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Spisovateľ Anton Hykisch oslávil deväťdesiatku a v rozhovore
hovorí o príkoriach komunizmu, o svojom porevolučnom pôsobení
v politike aj o Petržalke.
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Udalosti na Ukrajine sa prejavili aj v Petržalke.
Spomenúť treba predovšetkým veľkú vlnu solidarity
a snahu miestnych obyvateľov pomôcť ľuďom
postihnutých vojnou. Našli sa však aj iné prejavy.
Niektorí sa rozhodli vyventilovať spôsobom, ktorý
možno označiť za vandalizmus, iní podstúpili
pomerne radikálne kroky a podporili vyjadrenie
nesúhlasu s ruskou inváziou na Ukrajinu formou
sankcionovania. No a ľudia sa zároveň začali
zaujímať o to, ako je na tom Petržalka s úkrytmi
civilnej ochrany.

FOTO: Ivana Vrabľová
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Promptná iniciatíva zástupcov projektu Misia – osobnosti
kuriérmi a kolegov z Kultúrnych
zariadení Petržalky (KZP) bola

obyvateľmi ihneď patrične vnímaná. Už v prvý deň zbierky pre
Ukrajinu v DK Zrkadlový háj sa
naplnili sklady, a kamióny tak
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mohli vyraziť na hranice s pomocou pre tých, ktorí ju najviac
potrebujú. Na začiatku zbierky
sa najviac vyzbieralo práve oblečenie, ktoré už neskôr nebolo
potrebné a zbierka sa sústredila
najmä na zber trvanlivých potravín. „Petržalčania sa úžasne
zmobilizovali, vypravených bolo už
desiatky áut. Ľudia neustále nosia
potrebné veci, ako sú trvanlivé
potraviny, veci pre deti, lieky,
mužské oblečenie, postele, kočíky.
Od prvého dňa pomáha 20 až
50 dobrovoľníkov, niektorí si berú aj
dovolenky,“ vyjadrila sa začiatkom
marca Monika Korenčiová, riaditeľka KZP.
Organizátori taktiež nezabudli zdôrazniť, že darované veci,
ktoré nebudú odoslané na hrani-

ce, sa použijú na prípravu ubytovania pre vojnových utečencov
alebo v rámci Sociálnej výdajne
Petržalka a partnermi, ktorí sa
starajú o naše vylúčené komunity, ľudí bez domova či osamelých
seniorov. „Nevieme, ako dlho zbierka potrvá. Vidíme, čo sa deje a sme
si vedomí toho, že toto je len prvá vlna
príchodu. Príde ešte druhá, tretia.
Zbierka potrvá dovtedy, kým to bude
potrebné,“ dodala riaditeľka.
Mestská časť sa okrem toho
podieľa na príprave kurzov
slovenčiny pre ukrajinských
utečencov, umiestňuje ich deti
do tunajších škôl a asistuje aj
pri hľadaní ubytovania. Aktualizované informácie o pomoci
Ukrajine a utečencom nájdete na
našej webovej stránke, kde je aj

množstvo užitočných kontaktov.
Tí, ktorí majú záujem pomôcť,
sa môžu obrátiť aj na sociálne
oddelenie miestneho úradu (telefón: 0947 487 265, e-mail: socialne@petrzalka.sk).
Strhnutá vlajka
Ako prejav solidarity bola
pred budovou Miestneho úradu
Petržalka vyvesená ukrajinská
vlajka. Po niekoľkých dňoch
však bola strhnutá. Podľa kamerových záznamov išlo o muža
v staršom veku, ktorý vlajku
strhol počas prechádzky so svojím psom.
„V Petržalke budeme vždy pevne stáť za hodnotami demokracie
a slobody, ktoré v sebe zahŕňajú aj
rôznorodosť názorov. Ak niekto

nesúhlasí s rozhodnutím jeho volených
zástupcov symbolicky vyvesiť ukrajinskú vlajku na znak podpory pre
našich východných susedov, rešpektujeme to,“ vyjadril sa k situácii Ján
Hrčka, starosta Petržalky. K veci
sa stavia rázne. „Považujeme však
za neprípustné, aby svoj názor niekto
prejavoval ničením cudzieho majetku
a hanobením štátnych symbolov iného
štátu. Aj preto sme prikročili k podaniu trestného oznámenia, ktoré sme
podporili videodokumentáciou. Veríme, že polícia celú udalosť prešetrí
a páchateľ bude zodpovedať za svoj
skutok podľa platnej legislatívy.“
Ďalšie informácie o priebehu uplatňovania spravodlivosti
zverejníme na našich sociálnych
sieťach, webe alebo v mobilnej
aplikácii Petržalka.
(Ne)premenované námestie
Tabuľku s názvom Námestie
hraničiarov doplnila neznáma
osoba o slovo „ukrajinských“.
K situácii sa vyjadrila hovorkyňa
Petržalky Mária Halašková: „Čo
sa týka iniciatívneho premenovania
Námestia hraničiarov na Námestie
ukrajinských hraničiarov, ťažko povedať, o čo aktérom išlo. Ak chceli
týmto spôsobom vyjadriť podporu
Ukrajine v čase vojny, tak im to príliš
nevyšlo a v kontexte týchto dní to skôr
vyznieva ako propaganda Ruska,
pretože s hraničiarmi sa spája temná
minulosť,“ zhodnotila nevhod-
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né gesto a dodala, že diskusia
o prípadnom oficiálnom premenovaní celého námestia pokračuje. Rozhodnúť však musia
volení zástupcovia mestskej časti
i magistrátu, ktorí okrem neúcty k obetiam komunistického
režimu musia brať do úvahy aj
prípadné administratívne náklady vo forme výmeny dokladov
tisícov Petržalčanov či následnej
povinnosti hlásiť tieto zmeny
u mobilných operátorov alebo
v bankách.

ZŠ Anatolija Karpova
sa premenuje
Vedenie mestskej časti v spolupráci s riaditeľkou školy ZŠ
Anatolija Karpova sa rozhodlo
podstúpiť kroky potrebné k zmene názvu školy. Dôvodom je Karpovova podpora Putinovej agresie na Ukrajine. „Základná škola
Anatolija Karpova, Černyševského
8, Bratislava reagovala na iniciatívu
pána poslanca Miroslava Draguna
a v súčinnosti so školskou komisiou
MČ Petržalka iniciovala zasadnutie

Rady školy. Rada školy na zasadnutí
7. 3. 2022 odsúhlasila odobratie čestného názvu. Toto rozhodnutie postúpila
Rada školy školskej komisii MČ
Petržalka,“ vyjadrila sa riaditeľka
školy, Zora Dóczyová.
Svoj postoj odôvodnil aj iniciátor zmeny názvu, Miroslav
Dragun. „Nie je možné, aby vojnoví štváči niesli meno našej školy.
Aj týmto spôsobom sa pripájame
k sankciám,“ vyjadril sa na sociálnej sieti. Hoci sa na sociálnych
sieťach množili na tento podnet

negatívne komentáre, samospráva si spolu s riaditeľkou školy
stojí za svojím rozhodnutím.
„Jeho postoj odsudzujeme a nesúhlasíme, aby naša škola nosila meno
niekoho, kto podporil vstup ruských
vojsk na Ukrajinu, a tým narušil jej
zvrchovanosť a nezávislosť. V prípade sankcií ide skôr len o symbolické
gesto, no v rámci našich možností je
to najtvrdšia sankcia, akú dokážeme
ako zriaďovateľ školy udeliť,“ skonštatovala hovorkyňa Petržalky
Mária Halašková.

A JE V BLÍZKOSTI ÚKRYT?
za pár dní viac ako 100 000 pozretí. Okrem toho na miestny úrad
chodí od Petržalčanov na tému
úkrytov a mimoriadneho stavu
denne niekoľko otázok a podnetov. Z toho dôvodu prinášame informácie, ktoré môžete pre pokoj
v duši považovať za užitočné.

Pre vojnovú situáciu na Ukrajine sa zvýšil záujem
o priestory, v ktorých by sa mohli civilisti v čase
vojnového stavu ukryť. Na internetových portáloch
sa rozmnožili inzeráty, ktoré ponúkajú úkryty na
prenájom za tisíce eur mesačne, úkryty sa dokonca za
státisíce eur predávajú. Taktiež v inzerátoch na predaj
či prenájom nehnuteľností pribudlo kritérium úkrytu
v bezprostrednej blízkosti od ponúkanej lokality.
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Na Slovensku máme podľa
ministerstva vnútra 1 500 odolných a plynotesných úkrytov,
do ktorých by sa malo zmestiť
250 000 ľudí. Mnohé úkryty
civilnej ochrany boli postavené vo viacerých obytných domoch
v 50. a 60. rokoch 20. storočia na
účel ochrany pred radiáciou. Počas zvyšných rokov však nevzbudzovali pocit dôležitosti, preto je
veľa z nich v zanedbanom stave,
prípadne našli iné využitie.
Hoci nie je žiadny dôvod na
paniku, strach z rozšírenia sa vojny na naše územie majú aj Slováci.
Predstavovacie video z úkrytu so
starostom Jánom Hrčkom malo už
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Sú úkryty prvým riešením,
ak nastane vojnový stav?
V čase mimoriadnej situácie,
akou je aj vojna, sa v prvom rade
počíta s evakuáciou čo najväčšej časti obyvateľstva Bratislavy
mimo mesto, pričom pre zvyšok
obyvateľov budú k dispozícii verejné odolné a plynotesné úkryty
civilnej ochrany, ktoré sa na území
Petržalky nenachádzajú, jednoduché úkryty budované svojpomocne ( JÚBS), ktorých je na území
Petržalky 24, alebo ďalšie podob-

né úkryty v súkromnom vlastníctve. Z logiky možného umiestnenia takýchto stavieb vyplýva, že
nie sú naprieč hlavným mestom
rozložené rovnomerne. Viac ich je
tam, kde fungoval alebo funguje
priemysel, menej napríklad tam,
kde vyráža spodná voda. „Jednoduché úkryty budované svojpomocne sú
suterénne, pivničné priestory, garáže
a podobne, ktoré sa v prípade potreby
prispôsobia na úkryty,“ vyjadril sa
Karol Tomšík z referátu krízového riadenia v Petržalke.
Ako sme už uviedli, mestská
časť Bratislava-Petržalka odolnými a plynotesnými úkrytmi
civilnej ochrany, ktoré sú určené
pre širokú verejnosť, nedisponuje a tie neverejné sú určené
pre potreby štátu, najmä armády,
aby mohla prípadnú reakciu na
vojenský útok – vrátane evaku-

MAREC 2022

TÉMA

Zoznam jednoduchých
úkrytov budovaných
svojpomocne na území
Petržalky:
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ácie – vôbec riadiť. Ani tie by
však neboli vybavené a zásobené
všetkými náležitosťami potrebnými pre život. Orgány štátnej
správy musia konať v zmysle
svojich zákonných povinností. Neexistuje legislatívna povinnosť „zabezpečiť
a zásobiť“, preto je toto všetko
na vás. V praxi to znamená, že
jediné, čím úkryt civilnej ochrany disponuje a úkryt budovaný
svojpomocne nie, sú lekárničky.
Ostatné si treba zabezpečiť,
ideálne do vopred pripravenej
úkrytovej batožiny. Tá má obsahovať osobné doklady, dôležité
dokumenty, peniaze, cennosti
malých rozmerov, osobné lieky,
vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby, základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na dobu 2-3
dní, predmety osobnej hygieny
a dennej potreby, náhradné oblečenie a obuv, prikrývku alebo
spací vak, vreckovú lampu a ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia, avšak do
odporúčanej celkovej hmotnosti
batožiny maximálne 10 až 15
kilogramov.

Čo urobiť, keď zaznie
siréna?
Ak zaznie siréna mimo skúšobných hodín, je dôležité vedieť
rozlíšiť jej charakter. Ak počuť
dvojminútový kolísavý tón, je obyvateľstvo upozorňované na ohrozenie alebo vznik mimoriadnej
udalosti, prípadne na rozšírenie
následkov mimoriadnej udalosti.
Ak počuť opäť dvojminútový zvuk sirény, no tentokrát so
stálym tónom a bez opakovania,
znamená to koniec ohrozenia
alebo koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti.
Skúška elektromotorických
sirén je spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12.00, elektrických
je dvakrát ročne, spravidla v júni
a decembri. Mimo tohto harmonogramu sa sirény preskúšavať
nesmú, pretože by si túto skúšku
obyvateľstvo mohlo zameniť so
skutočným varovaním.
Ak zaznie siréna mimo bežného času, Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky ako prvé
odporúča nasledovné kroky:
Okamžite sa ukryte
● pri pobyte mimo budovu –

Einsteinova 18 | kapacita 400 miest
Einsteinova 24 | kapacita 1900 miest
Einsteinova 21 | kapacita 1010 miest
Einsteinova 25 | kapacita 3200 miest
Einsteinova 19 | kapacita 2200 miest
Antolská 11 | kapacita 300 miest
Antolská 11/1 | kapacita 300 miest
Dudova 1 | kapacita 173 miest
Fialová 2+2A | kapacita 650 miest
Fialová 2B+2C | kapacita 650 miest
Budatínska 36 | kapacita 120 miest
Betliarska 8 | kapacita 200 miest
Bosákova 3 | kapacita 580 miest
Kopčianska 1 | kapacita 500 miest
Sitnianska 1 | kapacita 39 miest
Panónska cesta 25 | kapacita 1600 miest
Viedenská cesta 3-7 A1+A2 | kapacita 3100 miest
Viedenská cesta 3-7C | kapacita 1560 miest
Vranovská 2 | kapacita 422 miest
Zuzany Chalupovej 8-10 | kapacita 1700 miest
Zuzany Chalupovej 12-14 | kapacita 1800 miest
Žltá ulica 9/1 | kapacita 700 miest
Žltá ulica 9/2 | kapacita 700 miest
Žltá ulica 2 | kapacita 1100 miest
vyhľadajte čo najrýchlejšie
úkryt, prípadne vstúpte do
najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie
(úkrytom môže byť napríklad výrobný závod, úrad,
kancelária, obchod, verejná
budova, súkromný byt, dom
a podobne),
● ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú
rodinu a byt neopúšťajte,
● ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť,
bude o ne postarané,
● v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný
signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej
budove.
Zatvorte okná a dvere
● vytvorte izolovaný uzavretý
priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky,
odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie
netesnosti môžete utesniť
tkaninami namočenými vo
vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),

● uzavretím priestoru znížite
pravdepodobnosť vlastného
ohrozenia.
Zapnite rádio alebo televíziu
● sledujte vysielanie rozhlasu
a televízie a riaďte sa podľa
vysielaných pokynov – dozviete sa informácie o tom, čo
sa stalo, prečo bola spustená
siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
● v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
● telefonujte len v súrnom
prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla
tiesňového volania. Ťažko
sa dovoláte a zbytočne tým
komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť
potrebujú prednostne.
Zdroj: minv.sk
Na záver poznamenajme, že
tieto inštrukcie uvádzame len
informačne, so Slovenskom sa
nespája bezprostredné vojenské
ohrozenie a nie je dôvod na šírenie obáv.
kn
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Parkovacie
možnosti
sa rozšíria

FOTO: Ivana Vrabľová

Mestská časť pracuje na tom, aby vodičom sprístupnila
za výhodných podmienok ďalšie parkovacie miesta.
Spolupracuje pri tom najmä s obchodnými reťazcami.

AKTUÁLNE

Petržalská parkovacia politika
funguje od roku 2019 a vznikla
s ambíciou zaviesť systém do
miestneho parkovania a zvýhodniť v tomto smere rezidentov.
Údaje potvrdzujú postupné
zlepšovanie situácie, ale stále
počuť názory, že parkovacích
miest je nedostatok. Mestská
časť naďalej hľadá vhodné
riešenia a aktuálne dolaďuje podmienky, za akých by parkovacie

možnosti dokázala rozšíriť. Po
dohode s ich majiteľmi sa plánujú
verejnosti sprístupniť parkoviská
pri obchodných domoch, supermarketoch a podobných zariadeniach. Všetko je zatiaľ v štádiu
riešenia, ale testovacia prevádzka
prvého takéhoto parkoviska by
sa mala spustiť už v apríli. Malo
by ísť o návštevnícke parkovisko
pri budove Technopolu, kde sídli
miestny úrad. V priebehu roka by

potom chceli sprístupniť ďalšie
parkoviská.
Tieto plochy by mohla verejnosť využívať predovšetkým na
nočné parkovanie, pričom rezidenti by tam mohli odstaviť auto
zadarmo alebo len za symbolický
poplatok, kým nerezidenti by za
parkovanie museli zaplatiť v každom prípade. Aj v ich prípade by
však bola cena veľmi priaznivá,
ráta sa so sumou okolo eura za
noc. V noci budú podmienky zvýhodnené pod patronátom mestskej
časti, no cez deň sa, samozrejme,
parkovanie preklopí do režimu
bežnej obchodnej prevádzky,

v podmienkach, ktoré si určuje
majiteľ parkoviska. Ako vysvetľuje
vedúci referátu mobility miestneho
úradu Ivan Lučanič, výška nočnej
platby sa bude nastavovať zrejme
v závislosti od lokality. Týmto
spôsobom by sa dali k dispozícii
stovky, prípadne až tisícky parkovacích miest. Podľa Lučaniča by to
pomohlo najmä v lokalitách, ako
sú Námestie hraničiarov, Lúky II
a III aj VII a VIII či Dvory I, II
a III.
Tému budeme naďalej sledovať
a informácie priebežne aktualizovať.
dan

Parkovanie na chodníkoch bude dočasne možné
Len nedávno mestská časť
upozorňovala vodičov na zákaz parkovania na chodníkoch
a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky už schválili odklad
tohto zákazu. Stalo sa tak 17.
marca. Schválenie novely zákona
o cestnej premávke umožní parkovanie na chodníku do septembra
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2023. Samozrejme, za zachovania
platných obmedzení, ktoré tu boli
aj doteraz. Jedným z nich je napríklad ponechanie 1,5 metra voľnej
šírky pre chodcov. Novinkou je
však úprava najvyššej hmotnosti
vozidla, ktoré môže na chodníku
vôbec stáť, a to z 3 500 kilogramov na 2 800 kilogramov.

Dôvodov ďalšej legislatívnej
zmeny v parkovaní na chodníkoch je hneď niekoľko. Viacerí
zástupcovia samospráv vrátane
petržalského starostu Jána Hrčku
hovorili o nedostatočnom čase na
prípravu potrebných dopravných
projektov a značenia a problémom
bola aj alokácia finančných pro-

striedkov v rozpočtoch samospráv
na tieto riešenia, s ktorými sa
nepočítalo. Novelu zákona, ktorou
sa zakázalo parkovanie na chodníkoch, totiž parlament schválil
koncom novembra 2021 a účinnosť nadobudla už 1. marca
2022.
red
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Cez denné
centrá späť
k normálu

FOTO: Ivana Vrabľová

Keď museli byť denné centrá
zavreté, ich vedúce pravidelne telefonovali so svojimi členmi, aby
sa mohli porozprávať a necítili
sa osamelo a skľúčene. Nejeden
z nich sa vtedy vedúcej nedočkavo pýtal, kedy sa už budú môcť
v centre stretnúť. Teraz, keď je
to konečne možné, sa seniori
vracajú do centier opatrne a nálada nie je práve ideálna. ,,Ľudia
chodia zatiaľ málo. Tešia sa síce, že už
máme otvorené, ale sú opatrní. Majú
obavy spojené s covidom a situácia na
Ukrajine ich takisto ťaží,“ hovorí Dagmar Karešová, vedúca
DC Gercenova. Snažia sa,
samozrejme, rozptýliť, ako sa
len dá, v peknom počasí chodia najmä von do prírody. No
napriek tomu pani Karešová
konštatuje, že už to nie je také
uvoľnené ako pred pandémiou.
Podobne hodnotia situáciu
aj zástupkyne ďalších centier.
Napríklad Brigita Chlebovcová
z DC Strečnianska hovorí o tom,
že ľudia „sú vyplašení a akoby
bez nálady“. Často sa rozprávajú
o chorobách, o vojne na Ukrajine, čo niektorých návštevníkov
odrádza. Ani k nej do centra
nechodia zatiaľ vo veľkých počtoch, hoci návštevu kina, kde si
pozreli komédiu V lete ti poviem,
ako sa mám, si nenechali ujsť

viacerí. Aj pani Chlebovcová
už berie členov svojho centra
na prechádzky von, no tvrdí,
že veľa z nich je unavených
a usedených. Verí však, že sa to
zlepší a nádeje vkladá do letného
obdobia. V júni má už naplánovaný výlet do Liptovského Jána,
neskôr aj do Dudiniec, no a pri
peknom počasí to budú i výlety
do blízkeho okolia. Zo špeciálnych aktivít spomína vedúca DC
Strečnianska posedenie, ktoré by
chcela prichystať v máji pri príležitosti Dňa matiek.
„Povedali by ste, že naše kluby
budú po otvorení plné, ale nie je to
celkom tak a rozbieha sa to roz pačito.
Seniori sa začali vracať opatrne,“
opisuje situáciu v DC Vyšehradská jeho vedúca Ružena Borzová.
Spevácky súbor Melódia tam
však už naplno nacvičuje, a keď
je pekne, spievajú vonku, takže ich môžu počuť a vidieť aj
miestni obyvatelia. Pani Borzová
okrem toho poznamenáva, že
medzi členmi DC Vyšehradská
je veľký záujem o návštevu Petržalskej plavárne, kde majú umožnený vstup. Bude na nej i na
vedúcich ďalších piatich denných
centier v Petržalke, aby sa v týchto zložitých časoch pokúsili
pomôcť seniorom prísť na iné
myšlienky, zabaviť ich a vrátiť

AKTUÁLNE

V marci sa opätovne
otvorili brány denných
centier v Petržalke.
Seniori sa tam môžu
znovu stretávať
a spoločne zabávať,
no zatiaľ je ich návrat
opatrný.

im radosť zo spoločne trávených
chvíľ. Ako hovorí Dagmar Karešová z DC Gercenova, „ľudia sa
zmenili, je to teraz ťažšie, ale dúfame,
že sa to zase dostane do normálu.“
Klubovňa plná aktivít
Senior klubovňa na Osuského ulici ponúka na jednom
mieste množstvo rozmanitých
aktivít a návštevnosť je podľa
jej manažérky Janky Chládeckej
dobrá. Klubovňa však nemusela
byť zatvorená tak ako denné
centrá. V súčasnosti sa tam pri
interiérových aktivitách musia
nosiť rúška, ale počasie už čoraz
viac dovoľuje aj aktivity vonku.
Podľa pani Chládeckej navštívilo
klubovňu vo februári okolo 370
seniorov.
Na koniec apríla plánujú deň
otvorených dverí, kde by sa
odprezentovali všetky aktivity
z ponuky klubovne. V máji by sa
zase mal konať majáles, na ktorom by si seniori mohli zaspievať,
zatancovať, ale aj zarecitovať.
No a na jún sa chystá podujatie
Pohybom ku zdraviu, kde by si
seniori zasúťažili v disciplínach,
ako sú napríklad šípky, petang,
preťahovanie lanom, stolný tenis,
pretláčanie rúk, státie na jednej
nohe a podobne. Informácie
o termínoch spomenutých akcií

a ich programe budeme aktualizovať.
V lete sa predpokladá, že seniori budú venovať viac času svojim
rodinám alebo záhradám, no a od
septembra by mali v klubovni
dostať viac priestoru aj prednášky,
ktoré sú teraz tak trochu v tieni
pohybových aktivít. Uskutočnili
sa však už prednášky o slušnosti
alebo o aromaterapii, ktoré mali
úspech a klubovňa by na ne chcela
nadviazať.
Podľa Janky Chládeckej patria
v klubovni celkovo k najobľúbenejším činnostiam kreatívne dielne,
ručné práce, no a veľký záujem
je aj o pohybové aktivity, ako sú
napríklad stolný tenis, zumba gold,
cvičenia v rámci SM systému, joga,
kurz sebaobrany... „Klubovňa ponúka
zmes všetkého možného, od aktivít, ktoré
seniorom prinášajú nové informácie, cez
kultúru až po pohybové aktivity, ktoré sú
dominantné, pretože seniori boli zo všetkých najviac zatvorení dlho doma a málo
sa hýbali, takže teraz je tu hlad po pohybe,“ vysvetľuje Chládecká s tým, že
ide o klubovňu aktívneho starnutia,
preto sa tam stále niečo deje pre
udržiavanie fyzickej i psychickej
kondície seniorov. Pripomeňme,
že sa nachádza na Osuského ulici 8
a je otvorená každý pracovný deň
od 10.00 do 16.00.
dan
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Po úderoch
som vždy vstal
Spisovateľ Anton Hykisch
oslávil vo februári
deväťdesiatku a stále
je aktívnym autorom,
ktorému aj teraz
vychádza nový román
Bezhlavý čas. Viacero
kníh napísal v Petržalke,
kde býva od roku 1988.
Mnohí z vás možno
ani netušia, že vo vašej
blízkosti žije osobnosť,
ktorej udelili Pribinov kríž
I. triedy a získala veľa
literárnych ocenení. Aj
preto sme pána Hykischa
požiadali o rozhovor.

ROZHOVOR

Nikdy ste neboli
v komunistickej strane a prežili
ste 40 rokov v komunizme. Čo
to pre vás znamenalo?
Komunistický režim mal rôzne
fázy. Tá najkrutejšia bola
v 50. rokoch, kým nezomrel
Stalin. Bol som z rodiny
nekomunistov, čo bola druhoradá
kategória ľudí, ktorí museli
dvakrát viac pracovať, aby
dosiahli to, čo privilegovaní
straníci. V roku 1949 som
chcel aj s dvomi kamarátmi
utiecť na Západ, ale chytili
nás, bili, mučili, prešli sme
ôsmimi väznicami. Napokon
sme z toho ako maloletí vyviazli
len s podmienečnými trestami,
ostal však vo mne zážitok, že
režim je brutálny a že si treba
dávať pozor. Potom som prežil
ďalšie údery. Ako 26-ročný
som napísal svoj prvý román,
ktorý bol aj vytlačený, no celý
náklad z tlačiarne na príkaz
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povereníka vnútra zošrotovali.
Vnímali ma totiž ako nepriateľa
režimu. Lenže Stalin zomrel
a v roku 1956 o ňom Chruščov
prehlásil, že to bol zločinec
a masový vrah. Komunisti zrazu
zistili, že treba Stalina a kult
osobnosti kritizovať. Začali sa
rehabilitácie. No a celý ten proces
uvoľňovania vyvrcholil v roku
1968 pokusom o demokratizáciu
režimu. Ja som tento Dubčekov
zámer veľmi aktívne podporil ako
nekomunista.
Mysleli ste si, že sa to úsilie
o „socializmus s ľudskou
tvárou“ môže podariť alebo ste

kdesi vzadu v hlave mali pocit,
že to nedopadne dobre?
Bol som optimistický v tom,
že sa podarí vytvoriť nejaký
kompromisný systém. Vtedy však
zohrali negatívnu úlohu Honecker
a „jastraby“ okolo Brežneva. Ten
sa často zobrazuje ako hlupák, ale
podľa mňa neprávom. Brežnev
mal Dubčeka rád, v týždni
pred inváziou v auguste 1968 si
každý deň telefonovali, hovoril
mu Sašenka, upozorňoval ho,
aby si urobil poriadok... Chcem
však povedať, že dnešná Čína
i Vietnam ukazujú, že formálne
je tam síce pri moci komunistická
strana, ale v ekonomike je

sloboda. Vývoj naznačuje, že
možno je schodná aj akási tretia
cesta.
Po invázii vojsk Varšavskej
zmluvy prišla normalizácia
a vaša podpora Dubčeka sa
zrejme obrátila proti vám...
Áno, nemohol som asi desať
rokov nič publikovať a vyhodili
ma z rozhlasu. V 80. rokoch
však prišlo opäť uvoľnenie,
keď sa k moci dostal umiernený
Gorbačov. Poľavila cenzúra
a znova mohli vychádzať aj moje
knihy. Vtedy som sa rozhodol,
že budem písať historické
romány, lebo dejiny sú jedinou
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ROZHOVOR

nádejou, keď je vám zle a klesáte
na duchu. Naši predkovia
zažívali ešte ťažšie časy
ako my. Prežili aj morové
epidémie, mongolský vpád,
dve svetové vojny... A nemali
ani svoj štát. V 20. storočí
sme štát získali, hoci niekedy
s pochybnými ľuďmi na čele,
ale náš. Sme zároveň členmi
Európskej únie, veľkej európskej
rodiny. Splnili sa nám sny,
o ktorých sme ako mladí snívali.
Aj počas tých najdivokejších
stalinských čias sme verili,
že komunistický svet sa raz
zrúti. A viete, čo nám vtedy
pomáhalo?

ROZHOVOR

Čo?
Informácie zo sveta.
Rozhlas. Ladili sme krátke
vlny a denne som počúval
zahraničné vysielanie. To nám
veľmi pomáhalo. Mnohí bývalí
komunisti klamali, keď hovorili,
že nevedeli o zločinoch strany,
lebo kto chcel, pravdu sa mohol
dozvedieť napríklad práve vďaka
týmto zahraničným staniciam,
ktoré sme tajne počúvali.
Keď ste sa ako 16- alebo
17-ročný chlapec rozhodli
utiecť z Československa, aký
ste mali plán? Boli ste veľmi
mladý, chceli ste opustiť

strany, ten prvý nemal na rozdiel
blízkych a urobiť radikálny
krok do neznáma...
odo mňa ani vysokú školu. Keď
Celé je to zložitejšie. Moji
som v sebe objavil spisovateľské
rodičia sa rozviedli, keď som
bunky, začal som písať svoj prvý
mal päť rokov, žil som v Banskej
román o skúsenosti mladého
Štiavnici, ktorá bola v časoch
človeka, ktorý po skončení školy
komunizmu upadajúcim mestom,
vstupuje do života a zistí, že tie
každý večer som počúval
jeho sny sú na figu, lebo realita
je iná. Nestraník sa môže prebiť
v rozhlase o slobodnom svete,
ktorý som si zidealizoval.
jedine vtedy, keď bude oveľa
K rodine ma nič až tak neviazalo,
tvrdší, pracovitejší, opatrnejší...
bol som vtedy nahnevaný
Týmto smerom som išiel a napriek
na rodičov, že sa rozviedli.
úderom som vždy znova vstal.
Štiavnica bola
Nedal som sa
„Zachovajme si zdravý znechutiť. A hoci
multikulturálne
rozum a nadhľad nad mi prvú knihu
mesto, kde sa
každodennosťou.
zošrotovali, ďalšia
hovorilo po
Bude
aj lepšie, bude
už vyšla. Lebo
slovensky, po
mier a normálnejší
medzitým bolo
maďarsky a po
život.“
zasadnutie ÚV
nemecky, takže
KSČ, ktoré vytýčilo rehabilitácie
som vedel niečo z nemčiny, učil
a nastalo voľnejšie obdobie.
som sa po anglicky. Mal som
To boli slávne 60. roky, keď
kádrovo zlý pôvod, starý otec bol
som napísal svoje prvé úspešné
veľkoobchodník s potravinami,
romány. Dokonca aj o tom svojom
otec notár, štátny úradník,
úteku som mohol písať, hoci
väznený nepriateľ režimu.
cenzurovane, v románe Námestie
Moje rozhodnutie utiecť bolo
v Mähringu. Presvedčil som sa, že
konglomerátom všemožných
vytrvalosťou sa dá prebiť. Bol to
vplyvov, zúfalstva a nádeje.
zápas s režimom ako na hojdačke,
Keď nás s kamarátmi chytili
napínavá hra. Život beriem ako
a vrátili zo západných Čiech na
dobrodružstvo s prekážkami,
Slovensko, prvá sudkyňa, ktorá
ktoré treba zdolať, otriasť sa
sa nad nami zmilovala v Banskej
a napredovať ďalej.
Bystrici, nám poradila, aby sme
hovorili, že sme boli zvábení
Akú úlohu zohrávala na
tými západnými vysielačmi
vašej ceste viera v Boha?
a propagandou, že ľutujeme naše
Prežil som si všeličo
rozhodnutie a chceme budovať
a v mladosti som nebol žiadny
šťastný život v Československu.
svätec. Základnú vieru som však
Dostali sme len podmienečné
tresty, neposlali nás do uránových nikdy nestratil. Zbieral som knihy
o kresťanstve a nemarxistických
baní ani nič podobné. No potom
fi lozofiách, nosil si literatúru aj zo
ma už stále sledovali, aj na škole,
aj v podnikoch, kde som pracoval. Západu. V Poľsku a v Maďarsku
Dával som si veľký pozor, nechcel bol režim oveľa liberálnejší ako
v Československu. V Poľsku
som už zažiť nátlak a všetky tie
vychádzali knihy katolíckych
hrôzy, zvlášť, keď som si založil
fi lozofov. No hoci som sa v tomto
rodinu a mali sme deti.
smere vzdelával a chodil som do
kostola, svoju vieru som nedával
Ako ste o svojom živote
na bubon.
uvažovali po tom neúspešnom
pokuse o emigráciu? Ako ste
A kedy ste sa prvý raz dostali
videli svoju perspektívu?
do zahraničia?
Jediný komunista v rodine bol
V 60. rokoch cez Zväz
strýko z matkinej strany. Pomohol
československých spisovateľov
mi. Napriek zlému kádrovému
posudku som vyštudoval na
v Prahe. Na zahraničné cesty
vysokej škole ekonomickej. Bol
púšťali len časť rodiny, druhá
som veľmi dobrý študent, skončil
časť musela ostať doma ako
som s červeným diplomom. No
záloha. Za Gorbačovovej éry som
bolo mi jasné, že nebudem môcť
sa dostal ako autor populárnych
zastávať žiadnu vedúcu pozíciu.
reportáží aj do Londýna, do
Moji šéfovia boli vždy členovia
Paríža... Na stodolárový devízový
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prísľub. Dostali ste 100 dolárov
a z toho ste mohli zhruba sedem
dní vyžiť, keď ste tak napoly
hladovali. A vždy bol v tom
zájazde nejaký agent ŠtB, ktorý
vás sledoval. Zvyčajne som si
potajomky kúpil knihy emigrantov
alebo noviny, ktoré som potom
pašoval domov zabalené napríklad
medzi mastnou desiatou – tú
colníkov nelákalo prezerať.

ROZHOVOR

Poznali ste dobre znútra
vtedajšiu literárnu komunitu
a cítili ste sa byť jej súčasťou?
Moji generační druhovia boli
Ján Johanides, Jarka Blažková,
Vincent Šikula, Peter Jaroš,
Rudolf Sloboda... Vtedajšiu
slovenskú literatúru ovládala
povstalecká generácia: Vladimír
Mináč, Alfonz Bednár, Ladislav
Mňačko, Dominik Tatarka. Písali
o vojne, o Slovenskom národnom
povstaní, boli to také polopravdy,
kde vojnu líčili proruským
pohľadom a povstanie podľa
oficiálneho výkladu. My sme písali
o mladých ľuďoch, o našich
problémoch, že chceme žiť
voľne, počúvať západnú
hudbu a poznať svet. No
a v tých 60. rokoch sa už diala
generačná výmena aj medzi
komunistami a cenzormi,
vládlo slobodomyseľnejšie
ovzdušie. Ako novinár som sa
dostal na Svetovú výstavu do
Kanady, písal som do Kultúrneho
života seriál reportáží, ako sa tam
dobre žije, aké zaujímavé pavilóny
sú na výstave... Ľudia na moje
články čakali, boli sme populárni.
Lenže po invázii vojsk Varšavskej
zmluvy prišla normalizácia
a všetko sa obrátilo proti mne.
To bolo hrozné obdobie. V rádiu
o mne pravidelne hovorili
ako o antisocialistickom živle,
počúvali to moje deti, aj môj
riaditeľ, ktorý bol zneistený, že
zamestnáva niekoho, na koho stále
kydajú, že je proti režimu. Vtedy
som pracoval v Ústrednej knižnici
SAV. No ale aj to opadlo, oni sa
vyzúrili, prišli iné problémy, nové
témy...
A čo revolúcia 1989? Verili
ste, že to dobre dopadne?
Áno, bol som optimista
vzhľadom na to, že sme denne
počúvali správy zo zahraničia.
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administratíve, ekonomike,
nevedeli, čo robiť... Tam sa začali
mnohé chyby, na ktoré doplácame
doteraz. Pre mňa to bola veľká
škola a zároveň precitnutie.
Nepáčilo sa mi, že neboli
potrestaní zločinci z čela ŠtB.
Potom som sa dostal aj do opozície
s vtedajším vedením KDH,
keď som sa pokúšal vyhlásiť
suverenitu Slovenska. Napísal
som o tom všetkom knihu Ako
chutí politika. Václav Havel sníval,
že zachová spoločný štát Čechov
a Slovákov ako vzor tolerancie pre
svet. Všetky federácie sa rúcali,
Krátko po revolúcii ste
a naivní liberáli si mysleli, že
vstúpili do politiky, dostali ste
Československo bude ušetrené.
sa do parlamentu. Ako k tomu
Navyše dvojčlenná federácia
došlo?
je aj z geopolitického hľadiska
Dostal som sa tam cez mojich
nezmysel, vždy by v nej dochádzalo
známych veriacich. O vzniku
k sporom a zvlášť pri pomere 2 : 1
Kresťanskodemokratického
by išlo o večné konflikty. Videl
hnutia mi povedala pani
som to aj v Kanade, keď som
Malovcová, ktorá chodila do tajnej tam bol veľvyslancom. Mali tam
cirkvi. Prvý zjazd kádehákov –
problém s Quebecom. Pokojný
mimochodom, dosť chaotický –
rozchod Česka a Slovenska bol
bol v Nitre a zobral
napokon veľký
ma tam prozaik
úspech pre obe
„Život beriem ako
Peter Kováčik. Tam
strany. Česi objavili
dobrodružstvo
svoju slávnu
som už aj vystúpil
s prekážkami, ktoré
a všimli si ma bratia treba zdolať, otriasť sa štátnosť, českí
králi spoluvytvárali
Mikloškovci, Jano
a napredovať ďalej.“
modernú západnú
Čarnogurský a ďalší.
Európu. My musíme svoju štátnosť
Napokon som sa po voľbách
budovať takmer od nuly, bez
1990 dostal do parlamentu na
tradície, okrem Veľkej Moravy. To
kandidátke KDH. Zvolili ma za
je náš hendikep.
predsedu Výboru pre kultúru,
a tým za člena predsedníctva
Na záver sa chcem opýtať,
Slovenskej národnej rady.
Poslanectvo som prijal ako výzvu. ako sa vám žije v Petržalke?
Petržalčanom som sa
Pomohlo mi štúdium ekonómie.
stal v roku 1988. A musím
Zákulisie politiky je z veľkej časti
povedať, že sme tu s manželkou
ekonomické a manažérske. Už
spokojní a šťastní. Spoza môjho
ako študent som sníval o tom,
pracovného stola, kde som
že založím KSH – Kresťanskonapísal niekoľko románov, mám
sociálne hnutie, o ktorom som si
úžasný výhľad na Bratislavský
v poznámkach písal pod krycím
hrad, Most SNP a Staré mesto.
názvom Komunistická strana
Pod oknami máme Chorvátske
Holandska.
rameno, kde prichádzajú čajky,
plávajú labute a je tam pekná
Do politiky vstúpilo po
prechádzková zóna. Máme tu aj
revolúcii viacero osobností
obrovské parkovisko, ktoré bolo
z oblasti umenia a kultúry,
niektorí to však v tom prostredí prázdne, keď sme sem prišli,
ale teraz musíme zaparkovať
neznášali dobre. Ako to bolo
do ôsmej večera, inak sa naň
s vami?
nedostaneme. V blízkosti
Časom som s hrôzou zistil, že
máme tri supermarkety, jednu
mnohí z nových politikov majú
samoobsluhu, kostol saleziánov,
len taký okresný formát, že sú to
skvelú komunitu, takže do
iba nespokojní aktivisti, nie sú
korunovačného dómu chodíme
vôbec pripravení na svoju úlohu
len na veľké sviatky.
– nemali ani potuchy o vedení,

Rok 1989 bol len vyvrcholením
uvoľňovania vo svete. Nebol to
blesk z jasného neba. Sovietsky
zväz ekonomicky prehral preteky
v zbrojení. V Maďarsku sa už
v roku 1988 vymenili kádre vo
vedení strany za veľmi liberálne,
otvorili čiastočne hranice na
Západ. Podobne v Poľsku.
Gorbačov sľúbil Nemcom, že
povolí ich zjednotenie a pustí
z rúk východné Nemecko, čo
bol obrovský ústupok. Takže
november 1989 v Československu
bola už len taká bodka.

Takže vám Petržalka
vyhovuje?
Áno. Iná vec je budúcnosť
Petržalky. Myslím si, že by sa z nej
malo stať mesto. Nemá svoje
centrum, čo je chyba a neviem,
ako by sa to dalo vyriešiť.
Petržalka by mala byť súčasťou
veľkej Bratislavy a Dunaj by mal
byť v tomto prípade niečo ako
Vltava v Prahe, prípadne ako
Dunaj v Budapešti. To sa však
asi nikdy nestane, lebo petržalská
časť má tradíciu zeleného pásu, čo
znemožňuje prirodzené zrastenie
oboch brehov.
Škoda, že Bratislava
nemá metro. Ťahanice okolo
električkovej trate mi pripadajú
hanebné, malo to byť predĺžené
už dávno. Hnevám sa na
aktivistov, ktorí nekonečnými
petíciami a všelijakými podaniami
znemožňujú všetko normálne, čo
by všade inde mohlo fungovať, od
výstavby diaľnice až po rozšírenie
tejto električkovej trate. Načo
večne nariekať, že ubudne časť
zelene alebo ihrisko pre deti, keď
ide o prepravu státisícov ľudí
denne a utlmenie automobilovej
dopravy. Podľa mňa mohla ísť
krížom cez Petržalku jedna
štvorprúdovka, aby sa človek
autom nemusel predierať
džungľou umelo vytvorených
uličiek. Na Petržalku by sme sa
mali pozerať trochu veľkorysejšie
aj odvážnejšie.
Čo by ste odkázali svojim
čitateľom, spoluobčanom
Petržalky?
Dožil som sa deväťdesiatky
vďaka Bohu, svojej rodine
a lekárkam a lekárom, ktorí sa
o mňa starajú. Ako spisovateľ
sadám každý deň za pracovný stôl
k počítaču. Chuť pracovať, písať,
mi dodáva životnú energiu. Spoza
pracovného stola denne hľadím
na Bratislavský hrad. Dejiny sú
učebnicou nádeje. Naši predkovia
počas stáročí prekonali veľké
hrôzy, epidémie, nájazdy, vojny.
A napriek nešťastiam sme stále
tu. Zachovajme si zdravý rozum
a nadhľad nad každodennosťou.
Bude aj lepšie, bude mier
a normálnejší život. Každý z nás sa
svojou prácou môže pričiniť, aby
svet okolo nás bol ľudskejší a krajší.
dan

Harmonogram čistenia
parkovísk 2022
Apríl
4
ČERNYŠEVSKÉHO 35-39
JUNGMANNOVA 6-8
WOLKROVA 2
MÁNESOVO NÁM. 6-8

11
WOLKROVA 25-29
MÁNESOVO NÁM. 1-3
MACHAROVA 3-7
VAVILOVOVA 26

18

5
WOLKROVA 2
PIFFLOVA 2-8
VAVILOVOVA 1-7
VLASTENECKÉ NÁM. 7-8

12
WOLKROVA 25-29
JUNGMANNOVA 10-16
ČERNYŠEVSKÉHO 29-33
MACHAROVA 1

19
PEČNIANSKA 19-25
LENARDOVA 8
NOBELOVO NÁM. 10
RUSOVSKÁ CESTA 11-15

25
GERCENOVA 13
PLANCKOVA 1-4
PEČNIANSKA 1
RONTGENOVA 8

26
GERCENOVA 13
ZADUNAJSKÁ CESTA 7-9
GERCENOVA 1-7
RONTGENOVA 2-14

6
VAVILOVOVA 2-16
WOLKROVA 5-9
ČERNYŠEVSKÉHO 21-23
JUNGMANNOVA 4

7
JUNGMANNOVA 2
ČERNYŠEVSKÉHO 1
FARSKÉHO 10-16
WOLKROVA 11-13

13
VAVILOVOVA 16
ČERNYŠEVSKÉHO 1-7
ČERNYŠEVSKÉHO 9-13
WOLKROVA 17-23

14

21
LENARDOVA 2-8
PEČNIANSKA 27-33
ZADUNAJSKÁ CESTA 1-5
GERCENOVA 4-8A

27
KAPICOVA 1-15
NOBELOVO NÁM. 7-10
RONTGENOVA 20
ZÁPOROŽSKÁ 4-6

10

15

16

17

22

23

24

30

1.5.

7

8

14

15

21

22

28

29

WOLKROVA 35-45
FARSKÉHO 4-8
ČERNYŠEVSKÉHO 15-19
ČERNYŠEVSKÉHO 10

FARSKÉHO 18-22
ČERNYŠEVSKÉHO 5-7
MACHAROVA 1-3
MACHAROVA 3-7

20
GERCENOVA 15-35
PEČNIANSKA 1-11
GERCENOVA 7
PEČNIANSKA 27-33

9

8

28
BOHROVA 3-11
LENARDOVA 14
GERCENOVA 35
VILOVÁ 6

PEČNIANSKA 19-25
RONTGENOVA 2-4
GERCENOVA 21-29
LENARDOVA 16

29
PEČNIANSKA 33
BOHROVA 3
ŠEVČENKOVA 13-19
PROKOFIEVOVA 5

Máj
2
JIRÁSKOVA 2-10
GERCENOVA 2-2B
LENARDOVA 18
ZÁPOROŽSKÁ 7,8,9

9
PAJŠTÚNSKA 3-9
ŠEVČENKOVA 1-7
BELINSKÉHO 3
JIRÁSKOVA 2-10

16
BELINSKÉHO 11-19
PROKOFIEVOVA 16
SMOLENICKÁ 1-5
HÁLOVA 8-14

23
SMOLENICKÁ 2-14
TUPOLEVOVA 1-7
DUBNICKÁ 2-4
KOLMÁ 10

3
ZÁPOROŽSKÁ 2-4-6
GERCENOVA 3
PROKOFIEVOVA 4
FEDINOVA 2-8

10
HÁLOVA 7-17
ŠEVČENKOVA 1-7
ŠEVČENKOVA 23
VRANOVSKÁ 61-67

17
HÁLOVA 7-17
BELINSKÉHO 21-25
TUPOLEVOVA 4-19
ONDREJA ŠTEFANKA 2-6

24
HOLÍČSKA 1-15
TUPOLEVOVA 7
TUPOLEVOVA 2
HOLÍČSKA 50

4
ŠVABINSKÉHO 2-14
FEDINOVA 18-24
ŠEVČENKOVA 16-20

11
ŠEVČENKOVA 2-12
ŠVABINSKÉHO 16-22
MARKOVA 5-11
VILOVÁ 29-37

18
MARKOVA 3-5
BELINSKÉHO 22-24
HOLÍČSKA 23-25
ŠVABINSKÉHO 1-5

25
HOLÍČSKA 1-15
TEMATÍNSKA 6-10
STARHRADSKÁ 1
TOPOĽČIANSKA 17-23

5
ŠVABINSKÉHO 2-14
ŠEVČENKOVA 16-20
IĽJUŠINOVA 4-6
BELINSKÉHO 8-10

12
ŠEVČENKOVA 2-12
ŠVABINSKÉHO 13-21
BELINSKÉHO 16-18
IĽJUŠINOVA 6-14

19
TUPOLEVOVA 4-19
PROKOFIEVOVA 5/16-14
ŠVABINSKÉHO 16-22
ANDRUSOVOVA 7

26
HOLÍČSKA 16
STARHRADSKÁ 2-10
SMOLENICKÁ 2
KRUPINSKÁ 2

6
ANDRUSOVOVA 2-10/9-11
BELINSKÉHO 3-19
IĽJUŠINOVA 12-14/26
ŠEVČENKOVA 26-28

13
ŠEVČENKOVA 2-12
JIRÁSKOVA 2-10
BELINSKÉHO 10-16
VILOVÁ 6

20
FEDINOVA 18, 24
KOLMÁ 10
TUPOLEVOVA 7B
PANÓNSKACESTA 7

27
STREČNIANSKA 1-3
HOLÍČSKA 20
STARHRADSKÁ 2-10
TOPOĽČIANSKA 25-27

Jún
30.5.

31.5.

BUDATÍNSKA 47-51
STREČNIANSKA 15
TOPOĽČIANSKA 8-22
STARHRADSKÁ 14-16

BUDATÍNSKA 75-81
HOLÍČSKA 19-21
SMOLENICKÁ 16-18
TOPOĽČIANSKA 1

6
LIETAVSKÁ 14-16
BUDATÍNSKA 47-51
ZNIEVSKA 5-9
ZNIEVSKA 34-38

7

1
ZNIEVSKA 26-30
BUDATÍNSKA 63-69
HOLÍČSKA 12
TEMATÍNSKA 6-8

ŠINTAVSKÁ 2-8
BUDATÍNSKA 3
ZNIEVSKA 13-19
ZNIEVSKA 40-44

13

14

15

LIETAVSKÁ 9-15
VÍGĽAŠSKÁ 8-12
BEŇADICKÁ 5-15
BEŇADICKÁ 8-12

VÍGĽAŠSKÁ 8-12
BEŇADICKÁ 5-19
LIETAVSKÁ 3-7
JASOVSKÁ 12

20

21

27
BZOVÍCKA 24-30 A+B
BZOVÍCKA 24-30 A+B
KRÁSNOHORSKÁ 4-12
HUMENSKÉ NÁMESTIE 4

KRÁSNOHORSKÁ 5-15
JASOVSKÁ 23-31
JASOVSKÁ 39-43
ŠÁŠOVSKÁ 2-12

28
ROVNIANKOVA 14-16
ROMANOVA 9-19
HROBÁKOVA 7-9
AMBROSEHO 9-13

HOLÍČSKA 32
TOPOĽČIANSKA 33
TOPOĽČIANSKA 7
STARHRADSKÁ 18

8

ZNIEVSKA 34-38
BUDATÍNSKA 3
ZNIEVSKA 2-10
ZNIEVSKA 17-21

KRÁSNOHORSKÁ 18-20
JASOVSKÁ 45-51
VÍGĽAŠSKÁ 4-6
JASOVSKÁ 13-21

2

9
BEŇADICKÁ 1-3
VYŠEHRADSKÁ 11-19
ŠÁŠOVSKÁ 12-14
JASOVSKÁ 7-11

16

VYŠEHRADSKÁ 11-19
BEŇADICKÁ 1-3
BEŇADICKÁ 28-34
STREČNIANSKA 10-12

BZOVÍCKA 10-14
VÍGĽAŠSKÁ 11-13
VYŠEHRADSKÁ 25-27
STREČNIANSKA 1-11

22

23

TURNIANSKA 1-7
JASOVSKÁ 41-43
ĽUBOVNIANSKA 1-3
HUMENSKÉ NÁMESTIE 4

ĽUBOVNIANSKA 2-18
JASOVSKÁ 45-47
JASOVSKÁ 6-12
HUMENSKÉ NÁMESTIE 5-8

29

30

ROVNIANKOVA 18-24
AMBROSEHO 1-7 A+B
AMBROSEHO 1-7 A+B
ROMANOVA 37

OSUSKÉHO 3B
ROVNIANKOVA 14-16
ROMANOVA 9-19
GESSAYOVA 10

3

4

5

11

12

18

19

25

26

2.7.

3.7.

9

10

16

17

23

24

30

31

BUDATÍNSKA 27-33
STREČNIANSKA 24-26
STREČNIANSKA 2-4
BEŇADICKÁ 12-16

10
LIETAVSKÁ 9-15
BEŇADICKÁ 5-15
VÍGĽAŠSKÁ 2
JASOVSKÁ 1

17
JASOVSKÁ 13-21
ŽEHRIANSKA 2-14
VÍGĽAŠSKÁ 1-15

24
BZOVÍCKA 24-30
ĽUBOVNIANSKA 2-18
JASOVSKÁ 37-39
JASOVSKÁ 49-51

1.7.
ROMANOVA 44-46
HROBÁKOVA 34-40
OSUSKÉHO 46
DUDOVA 4

Júl
4

5

ROVNIANKOVA 12-16
ROMANOVA 1-5
HROBÁKOVA 13-15
BRADÁČOVA 1

11
AMBROSEHO 10-12
HROBÁKOVA 8-12
GESSAYOVA 11-25
ROVNIANKOVA 5-9

18
FURDEKOVA 6-14
NÁMESTIE HRANIČIAROV 1-11
FURDEKOVA 21-25
HAANOVA 28

25
HAANOVA 1-3
MLYNAROVIČOVA 16-24
FURDEKOVA 6-14
ŠUSTEKOVA 17-23
ČERNYŠEVSKÉHO 35-39
JUNGMANNOVA 6-8
WOLKROVA 2
MÁNESOVONÁM 6-8

6
OSUSKÉHO 30-40
ROVNIANKOVA 2-6
OSUSKÉHO 44-46
LACHOVA 28-32

12

13

NÁMESTIE HRANIČIAROV 8A-20
FURDEKOVA 1-5
GESSAYOVA 35-47
ROMANOVA 6-12

NÁMESTIE HRANIČIAROV 1B
GESSAYOVA 14-20
OSUSKÉHO 5-7
ROMANOVA 22-26

19

20

BOSÁKOVA 6
FURDEKOVA 17-19
BULÍKOVA 1-15/25
LACHOVA 35-37

26
HAANOVA 14A
MLYNAROVIČOVA 7-15
BLAGOEVOVA 2-12
POLERECKÉHO 5-9
WOLKROVA 2
PIFFLOVA 2-8
VAVILOVOVA 1-7
VLASTENECKÉNÁM 7-8

ŠUSTEKOVA 8-20/49-51
FURDEKOVA 13-15/HAANOVA 37
MAMATEYOVA 1/15/BULÍKOVA 23
PANKÚCHOVA 5-7

27
BLAGOEVOVA 2
LACHOVA 11-13
MAMATEYOVA 16-24
MAMATEYOVA 5-7
VAVILOVOVA 2-16
WOLKROVA 5-9
ČERNYŠEVSKÉHO 21-23
JUNGMANNOVA 4

7
HROBÁKOVA 8-12
BRADÁČOVA 5-6
GESSAYOVA 14-20
OSUSKÉHO 1-3

14
LACHOVA 18-26 A+B
LACHOVA 18-26 A+B
HAANOVA 29-41
LACHOVA 25

21
HAANOVA 10-14A
LUŽNÁ 2-12
BLAGOEVOVA 12-26
JANKOLOVA 9

28
POLERECKÉHO 1-3
A.GWERKOVEJ 20-28/33
MAMATEYOVA 26-30
A.GWERKOVEJ 1-9
JUNGMANNOVA 2
ČERNYŠEVSKÉHO 1
FARSKÉHO 10-16
WOLKROVA 11-13

8
NÁMESTIE HRANIČIAROV 2-6B
OSUSKÉHO 42-44
ROMANOVA 34-38
OSUSKÉHO 12-16

15
ŠUSTEKOVA 25-31
LACHOVA 2-18
MLYNAROVIČOVA 6-24
MEDVEĎOVEJ 34

22
LUŽNÁ 1-9
MLYNAROVIČOVA 26-28
FURDEKOVA 2-4
MEDVEĎOVEJ 16-28

29
PANKÚCHOVA 1-3
BLAGOEVOVA 2-12
HAANOVA 11-21/3
MLYNAROVIČOVA 2-4
WOLKROVA 35-45
FARSKÉHO 4-8
ČERNYŠEVSKÉHO 15-19
ČERNYŠEVSKÉHO 10

August
1
ŠUSTEKOVA 2-6
MAMATEYOVA 19-17
HAANOVA 40-48
MEDVEĎOVEJ 17-19
WOLKROVA 25-29
MÁNESOVONÁM 1-3
MACHAROVA 3-7
VAVILOVOVA 26

8
LENARDOVA 2-8
PEČNIANSKA 27-33
ZADUNAJSKÁCESTA 1-5
GERCENOVA 4-8A
ŠVABINSKÉHO 2-14
ŠEVČENKOVA 16-20
IĽJUŠINOVA 4-6
BELINSKÉHO 8-10

15
BOHROVA 3-11
LENARDOVA 14
GERCENOVA 35
VILOVÁ 6
PAJŠTÚNSKA 3-9
ŠEVČENKOVA 1-7
BELINSKÉHO 3
JIRÁSKOVA 2-10

22

2
A.GWERKOVEJ 2-14
POLERECKÉHO 2
MEDVEĎOVEJ 1-13
M.C. SKLODOWSKEJ 2-4
WOLKROVA 25-29
JUNGMANNOVA 10-16
ČERNYŠEVSKÉHO 29-33
MACHAROVA 1

9
PEČNIANSKA 19-25
RONTGENOVA 2-4
GERCENOVA 21-29
LENARDOVA 16
ANDRUSOVOVA 2-10/9-11
BELINSKÉHO 3-19
IĽJUŠINOVA 12-14/26
ŠEVČENKOVA 26-28

16
PEČNIANSKA 33
BOHROVA 3
ŠEVČENKOVA 13-19
PROKOFIEVOVA 5
ŠEVČENKOVA 2-12
JIRÁSKOVA 2-10
BELINSKÉHO 10-16
VILOVA 6

23

3
A.GWERKOVEJ 27
MEDVEĎOVEJ 21
MEDVEĎOVEJ 6-14
OVSIŠTSKÉ NÁM. 1
VAVILOVOVA 16
ČERNYŠEVSKÉHO 1-7
ČERNYŠEVSKÉHO 9-13
WOLKROVA 17-23

10
GERCENOVA 13
PLANCKOVA 1-4
PEČNIANSKA 1
RONTGENOVA 8
HÁLOVA 7-17
ŠEVČENKOVA 1-7
ŠEVČENKOVA 23
VRANOVSKÁ 61-67

17
JIRÁSKOVA 2-10
GERCENOVA 2-2B
LENARDOVA 18
ZÁPOROŽSKÁ 7,8,9
BELINSKÉHO 11-19
PROKOFIEVOVA 16/ANDRUSOVOVA 1
SMOLENICKÁ 1-5
HÁLOVA 8-14/BELINSKÉHO 3

24

4
MEDVEĎOVEJ 1A
MEDVEĎOVEJ 21/30-32
M.C. SKLODOWSKEJ 3-11/37-41
JANKOLOVA 1-7
FARSKÉHO 18-22
ČERNYŠEVSKÉHO 5-7
MACHAROVA 1-3
MACHAROVA 3-7

11
GERCENOVA 13
ZADUNAJSKÁCESTA 7-9
GERCENOVA 1-7
RONTGENOVA 2-14
ŠEVČENKOVA 2-12
ŠVABINSKÉHO 16-22
MARKOVA 5-11
VILOVÁ 29-37

18
ZÁPOROŽSKÁ 2-4-6
GERCENOVA 3
PROKOFIEVOVA 4
FEDINOVA 2-8
HÁLOVA 7-17
BELINSKÉHO 21-25
TUPOLEVOVA 4-19
ONDREJA ŠTEFANKA 2-6

25

6

7

13

14

20

21

26

27

28

2

3

4

10

11

17

18

24

25

5
ŠVABINSKÉHO 2-14
FEDINOVA 18-24 B
FEDINOVA 18-24 A
ŠEVČENKOVA 16-20
PEČNIANSKA 19-25
LENARDOVA 8
NOBELOVO NÁM. 10
RUSOVSKÁ CESTA 11-15

12
KAPICOVA 1-15
NOBELOVO NÁM. 7-10
RONTGENOVA 20
ZÁPOROŽSKÁ 4-6
ŠEVČENKOVA 2-12
ŠVABINSKÉHO 13-21
BELINSKÉHO 16-18
IĽJUŠINOVA 6-14

19
GERCENOVA 15-35
PEČNIANSKA 1-11
GERCENOVA 7
PEČNIANSKA 27-33
MARKOVA 3-5
BELINSKÉHO 22-24
HOLÍČSKA 23-25
ŠVABINSKÉHO 1-5

September
29.8.

30.8.
TUPOLEVOVA 4-19
PROKOFIEVOVA 5/16-14
ŠVABINSKÉHO 16-22
ANDRUSOVOVA 7

5
HOLÍČSKA 1-15
TUPOLEVOVA 7
TUPOLEVOVA 2
HOLÍČSKA 50

12
BUDATÍNSKA 75-81
HOLÍČSKA 19-21
SMOLENICKÁ 16-18
TOPOĽČIANSKA 1

6
HOLÍČSKA 1-15
TEMATÍNSKA 6-10
STARHRADSKÁ
TOPOĽČIANSKA 17-23

13
ZNIEVSKA 26-30
BUDATÍNSKA 63-69
HOLÍČSKA 12
TEMATÍNSKA 6-8

19

20

ZNIEVSKA 34-38
BUDATÍNSKA 3
ZNIEVSKA 2-10
ZNIEVSKA 17-21

ŠINTAVSKÁ 2-8
BUDATÍNSKA 3
ZNIEVSKA 13-19
ZNIEVSKA 40-44

31.8.

1

FEDINOVA 18 24
KOLMÁ 10
TUPOLEVOVA 7B
PANÓNSKACESTA 7

7
HOLÍČSKA 16
STARHRADSKÁ 2-10
SMOLENICKÁ 2
KRUPINSKÁ 2

14
HOLÍČSKA 32
TOPOĽČIANSKA 33
TOPOĽČIANSKA 7
STARHRADSKÁ 18

21
BEŇADICKÁ 1-3
VYŠEHRADSKÁ 11-19
ŠÁŠOVSKÁ 12-14
JASOVSKÁ 7-11

SMOLENICKÁ 2-14
TUPOLEVOVA 1-7
DUBNICKÁ 2-4
KOLMÁ 10

8
STREČNIANSKA 1-3
HOLÍČSKA 20
STARHRADSKÁ 2-10
TOPOLČIANSKA 25-27

15
BUDATÍNSKA 27-33
STREČNIANSKA 24-26
STREČNIANSKA 2-4
BEŇADICKÁ 12-16

9
BUDATÍNSKA 47-51
STREČNIANSKA 15
TOPOLČIANSKA 8-22
STARHRADSKÁ 14-16

16
LIETAVSKÁ 14-16
BUDATÍNSKA 47-51
ZNIEVSKA 5-9
ZNIEVSKA 34-38

22

23

LIETAVSKÁ 9-15
BEŇADICKÁ 5-15
VÍGĽAŠSKÁ 2
JASOVSKÁ 1

LIETAVSKÁ 9-15
VÍGĽAŠSKÁ 8-12
BEŇADICKÁ 5-15
BEŇADICKÁ 8-12

26
VÍGĽAŠSKÁ 8-12
BEŇADICKÁ 5-19
LIETAVSKÁ 3-7
JASOVSKÁ 12

27
VYŠEHRADSKÁ 11-19
BEŇADICKÁ 1-3
BEŇADICKÁ 28-34
STREČNIANSKA 10-12

28

30

29

BZOVÍCKA 10-14
VÍGĽAŠSKÁ 11-13
VYŠEHRADSKÁ 25-27
STREČNIANSKA 1-11

JASOVSKÁ 13-21
ŽEHRIANSKA 2-14
VÍGĽAŠSKÁ 1-15

1.10.

2.10.

8

9

15

16

22

23

29

30

5

6

12

13

19

20

KRÁSNOHORSKÁ 18-20
JASOVSKÁ 45-51
VÍGĽAŠSKÁ 4-6
JASOVSKÁ 13-21

Október
3
KRÁSNOHORSKÁ 5-15
JASOVSKÁ 23-31
JASOVSKÁ 39-43
ŠÁŠOVSKÁ 2-12

4
TURNIANSKA 1-7
JASOVSKÁ 41-43
ĽUBOVNIANSKA 1-3
HUMENSKÉ NÁMESTIE 4

10
ROVNIANKOVA 14-16
ROMANOVA 9-19
HROBÁKOVA 7-9
AMBROSEHO 9-13

ROVNIANKOVA 18-24
AMBROSEHO 1-7 A+B
AMBROSEHO 1-7 A+B
ROMANOVA 37

24
NÁM. HRANIČIAROV 1B
GESSAYOVA 14-20
OSUSKÉHO 5-7
ROMANOVA 22-26

12

19

LACHOVA 18-26 A+B
LACHOVA 18-26 A+B
HAANOVA 29-41
LACHOVA 25

BZOVÍCKA 24-30 A+B
BZOVÍCKA 24-30 A+B
KRÁSNOHORSKÁ 4-12
HUMENSKÉ NÁMESTIE 4

ROMANOVA 44-46
HROBÁKOVA 34-40
OSUSKÉHO 46
DUDOVA 4

14
ROVNIANKOVA 12-16
ROMANOVA 1-5
HROBÁKOVA 13-15
BRADÁČOVA 1

20

NÁMESTIE HRANIČIAROV 2-6B
OSUSKÉHO 42-44
ROMANOVA 34-38
OSUSKÉHO 12-16

25

BZOVÍCKA 24-30
ĽUBOVNIANSKA 2-18
JASOVSKÁ 37-39
JASOVSKÁ 49-51

7

13

OSUSKÉHO 3B
ROVNIANKOVA 14-16
ROMANOVA 9-19
GESSAYOVA 10

18
HROBÁKOVA 8-12
BRADÁČOVA 5-6
GESSAYOVA 14-20
OSUSKÉHO 1-3

6

ĽUBOVNIANSKA 2-18
JASOVSKÁ 45-47
JASOVSKÁ 6-12
HUMENSKÉ NÁMESTIE 5-8

11

17
OSUSKÉHO 30-40
ROVNIANKOVA 2-6
OSUSKÉHO 44-46
LACHOVA 28-32

5

26

AMBROSEHO 10-12
HROBÁKOVA 8-12
GESSAYOVA 11-25
ROVNIANKOVA 5-9

21
NÁM. HRANIČIAROV 8A-20
FURDEKOVA 1-5
GESSAYOVA 35-47
ROMANOVA 6-12

27

ŠUSTEKOVA 25-31
LACHOVA 2-18
MLYNAROVIČOVA 6-24
MEDVEĎOVEJ 34

FURDEKOVA 6-14
NÁM. HRANIČIAROV 1-11
FURDEKOVA 21-25
HAANOVA 28

28
BOSÁKOVA 6
FURDEKOVA 17-19
BULÍKOVA 1-15/25
LACHOVA 35-37

November
1

31.10.
ŠUSTEKOVA 8-20/49-51
FURDEKOVA 13-15/HAANOVA 37
MAMATEYOVA 1/15/BULÍKOVA 23
PANKÚCHOVA 5-7

9

8
BLAGOEVOVA 2
LACHOVA 11-13
MAMATEYOVA 16-24
MAMATEYOVA 5-7

14
A.GWERKOVEJ 2-14
POLERECKÉHO 2
MEDVEĎOVEJ 1-13
M.C. SKLODOWSKEJ 2-4

3

HAANOVA 10-14A
LUŽNÁ 2-12
BLAGOEVOVA 12-26
JANKOLOVA 9

7
HAANOVA 14A
MLYNAROVIČOVA 7-15
BLAGOEVOVA 2-12
POLERECKÉHO 5-9

2

A.GWERKOVEJ 27
MEDVEĎOVEJ 21
MEDVEĎOVEJ 6-14
OVSIŠTSKÉ NÁM. 1

MLYNAROVIČOVA 16-24
HAANOVA 1-3
FURDEKOVA 6-14
ŠUSTEKOVA 17-23

10

A.GWERKOVEJ 20-28/33
POLERECKÉHO 1-3
MAMATEYOVA 26-30
A.GWERKOVEJ 1-9

15

LUŽNÁ 1-9
MLYNAROVIČOVA 26-28
FURDEKOVA 2-4
MEDVEĎOVEJ 16-28

4

PANKÚCHOVA 1-3
BLAGOEVOVA 2-12
HAANOVA 11-21/3
MLYNAROVIČOVA 2-4

11
ŠUSTEKOVA 2-6
MAMATEYOVA 19-17
HAANOVA 40-48
MEDVEĎOVEJ 17-19

17

16

18

M.C. SKLODOWSKEJ 3-11/37-41
MEDVEĎOVEJ 1A
MEDVEĎOVEJ 21/30-32
JANKOLOVA 1-7

VŽDY AKTUÁLNY

Legenda

Dvory 1

Dvory 5

Lúky 1

Lúky 5

Háje 1

Dvory 2

Dvory 6

Lúky 2

Lúky 6

Háje 2

Dvory 3

Lúky 3

Lúky 7

Háje 3

Dvory 4

Lúky 4

Lúky 8

Stará
Petržalka

HARMONOGRAM ČISTENIA
A ÚDRŽBY PETRŽALSKÝCH
PARKOVÍSK NÁJDETE
NA www.PETRZALKA.sk/
cistenieparkovisk.
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Naša Petržalka
uspela v hodnotení
radničných novín

V apríli sa začína
zápis detí do ZŠ
Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka prebehne už
v apríli.
Na výber sú nasledujúce termíny:
- piatok 1. apríla 2022 v čase od 15:00 do 18:00
- sobota 2. apríla 2022 v čase od 08:00 do 12:00
Zápis je možné realizovať osobnou prítomnosťou detí a rodičov v priestoroch príslušných základných škôl za dodržiavania
hygienických opatrení. Viac informácií k povinnému zápisu detí
do 1. ročníkov nájdete na www.petrzalka.sk alebo na stránkach
samotných základných škôl.
red
KARIKATÚRA

AKTUÁLNE

Noviny Naša Petržalka sú podľa nezávislého hodnotenia
mimovládnej organizácie
Transparency International
Slovensko tým najprínosnejším verejnoprávnym čítaním
v Bratislave aj v celom Bratislavskom kraji. V rámci celého
Slovenska si naše noviny vyslúžili
4. miesto z 84 hodnotených titulov. V porovnaní s rokom 2018
poskočila Petržalka až o 43 priečok. Vtedy sa však ešte hodnotili
Petržalské noviny, Naša Petržalka
vznikla až o rok neskôr.
Prieskum Hlásne trúby 2021
zohľadňoval predovšetkým objektívnosť, užitočnosť, verejnoprávny charakter či pomer inzercie.
Rozhodujúcimi faktormi boli aj
množstvo použitej politickej a komerčnej reklamy a písomných alebo vizuálnych zmienok o vedení
tej-ktorej samosprávy. Naša Petržalka vo finále získala 65,03 %.
„Teší ma, že vytvorenie internej

redakcie a nových samosprávnych novín
v polovici roka 2019 bolo správnym rozhodnutím. Aj my sme ukázali, že informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí
môže objektívne fungovať i v priamej
gescii mesta, obce alebo mestskej časti,“
reagoval na výsledky hodnotenia
starosta Petržalky Ján Hrčka.
Celkovo najlepšie dopadol nový
mesačník Košice v skratke, ktorý
v hodnotení užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru získal hodnotenie až 76,93 %.
Na druhej priečke sa umiestnili
Radničné noviny mesta Banská
Bystrica s výsledkom 75,02 %
a tretí skončil Prešovský magazín
s výsledkom 70,89 %. V porovnaní s rokom 2018 sa celková úroveň
Indexu Benefit, ktorým Transparency International Slovensko
meria verejnoprávnosť, zvýšil o tri
percentuálne body zo 49 na 52 %.
Viac informácií o projekte nájdete
na stránke transparency.sk.
red
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Rada právnika:
Pobyt cudzincov na Slovensku
Ľudia sú v dôsledku ozbrojeného vojenského konfliktu na Ukrajine nútení prekročiť hranice
svojho územia v snahe vyhnúť sa dopadom tejto mimoriadnej situácie, čo vedie k zásadnému
nárastu migrácie aj na naše územie. JUDr. Jakub Mandelík, PhD., píše na aktuálnu tému pobytu
cudzincov na území Slovenskej republiky a právnych otázok s tým spojených.

RADA PRÁVNIKA

Z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine vláda Slovenskej
republiky aktivovala špecifický
režim migrácie s názvom „dočasné
útočisko.“ Konanie o poskytnutie
dočasného útočiska sa začína vyhlásením na príslušnom útvare policajného zboru, teda žiadateľ môže
vyhlásenie urobiť priamo v mieste
hraničného priechodu alebo následne na útvare policajného zboru na
oddelení cudzineckej polície.
Vyhlásenie musí urobiť plnoletá
osoba, v prípade maloletých jeho
zákonný zástupca alebo súdom
ustanovený opatrovník, pričom
maloletý musí byť pri podávaní
vyhlásenia prítomný. Dočasné
útočisko nebude poskytnuté žiadateľovi o azyl, cudzincom požívajúcich doplnkovú ochranu alebo
tým, ktorí už majú prechodný alebo
trvalý pobyt na území SR. Dočasné
útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez
ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne na manžela, maloleté dieťa
štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny a na rodiča maloletého

dieťaťa, ktoré je štátnym občanom
Ukrajiny. Príslušník policajného
zboru po vyhlásení cudzinca odoberie žiadateľovi odtlačky prstov a na
dobu konania o udelení dočasného
útočiska zadrží žiadateľovi doklady,
ktoré budú po rozhodnutí o žiadosti vrátené. Žiadosť o poskytnutí
dočasného útočiska by mala byť
vybavená bezodkladne, v prípade ak
bol predložený doklad totožnosti.
Ak cudzinec nedisponuje dokladom
totožnosti, konanie je zložitejšie,
teda je potrebné poskytnúť súčinnosť a absolvovať pohovor podobne ako pri žiadosti o azyl, pričom
toto konanie má skončiť do 30
dní, avšak nie je vylúčená aj dlhšia
lehota. Napriek tomu cudzincovi,
ktorý žiada o udelenie dočasného
útočiska bude podobne ako žiadateľovi o azyl poskytnuté ubytovanie,
strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby. Ak má cudzinec
ubytovanie zabezpečené, je potrebné
túto skutočnosť preukázať (čestné
vyhlásenie, nájomná zmluva a iné).
Ak ubytovanie zabezpečené nemá,
je povinný ísť počas konania do
záchytného tábora. V prípade, ak

žiadosti o poskytnutie dočasného
útočiska bude vyhovené, cudzincovi
bude vydaný doklad o tolerovanom
pobyte na území SR s označením
„ODÍDENEC.“ Dočasné útočisko
je za aktuálne platnej právnej úpravy
poskytované do 31. decembra 2022.
Cudzinci s udeleným dočasným útočiskom môžu pracovať na území SR
bez ďalšieho povolenia na zamestnanie. Medzi základné povinnosti
„ODÍDENCA“ patrí povinnosť
zdržiavať sa na území SR a nahlásiť
svoj pobyt, vrátane prípadnej zmeny
adresy.
Druhou alternatívou, ktorú cudzinci majú, je požiadanie o azyl.
K udeleniu azylu dochádza na základe iných dôvodov, ako je tomu
pri dočasnom útočisku. Ide najmä
o prípady prenasledovania žiadateľa
v krajine jeho pôvodu z rasových,
národnostných, náboženských alebo politických dôvodov. Konanie
v tomto prípade trvá podstatne
dlhšie (do šiestich mesiacov, prípadne viac), pričom cudzinec nemá
možnosť pracovať a do rozhodnutia
o udelení azylu je povinný sa zdržiavať v prijímacom centre.

Okrem uvedeného funguje medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou inštitút bezvízového styku,
teda štátny občan Ukrajiny môže na
územie SR vstúpiť a zdržiavať sa po
dobu 90 dní bez potreby udelenia
víz. Tým však nemá zabezpečené
ubytovanie, stravu a sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť ako pri
poskytnutí dočasného útočiska alebo v konaní o udelení azylu. Nemá
ani pracovné povolenie.
Poslednou možnosťou je požiadať o prechodný pobyt, ktorý sa
však udeľuje na určitý účel, napr.
zamestnanie, štúdium atď. Vzhľadom na aktuálnu situáciu môže byť
žiadosť o udelenie prechodného
pobytu relevantná najmä z dôvodu,
že prechodný pobyt je možné udeliť
aj za účelom zlúčenia rodiny, teda
pre prípad, keď rodinný príslušník
už v SR má trvalý alebo prechodný
pobyt. Je však nutné si uvedomiť,
že ide o štandardné konanie, ktoré
nepočíta s mimoriadnou situáciou,
ako momentálne prebieha na Ukrajine, preto aj proces udelenia povolenia na prechodný pobyt je zložitejší
a pomalší.

VYBERÁME Z VAŠICH PODNETOV

Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev zabezpečili
výmenu poškodenej lavičky na Vilovej ulici.
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Nebezpečný múrik na parkovisku na Beňadickej ulici je po zásahu
rovnakého oddelenia minulosťou.
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Ťažké časy ho potrebujú
V poslednom čase sa tam

musel riešiť nejeden problém.
Spôsobila to najprv pandémia
koronavírusu, potom vojna
na Ukrajine a utečenecká
vlna. To všetko sú udalosti,
s ktorými sa treba porátať
na referáte krízového
riadenia.
Kým chodili z tohto referátu
zamestnancom mestskej časti
iba správy o meteorologických
výstrahách, ešte sa to dalo zniesť.
Horšie bolo, keď sa rozkrútil
kolotoč e-mailov s pandemickými
nariadeniami a usmerneniami.
Na miestnom úrade vtedy začal zasadať aj krízový štáb, aby
hľadal odpovede na množstvo
nových, nečakaných a záludných
otázok. Čo všetko musel v súvislosti s pandémiou zabezpečovať
Karol Tomšík, ktorý v tom čase
na referáte krízového riadenia
pôsobil? Okrem aplikácie vyhlášok a nariadení Úradu verejného
zdravotníctva SR a vlády na chod
Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka sa venoval aj zriaďovaniu mobilného odberného
miesta Hrobákova pre potreby
obyvateľov a jeho materiálnemu,
technickému a personálnemu
zabezpečeniu.
Keď už sme sa s koronavírusom ako-tak naučili žiť a chvíľami

MOM Hrobákova FOTO: Ivana Vrabľová

sa nám aj zdalo, že pandémia poľavuje, prišla ďalšia rana a s ňou
nové náročné otázky, ktoré si
vyžiadali zasadnutia krízového
štábu. Reč je o vojne na Ukrajine
a o ľuďoch, ktorých vyhnala zo
svojej domoviny. Tomšík v tejto
súvislosti hovorí o sprostredkúvaní ubytovania pre utečencov aj
o humanitárnej pomoci pre nich.
Dôležitá je takisto spolupráca
s ďalšími inštitúciami, predovšetkým s Okresným úradom Bratislava, odborom krízového riadenia,
a s krízovým štábom Hlavného

mesta SR Bratislavy, s ktorými
prebieha „odovzdávanie informácií
o príleve utečencov, spolupráca pri ich
ubytovaní, na humanitárnej pomoci
a podobne“.
Činností, ktorými sa má referát
krízového riadenia zaoberať, nie
je málo, a hlavne ide o závažné
úlohy. Z oficiálneho úradného
dokumentu zacitujme napríklad,
že referát „vypracúva plán ochrany
obyvateľstva a zabez pečuje úlohy pri
núdzovom civilnom plánovaní a krízovom riadení obyvateľstva počas krízových situácií“, alebo „na úseku obrany

štátu plní úlohy pri krízových situáciách
(vojna, vojnový stav, výnimočný stav,
núdzový stav) podľa zákona o obrane
Slovenskej republiky, počas mimoriadnych situácií (krízové situácie mimo času
vojny a vojnového stavu) plní úlohy podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov“. Za
normálnych okolností by si človek
možno ľahkovážne povedal, že tie
krízové situácie sú príliš vzdialené
a nepravdepodobné. No posledné
mesiace a roky naznačujú, že je
lepšie nič nepodceniť.
dan

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

Vďaka referátu zelene je poklop na Osuského ulici na svojom mieste.

Oddelenie správy verejných priestranstiev pokračuje aj s údržbou
na detských ihriskách. Na Znievskej ulici sú tak dvierka domčeka
opäť funkčné.

17

KULTÚRA

Spustili nominácie osobno
Návrh kandidátov na titul Osobnosť Petržalky je možné
podať do 1. mája 2022 v piatich hlavných kategóriách.
Novinkou bude kategória Ocenenie verejnosti.

KULTÚRA

Oceňovanie osobností Petržalky organizuje miestna samospráva
v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky už od roku 1998.
Odvtedy získalo tento titul 132
Petržalčanov, ktorí svojou prácou
významne prispeli k rozvoju mestskej časti v rôznych oblastiach.
Patrí k nim napríklad velikán
slovenského herectva Ladislav
Chudík, spisovateľ Daniel
Hevier, ale aj majstri sveta
vo vodnom slalome bratia
Hochschornerovci či úspešná
trénerka modernej gymnastiky
Erika Brandnerová. Vzhľadom
na to, že podujatie doteraz nemalo oficiálne schválené pravidlá,
podľa ktorých by sa malo organizovať a koordinovať, mestská
časť vypracovala jeho nový štatút.
Dokument je zhrnutím všetkých
podmienok nominácie, kategórií

a spôsobu nominovania. V zmysle
štatútu môže byť nominovanou
osobnosťou fyzická osoba alebo
skupina fyzických osôb, ktoré sa
významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj Petržalky a života jej obyvateľov či o ochranu zdravia.
Občania môžu svojich favoritov nominovať v piatich kategóriách:
- Kultúra a rozvoj
spoločenského života
- Sociálna práca a ochrana
života a zdravia
- Šport a rozvoj aktívneho
životného štýlu
- Vzdelávanie a rozvoj
kritického myslenia
- Životné prostredie a ochrana
prírody
Návrhy na ocenenie v jednotlivých kategóriách budú posu-

Susedský deň Zeme zabaví aj poučí
Pozývame vás 23. apríla 2022
na komunitné podujatie Susedský
deň Zeme. Bude to udalosť plná
spevu, hudby, tanca a odborných
sprievodných programov k téme
Deň Zeme – prednášky, workshopy, diskusie, expozície a remeselné
trhy výrobkov z prírodných surovín a recyklovateľných materiálov.
Podujatie sa v prípade priaznivého
počasia uskutoční z veľkej časti
v okolí DK Zrkadlový háj, kde
nás celou akciou budú sprevádzať
hudobné vystúpenia folkových
umelcov a pesničkárov pod záštitou legendy tohto žánru Zuzany

# SME
PETRŽALKA
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Homolovej, ktorá na podujatí
takisto zahrá a zaspieva. Klubovňa s komunitnou záhradou v DK
Lúky pripraví počas celého dňa
tvorivé dielne a workshop na tému
ochrany našej planéty. Premeníme
odpad na umelecké diela. V spolupráci s OZ Presadíme pripravíme
pre návštevníkov podujatia prednášky na tému sadenia a pestovania stromov, tvorbu netradičných
sôch a objektov z odpadových
materiálov a nebude chýbať ani
skutočné sadenie, aby sme posilnili biodiverzitu v našom okolí.
KZP

Sme Petržalka
Milí Petržalčania, od 1. apríla
2022 sme pre vás pripravili občianske vstupné, ktoré bude nižšie
ako pre ostatných našich hostí.
Veríme, že náš prístup oceníte
a využijete túto príležitosť. Dú-

fame, že vás náš program zaujme,
uspokojí, nadchne a naplní radosťou, aby ste si za svoje peniaze
užili kultúry do sýtosti a aby ste
si zahojili duše rozjatrené treťou
vlnou pandémie, ktorá nás, verme,
počas jari definitívne opustí.
Aby ste mohli využívať zľavu

na kultúrne podujatia, zaregistrujte sa na stránke www.kulturavpetrzalke.sk do Klubu SME
PETRŽALKA. Po prihlásení
dostanete kód, ktorý budete trvalo
používať na www.ticketportal.sk
pri nákupe lístkov.
KZP
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dzovať odborné komisie v čase
do jedného mesiaca od ukončenia
zberu nominácií, pričom za každú
kategóriu môže byť ocenená iba
jedna osobnosť, resp. jedna skupina osobností.
Novinkou medzi kategóriami
je Cena verejnosti. Zvolená komisia vyberie tajným hlasovaním
okrem víťaza každej zo spomenutých kategórií aj troch
favoritov, ktorých posunie
do verejného online hlasovania. Verejnosť následne
bude mať možnosť rozhodnúť
o tom, komu dá svoj hlas. Cenu
verejnosti získa v každej z piatich
kategórií favorit s najvyšším počtom hlasov.
Pre zosnulých spoluobčanov,
ktorí sa svojou prácou zaslúžili
o významný rozvoj a reprezentáciu mestskej časti, je určené
ocenenie In memoriam. Súhlas
s nomináciou v tomto prípade
dáva najbližší žijúci príbuzný
a o ocenení vo finále rozhoduje
starosta mestskej časti.

Okrem ocenenia môže starosta Petržalky alebo jeho zástupca
počas podujatia odovzdať aj čestné uznanie za darcovstvo krvi či
iný humánny čin. Osobám, ktoré
významným spôsobom prispeli
k rozvoju mestskej časti, obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi a zaslúžili sa
o rozvoj a priateľstvo medzi národmi alebo regiónmi zase môže
byť udelené čestné občianstvo.
Občania môžu podávať svoje
návrhy na ocenenia osobností
do 1. mája 2022, a to najmä
prostredníctvom stránky
osobnost.petrzalka.sk, kde sú
všetky potrebné informácie i tlačivá. Nominácie sa však dajú podať
aj osobne cez podateľňu petržalského úradu na Kutlíkovej ulici.
K návrhu je dôležité priložiť aj
súhlas so spracovaním osobných
údajov a čestné vyhlásenie, že
nominovaný s nomináciou súhlasí.
Slávnostné odovzdávanie cien
sa predbežne plánuje na september.
red

Pódium talentov Petržalky
Rapuješ? Spievaš? Tancuješ? Žongluješ? Hráš na
hudobný nástroj? Ukáž sa!
Kultúrne zariadenia Petržalky
vás všetkých pozývajú do súťaže
o najväčší talent mestskej časti.
Každý z vás, kto má chuť a odvahu ukázať čokoľvek, čo ukázať
vie, môže sa predviesť na novom
mobilnom pódiu, ktoré bude od 1.
mája 2022 do konca Kultúrneho
leta 2022 putovať po celej Petržalke. Podľa toho, kde bývate, postavíme pódium k vášmu domu čo
najbližšie, aby vás susedia mohli
vidieť vystupovať na javisku
priamo z okna svojho bytu alebo
aby sa na vás mohli prísť pozrieť
hoci aj v papučiach. Hodnotiť vás
budú nielen oni, ale aj trojčlenná
odborná porota. Na záver sa najlepší z vás stretnú na mobilnom
pódiu vo finále súťaže Pódium talentov Petržalky o titul Petržalský
Parnas 2022 počas Dní Petržalky
2022 v septembri.
S veľkou radosťou uvítame na
Pódiu talentov Petržalky aj deti
z umeleckých škôl a krúžkov. Dolnú vekovú hranicu sme neurčovali, aby sme neprišli o nejaký talent.

www.kulturavpetrzalke.sk

Pódium talentov
vieš (nie) čo?
rapuješ? spievaš?
tancuješ? ŽonglujeŠ?
hráš na hudobný nástroj?
Príď a ukáž sa!

prihláškA na www.kulturavpetrzalke.sk/p/ptp alebo tu:

Nebránime sa ani kombinácii
rodič + dieťa a pedagóg + dieťa
so spoločným vystúpením v skupinovej kategórii.
Upozorňujeme aj na školské
kolá Pódia talentov Petržalky,
ktoré sa čoskoro vyhlásia. Budú
primárne určené pre ucelené kolektívy z jednej školy a pre jednotlivcov.
KZP

Knižnica vyhlásila ďalší ročník literárnej súťaže

KULTÚRA

Až do 30. júna môžete prihlasovať svoje diela do 33. ročníka
celoslovenskej literárnej súťaže
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka,
ktorú vyhlasuje miestna knižnica.
Súťaž je určená pre začínajúcich,
neprofesionálnych autorov, ktorí
môžu prihlasovať svoje básne,
poviedky či ukážky z noviel,
románov alebo rozprávok.
Musí ísť o práce, ktoré ešte neboli publikované a nezískali ani
žiadne literárne ocenenie. Porota Petržalských súzvukov Ferka
Urbánka bude hodnotiť prihlásené
diela v kategóriách poézia a próza.
Súťažné práce budú rozdelené aj
do vekových kategórií:
• žiaci 1. stupňa základných
škôl (3.– 5. ročník)
• žiaci 2. stupňa základných
škôl (6. – 9. ročník)
• študenti stredných škôl
a mládež do 20 rokov
• dospelí nad 20 rokov
Práce v slovenskom jazyku treba

poslať mailom na nemethova@
kniznicapetrzalka.sk alebo poštou na adresu Miestna knižnica
Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2022. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa
uskutoční v októbri. Viac informácií
aj prihlášku do súťaže nájdete na
stránke www.kniznicapetrzalka.sk.
dan
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Ševčuk: Nedokázal som sa
sústrediť ani na umývanie zubov
Vojnovým konfliktom na Ukrajine žije celý svet, ten športový nevynímajúc.
A to aj v Petržalke. Svoje o tom vie brankár miestneho futbalového klubu
Vadim Ševčuk. Dvadsaťtriročný gólman je totiž rodákom z Ukrajiny, kde je
priamo na vojnovom poli viacero z jeho rodinných príslušníkov a kamarátov.
O tom, ale aj o svojej zbierke, ktorú na pomoc Ukrajine zorganizoval, nám
porozprával v exkluzívnom rozhovore. Vznikol na začiatku marca.
Narodili ste sa v meste Vinnycia. Aká
situácia tam panuje?
Ide o stred Ukrajiny. V meste je relatívne
ticho, nie sú tam ruskí vojaci, ale občas cez
mesto lietajú rakety, ktoré nám rozbili aj letisko. Rodičia reagujú na sirénu azda každé dve
hodiny a nemajú nikdy pokoj, musia sa neustále
ukrývať.

ŠPORT

Rozmýšľali ste aj nad návratom na Ukrajinu a zapojením sa do bojov?
Samozrejme. Úprimne poviem, že som na
tretí deň vojny smeroval na hranice, chcel som
ísť bojovať. Cestoval som, no hodinu pred
hranicou mi zavolali rodičia, ktorí smerovali ku
mne na Slovensko. Poprosili ma, aby som ostal,
keďže by im po príchode do novej krajiny
nemal kto pomôcť. Nemohol som nič iné
robiť, chcel som zachrániť svoju rodinu
a pomôcť jej tu. Situácia sa však napokon
zmenila, pri ceste na Slovensko prešli rodičia v zápche počas azda 15 hodín len 100 kilometrov, napokon sa teda otočili a išli naspäť na
Ukrajinu.
Ako vnímate masívnu pomoc Ukrajine
zo strany Slovenska?
Chcel by som povedať veľké ďakujem slovenskému národu a každému človeku, ktorý sa
rozhodol pomôcť našim ukrajinským deťom
a ženám. Ukrajinci na to nikdy nezabudnú a verím, že už čoskoro nastanú dobré časy. Budeme
za to vždy vďační. Páči sa mi, že naše národy sa
spojili ešte viac. Ľuďom, ktorí mi v rámci mnou
zorganizovanej zbierky dávajú lieky sa pozerám

do očí a vidím v nich, akoby sami prežívali celú
tú bolesť. Nemám slová na vyjadrenie toho, ako
si vážim podporu od Slovákov.
Vráťme sa k spomenutej zbierke. Kam
pomoc smerovala?
Okrem zbierky liekov som organizoval aj
finančnú zbierku. Za vyzbierané financie som
kúpil inzulín, ktorý na Ukrajine chýba – je tam
veľmi drahý. Zatiaľ sa mi podarilo vyzbierať
všetko, čo som potreboval. Nazbieral som
lieky pre nemocnicu v Kyjeve a tiež vojenskú
nemocnicu vo Vinnycii. Inzulín budú následne
moji kamaráti posielať tam, kde to ľudia potrebujú najviac.
Podporu dozaista cítite aj vo vašom klube, teda FC Petržalka...
Samozrejme, podporu cítim od samotného
začiatku. Hneď v prvé dni vojny mi písalo viacero chalanov z tímu a podporovali ma. Som
vďačný aj spoluhráčovi Michalovi Obročníkovi,
s ktorým bývam, veľmi ma psychicky podporuje, aby som po mentálnej stránke nespadol
úplne na dno. Podporoval ma a prežíva to so
mnou. Chcem sa poďakovať každému jednému
– od upratovačky po prezidenta klubu. Všetci
ma povzbudzujú, klobúk dole, patrí im veľká
vďaka.
Dokážete sa v súčasnej situácii sústrediť
na futbal?
Veľmi ťažko, nemohol som sa sústrediť ani
len na ranné umytie si zubov. Aj preto som kon-

FOTO: archív V. Ševčuka

dičného trénera požiadal o prestávku, nemohol
som sa koncentrovať. Rozmýšľal som a plakal,
všetko dohromady. V takéto momenty sa človek
transformuje. Menia sa ti priority, veci, ktoré
boli dôležité včera, tie už dnes nič neznamenajú.
Už však opäť trénujem a cvičím, pokračujem
v rehabilitácii a snažím sa čo najskôr dostať na
trávnik, aby som Petržalke mohol pomôcť.
Ako je na tom vaše minuloročné zranenie?
Cítim sa oveľa lepšie. Aktuálne som už štyri
mesiace po operácii, dokážem už robiť skoky,
rôzne pohybové veci, žonglujem. Verím, že
o dva mesiace budem môcť absolvovať aj tréningy na ihrisku vrátane brankárskych cvičení.
V rámci rekonvalescencie sa chcem poďakovať
predovšetkým trénerovi Petrovi Boďovi. Je to
obrovský profesionál, ktorý ma dal dokopy.
A som hrdý aj na seba. Do každého tréningu
idem na 100 %.
dp

Petržalka rozdá veľkým klubom viac ako 185 000 eur

ŠPORT

Na februárovom zasadnutí petržalského zastupiteľstva schvaľovali
poslanci aj dotácie pre veľké športové kluby, ktoré mali možnosť podať
elektronickú žiadosť o finančnú podporu na rok 2022 od 15. októbra do
15. novembra 2021. Mestskej časti bolo v danom termíne doručených celkovo 11 žiadostí, z ktorých vyhovela až desiatim spĺňajúcim podmienky
v zmysle jej všeobecne záväzného nariadenia.
Žiadosti o dotácie pre veľké športové kluby už tradične posudzoval vecne príslušný útvar Miestneho úradu Petržalka a Komisia
športu miestneho zastupiteľstva. „Hodnotenie komisie je jedným z kritérií, podľa ktorých sa suma dotácie pre žiadateľov vypočítava,“ vysvetľuje prvá
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zástupkyňa petržalského starostu Jana Hrehorová. Finálne slovo mali
miestni poslanci, ktorí pre rok 2022 schválili oprávneným žiadateľom
dotácie v celkovej výške 185 925 eur. Ide takmer o identickú sumu ako
v minulom roku.
Najviac financií takto vyčlenila mestská časť pre svoj najväčší športový klub FC Petržalka, ktorý tak aj v tomto roku podporí sumou takmer
42 000 eur. Druhú najvyššiu sumu, takmer 30 000 eur, schválila MČ pre
Gymnastické centrum Slávia, po nej nasleduje basketbalový klub B.S.C.
Bratislava s dotáciou vo výške takmer 20 000 eur.
dp
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SPOLOČNE EKO

V apríli sa uskutoční
celoplošná deratizácia
SPOLOČNE EKO

Aby sa zamedzilo šíreniu populácie hlodavcov, a tým vzniku
epidemiologického rizika v oblasti
verejného zdravia, je nevyhnutné vykonávať pravidelnú
celoplošnú a synchrónnu
deratizáciu. Tá sa na základe
nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Bratislava hlavné mesto vykonáva najmenej dvakrát ročne
biocidnými prostriedkami
určenými a schválenými na tento
účel. Tentoraz úrad vyzýva na vykonanie jarnej deratizácie na území Bratislavského samosprávneho
kraja v termíne od 1. apríla do
31. mája. V Petržalke by sa mala
celoplošná deratizácia verejných
priestranstiev uskutočniť už od

4. do 8. apríla, a to nasledovne:
- 4. apríl: Dvory IV, Dvory V,
Dvory VI, Kopčany
- 5. apríl: Háje II, Háje III, Starý
háj, Ovsište
- 6. apríl: Háje I, Dvory I, Dvory
II, Dvory III
- 7. apríl: Lúky I, Lúky II, Lúky
III, Lúky VI
- 8. apríl: Lúky IV, Lúky V, Lúky
VII, Lúky VIII
Zabrániť nežiaducemu množeniu hlodavcov môžu pomôcť
všetci obyvatelia tým, že nebudú
kŕmiť voľne žijúce zvieratá a nechávať zvyšky potravy na verejných priestranstvách.
Viac informácií o jarnej deratizácii nájdete na stránke
www.petrzalka.sk.
red

FOTO: Pixabay.com

FOTO: MÚ Petržalka

Petržalka oslávila
Svetový deň vody čistením
Chorvátskeho ramena
Utorok 22. marca sa niesol
v znamení osláv Svetového dňa
vody a činností v prospech životného prostredia. Aj zamestnanci
Miestneho úradu Bratislava-Petržalka sa zapojili do celoslovenskej
akcie Nenechajme to plávať, ktorú
zrealizoval Slovenský vodohospodársky podnik a konala sa pod
záštitou Ministerstva životného
prostredia SR. V Petržalke spolu
s ďalšími dobrovoľníkmi a aktivistami vyčistili okolie Chorvátskeho
ramena. O odvoz vyzbieraného
odpadu sa postarali petržalskí
pracovníci údržby.
Cieľom tohtoročnej kampane
Svetového dňa vody bolo vysvet-

liť životne dôležitú úlohu podzemnej zásoby tejto životodarnej
tekutiny v našich ekosystémoch,
sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle a tiež v súvislosti s adaptáciou na už prebiehajúce zmeny klímy. Prioritou
však bolo minimalizovať vplyv
mikroplastov končiacich v našich
riekach a nádržiach. Čistenie vodných plôch a ich okolia pod názvom Nenechajme to plávať bolo
jednou z prvých aktivít projektu
Čisté Slovensko.
V marci sa v najľudnatejšej
mestskej časti konalo hneď niekoľko veľkých upratovacích akcií
v rôznych lokalitách.
red
INZERCIA

info@easyvet.sk

0903655648

Mánesovo námestie 7

Mánesovo námestie 7

kvalitné zariadenia
férové ceny
príjemné prostredie
zvierací salón
kaviareň pre psy

Ordinačná doba:
PO-PI 08:00 - 19:00
SO
09:00 - 14:00
09:00 - 12:00
NE

EasyVet.sk - veterinárna klinika Petržalka
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POSLANECKÝ DUEL

Poslanecký duel:
Ako pomôcť Ukrajine?

VS.

Miroslav Behúl

POSLANECKÝ DUEL

Barbarský útok ruskej armády na Ukrajinu
nariadený Kremľom nám ukázal, že mier, ktorý
Európa tak dlho budovala, nie je samozrejmosťou a pre jeho zabezpečenie je potrebné robiť
ešte viac. Majstri lží opäť zohrali zásadnú úlohu
pri šírení dezinformácií, klamstiev a poloprávd
použitých pri obhajovaní mocenských záujmov a zvrátených prostriedkov agresora. Jeden
z účinných nástrojov na vytvorenie racionálneho úsudku, a tým aj na podporu mieru, je
kvalitné vzdelanie, ktorým človek okrem
uplatniteľných kvalifikačných predpokladov
získa aj schopnosť rozlišovať medzi pravdou
a lžou, medzi dobrom a zlom. Ako mestská
časť, ktorá má v zriaďovateľskej pôsobnosti
jedenásť základných škôl, máme preto o to
väčší záväzok robiť maximum pre neustále
skvalitňovanie vzdelávacieho procesu a vytváranie lepších podmienok pre pedagógov
a žiakov.
Solidarita s ľuďmi postihnutými vojnou,
ktorú v týchto dňoch preukazuje Európa a ostatné krajiny slobodného sveta, je obdivuhodná a je
dobrým znamením, že sa vieme ako spoločenstvo zomknúť a účinne pomôcť. Napriek tomu,
že Petržalka nie je bezprostredne exponovanou
samosprávou v blízkosti ukrajinských hraníc, je
aktívnou pri pomoci utečencom. Dôkazom toho
je napríklad podieľanie sa na jednej z najväčších
humanitárnych zbierok na Slovensku konajúcej
sa v dome kultúry Zrkadlový háj, asistencia
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pri hľadaní ubytovania, ako aj asistencia pri
umiestňovaní detí do základných a materských
škôl. Pilierom pomoci utečencom je množstvo
dobrovoľníkov a inšpiráciou sú aj mnohí obyvatelia Petržalky, ktorí sa rozhodli podeliť o svoje
príbytky s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou. Rovnako dôležitý je tretí sektor, s ktorým Petržalka
spolupracuje napríklad na zabezpečení bezplatných jazykových kurzov slovenčiny a aktívne sú
aj rôzne neformálne občianske iniciatívy, ako je
napríklad rozbiehajúce sa komunitné centrum
pre utečencov v pastoračnom centre pri kostole
Svätej rodiny v Petržalke.
Utečenecká kríza vznikla zo dňa na deň, čo
so sebou prinieslo aj výskyt problémov pri jej
zvládaní. Podľa vyjadrení zástupcov viacerých
samospráv je zo strany štátu potrebné zlepšiť
komunikáciu zložiek ústrednej správy, nastaviť
väčšiu flexibilitu pri rozhodovacích procesoch
a poskytovať kompletné informácie, napríklad
ohľadom refundácií nákladov. Pre kvalitné poskytovanie služieb pre ľudí so štatútom dočasného útočiska je potrebné nájsť vhodné riešenia
na elimináciu jazykovej bariéry, a to najmä v prípade detí, ktoré budú zapojené do vzdelávacieho
procesu. Rovnako treba vyvíjať a podporovať
aktivity na začlenenie ľudí, ktorí u nás nájdu
útočisko, do spoločnosti. Nie je výnimkou, keď
majú mestá základnú verziu webovej stránky
dostupnú aj v anglickom jazyku, preto by mala
byť utečenecká kríza impulzom pre implementá-

Ján Karman
ciu jazykového rozšírenia aj na stránke Petržalky.
V neposlednom rade je napriek viere v skoré
ukončenie vojny potrebné mať pripravené aj
riešenia pre prípad opačného scenára a s tým
súvisiace naplnenie aktuálne dostupných kapacít
pre ubytovanie, podporu a poskytovanie služieb.
Verím, že sa nám v Petržalke podarí vytvoriť
dôstojné útočisko pre ľudí utekajúcich pred vojnou a zároveň sa modlím, aby vojnu na Ukrajine
čím skôr nahradil mier.
Miroslav Behúl (poslanecký klub PRE Petržalku a Zmena zdola)
Putin popiera existenciu suverénneho štátu
a za posledné týždne stihol porušiť všetky medzinárodné humanitárne práva i chartu OSN.
Inváziou na Ukrajinu, bombardovaním civilných
cieľov a blokovaním humanitárnych koridorov
sa zaradil na stupienok Hitlera a Stalina. Tento
konflikt považujem za najvážnejšie bezpečnostné riziko pre naše generácie.
Ak sme sa v minulosti snažili veľmi starostlivo vyberať vhodné slová, ako vysvetliť
Európskej únii, prečo nechceme prijímať
utečencov z Blízkeho východu alebo Afriky,
teraz Slováci ukazujú obrovskú vlnu solidarity
s našimi susedmi, ktorí sú nám omnoho bližší
geograficky i kultúrne. Okamžitá mobilizácia
občianskych združení, kresťanských spoločenstiev, farností a zborov, ale hlavne bežných
ľudí, je hybnou silou, ktorá však naráža na
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Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22. februára 2022 zložili sľub nové
poslankyne Katarína Sklenková a Eva Surovková. Súčasťou petržalského zastupiteľstva sa stali po tom, čo sa poslaneckého mandátu vzdali Oliver Kríž a Juraj Kríž.

Katarína Sklenková
(klub PRE Petržalku a Zmena zdola)
Zloženie poslaneckého sľubu bolo pre
mňa radosťou a zároveň záväzkom. Som
hrdá, že môžem hájiť záujmy ľudí z postu poslanca. Výziev a očakávaní je veľa.
Rada by som ich začala riešiť od podlahy,
teda od chodníkov.
Od narodenia žijem v Petržalke na
jednom mieste, už viac ako 40 rokov.
Na chodníku pred bytovým domom, kde

POSLANEC

svoje limity a teraz potrebuje koordinovanú
asistenciu štátu.
Samosprávy už počas pandémie ukázali, že
majú lepšiu schopnosť vycítiť potreby svojich
komunít a vedia flexibilne reagovať a vykonať
krízové opatrenia alebo plniť úlohy od štátu. Aj
v prípade Ukrajincov utekajúcich pred vojnou
však bude kľúčové financovanie. Síce by mali
byť výdavky na civilnú ochranu podľa zákona
hradené zo štátneho rozpočtu, doteraz nie je jasné, ktoré náklady budú obciam preplatené (text
vznikol v polovici marca – pozn. red.). A hoci
Bratislava na rozdiel od východného Slovenska
ešte nemusí absorbovať nárazové prúdy utečencov, už teraz treba zabezpečiť núdzové ubytovanie, stravu, tlmočníkov, hygienické a zdravotnícke
potreby, či prihlásiť deti do ZŠ a MŠ.
V posledných dňoch sa množia otázky
ohľadom množstva a stavu podzemných krytov, pričom prevažne sú nimi myslené staré
„socialistické“ kryty, ktoré, našťastie, nikdy
nebolo treba využiť. Udržať ich v dôstojnom
stave by si opäť vyžadovalo finančné krytie zo
štátneho rozpočtu, čo sa v dnešnej optike zdá
až absurdné, keďže samosprávy sú dlhodobo
tak podfinancované, že majú problém zabezpečiť základný chod služieb, ktoré im priamo
vyplývajú zo zákona. Dostanú napríklad úhradu
nákladov za skladníka a povinné revízie krytov,
ale pokiaľ z nich vyplynie nejaká oprava, to je už
na pleciach obce. Na druhej strane, ich kapacita
a počet je na Bratislavu príliš nízky, ráta sa teda
aj s podzemnými garážami a pivnicami, ktoré
tvoria sieť tzv. JÚBS (jednoduché úkryty budované svojpomocne).
Nič z vyššie uvedeného však nestojí v ceste
ochote zapojiť sa do pomoci ľuďom, ktorí boli
nútení opustiť svoje domovy, pričom svojich
manželov, synov a otcov už možno nikdy neuvidia. V tejto optike je irelevantné, z ktorého
rozpočtu bude pomoc hradená. Zároveň som
však presvedčený, že spravodlivý a aktívny prístup vedenia našej krajiny by ešte viac motivoval
nielen samosprávy, ale aj ostatných dobrovoľníkov, pretože tí aktuálne odvádzajú hrdinský
kus práce. Vážme si to a vytvorme im adekvátne
podmienky.
Každý z nás má možnosť pomôcť, nielen
aktívne. Čakajú nás časy, keď na cenovky potravín budeme mraštiť čelá, vzrastú náklady
na energie i pohonné hmoty. Aj naše morálne
nastavenie a ochota prijať zníženie komfortu, na
ktorý sme si zvykli, pomôže zavádzať opatrenia
na zníženie závislosti od krajiny, ktorá používa
naše platby na financovanie vojny.
Na záver by som chcel vzdať hold Ukrajincom a ich ochote brániť svoju vlasť. Je to obdivuhodné. Stále dúfam v skoré mierové riešenie.
Dovtedy skúsme aspoň maličkosť – uľahčiť
ľuďom začlenenie do našej spoločnosti naším
prístupom. Zachovajme si otvorené srdcia.
Ján Karman
(poslanecký klub PRE Petržalku)

PREDSTAVUJEME POSLANCOV

Eva Surovková
(klub Team Vallo)
V Petržalke žijem odmalička. Aktuálne pracujem pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a venujem sa najmä podpore a rozvoju
zariadení pre seniorov. Posledné týždne však
trávim najmä na Hlavnej stanici, kde spolu
s ďalšími kolegami a kolegyňami z magistrátu
a mimovládnych organizácií zabezpečujeme
pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. Veľmi ma preto potešila reakcia Petržalčanov a Petržalčaniek, množstvo pomoci v DK
Zrkadlový háj. Ako členka sociálnej komisie
budem prinášať návrhy opatrení na podporu
utečencov z Ukrajiny v oblasti bývania, sociálnych služieb, zamestnávania a vzdelávania.

bývam, sa nachádzajú diery, praskliny veľkého rozsahu a výstupky. Chodník sa k tomu
zvažuje, je teda už nebezpečný pre vychádzajúce deti na bicykloch a kolobežkách a aj
pre starších ľudí, ktorí na ňom ľahko môžu
stratiť stabilitu. Opravované diery sa, žiaľ,
stále nanovo odkrývajú. Mojou prvou prioritou sa tak prirodzene stal stav chodníkov
v Petržalke, nielen nutné opravy a zabezpečenie ich bezbariérovosti, ale aj opravy
úsekov novým asfaltom. V rámci komisie
investičných činností v súčinnosti s úradom
– najmä s vicestarostkami, ale aj s ostatnými
poslancami – sme sa do riešenia tejto oblasti
už intenzívne pustili.
Do budúcnosti by som sa rada pozrela na
cyklotrasy a na terasy – aspoň tie, kde sú vysporiadané majetkové vzťahy. V rámci medziľudských vzťahov by som chcela podporovať
lokálne komunity a kultúrne podujatia pre
deti, dospelých aj seniorov.
Som rada, že som sa ocitla v prostredí ľudí
na úrade, ochotných hľadať riešenia a pasovať
sa s problémami, a zároveň v prostredí skúsených kolegov, dlhoročných poslancov, od ktorých sa dá nesmierne veľa naučiť.
So záujmom sledujem projekt dostavby električky a spracovanie Štúdie centrálnej petržalskej osi. Električku a rozvoj územia v jej okolí
považujem za najvýznamnejšiu zmenu, aká sa
v Petržalke deje. Na tomto území má šancu
vzniknúť kvalitný verejný priestor a služby
pre všetkých. Mestská časť, my, jej obyvatelia
a poslanci máme možnosť zapájať sa v rámci
procesov spracúvania zmien a doplnkov územného plánu, ako aj spracúvania územných plánov zón, ktoré budú nadväzovať na túto štúdiu
a spoluvytvárať podmienky rozvoja tohto
územia. Cieľom je, aby ďalší rozvoj napĺňal naše
potreby: nové pracovné príležitosti, dostupné
nájomné bývanie, škôlky, školy, služby pre
seniorov a priestory pre kultúrne a komunitné
aktivity, ako aj centrálny park pre relax a šport.
Teším sa aj na cyklotrasu, ktorá popri trase
električky vznikne. Považujem za dôležité zamerať sa na budovanie peších a cyklistických
chodníkov a prepojení na trasu pri električke.
A to tak, aby sme budovali segregované a bezpečné cyklotrasy a bezbariérové chodníky pre
všetkých vrátane detí, seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením.Som takisto veľkou
fanúšičkou komunitných záhrad. Myslím, že sú
skvelou možnosťou, ako prinášať zmysluplné
využitie zanedbaným a málo využívaným plochám. Budem rada, ak budeme formou dotácií
aj naďalej vytvárať podmienky pre vznik
a podporu podobných komunitných iniciatív.
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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.

