smolenickej 1. Prvé z nich 
prešlo obnovou v novembri a po 
demontáži starých prvkov sa tam 
osadilo osem nových prvkov a za-
trávňovacie rohože pod hojdačky. 
Revitalizácia stála viac než 25 000 
eur. S podstatne nižšou sumou 
sa pracovalo na Smolenickej, 

kde sa obnova uskutočnila 
v decembri, a to aj zo 
sponzoringu, za ktorým stála 
ihrisková komunita. Deti sa 
dočkali štyroch nových her-
ných prvkov a pod hojdačky 
opäť pribudli zatrávňovacie 
rohože. 

V novembri prebehla ešte 
prvá z dvoch plánovaných 
etáp obnovy detského 
ihriska na Hrobákovej 9, 

kde sa namiesto starých 

herných prvkov osadili štyri nové. 
V tejto súvislosti reagovali niektorí 
rodičia kriticky, s tým, že pôvodné 
prvky poskytovali deťom viac 
možností na hranie a pohybové ak-
tivity. Anna Všetečková z referátu 
investičných činností miestneho 
úradu, ktorá má túto agendu na sta-
rosti, však vysvetľuje, že pôvodné 
herné prvky neboli bezpečné a ne-
spĺňali súčasné normy napríklad 
z pohľadu rozmerov dopadových 
plôch, umiestnenia herných prvkov, 
ich vzdialenosti a podobne. Napl-
niť súčasné prísne normy je takisto 
jedným z cieľov prebiehajúcej 
revitalizácie detských ihrísk. 

„Máme už vysúťaženú aj revitali-
záciu ihriska 
na Šášovskej, 
ktorú sme 
plánovali ešte 
tento rok, do 
čoho však za-
siahol lockdown 
a karanténne 
opatrenia. No 
a vzhľadom 
na to, že má 
ísť o osadenie 
až trinástich 
herných prvkov 

vrátane gumených dlaždíc, rozhodli sme 
sa presunúť túto obnovu až na budúci 
rok,“ ozrejmuje Anna Všetečková. 
V budúcom roku by sa pritom mala 
uskutočniť aj revitalizácia ďalších 
ihrísk, napríklad na Pečnianskej 
alebo na Šintavskej ulici, kde sa 
podarilo získať dotáciu 48 800 eur 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR v rámci prvej výzvy 
projektu Detské inkluzívne ihriská 
Rodinka. Aktuálne prebieha druhá 
výzva projektu, do ktorej sa mest-
ská časť chce zapojiť tiež, tentoraz 
s ihriskom na Žehrianskej ulici.
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Pred začiatkom prázdnin platilo 
prezenčné vyučovanie len pre žia-
kov prvého stupňa ZŠ, ktorí sedeli 
v triedach s rúškami na tvárach. 
V Petržalke sa výraznejšie výpadky 
mladších žiakov v predprázdnino-
vom období nekonali, situácia bola 
relatívna normálna. Čo sa týka za-
očkovanosti zamestnancov základ-
ných škôl (nielen pedagogických), 

až 81 % z nich bolo zaočkova-
ných. O niečo horšie na tom 
boli zamestnanci materských 
škôl, kde bolo zaočkovaných 68 
%. Samozrejme, nezaočkovaní 
sa museli pravidelne testovať. 

Prejdime však od prázdni-
nujúcich školákov k celkom inej 
vzorke ľudí, ku klientom miestneho 
Strediska sociálnych služieb. Na 
otázku, ako sú chránení, odpovedá 
riaditeľka Strediska Soňa Cha-
nečková: „Klientom zabezpečujeme 
vyšetrenia v sprievode zamestnancov, 
ktorí dohliadajú na dodržiavanie nosenia 
ochranných pomôcok a dostatočnú 
dezinfekciu rúk klienta. Presúvajú sa 

vozidlom našej prepravnej služby, aby 
sme znížili riziko nákazy. Návštevy sú 
možné v exteriéri. Personál sa pravidelne 
testuje antigénovými testami. Zvýšili sme 
počet germicídnych žiaričov a zakúpili 
sme aj čističky vzduchu, ktoré pomáhajú 
zvýšiť ochranu pred šírením vírusu. Za-
kúpili sa oxygénne prístroje na uľahčenie 
dýchania. Zabezpečili sme klientom 
a zamestnancom vitamínové doplnky na 
posilnenie imunity a najmä zorganizovali 
sme očkovanie pre nás všetkých, klientov 
a zamestnancov, ktorí mali záujem o oč-
kovanie.“ Čo sa týka zaočkovanosti, 
Soňa Chanečková ozrejmuje, že 
v domove pre rodičov a deti sú 
zaočkované všetky mamičky a v za-
riadeniach opatrovateľskej služby je 
zo 48 klientov nezaočkovaných len 
5, pričom traja z nich čakali v čase 
vzniku tohto článku na vakcináciu. 
„Z 89 zamestnancov máme 10 neza-
očkovaných, z toho už traja prekonali 
ochorenie Covid-19,“ dodáva riaditeľka 
Strediska sociálnych služieb. Podľa 
jej informácií sa nezaočkovaní 
zamestnanci testujú 2 až 3 razy týž-

V mesiaci október, ktorý je spojený s úctou 
k starším, bolo na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave rušno. Neboli za tým mladí štu-
denti, tí mali online vyučovanie. Boli to seniori, 
ktorí sa zapojili do projektu s názvom Tešiť sa 
zo života aj v seniorskom veku. Tento projekt 

finančne podporilo Hlavné mesto Brati-
slava, realizoval ho U3V KLUB EKONÓM 
a mal 4 hlavné aktivity: Pre radosť, Telo 
bez bolesti, Zdravá výživa, Istejší v digi-
tálnej spoločnosti. Každá z nich sa delila 
na ďalšie 4 podaktivity, ktoré sa realizovali 
rôznymi formami zážitkového vzdelávania 

tak, aby podporovali aktívne starnutie seniorov. 
Aktivity prinášali seniorom radosť, zlepšovali 
ich pohybovú kultúru, zdravý životný štýl a boli 
zacielené na zlepšenie zručností pri využívaní 
nových technológií.

Veľký záujem prejavili seniori o program 
Istejší v digitálnej spoločnosti. Medzi ge-
neráciami je priepasť z hľadiska využitia 
moderných informačných a komunikačných 
technológií. Je to však dôležitá zručnosť aj pre 
seniorov 21. storočia. Účastníci sa chceli nau-
čiť efektívne používať mobilný telefón, využiť 
možnosti počítača napríklad na uchovanie 
krásnych momentov života zaznamenaných 
fotoaparátom. Seniori si doniesli staré fotky, 
naučili sa ich upravovať tak, aby fotografia 
mala príbeh a aby tento príbeh videli aj os-
tatní, ktorí sa na fotografiu pozerajú. Ak vedeli 
upraviť papierovú fotografiu do digitálnej po-
doby, tak sa učili vytvoriť z týchto fotiek svoj 
osobný príbeh, vianočný pozdrav alebo video.

Mária Berová

Karolína Hrmelová a Tatiana Weltherová, de-
viatačky zo ZŠ Dudova, získali prvé miesto v ce-
loslovenskej súťaži Mládež a odkaz Alexandra 
Dubčeka. Ocenenie si prevzali koncom októbra 
v Dubčekovom rodisku, Uhrovci. Zvíťazili s ná-
paditou prácou, ktorá opisuje stretnutie Dubčeka 

s Ľudovítom Štúrom v roku 2021. Mimo-
chodom, Štúr a Dubček sa narodili v tej istej 
obci, ale i dome. Obe úspešné žiačky poznali 
osobnosť významného politika, ktorý zohral 
kľúčovú úlohu najmä v roku 1968, už pred-
tým, než sa mu začali kvôli svojej súťažnej 
práci. A viac sa Dubčekovi dozvedeli pre-

dovšetkým vďaka učiteľovi Ľubošovi Pallerovi. 
Ako prezradili, zaujala ich na ňom napríklad jeho 
snaha o socializmus s ľudskou tvárou. Ich práca 
však nie je plná vážnosti, ako by sa pri podobnej 
téme mohlo zdať, ale cítiť z nej hravosť a humor. 
Obom žiačkam gratulujeme k oceneniu. dan

Pandemická situácia na Slovensku nie je dobrá, o tom sa viac 
dočítate v rozhovore s epidemiologičkou Alexandrou Bražino-
vou. Hovorí v ňom aj o školách. Aká bola pred prázdninami situ-
ácia v tých petržalských? A ako situáciu zvláda petržalské Stre-
disko sociálnych služieb, ktoré sa stará o tých najrizikovejších? 

denne, ostatní zamestnanci a klienti 
raz za dva týždne, prípadne podľa 
potreby. 

Stredisko s príchodom tretej vlny 
pandémie upravilo aj svoj krízový 
plán. „V prípade pozitívneho klienta 
máme v rámci budovy biele a červené zóny. 
V červenej zóne sú pozitívne testovaní, 
pričom tam majú vlastné priestory aj 
zamestnanci, ktorí s klientmi zostávajú 
v karanténe 5 až 7 dní. Majú tam miesto 
na odpočinok, kuchynku, hygienické 
zariadenie, vlastný východ z budovy, čiže 
klienti sú oddelení od ostatných,“ hovorí 

Soňa Chanečková. „Každá činnosť 
je plánovaná a organizovaná, sledujú sa 
zdravotné stavy klientov, dezinfikujú 
sa priestory, pravidelne sa vyžarujú.“ 
A ešte jednu zaujímavosť pridáva 
riaditeľka Strediska. Návštevy síce 
v jeho zariadeniach nie sú zakázané, 
ale počas pandémie sa častejšie 
využívajú telefóny a videohovory. 
„Pozitívom je, že to začali vo väčšej miere 
využívať najmä príbuzní žijúci v zahra-
ničí, čo pred pandémiou nebolo.“

dan
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V ťažkých časoch sa nehrá na náhodu

Súťaž o Dubčekovi 
vyhrali Petržalčanky

Radosť zo života? 
Seniori vedia, ako na to!
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FOTO: Jakub Kuruc

Práve prijímanie podnetov od 
občanov, ich prešetrovanie a snaha 
o riešenie tvorí jadro práce tohto 
referátu. Okrem toho zabezpečujú 
jeho zamestnanci odpadkové koše, 
pristavovanie kontajnerov na ob-
jemný odpad a hľadajú cesty, ako 
zvýšiť čistotu verejných priestran-

stiev v Petržalke. No a dôle-
žitou súčasťou ich agendy sú 
služby pre petržalských psič-
károv. O to všetko sa starajú 
dvaja pracovníci referátu a jeho 
vedúca Lenka Milincká. 

Množstvo podnetov od 
vás, obyvateľov Petržalky, 
sa týka smetných košov, ich 
nedostatku a problematickej 
konštrukcie, ktorá umožňuje 

niektorým zvieratám, ako sú naprí-
klad vrany, vyberať z nich odpadky. 
Aktuálne sa táto vec rieši a mestská 
časť postupne 
osadí 900 

nových kameninových košov, ktoré 
sú na rozdiel od tých súčasných 
väčšie, uzamykateľné, majú striešku 
a úzky priezor na vhadzovanie 
odpadkov, čo by malo jednak 
eliminovať problémy s vranami 
a zároveň by to malo zabrániť 
ľuďom vhadzovať dnu väčšie 
vrecia s komunálnym odpadom. 
Podľa informácií vedúcej referátu 
čistoty a poriadku majú prvé koše 
prísť práve v polovici decembra 
a mesačne ich má pribúdať zhruba 
po 90 kusov. Postupne by sa tak 

mali nahradiť všetky 
pôvodné koše 

v celej 

Časť vašich neutíchajúcich podnetov sa týka znečisťovania verejných priestranstiev a tejto problematike sa na miestnom úrade 
venuje referát čistoty a poriadku.

Petržalke. A možno ste si všimli, že 
nedávno pribudlo okolo Veľkého 
Draždiaka aj niekoľko nových 
košov na triedený odpad. Tento rok 
sa tak stalo aj na Budatínskej ulici 
a Ovsištskom námestí.

Časť podnetov má charakter 
požiadaviek od majiteľov psov, 
ktorí za svojich domácich mi-
láčikov platia daň. „Tieto dane sa 
využívajú na zabezpečenie a osadenie 
košov a dopĺňanie vreciek na psie exkre-
menty,“ vysvetľuje Lenka Milincká. 
„Od začiatku roka vydávame takzvané 
kostičky – zásobník na vrecká na psie 
exkrementy, ktoré dostane každý platca 
dane za psa.“ (Pripomeňme, že sa-
motnú daň za psa a evidenciu psov 
vybavuje finančné oddelenie.) 

Tento mesiac sa 
skončila druhá 

tohtoročná etapa 
pristavovania 
veľkokapacitných 
kontajnerov na 
objemný odpad, 
čo vybavuje 
takisto referát čis-
toty a poriadku. 
Táto služba obča-
nom sa realizuje 
na jar a na jeseň. 
Na tejto, ako aj 
na mnohých ďal-
ších činnostiach 
spolupracuje 
s oddelením 
správy verejných 
priestranstiev.

Je povzbudivé, 
že na miestny 
úrad sa obracajú 
aj záujemcovia 
o upratovanie 
verejných 
priestranstiev, či 
už sú to rôzne 
združenia, alebo 
firmy. Referát 
čistoty a poriadku 
im navrhne 
lokality, ktorým 
by sa mohli 
venovať, alebo 

im pomáha s materiálnym zabez-
pečením, s vrecami, rukavicami 
a podobne, prípadne aj s odvozom 
nazbieraného odpadu. Prirodzene, 
podobné akcie (spolu)organizuje 
aj samotný úrad. Patrí k nim naprí-
klad pravidelné upratovanie okolia 
Chorvátskeho ramena. 

„Čo sa týka podnetov, často spo-
lupracujeme aj s magistrátom, pretože 
ide o podnety týkajúce sa pozemkov, 
ktoré sú v správe hlavného mesta,“ 
pripomína Lenka Milincká. „Mi-
mochodom, s magistrátom sme aktuálne 
spolupracovali aj na pilotnom projekte 
ohrádok na vianočné stromčeky.“ Ide 
o miesta, kam by sa mali odkladať 
použité stromčeky, aby neboli 
vyhodené pri každom kontajnero-
vom stojisku. V Petržalke by malo 
vzniknúť takmer 90 ohrádok na 
stromčeky a takýmto spôsobom 
by bol ich zber menej náročný 
a ekologickejší.

Pozitívne výsledky v narábaní 
s odpadom prináša aj komunitné 
kompostovanie, ktoré mestská 
časť podporuje. „Ak majú občania 
o to záujem, vieme im poskytnúť súčin-
nosť pri zabezpečení kompostovacích 
zásobníkov aj kompletné poradenstvo,“ 
hovorí Tatiana Hajčík Stanová 
z referátu čistoty a poriadku. „Vy-
budovalo sa sedem kompostovísk ďalšie 
dva sú v riešení a stále nám prichádzajú 
nové požiadavky. Aj na rok 2022 boli 
vyhradené finančné prostriedky na pod-
poru tejto občianskej aktivity. Takýmto 
spôsobom prispievame k znižovaniu 
zmesového komunálneho odpadu.“

Pracovníci referátu dbajú aj 
o to, aby mali Petržalčania dosta-
tok užitočných informácií, ktoré 
súvisia s ich agendou – napríklad 
o triedení odpadu, zbere špeci-
fických druhov odpadu, výstavbe 
a rekonštrukcii kontajnerových 
stojísk a podobne. Tieto informá-
cie sa nachádzajú aj na webovej 
stránke www.petrzalka.sk/
oblasti/zivotne-prostredie.

dan
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Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev zabez-
pečili opravu herného prvku na ihrisku na Kapicovej ulici.

Rovnako tak v spolupráci s ďalšími referátmi zabezpečili vyčis-
tenie priestoru pod mostom v okolí Jantárovej cesty.

VYBERÁME Z VAŠICH PODNETOV

FOTO: Mária Halašková

V Petržalke pribudlo za po-
sledný mesiac 11 nových košov 
na triedený odpad, kde je možné 
okrem drobného komunálneho 
odpadu separátne odhodiť 
plastový a papierový odpad. 
Tieto koše pribudli na základe 
viacerých požiadaviek v lokalitách 
Ovsištského námestia (štyri kusy), 
Veľkého Draždiaka (5 kusov) a na 
Budatínskej ulici (tri kusy). Koše sú 
osadené na spevnených plochách 
a majú štítkové označenie podľa 
zložky triedeného odpadu, teda 

komunálny odpad – čierna 
farba, plasty, tetrapaky a ple-
chovky – žltá farba, papier 
– modrá farba.

Na Veľkom Draždiaku bolo 
osadených 5 kusov košov na 
triedený odpad v rámci pod-

pory rozvoja vodnej a športovej 
infraštruktúry. Mestská časť Bra-
tislava-Petržalka sa postupne snaží 
dopĺňať mobiliár pre rekreantov 
v okolí Veľkého Draždiaka, ale 
zároveň aj modernizovať a zjed-
nocovať ten existujúci. Všetkých 5 
košov je rozdelených na tri nádoby 
s objemom 50 litrov. Oceľová 
konštrukcia je opatrená ochran-
nou vrstvou zinku a práškovým 
vypaľovaným lakom a opláštenie 
perforovaným plechom. Podobný 
typ, s mierne tmavším náterom, 
pribudol na Ovsištskom námestí. 

Tieto koše nahradili koše na 
drobný komunálny odpad presne 
podľa pôvodného rozmiestnenia. 
Poslednou lokalitou, kde došlo 
k osadeniu nových „trojíc“ košov 
na triedený odpad, je na Budatín-
skej ulici, vo vnútrobloku pri soche 
Dievča s holubicou.

Výhodou nových košov je 
poskytnutie možnosti obyvateľom 
mestskej časti a jej návštevníkom 
triediť odpad, ktorý inak bežne 
končil iba v jednej nádobe. Ide 
o frekventované lokality, kde je 
vysoký podiel plastového odpadu. 
Napríklad Veľký Draždiak pred-
stavuje z dôvodu prevádzok ponú-
kajúcich nápoje rekreačnú lokalitu 
so zvýšenou koncentráciou plastu 
v podobe pohárov, PET fliaš 
a obalov napríklad od nanukov. 
Záujem o koše na triedený odpad 
prejavili aj samotní obyvatelia 
prostredníctvom hlasujúcich košov 
na cigaretové ohorky. Predmetná 
otázka sa obracala na obyvateľov, 
či by prijali koše na triedený od-
pad na petržalských námestiach. 
V prípade pozitívnych ohlasov 
a správneho využívania nevylučuje 
mestská časť Bratislava-Petržalka 
postupné doplnenie košov aj na 
iné námestia či frekventované 
verejné priestranstvá.

jk 
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Oddelenie správy verejných priestranstiev sa postaralo aj o zre-
pasovanie lavičky na Starhradskej.

UROBME SPOLOČNE PETRŽALKU KRAJŠÍM MIESTOM PRE ŽIVOT. VAŠE PODNETY ZASIELAJTE NA PODNETY@PETRZALKA.SK. 

Činili sa aj záhradníci, ktorí sa okrem iného postarali o zostrih 
zelene na Ševčenkovej.

Rada právnika:
Formy dohôd pri riešení súdnych 
sporov a ich význam

Dohodu o urovnaní je možné 
uzavrieť prakticky kedykoľvek, 
teda aj pred začatím súdneho ko-
nania. Na rozdiel od rozhodnutia 
súdu závisí spôsob vysporiadania 
sporných nárokov v prípade 
uzavretia dohody o urovnaní 
výlučne od jej účastníkov. Pred-

metom mimosúdnej dohody 
môže byť prakticky akýkoľvek 
záväzok. Najčastejšie ide o zá-
väzky zo zmlúv, zo spôsobenej 
škody alebo z bezdôvodného 
obohatenia. V určitých 
prípadoch, naopak, z povahy 
predmetu súdneho konania 
vyplýva nemožnosť riešiť vec 

dohodou. Uvedené platí napríklad 
v konaní o vyhlásení za mŕtveho, 
v konaní o obmedzení spôsobilosti 
na právne úkony či v konaní 
o ustanovení opatrovníka.

Dohoda o urovnaní je vý-
sledkom mimosúdnych rokovaní 
medzi účastníkmi konania, ktoré 

vo väčšine prípadov prebiehajú 
za účasti ich právnych zástupcov. 
Jej obsahom môže byť napríklad 
uznanie alebo vzdanie sa určitého 
nároku. Ak strany rokujú o mi-
mosúdnej dohode už po začatí 
súdneho konania (podaní žaloby), 
odporúčame jej účastníkom 
upraviť v dohode taktiež otázku 
vrátenia zaplateného súdneho po-
platku a úhrady vzniknutých trov 
konania a právneho zastúpenia, 
pretože o týchto otázkach je súd 
povinný rozhodnúť aj napriek 
absencii ich úpravy v mimosúdnej 
dohode. V prípade, ak chcú účast-
níci konania upraviť v mimosúd-
nej dohode aj ďalšie skutočnosti, 
zákon im to umožňuje. Do znenia 
mimosúdnej dohody tak môže 
byť zahrnuté aj riešenie sporných 
otázok, ktoré nie sú uvedené v ža-
lobe a súd o nich nerozhoduje.

Pokiaľ účastníci konania 
uzavrú dohodu o urovnaní, 

zašlú ju konajúcemu súdu spolu 
s písomnou žiadosťou žalobcu 
o zastavenie súdneho konania. 
V dohode si účastníci konania 
dohodnú, za splnenia akých pod-
mienok je žalobca povinný žalobu 
,,zobrať späť“. Najčastejšie je 
vzatie žaloby podmienené zaplate-
ním dohodnutej finančnej čiastky 
alebo splnením určitej povinnosti. 
Konajúci súd následne rozhodne 
o zastavení súdneho konania. 
V uvedenom prípade je nutné 
spomenúť, že dohoda o urovnaní 
nie je exekučným titulom, preto 
v prípade nesplnenia obsahu 
uzavretej dohody je potrebné 
obrátiť sa opätovne na súd so 
žalobou na splnenie povinnosti. 
Pokiaľ sa chcú strany dohody 
vyhnúť riziku ďalšieho súdneho 
konania, odporúčame požiadať 
notára, aby obsah dohody zahrnul 
do tzv. notárskej exekučnej zá-
pisnice spolu s vyhlásením strán, 

že súhlasia s jej vykonateľnosťou 
v prípade nedodržania dohodnu-
tých podmienok.

Strany sporu môžu uzavrieť 
dohodu aj vo forme súdom schvá-
leného zmieru. Aj súdny zmier, 
podobne ako notárska exekučná 
zápisnica, je v prípade nedodržania  
podmienok v ňom uvedených 
priamo vykonateľným exekučným 
titulom (disponuje účinkami 
právoplatného rozsudku). Na 
rozdiel od notárskej zápisnice 
však súdny zmier môže riešiť iba 
predmet sporu (obsahom zmieru 
nemôžu byť aj prípadné ďalšie 
sporné nároky strán). Napríklad 
ak žalobca žaluje suseda o vydanie 
veci, predmetom súdneho zmieru 
nemôže byť aj vrátenie pôžičky. 
O schválení zmieru rozhoduje súd, 
ktorý ho schváli v prípade, ak nie 
je v rozpore s právnymi predpismi.

Prebiehajúce súdne konanie sa nemusí v každom prípade skončiť rozsudkom. Ak majú účastníci 
súdneho konania záujem o jeho zmierlivé riešenie, môžu spornú vec ukončiť dohodou. 
Najčastejšie spôsoby, ktoré možno v danom prípade využiť, sú uzatvorenie dohody o urovnaní 
alebo súdneho zmieru. V aktuálnom vydaní rubriky vám JUDr. Jakub Mandelík, PhD., priblíži 
význam a výhody uvedených spôsobov riešenia súdnych sporov. 
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FOTO: Ivana Vrabľová

V uplynulých týždňoch ste 
zbierali vzorky v rámci celoslo-
venského výskumu a boli ste aj 
v Petržalke. O aký projekt ide? 

Ambíciou výskumu je zistiť 
stav „premorenosti“ populácie. 
Zameriavame sa na neočkovaných 
ľudí, ktorí už prekonali ochorenie 
Covid-19, a chceme zistiť, do 
akej miery sú chránení pred 
infikovaním sa. Celá štúdia sa 
realizuje na súbore viac ako 4 000 
účastníkov. Robilo sa to v takmer 

40 lokalitách Slovenska, 
v ôsmich okresoch. Tým, že 
zistíme, aká časť účastníkov 
má v krvi protilátky, vieme po 
dopočítaní zaočkovaných ľudí 
povedať, aká časť populácie je 
v danej lokalite chránená. No 
a vieme zároveň, koľko ľudí 

je vnímavých – teda ešte môže 
ochorieť. Podľa vekovej štruktúry 
dokážeme odhadnúť, koľkí z nich 
skončia v nemocnici, predvídať 
zaťaženosť nemocníc aj ambu-
lantnej sféry a vývoj v najbližších 
týždňoch a mesiacoch. Bude to 
mať význam pre celoslovenský aj 
regionálny manažment pandémie.

Mnohé krajiny si robia takéto 
štúdie priebežne, opakovane. 
Napríklad Nemecko ich už urobilo 
niekoľko desiatok. Som rada, že 

sa na to podujalo aj Slovensko. Je 
však škoda, že až teraz a že trvalo 
mesiace, než sa projekt podarilo 
spustiť. Keby sa podarilo situáciu 
zmapovať na začiatku tretej vlny, 
mali by sme v rukách lepšie infor-
mácie na jej zvládnutie. 

Ako sa na projekte zúčast-
ňovali jednotlivé samosprávy 
vrátane tej petržalskej?

Samosprávy boli kľúčové. Do 
projektu je zapojené ministerstvo 
zdravotníctva ako zadávateľ, Lekár-
ska fakulta UK Bratislava, Lekárska 
fakulta Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach a Biomedicínske cen-
trum SAV, kde robia laboratórnu 
diagnostiku. My sme zodpovední 
za zber údajov a vzoriek, takže sme 
chodili do terénu a zbierali vzorky 
z kvapiek krvi a informácie z do-
tazníkov. Ministerstvo nám presne 
stanovilo, do akých lokalít a obcí 
máme ísť, čo vybrali analytici na 
základe údajov o zaočkovaných 
a prekonaných. Vopred sme 
komunikovali s obecnými a miest-
nymi úradmi, požadovali sme ich 
súčinnosť, pretože sme potrebovali 
priestory, kde budeme môcť 
samotný zber urobiť a pomoc 
s komunikáciou tejto akcie verej-
nosti. Na väčšine miest – a miestny 

Epidemiologička Alexandra Bražinová žije témou 
pandémie Covid-19 denne. Pracuje v Ústave 
epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorý sa aktuálne podieľa na dôležitom 
výskume súvisiacom s koronavírusom. Mimochodom, 
pomáhala pri ňom aj petržalská samospráva. Doktorky 
Bražinovej sme sa pýtali nielen na tento výskum, ale aj 
na to, ako hodnotí boj s pandémiou na Slovensku a ako 
sa podľa nej bude situácia vyvíjať. 

úrad v Petržalke bol jeden z prvých 
– nám veľmi pomohli v tom, že 
pripravili formulár, pomocou 
ktorého sa ľudia registrovali. Takže 
keď sme prišli na miesto robiť 
odbery, už sme mali k dispozícii 
zoznam zaregistrovaných ľudí. 
Tým sme ošetrili aj to, že sa zare-
gistroval len taký počet ľudí, aký 
sme mohli odobrať. Mali sme daný 
presný počet ľudí aj ich vekovú 
skladbu – lebo aby boli tie údaje 
zovšeobecniteľné, potrebovali sme 
získať účastníkov proporciálne 
zodpovedajúcich vekovému zlože-
niu populácie danej lokality.

Aké informácie odborníkom 
ešte chýbajú na to, aby sa na 
Slovensku zvládala covidová 
situácia lepšie?

Žiaľ, tá situácia je kompliko-
vaná v tom, že mnoho vecí ešte 
nevieme, veľa vecí sa ešte skúma 
a veľa poznatkov sa priebežne 
mení. Pôvodne sme si mysleli, že 
keď sa ľudia zaočkujú, nastane 
veľmi rýchlo priaznivá situácia, 

ale teraz už vieme, že to tak nie je, 
lebo aj postvakcinačná imunita po 
istom čase slabne. Preto je veľmi 
potrebné, aby sa podali urýchlene 
tretie dávky vakcíny. Zároveň chýba 
väčšie spektrum spoľahlivých lie-
kov. Čo ďalej komplikuje situáciu, 
sú nové varianty vírusu, ako teraz 
omikron. Zatiaľ to stále vyzerá tak, 
že vírus má pred nami náskok. 

Nedávno bolo Slovensko na 
tom najhoršie na svete, čo sa 
týka počtu infikovaných koro-
navírusom v prepočte na milión 
obyvateľov. Prečo sa to stalo?

Je to s najväčšou pravde-
podobnosťou kombináciou 
faktorov. Tým hlavným je nízka 
zaočkovanosť. A tá je dôsledkom 
nevhodnej komunikácie politikov 
smerom k verejnosti a ich nedo-
statočná podpora očkovania. To 
podľa mňa narobilo najväčšie 
škody. Keby sa títo lídri postavili 
jasne a jednoznačne za očkovanie, 
mohli sme byť na tom podobne 
ako krajiny, kde je teraz oveľa 
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priaznivejšia situácia. Komunikácia 
opatrení od predstaviteľov štátu 
sa stále nezlepšuje, hoci už rok 
a pol hovoríme, že je nevhodná. 
Aj teraz to vidíme – rozhodnutia 
sú mätúce, nakoľko sú často prijí-
mané ako politické, nie odborné; 
sú nedostatočne vysvetľované, 
robené narýchlo... 

Akú časť zodpovednosti za 
túto situáciu nesú bežní ľudia?

Slováci ako národ sa vyznačujú 
vysokou mierou dôvery v konšpi-
račné teórie, čo potvrdili viaceré 
sociologické prieskumy. Z krajín 
V4 sme na tom v tomto ohľade 
najhoršie. Ľudia neveria autoritám, 
ale zavádzajúcim, nepravdivým až 
klamlivým tvrdeniam, čo prispieva 
k vysokej miere nezaočkovanosti.

Čo poviete odporcovi opatrení 
a očkovania vy, keď ho stretnete?

Ja som v podstate celú prvú 
a druhú vlnu strávila tým, že som 
ľuďom vysvetľovala a presviedčala 
ich o faktoch a dôkazoch, aké je 

aj z oficiálnych počtov – deti 
druhého stupňa ZŠ a stredných 
škôl sú vekové skupiny, kde je 
najvyšší výskyt prípadov za mesiac 
november. Školy sú rizikové pro-
stredie a zatváranie škôl je pálčivá 
téma. Ideálne riešenie neexistuje. 
Z epidemiologického hľadiska je 
najbezpečnejšie školy zatvoriť, ale 
vieme, že zatvorené školy majú 
veľmi negatívny dopad na celú po-
puláciu detí a mladých ľudí, takže 
je snahou nechať školy otvorené 
čo najdlhšie. Treba nájsť nejaký 
kompromis medzi tým epidemio-
logickým rizikom a nepriaznivým 
spoločenským, sociologickým 
a psychologickým dopadom za-
tvorených škôl. Preto sa spočiatku 
nezatvárali školy paušálne, ale 
lokálne, čo bolo z môjho pohľadu 
dobré riešenie. 

Aktuálne sa hovorí o mož-
nosti očkovania pre deti nad 5 
rokov. Je to výrazne žiaduce?

Určite áno, a to z viacerých dô-
vodov. Pre deti samotné je to naj-
spoľahlivejšia ochrana. Vieme, že 
deti po ochorení majú často veľmi 
mierny priebeh a takmer žiadne 
príznaky. Lenže mnohé štúdie 
ukazujú, že deti majú po miernom 
priebehu choroby dlhodobé ná-
sledky s rôznymi prejavmi, čo nie je 
nič príjemné. No a okrem toho má 
veľmi malá časť detí vážny priebeh 
ochorenia, ten multisystémový 
zápalový syndróm. Takže ani u detí 
nie je Covid-19 bez rizika. Ďalšia 
vec je, že keď bude dieťa zaočko-
vané, môže bezpečne chodiť do 
školy, na krúžky a žiť normálnym 
životom. A aj z toho populačného 
pohľadu, ak chceme dosiahnuť, 
aby sa tu ďalej Covid-19 nešíril, 
potrebujeme mať zaočkovanú aj 
veľkú časť detskej populácie.

Aký ďalší vývoj situácie 
odhadujete? 

To je veľmi ťažké odhadovať. 
Aj analytici, ktorí sa dlhodobo 
zaoberajú spracovaním údajov, to 
momentálne konštatujú. Na zák-
lade doterajšieho vývoja odhadu-
jeme, že v priebehu krátkeho času 
by malo dôjsť k zastaveniu tejto 
narastajúcej vlny a k pomalému 
zlepšovaniu. (Rozhovor vznikal 2. 
decembra – pozn. red.) Ale stotož-
ňujem sa s názormi, že ten vrchol 
vlny bude široký, že to nebude 

vrchol v zmysle ostrého zlomu, 
ale bude rozťahaný. Možno bude 
trvať aj niekoľko týždňov, pretože 
do toho vstupujú očkovaní a pre-
konaní, ktorí práve teraz strácajú 
svoju ochranu, lebo sú viac ako pol 
roka po prekonaní ochorenia, resp. 
po druhej dávke vakcíny. 

Takže sa zväčšuje skupina 
tých, ktorí by potrebovali 
očkovanie...

Áno. Ale máme tu ešte vyše 
600 000 ľudí nad 50 rokov, ktorí sú 
nezaočkovaní. To sú tí, ktorí keď 
sa nakazia, tak u nich najčastejšie 
dochádza k hospitalizácii. Tých by 
bolo treba urýchlene zaočkovať 
prvou dávkou. Potom sú tu tí, 
ktorí sú už dlhšie po druhej dávke 
a im treba podať urýchlene tretiu. 

Bavíme sa o vážnej téme a vy 
sa ňou zaoberáte aj pracovne, 
trávite s ňou množstvo času. 
Ako budete tráviť Vianoce? 
Bude na ne čas?

Na Vianoce sa už veľmi teším. 
Viem, že potrebujem všetko doro-
biť do 21. decembra, pretože vtedy 
odchádzame v malom rodinnom 
kruhu na chatu a týždeň strávime 
na horách. Takto to robíme posled-
ných 15 rokov, je to veľmi príjemné 
a žiaduce vypnutie od všetkého 
tohto, čo sa tu deje. Úprimne sa 
na sviatky teším, že si oddýchnem. 
Dúfam, že to bude možné.         

Čo by ste odkázali ostatným 
v súvislosti s Vianocami? Na čo 
by nemali zabúdať?

Je dôležité prežiť sviatky 
v zdraví. Nanešťastie sme stále 
uprostred pandémie, keď naďalej 
platí, že si musíme dávať veľký 
pozor. V prvom rade je dôležité 
dať sa zaočkovať. Dôležité je aj 
to, aby sa nerobili veľké stretnutia 
s rodinou či priateľmi. Je rozumné 
ostať vo svojej bubline. A keď už 
niekto je s cudzími ľuďmi, treba 
mať nasadené respirátory, tie sú 
veľmi účinnou ochranou. Z vlast-
nej skúsenosti viem, že je ideálne 
chodiť veľa do prírody, pomáha 
to aj na psychiku. Želám všetkým 
príjemné a pokojné sviatky. 

dan

ochorenie Covid-19, aký je ten 
vírus a ako sa proti nemu chrániť. 
Robila som to verejne, cez médiá, 
aj na individuálnej úrovni. Teraz 
počas tretej vlny pandémie som 
už stratila takmer všetky ambície 
presviedčať ľudí, pretože som zis-
tila, že u mnohých je to nemožné. 
Napríklad mi človek povie, že sa 
nedá zaočkovať, pretože vakcíny sú 
experimentálne, vyvinuté narýchlo 
a môžu škodiť. Ja na to poviem 
všetky dostupné fakty a dôkazy po-
chádzajúce z vedeckého výskumu, 
no ten človek zareaguje tak, že on 
si to nemyslí. To však nie je disku-
sia, na akú sme zvyknutí vo vedec-
kom prostredí, keď sa obojstranne 
argumentuje dôkazmi.   

Kto by mal teda tých ľudí 
presviedčať?

Oficiálne inštitúcie. Vieme 
napríklad zo škandinávskych krajín, 
konkrétne zo Švédska, že je tam 
veľmi nízka miera dôvery v hoaxy, 
pretože majú na to inštitúciu, ktorá 
šírenie takýchto nepravdivých 

informácií zastaví v zárodku. 
U nás by mali jednotlivé minis-
terstvá šíriť všetkými kanálmi 
oficiálne informácie a zároveň 
by sa malo robiť všetko pre 
to, aby sa tie nepravdivé šíriť 
nemohli. Je to potrebné. 

Pozrime sa teraz na Brati-
slavu. Tá mala vysokú zaočko-
vanosť v porovnaní s ostatnými 
časťami Slovenska, no takisto 
má plné nemocnice covidových 
pacientov. Prečo?

Bratislava sa v rámci Slovenska 
očkovala najrýchlejšie a s tým súvisí 
to, že v druhej vlne bola oveľa 
menej postihnutá ako iné regióny, 
bola tu nízka incidencia. Tiež tu 
zrejme ľudia dôslednejšie dodržia-
vali opatrenia. Paradoxne, teraz je 
tu nepriaznivá situácia, pretože je 
tu síce vysoká zaočkovanosť, ale 
zároveň tu v porovnaní s inými 
regiónmi relatívne málo ľudí pre-
konalo ochorenie, takže teraz môžu 
ochorieť a aj stúpa počet prípadov.

Akú úlohu v tomto kontexte 
zohrávajú deti?

Deti do 12 rokov nie sú zaoč-
kované vôbec a od 12 rokov iba 
malá časť. Môžu teda ochorieť 
a v školskom prostredí sa vírus 
šíri veľmi rýchlo. Vidíme to 
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FOTO: Podcast „Z petržalskej obývačky“

Ako hodnotíte spoluprácu 
s mestskou časťou?

K. Macková: My sme tak ak-
tívnejšie začali pred rokom, takže 
sa v tej spolupráci pokladáme za 
nováčikov. Ale na to, že spolupra-
cujeme tak krátko, je to dostatočne 
intenzívne. Som maximálne spo-
kojná a myslím si, že to cítia všetci.

E. Brandnerová: My v MČ 
fungujeme už od roku 1990, takže 
viem porovnávať... Musím pove-
dať, že spolupráca je dobrá. Dobrá 
v tom, že pokiaľ máme nejaký 
problém alebo pocit, že niečo 
potrebujeme, vždy sa máme na 
koho obrátiť a požiadať o pomoc, 
prípadne sa aspoň poradiť, čo 
v danej situácii robiť. Na mestskú 
časť sa môžeme spoľahnúť, preto 
sme jej verní a nepresunuli sme 
svoje aktivity niekde inde.

To jadro spolupráce tvorí 
predovšetkým finančná pomoc. 
Ako môžu kluby žiadať o túto 
pomoc a ako prebieha schvaľo-
vanie žiadostí?  

M. Dragun: V mestskej časti 
máme dve grantové schémy na 
podporu športu. Jednou sú dotácie 
pre veľké športové kluby a druhou 
menšie dotácie do 2 500 eur. Máme 
to rozdelené tak, aby sme vedeli 
v činnosti podporiť veľké kluby, 
ktoré majú veľa detí a mladých 
a majú aj veľké úspechy, či už sú 
to gymnasti, karatisti, futbalisti 
alebo hokejisti. Uchádzať sa o ňu 
môžu kluby, ktoré majú viac ako 
100 detí a žiadatelia pôsobia alebo 
majú trvalý pobyt na území MČ. 
Ten proces vyzerá možno trochu 
byrokraticky a komplikovane, kým 
sa človek naučí, ako písať stredno-
dobú stratégiu fungovania klubu 
a dodá všetky potrebné papiere. To 
je tá prvá fáza, ktorú musia žiadate-

lia splniť. A potom je 
naša športová komisia, 
kde sa snažíme čo 
najtransparentnejšie 
rozdeliť finančné 
prostriedky formou bodovania.

Tento rok dostali túto dotá-
ciu aj vaše športové kluby. Ka-
rate vyše 15 000 eur, gymnastika 
vyše 17 000. Na čo využívate 
túto dotáciu?

E. Brandnerová: Pre nás bol 
tento rok veľmi komplikovaný. 
Dosť nás zasiahla korona a bolo 
veľmi ťažké udržať deti v tréningo-
vom procese. Potrebovali sme veľa 
energie, ľudských síl aj financie na 
vytvorenie náhradných platforiem 
na to, aby sme na deti pôsobili, 
vychovávali ich športovo cez obra-
zovky, aby sme vytvorili tréningové 
plány pre malé skupinky... To 
všetko sa čiastočne podpísalo na 
tom, že veľa rodičov odhlásilo svoje 
deti alebo pozastavilo ich členstvo. 
Takže podstatná časť dotácie mu-
sela ísť na prenájmy. Vedeli by sme 
si predstaviť použiť tieto financie aj 
iných spôsobom, no žiaľ, nebolo to 
úplne možné. Vážime si podporu 
MČ a sme za tieto dotácie veľmi 
vďační. Zvyčajne ich používame 
na ciele určené všetkým deťom, či 
už sú to sústredenia, alebo špor-
tové súťaže, ceny, veci, ktoré deti 
motivujú, aby chodili pravidelne 
športovať.

K. Macková: My sme sa 
rozhodli tak, že hoci sme prešli do 
online priestoru kvôli pandémii, 
tak prostriedky, ktoré nám poskytla 
mestská časť, sme využili pre 
trénerov, ktorí sa nám v tomto ob-
dobí vyprofilovali, alebo vôbec ich 
potreba. Nie že by predtým neboli 
dôležití, ale tréneri a ich činnosť sa 
berie ako samozrejmosť a podpo-

Mestská časť začala nedávno pripravovať podcasty 
Z petržalskej obývačky a druhý v poradí bol 
venovaný téme miestneho športu. Na otázky 
odpovedala Kristína Macková, predsedníčka 
Športovej školy karate Bratislava, Erika Brandnerová, 
predsedníčka klubu modernej gymnastiky Danubia, 
a Miroslav Dragun, poslanec MČ Petržalka. Časť ich 
diskusie vám teraz prinášame.  

rujú sa skôr sociálne znevýhodnení 
alebo talentovaní športovci, tréneri 
sú trochu v úzadí. Túto podporu, 
ktorú sme nečakali, pretože sme 
o ňu žiadali prvý raz, sme inves-
tovali do toho, čo nie je bežné, 
lebo bežné veci pokryl klub. Vy-
tvorili sme takzvané bubliny, veľa 
sme trénovali v čase, keď nikto 
nemohol, presunuli sme sa do 
olympijského tréningového centra, 
kde sme dokázali zabezpečiť 
prípravu. Tá dotácia bola citeľná 
a vďaka tomu sme zachovali klub 
v 100-percentnej činnosti.

Väčšine tých žiadostí o dotá-
ciu bolo vyhovené a aj rozmani-
tosť športov v Petržalke je z tých 
schválených žiadostí zjavná...

M. Dragun: V podstate všetky 
žiadosti o veľké dotácie boli uspo-
kojené. Ja sa z toho veľmi teším. 
Často sa rozprávame s kolegami 
v športovej komisii, keď počujeme 
výhrady, že tých peňazí by mohlo 
byť z našej strany ešte trochu viac, 
že v Bratislave sme v podstate troj-
stupňová samospráva – mestská 
časť, mesto a kraj. Možno keby aj 
mesto a župa mali takúto štruktúru 
podpory, tak kluby by mohli tro-
chu inak dýchať v týchto ťažkých 
časoch. Financovať akýkoľvek 
športový klub alebo organizáciu 
je aj bez ohľadu na koronu veľmi 
náročné a pomohla by im podpora 
aj z iných úrovní samosprávy ako 
z tej najnižšej. 

Diskutujete na medzinárod-
ných súťažiach aj o tom, ako 

sme na tom na Slovensku v po-
rovnaní s inými štátmi? 

E. Brandnerová: Je to trochu 
komplikované porovnávať sa 
s inými štátmi, to nastavenie 
športu býva rôzne. Čo sa týka mo-
dernej gymnastiky, tak napríklad 
maďarskí kolegovia nafúkli na 
opustenom ihrisku nafukovačku, 
urobili tam štyri súťažné koberce, 
zaplatili trénerov a začali gym-
nastiku budovať z nuly. Minulý 
rok sa dostali na olympiádu. Toto 
je cesta, ktorú Slovensko nepozná. 
My nemáme športovú halu s vyso-
kým stropom. Moderné gymnastky 
v Bratislave môžu ísť súťažiť do 
Malinova. Keď chceme, aby sa 
ten šport rozvíjal, tak síce varíme 
z vody, ale na medzinárodnú úro-
veň nikdy nedosiahneme, pretože 
nemáme ako. Sme však vďační za 
každú podporu. 

K. Macková: Karate je doko-
nalý šport v tom zmysle, že ho 
môžeme trénovať kdekoľvek. 
Keď sme doma, vieme trénovať 
tam. Keď môžeme mať veľkú 
telocvičňu, vieme ju celú obsadiť. 
Keď musíme byť vonku, vieme 
byť vonku. Keď sneží, vieme to 
obrátiť vo svoj prospech. Máme 
výhodu v tom, že nás veľa vecí 
nedokáže zastaviť. My máme tie 
podmienky v Petržalke neskutočné 
aj vďaka škole, kde je pán riaditeľ 
priamo karatista. Tento rok sme 
však pocítili obrovský príval no-
vých záujemcov a nemôžeme ich 
všetkých prijať.

red
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CC CENTRUM 
CC Centrum ponúka od januára do apríla 

2022 široké spektrum výtvarných a pohybových 
aktivít. Ateliéry a tanečné sály sú otvorené 
deťom od 18 mesiacov, škôlkarom, školákom, 
dospelým i seniorom.

 ČARBANIČKY PRE DETI OD 18 
MESIACOV DO 4 ROKOV, s rodičom

Výtvarno-tvorivé aktivity pre najmenších sú 
zamerané na rozvoj jemnej motoriky a fantázie. 
Predpríprava na MŠ.

 ŠIKOVNÍČEK PRE DETI OD 3 DO 6 
ROKOV, bez sprievodu rodiča

Tvorivo-výchovné aktivity pre deti zamerané 
na spoznávanie okolitého sveta formou hry. Pre 
deti, ktoré nenavštevujú MŠ.

 KERAMICKÝ PRE DETI 5 – 
8 ROKOV, 9 – 14 ROKOV, PRE 
DOSPELÝCH alebo PRE SENIOROV

Základy práce s hlinou, modelovanie, 
úprava keramiky, dekorovanie keramiky 
glazúrou a engobami, príprava výpalu, základy 
točenia na kruhu.

 VÝTVARNÝ PRE DETI 7 – 14 rokov, 
PRE DOSPELÝCH alebo PRE SENIOROV

Základy výtvarných techník – akvarel, kresba 
uhľom a tušom, akryl a tempera na rôzne témy.

 CVIČENIE PRE ŽENY alebo PRE 
SENIORKY

Cvičenie zahŕňa prvky kalenetiky, pilatesu, 
strečingu a jogy. Cviky sú zamerané na prevenciu 
a precvičovanie problematických častí tela – chrb-
tice a kĺbov a na spevňovanie svalového korzetu.

DK LÚKY
Dom kultúry ponúka od 10. januára do 10. 

júna 2022 najrôznejšie krúžky a aktivity či už 
priamo v DK Lúky, v komunitnej záhrade, 
alebo v telocvični.

 VÝTVARNÝ KRÚŽOK PRE VŠETKY 
DETI RÔZNEHO VEKU

Otvoríme teraz znovu, našu dielňu rozpráv-
kovú, kde tu hravo a bez strachu, vytvoríme 
veľkú krásu. Kresliť, strihať, lepiť, maľovať 
a modelovať naučíme každého, veľkého i malého. 

 GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA PRE 
DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Otvárame dielničky pre predškolácke de-
tičky, pre ich malé ručičky.

 ROBOTIKA, ELEKTRONIKA, PRÁCA 
S POČÍTAČOM A INTERNETOVÁ 
BEZPEČNOSŤ

 ŠTÚDIO (DIVADLA) ZA ZRKADLOM 
v DKL

Divadlo za zrkadlom je projekt pravidel-
ných autorských divadelných inscenácií, ktoré 
v spolupráci s KZP  pripravujú profesionálni 
divadelníci v DK Zrkadlový háj. Pri Divadle za 
zrkadlom vzniká priestor pre všetkých záujem-
cov o divadelné umenie. Štúdio, do ktorého sa 
môžu prihlásiť deti od 5 do 18 rokov. Vyučo-
vať ich budú profesionálni dramatickí umelci: 
Michaela Čobejová, Zuzana Haasová, Marcel 
Nemec, Matej Struhár.

HUDOBNÉ KURZY
Odborný tím našich pedagógov vás pozýva 

zapojiť sa do nového projektu – Hudba pre 
všetkých. V rámci projektu ponúkame výučbu 
hry na HUSLE a KLAVÍR, amatérsky ZBOR 
a ORCHESTER.

 HRA NA HUSLE A KLAVÍR
Výučba hry na husliach a klavíri je individu-

álna. Lekcie sú vytvorené pre začiatočníkov aj po-
kročilých. Nezáleží na veku a vašom hudobnom 
zázemí. Ponúkame niekoľko učebných plánov:

• Príprava na certifikát ABRSM alebo 
Trinity College London | Ak chcete svoj 
úspech podložiť certifikátmi, môžete sa 
rozhodnúť pre štúdium v systéme ABRSM 
(Associated Board of  the Royal Schools of  
Music, London) alebo Trinity College Lon-
don. Skúška obsahuje praktickú a teoretickú 
časť. Naši učitelia majú bohaté skúsenosti 
s prípravou žiakov na skúšky a pomôžu 
vám v úspešnej príprave.

• For Fun – Pre Zábavu | Ak sa chcete 
učiť hudbu pre svoj vlastný rozvoj, potom 
si môžete vybrať učebný plán Pre zábavu. 
Tu si môžete naštudovať hudbu, ktorá sa 
vám páči, a potešiť svojím vystúpením 
rodinu a priateľov.

 ZBOR
Hlavným cieľom je podporovať rozvoj 

zborového spevu pre všetkých bez akýchkoľvek 
obmedzení. 

 ORCHESTER
Ak hráte na hudobný nástroj, poznáte 

notový zápis a snívate o hraní v orchestri – 
čakáme na vás. V našom orchestri sa môžete 
ako hudobník rozvíjať a zoznámiť sa s hudbou 
rôznych žánrov a štýlov. Tento projekt nemá 
vekové obmedzenie. Hlavnou podmienkou je 
základná zručnosť v hre na hudobný nástroj 
a hra z nôt. 

ĎALŠIE AKTIVITY V DK LÚKY

 KOČIKÁREŇ / pravidelné aktivity 
pre mamičky a deti

Tvorivé dielničky napomáhajú rozvoju 
hrubej a jemnej motoriky detí. Môžu si u nás 
vyskúšať rôzne výtvarné činnosti: maľujeme 
štetcom, prstami, farbičkami, voskovkami, 
učíme sa strihať, trháme papier, priliepame 
textílie, otláčame rôzne predmety a prírodniny, 
odlievame, modelujeme. 

 TVORIVÉ DIELNIČKY PRE TEHOTNÉ 
ŽENY A MAMIČKY

Naše kurzy ponúkajú pre mamy raz mesačne 
prednášku a dielničku, ktorá je zameraná pre-
važne na ručné práce (napr. háčkovanie) alebo 
podľa ročného obdobia či sviatkov na vytvára-
nie kreatívnych predmetov.

TELOCVIČŇA DKL:
• stolný tenis pre verejnosť
• ateliér vzdušnej akrobacie
• raketoví seniori / stolný tenis 

BALETNÁ SÁLA DKL:
• zážitkový kurz detskej gymnastiky  
• zdravotné cvičenie
• svet zdravia – joga
• zumba fitness dkl

Kultúrne zariadenia Petržalky pripravujú od januára 2022 množstvo kreatívnych a voľnočasových aktivít pre obyvateľov 
každého veku. Ostáva dúfať, že im bude naklonená aj pandemická situácia.  

KONTAKT CC CENTRUM
ZUZANA.GULOVA@KZP.SK | 0917 711 090

KONTAKT DK LÚKY
KURZY@KZP.SK | 0907 614 266

WWW.KULTURAVPETRZALKE.SK

Voľný čas nemusí byť premárnený
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Nepriaznivá pandemická 
situácia a s ňou spojené prísne 
hygienické opatrenia spôsobili, že 
mestská časť upustila od pôvod-
ného plánu organizovať Vianočné 
trhy na Námestí Republiky 
a zrušila aj pripravovaný bohatý 
kultúrny program. Pre občanov 
však v spolupráci Miestnej kniž-

nice Petržalka, Kultúrnych 
zariadení Petržalky, sociál-
neho oddelenia miestneho 
úradu a Strediska sociálnych 
služieb Petržalka pripravila 
alternatívny program, ktorý 

aspoň na chvíľku zabavil malých 
i dospelých, no a navyše pomôže 
seniorom a sociálne slabším rodi-
nám. Do niektorých aktivít sa ešte 
Petržalčania môžu zapojiť.

Mikuláš v Petržalke
So svojimi pomocníkmi, 

čertami a anjelmi, vymenil sane 

za vláčik a 5. decembra bavil deti 
i dospelých v online priestore i na 
petržalských cestách. 

Deti deťom v knižnici (22. 
novembra až 6. decembra)

Malí Petržalčania mohli potešiť 
svojich kamarátov vlastnoručne 
vyrobeným vianočným prianím. 
Ich diela spolu s malým darčekom 
urobili radosť deťom zo sociálne 
slabších rodín.

Petržalská vianočná pošta 
– Vianoce v susedstve (1. 
až 15.  decembra)

Občania mohli potešiť senio-
rov z petržalských domovov soci-
álnych služieb milým pozdravom. 
Vyzbieralo sa množstvo krásnych 
vlastnoručne vyrobených 
pohľadníc. 

Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok?

Dobročinné podujatie bolo 
organizované od 19. novembra 
do 6. decembra a občania v rámci 
neho pripravovali vianočné ba-
líčky pre seniorov naprieč celým 
Slovenskom.  Do celoslovenskej 
výzvy sa zapojila aj mestská časť 
Bratislava-Petržalka. Poskytla 
priestory na uskladnenie vyzbie-
raných darčekov a aktívne oslovo-
vala svojich občanov na zapojenie 
sa do tejto výzvy. Pridali sa aj deti 
zo základných škôl. 

Vianočné stromčeky prianí 
(5. decembra – 6. januára)

Nachádzajú sa na niekoľkých 
miestach – Galéria Kontajner, 
Petržalská tržnica, Slnečnice, 
Ovsištské nám., Nobelovo 
nám., Technopol, DK Lúky, DK 
Zrkadlový háj, CC Centrum, 

Tyršovo nábrežie pri električke 
pod kupolou z kolies. Petržalčania 
si na stromčeky môžu zavesiť 
svoje vianočné prianie. A kto vie? 
Možno sa im splní.

Daruj čas
Dobročinná aktivita miestneho 

úradu, ktorá trvá od 1. decembra. 
Občania, ktorí by sa chceli stať 
dobrovoľníkmi a spríjemňovať 
čas petržalským seniorom, 
pomáhať im či naučiť ich niečo 
užitočné, sa do nej stále môžu za-
pojiť. Stačí napísať niečo o sebe 
a pridať nápad, čím by chceli 
petržalským seniorom pomôcť na 
e-mail darujcas@petrzalka.sk.
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Pohľad späť: Tuhšie zimy, menej farieb, ale Petržalčania sa bavili
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FOTO: ZŠ Černyševského FOTO: Ivana Vrabľová

FOTO: Pavol Mikulášek | Archív KZPFOTO: Archív KZP
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Rok 2021 sa začal poznačený pandémiou, 
ktorá ovplyvnila celý kalendárny rok a aj 
samotný chod samosprávy. Mestská časť Petr-
žalka a zamestnanci miestneho úradu sa však 
nenechali negatívne ovplyvniť v boji s nepriaz-

nivou situáciou. 
Prvým krokom, ktorý hodnotím ako 

veľmi vydarený, bolo zriadenie mobilného 
odberového miesta na Hrobákovej ulici, 
kde sa mohli občania Petržalky, ale aj iných 
mestských častí, bezplatne otestovať anti-
génovými testami. Túto možnosť využila 
neskôr Petržalka na testovanie svojich 
zamestnancov v celej mestskej časti. 

Pre samotné zriadenie odberového 
miesta bolo nutné vykonať úpravu vonkajších 
i vnútorných priestorov, na čom sa úspešne 
podieľal referát správy verejných priestranstiev 
a dal budovu do vyhovujúceho stavu. Pre 
urýchlenie obsluhy, testovania a pre minima-

lizáciu chýb sa použil systém evidencie na 
základe čítačiek občianskych preukazov. Vďaka 
takto nastavenému systému a spolupráci veľ-
kého množstva zamestnancov s vedením úradu 
získala MČ Petržalka do rozpočtu viac ako pol 
milióna eur.

Aj vďaka týmto financiám bolo možné za-
riadiť rekonštrukciu školských jedální, rozšíriť 
kapacity materských škôl, ale aj zrekonštruo-
vať detské ihriská a areály základných škôl. 

Ako pozitívum vnímam obnovu a rozšírenie 
MŠ Bohrova, kde pribudli tri triedy a takisto 
inkluzívny tím pre deti, ktoré potrebujú asis-
tenciu či zvýšený odborný dohľad. Ústretovým 
krokom je aj zriadenie a rozšírenie MŠ Tur-
nianska v ZŠ Turnianska o štyri triedy, pribudla 
aj trieda na MŠ Lietavská a MŠ Pifflova. 

Dôkazom, že petržalská samospráva 
nezaháľa a prispôsobuje sa ťažkej situácii, 

bola aj realizácia Dní Petržalky s programom 
rozmiestneným po celej mestskej časti.

Naozaj milým prekvapením sa pre mňa stala 
úprava školského dvoru na ZŠ Dudova, kde sa 
zo starého, prašného a miestami zarasteného 
atletického oválu stala tartanová dráha vhodná 
pre vytrvalostné behy i šprinty, a pieskové 
doskočisko. Priestor ponúka hlavne plnohod-
notnú telesnú výchovu pre žiakov školy vo 
vonkajších priestoroch. Tento priestor je v ko-
nečnom dôsledku využívaný aj žiakmi susednej 
strednej školy. 

Na ZŠ Lachova sa vybudovalo multifunkčné 
ihrisko. Pre športuchtivé deti je zrevitalizované 
ihrisko na Rovniankovej ulici, ktoré má dnes 
nádhernú farebnú podobu a upravený povrch. 
V súčasnej dobe prebieha kompletná výmena 
ihriska na Hrobákovej, spojená s novou výsad-
bou zelene.

Poslanecký duel:
Ako hodnotíte rok 2021 vo fungovaní 
petržalskej samosprávy?
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Mánesovo námestie 7

 

- skvelý tím odborníkov
- kvalitné zariadenia

- férové ceny
- príjemné prostredie

- zvierací salón
- kaviareň pre psy

 
PO-PI    
SO           09:00 - 14:00 
NE           09:00 - 12:00

08:00 - 19:00 
Ordinačná doba:

info@easyvet.sk
0903655648

EasyVet.sk - veterinárna klinika Petržalka

Tohto roku si prišli na svoje aj starší, na-
koľko bola otvorená klubovňa pre seniorov.

Na mamičky s deťmi sa takisto nezabudlo 
a postupne sa revitalizujú verejné detské 
ihriská a dochádza k výmene herných prvkov 
za nové.

 V letných mesiacoch, v čase dovoleniek sa 
realizovali rekonštrukcie ZŠ a MŠ. Pre mňa 
bolo priam očarujúce vidieť úplne nanovo 
zrekonštruovanú školskú jedáleň na ZŠ Čer-
nyševského, ktorá poskytuje aj diétne stravo-
vanie. Kuchyňa bola upravená „od podlahy až 

po strop“. Počnúc novým vybavením ku-
chynských zariadení cez vzduchotechniku, 
úpravu skladov či šatní pre zamestnancov.

Boli aj nezrealizované projekty, ako sú 
opravy chodníkov a cyklotrás, zelené terasy, 
nezaobstarané pódium a iné. Toto je výzva 
do nového kalendárneho roka 2022, kde 
vidím priestor na zlepšenie.

Každá aktivita v MČ vyžaduje súčin-
nosť viacerých oddelení a rôznych zamest-

nancov. Nie je to vždy ľahké, ale napriek tomu 
sme sa pohli zas o kúsok ďalej.

Gabriela Fulová
klub PRE Petržalku

Máme za sebou druhý rok pandémie. Rok, 
keď sa už tak veľmi neriadime ročnými obdo-
biami ani plánovaním, keď žijeme v sociálnej 
izolácii a s obavami o naše zdravie. Načas 
meníme svoje návyky a rozhodovanie, a to, čo 
urobíme, je podmienené tým, čo nám epide-
miologická situácia umožňuje. Rozhodujeme sa 

podľa toho v súkromí aj v práci. Rôznymi re-
žimami sú limitované tak spoločenské a špor-
tové akcie, ako aj vyučovanie v základných 
i materských školách. Opatrní musíme byť 
pri starostlivosti o seniorov. Vyrovnali sme sa  
s tým, lebo vieme, že takto táto doba pominie 
rýchlejšie a zároveň vieme, že takto ochránime 
svojich blízkych aj kolegov. 

Museli sme si zvyknúť aj na nový spôsob 
práce. Hovoríme spolu cez obrazovky, projekty 
nemáme položené na stole, ale otvárame si 
ich cez mailové schránky. Naučili sme sa však 
niektoré procesy urýchľovať a počiatočná 
obava o to, či sa projekty budú dať realizovať, 
viac-menej pominula.

Ak mám hodnotiť rok 2021, v prvom rade 
chcem vyzdvihnúť zabezpečenie testovania. 
Petržalská samospráva ponúkla nielen Petržal-
čanom, ale každému záujemcovi o testovanie 
spoľahlivú rýchlu službu zriadením odbero-
vých miest prakticky hneď od zavedenia tejto 
povinnosti. Medzi úspešné témy patrí realizácia 
bežeckej dráhy na základnej škole Dudova, 
začiatok prác na revitalizácii Šrobárovho ná-
mestia, zvýšenie kapacity niektorých predškol-
ských a školských zariadení, zvyšovanie kvality 
v údržbe zelene, práca Kultúrnych zariadení 
Petržalky nielen počas leta. 

Na druhej strane sú tu projekty, na ktoré 
boli v roku 2021 vyčlenené financie, ale 
ktorých príprava a realizácia sa neuskutočnili. 
Meškajú opravy chodníkov a bezbariérové 
úpravy, opravy detských ihrísk, opravy ďalších 
budov škôlok, projekty rozšírenia kapacity 

škôl, budovanie cyklotrás. Všetky tieto stavby 
je potrebné cez zimu pripraviť a zabezpečiť 
ich realizáciu. Viaceré očakávania sa tak presú-
vajú na rok 2022. 

Pri hodnotení uplynulého roka spomeniem 
projekty, ktoré boli v Petržalke zrealizované 
v réžii mesta Bratislava. Okrem zásadnej 
zmeny v údržbe Sadu Janka Kráľa bolo vysa-
dené veľké množstvo cibuľovín, takmer 300 
nových stromov, vybudovaných 60 bezbarié-
rových úprav, pripravený je projekt osvetlenia 
Chorvátskeho ramena, projekty na budovanie 
chodníkov k električkovým zastávkam, projekt 
skateparku pod Mostom SNP. 

Nevymenovala som všetky pripravované 
projekty, ale sú dva, ktoré už časť Petržalča-
nov intenzívne vníma. Je to rozbiehajúci sa 
projekt petržalskej električky a parkovacia 
politika. Spoločné majú to, že svojím význa-
mom pozitívne vstupujú do zmeny kvality 
prostredia obyvateľov Petržalky. Preferencia 
rezidentov v parkovaní a ponuka kvalitnej, 
spoľahlivej dopravy zavedením električky až do 
Janíkovho dvora pomôže riešiť dlhotrvajúce 
dopravné problémy. Spolupráca medzi mestom 
a mestskou časťou na realizácii týchto dvoch 
projektov v rôznej miere pomôže ich bezprob-
lémovej realizácii. Je na nás, ako sa týchto tém 
za stále neobvyklých podmienok zhostíme. 
Verím však, že horšie už máme za sebou. 

Všetkým prajem pokojné sviatky.
Tatiana Kratochvílová

klub Team Vallo
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Azda

Zvnútra, 
z

Bľaboc 
(expr.)

Osobné 
zámeno

Osmium 
(zn.)

Priateľ 
Boleka

Technický 
stav (skr.)

Kód Islandu

Agency Field 
Office (skr.)

Herecký 
prejav

Nie sladko

Boxerská 
(skr.)

Medzinár. 
atlet. asoc.

Základná 
číslovka

Uzol 
z vlasov

Babylonský 
boh búrky

Americký 
(skr.)

Olej, 
na recepte

Obaja, 
obidva

Obidve

Fínske 
mesto

Ples

Ženské 
meno (4.12.)

Sladkovo-
dná ryba

Vzplanutie 
hnevu

Patriaci 
Anke

Boží 
služobník

Cit

Objedal 
(hovor.)

Riedky, 
po latinsky

OddeleneOlívia (dom.)

Talianska 
automobilkaPozoruje

Epidémia, 
infekčná 
choroba

Počnúc
Rrímskych 

501

3. časť 
tajničky

Isto, 
nepochybne

Osobné 
zámeno

Erbium (zn.)

Ojazdiť, 
po česky

Žena 
dojčiaca 

cudzie dieťa

Cestoviny, 
po anglicky

Démon

Predierali sa

Márne

Dovnútra

Hora, háj Esá, 
po česky

Otrhala 
(expr.)

4. časť 
tajničky

Veľmi stará 
hora

Textový 
editor (skr.)

Otravné 
látky (skr.)

Hodovanie

2. časť 
tajničky

Aluminium 
paládia

Úsilie

Druh ovocia

Rachotia

Meno Heleny

Futbalový 
klub

Vtedy, 
po 

maďarsky

Austrálsky 
bezchvostý 
medvedík

Lúpil, 
raboval

Autor: 
Vierka 

Blahová
Zakrpatene Pivný mix

Medz. skr. 
súhvezdia 

Oltár
Fúkal, vial

Presúvaj

Člen rodiny
Detva (EČV)

Nemecké 
mesto

Svätý

Český 
šachista

Diabetické 
výrobky

Revúca 
(EČV)

Verdiho 
opera

Ročné 
obdobie

Odohnal, 
odpral 
(expr.)

1. časť 
tajničky

Úkaz
pri horení

Citoslovce 
pacnutia

Chem. zn. 
radónu

Pomôcky: 
rarus, Arae, 

Raahe, 
ekkor, Elil,  

Zobel

Výživový 
doplnok

Pochybnosti
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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.

„Vianoce nie sú...“ 
(dokončenie je v tajničke)


