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Nádych a výdych. Cítite to podivné 
mravčenie v žalúdku a iskrenie v hrud-
nom koši? To je predzvesť magického 
obdobia, ktoré prichádza. Je jedno, či 
máte prázdniny alebo ste už poctivý 
pracant. Leto je vždy spisovateľ, kto-
rého memoáre radi vytiahneme aj po 
desiatkach rokov s nezbedne pokrčeným 
kútikom úst. Za tlmeným úsmevom sa 
skrýva vždy niečo iné, no s rovnakou 
podstatou - vzrušením. Či z letnej 
dovolenky, lásky, opekačky, alebo času 
samého so sebou, v ktorom sa v nás 

niečo zlomilo 
a začali sme na 
chvíľu opäť 
bezmyšlienko-
vite jestvovať. 
Preto nádych, výdych a smelo vykročme 
do ďalšieho dobrodružstva zbierať 
špendlíky na čiare života, ktorých amo-
sféru budeme už navždy vedieť precítiť 
len my sami. 

Kristína Nemcová
zodpovedná redaktorka 
novín Naša Petržalka

Editoriál: 
Leto ako spisovateľ

NOVINY NAŠA PETRŽALKA NÁJDETE AJ NA 
INTERNETE. NASKENUJTE QR KÓD 
A ČÍTAJTE ONLINE.
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Dni Petržalky sú späť tak,
ako ich poznáme

Posledný júnový víkend bude patriť už v poradí 25. ročníku festivalu 
Dni Petržalky, ktorý sa uskutoční tradične v areáli Závodiska Dostihovej 
dráhy Petržalka na Starohájskej ulici 29. Vstup je pre všetkých voľný. 

Richard Müller, Kandráčovci, Kali 
či SĽUK aj bohatý sprievodný program

Holubica mieru svieti nazeleno
Známa petržalská ikona, ktorá sa po rokoch dočkala 
rekonštrukcie, už svieti vo farbách našej samosprávy. Zmena 
farby značí príchod dlhoočakávaného festivalu, ktorý sa po dvoch 
rokoch pandémie uskutoční v tradičnej podobe. 

Školy sa tešia zo 
zrekonštruovaných toaliet
Petržalka investovala zo svojho rozpočtu viac ako 700-tisíc 
eur na kompletnú rekonštrukciu toaliet na piatich základných 
školách, ktoré si to aktuálne vyžadovali najviac.

Petržalka 2029
Rozhodnite aj vy, ktorý objekt, inštitúcia, ulica, cesta či 
pamiatka dostane od nás finančnú podporu. V strede novín 
nájdete dotazník, vďaka ktorému bude vypočutý aj váš názor 
na nasledujúce roky v Petržalke.
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Letné prázdniny sa už tradične blížia a s nimi aj otázky týkajúce sa fungovania materských škôl. Niektoré 
materské školy zostávajú v bežnom režime, fungovanie iných bude počas letných prázdnin z relevantných 
dôvodov presunuté do priestorov inej materskej školy. Viac informácií nájdete na www.petrzalka/skolstvo.

MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 
50, MŠ Nobelovo námestie 6, 
ktoré majú sídlo v priestoroch 

základných škôl, budú mať 
počas prerušenú prevádzku od 
01.7. 2022 do 31.8. 2022, a to 
z dôvodu, že v čase letných 

prázdnin nie sú v prevádzke škol-
ské jedálne.

MŠ so sídlom v základných 
školách budú mať zaradené deti 
nasledovne:

• MŠ Gessayova 2 v MŠ Ges-
sayova 31

• MŠ Holíčska 50 
v MŠ Holíčska 30

• MŠ Nobelovo námestie 6 
v MŠ Röntgenova 16

MŠ Tupolevova 20, ktorá má 
sídlo v ZŠ Tupolevova 20, bude 
mať počas letných prázdnin 
prerušenú prevádzku v mesiacoch 
júl a august, lebo v čase letných 
prázdnin nebude školská jedáleň 
základnej školy prevádzkovaná. 
Zákonní zástupcovia detí budú 
mať možnosť podľa potreby 
umiestniť deti v júli 2022 do MŠ 

Ševčenkova 35 a v auguste 2022 
do MŠ Vyšehradská 17, kde im 
kmeňové učiteľky už tradične 
zabezpečia výchovu a vzdelávanie. 
Prajeme príjemné letné prázdniny.

Referát školstva MČ Bratisla-
va-Petržalka, Kristína Nemcová

Prevádzka 01. 07. 2022 – 31. 07. 2022
MŠ Bohrova 1

MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16

MŠ Bradáčova 4

MŠ Šustekova 33

MŠ Macharova 1

MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31

MŠ Turnianska 10 v Turnianska 6

MŠ Tupolevova 20 v MŠ Ševčenkova 35

MŠ Iľjušinova 1

MŠ Lietavská 1

Prevádzka 01. 08. 2022 – 31. 08. 2022
MŠ Lachova 31

MŠ Pifflova 10

MŠ Rovniankova 8 

MŠ Bulíkova 25 

MŠ Jankolova 8

MŠ Haanova 9

MŠ Turnianska 10 v MŠ Strečnianska 2 

MŠ Tupolevova 20 v MŠ Vyšehradská 17 

MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30 

MŠ Bzovícka 6
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Ako budú materské školy 
fungovať cez leto?
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Mestská časť ukončila rekonštrukciu toaliet na piatich verejných základných školách za viac ako 700-tisíc eur. 
V ďalšej fáze plánuje spustiť aj ďalšie renovácie školských jedální.

Masová výstavba Petržalky, 
najväčšieho slovenského sídliska, 
začala v 70. rokoch minulého sto-
ročia. Spolu s panelákovými bytmi 
vznikala prílevom novousadlíkov 
aj potreba výstavby objektov 
občianskej vybavenosti, medzi 
nimi aj materských a základných 
škôl. Práve priestory škôl sú tie, na 
ktorých sa podpísal zub času naj-
viditeľnejšie, a aj keď je školstvo 
jednou z najviac financovaných 
oblastí aktuálneho vedenia miest-
nej samosprávy, tá stále naráža 
na rokmi zabudnuté a zanedbané 
problémy, ktoré sa snaží postupne 
odstraňovať.

Takým prípadom sú napríklad 
školské jedálne, kuchyne či so-
ciálne zariadenia na základných 
a materských školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej časti, 
z ktorých mnohé nezažili obnovu 
od svojho vzniku.

Najnovšie mestská časť 
Bratislava-Petržalka investovala 
zo svojho rozpočtu viac ako 
700-tisíc eur na kompletnú 

rekonštrukciu toaliet na piatich 
základných školách, ktoré si to 
aktuálne vyžadovali najviac - ZŠ 
Černyševského, ZŠ Prokofievova, 
ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ 
Gessayova a ZŠ Tupolevova. „Vo 
väčšine prípadov sa vzhľad verejných škôl 
v Petržalke zmenil len minimálne alebo 
vôbec. Mnohé boli v havarijnom stave 
a bol nutný zásah. Sám som bol pred 
takmer 30 rokmi žiakom Základnej 
školy na Nobelovom námestí, kde sa 
s toaletami od môjho odchodu nepohlo 
nič,“ vysvetľuje dôvody rozsiahlej 
rekonštrukcie sociálnych zariadení 
starosta Petržalky Ján Hrčka. 
Podľa neho nové toalety zvýšili 
jednak hygienické štandardy, ako aj 
každodenný komfort.

Myslelo sa na všetky deti
V rámci rekonštrukčných 

prác boli na toaletách vymenené 
vodorovné aj zvislé rozvody vody, 

kúrenia a kanalizácie. Nanovo 
boli inštalované rozvody elek-
triny, osvetlenie a hydroizolácia; 
vymenila sa tiež dlažba, obklady 
a sanita. Vetranie priestorov je po 
novom zabezpečené prostredníc-
tvom efektívnejších ventilátorov. 
K novému mobiliáru sa tak zaradili 
dvere, závesné toalety a pisoáre. 

Novinkou sú aj toalety pre 
zdravotne znevýhodnených žia-
kov s obmedzeniami pohybu na 
každom poschodí, ktoré vznikli 
úpravou existujúcich technických 
priestorov. „Za posledné roky sa nám 
pred vstupy viacerých škôl podarilo osa-
diť nájazdové rampy a do ich vestibulov 
stoličkové výťahy. V tomto trende chceme 
pokračovať a docieliť, aby nakoniec 
každá základná škola v našej pôsob-
nosti mala plnohodnotný bezbariérový 
prístup aj vybavenie,“ ozrejmil Miloš 
Holán z referátu investičných čin-
ností miestneho úradu Petržalka, 
ktorý zabezpečoval projekt po 
organizačnej stránke. „Teší ma, že sa 
rekonštrukcia podarila a deti budú mať 
v škole lepšie podmienky, je to výborný 
pocit. Prial by som si, aby bolo takýchto 
realizácií viac,” vyjadril sa poslanec 
miestneho zastupiteľstva Matúš 
Repka, ktorý je okrem iného aj 
člen komisie investičných činností. 
Milan Vetrák, poslanec a taktiež 
člen komisie investičných činností, 
nazerá na skutočnosť kritickejšie: 
„Rekonštrukciu v školách vítam a určite 
sa jej potešia ako deti, tak aj rodičia. 
Je však potrebné aj rekonštruovať 
toalety zamestancov škôl, v čom by sa 
mestská časť mala zlepšiť,” zhodnotil 
poslanec.

Rekonštrukcia nezostane 
len pri toaletách

Obnova toaliet na vybraných 
základných školách prebiehala od 
januára počas školského roka. Sta-
vebný ruch, ktorý trval šesť mesia-
cov, však podľa Holána nenarušil 
bežný chod škôl ani bezpečnosť 

žiakov a zamestnancov, a to aj 
vďaka súčinnosti vedenia škôl 
a rodičov žiakov. „Na každej škole 
boli s našimi riaditeľkami a riaditeľmi 
dohodnuté takzvané koridory, kde sa 
mohli pohybovať pracovníci stavebných 
firiem, aby sa minimalizoval kontakt so 
žiakmi a zaistila sa najmä ich bezpeč-
nosť. Práce sme realizovali svojpomocne 
i dodávateľsky postupne po jednotlivých 
poschodiach, aby bol výchovno-vzdelávací 
proces obmedzený minimálne,“ priblížil 
dočasné obmedzenia vedúci petr-
žalského referátu investícií.

Dodáva, že v niektorých 
školách bolo z dôvodu dobrého 

priestorového vybavenia možné 
toalety rekonštruovať súbežne na 
všetkých poschodiach, preto boli 
práce ukončené skôr.

Mestská časť však ani touto 
fázou projektu rekonštrukcie škol-
ských toaliet nekončí. Ešte tento 
rok plánuje obdobný investičný 
projekt realizovať aj na jej Základ-
nej škole Pankúchova 4. Okrem 
toho samospráva od júna pripra-
vuje rekonštrukciu ďalších kuchýň 
školských jedální, tentokrát na jej 
verejných základných školách Du-
dova, Turnianska a Prokofievova.

Mária Halašková
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Žiaci základných škôl 
sa tešia novým toaletám



od 20. júna je spustené 
verejné hlasovanie
Od pondelka 20. júna bude spustené 
hlasovanie o Cene verejnosti, v ktorom 
budete môcť podporiť jednu z Osobností 
Petržalky 2022 a piatich z vás rovnako 
radi odmeníme oficiálnou pozvánkou pre 
dve osoby na septembrový galavečer. Do 
verejného ONLINE hlasovania budú za-
radení maximálne traja vami nominovaní 
z každej kategórie s najvyšším počtom 
hlasom od hodnotiacich komisií.

od 22. augusta 
bude vyhodnotenie 
hlasovania
Do online hlasovania v ankete Osobnosť 
Petržalky 2022 o Cene verejnosti sa mô-
žete zapojiť až do nedele 21. augusta (vrá-
tane). Hlasovanie je viazané na konkrétne 
telefónne číslo prostredníctvom overenia 
cez SMS. Po jeho skončení vyhodnotíme 
výsledky, vyžrebovaným víťazom a spolu 
s nomináciou starostu Petržalky v kategó-
rii Cena in memoriam pripravíme všetko 
potrebné na slávnostný septembrový 
galavečer.
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Chcete vedieť, ako sa vyrába
teplo a teplá voda?

Príďte nás navštíviť a v našom stánku budete mať možnosť vyskúšať si bicyklové mixéry!
Dozviete sa, koľko vlastnej energie musíte vynaložiť napríklad na zapnutie obyčajnej žiarovky prípadne koľko 

energie potrebujete vynaložiť na to, aby ste si vlastnými silami pripravili chutný a zdravý nápoj. 

25. jún  
od  13.00  hod.

do 20.00 hod.

Deň otvorených dverí v kotolni
Miesto:  na križovatke Furdekovej  a  Starohájskej ul. (pri Dostihovej dráhe)

Chcete vedieť, ako sa vyrába
teplo a teplá voda?
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Akcia sa bude konať v sobotu 
25. júna 2022 pred kotolňou pri 
križovatke Furdekovej a Staro-
hájskej ulice. „Po dvoch rokoch 
budú môcť návštevníci opäť 
nahliadnuť za brány kotolne. 
Počas exkurzie sa dozvedia, ako 
sa vyrobené teplo a teplá voda 
dostanú priamo k nim domov 
do radiátorov a do vodovodných 
batérií,” spresňuje Július Marton, 
senior manažér odboru starost-
livosti o zákazníkov spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a. s. 
Súčasťou prehliadky bude aj 
predstavenie zdroja kombinova-
nej výroby energie - kogeneračnej 

jednotky, ktorá moderným 
spôsobom okrem tepla súčasne 
vyrába aj elektrickú energiu. Pre 
návštevníkov budú pripravené 
aj sprievodné aktivity, v rámci 
ktorých si budú môcť napríklad 
vyskúšať koľko vlastnej energie 
je potrebné vynaložiť na prípravu 
chutného nápoja. Chýbať ne-
bude ani odborné slovo. „Počas 
celého dňa budú naši kolegovia, 
špecialisti z obchodného a pre-
vádzkového oddelenia, pripravení 
zodpovedať všetky otázky 
k dodávke tepla a teplej vody 
v rámci centrálneho zásobovania 
teplom,“ dodáva Marton.

Začiatok spolupráce mestskej 
časti Petržalka a spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a. s., 
siaha až do roku 1993, keď ešte 
ako spoločnosť C–Term začala 
prevádzkovať systém centrálneho 
zásobovania teplom v Petržalke. 
V roku 2000 prevzala zodpoved-
nosť za prevádzku spoločnosť 

Dalkia, a.s., predchodca spoloč-
nosti Veolia Energia Slovensko, 
a.s., ktorá zásobuje teplom 
a teplou vodou takmer 40-tisíc 
petržalských domácností.

Článok je plateným obsa-
hom spoločnosti Veolia, a.s.

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. pozýva 
všetkých Petržalčanov a širokú verejnosť z iných 
mestských častí hlavného mesta na Deň otvorených 
dverí. Po dvoch rokoch budú môcť návštevníci opäť 
vidieť, čo sa deje za bránami kotolne.
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Veolia pozýva na deň
otvorených dverí v kotolni 
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Novinkou bude rezervácia konkrét-
neho termínu prostredníctvom mailu 
poradna@petrzalka.sk alebo telefonicky na 
čísle 02/68 288 819. Po potvrdenej rezervácii 
budú mať klienti k dispozícii bezplatné 30-mi-
nútové stretnutia s profesionálnymi právnikmi 
v rôznych agendách, akými sú rodinné a pra-
covno-právne vzťahy, dedičské konania a maje-

tok, ochrana spotrebiteľa či exekúcie.
Podľa prednostky petržalského úradu 

Petry Vančovej je hlavným účelom tejto pro 
bono pomoci nasmerovať ľudí na orgány 
štátu, ktoré im v ich konkrétnom prípade 
dokážu pomôcť. „Ľudia si často nevedia dať 

rady s riešením právnych záležitostí, alebo ich riešia 
príliš neskoro, lebo si dobrého právnika jednoducho 
nemôžu dovoliť. V našej právnej poradni získajú 
pomoc kvalifi kovaných odborníkov úplne zdarma,”
konštatuje Vančová.

Bezplatnú právnu poradňu Petržalka nájdu 
záujemcovia v kancelárii č. 001 na prízemí 
miestneho úradu v budove Technopolu na 

Kutlíkovej ulici 17. V prevádzke bude na objed-
návku vopred každú stredu od 14:00 do 17:00 
s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného 
pokoja.

Na scéne už 10 rokov
Bezplatná právna poradňa pritom nie je 

v Petržalke novinkou. Svoje brány po prvýkrát 
otvorila už v roku 2012, odkedy naviedla 
na správnu cestu tisícky klientov. Prevádzka 
poradne fungovala celoročne s výnimkou 
letných prázdnin, počas ktorých bola dočasne 
zatvorená. Naposledy však svoje brány otvorila 
pred nástupom koronavírusu. Bezplatná právna 
poradňa Petržalka sa teda po nútenej dvojroč-
nej pandemickej prestávke vráti už v stredu 8. 
júna 2022. „Poradenstvo bude v gescii profesionálnych 
právnikov zo Slovenskej advokátskej komory, s ktorou 
sme podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci,”
uzatvára prednostka s tým, že túto nezištnú 
pomoc pre iných si v Petržalke nesmierne vážia.

Dávid Pavlík

AKTUÁLNE
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Bezplatná právna poradňa je po
2 rokoch späť, a to s výraznou novinkou
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Posledný júnový víkend bude 
patriť už v poradí 25. ročníku 
festivalu Dni Petržalky, ktorý 
sa po dvojročnej pandemickej 
prestávke uskutoční tradične ako 
v minulosti v areáli Závodiska 
Dostihovej dráhy Petržalka na 
Starohájskej ulici 29. Mestská časť 
Bratislava-Petržalka, ktorá je hlav-
ným organizátorom obľúbeného 
podujatia nielen Petržalčanov aj 
tento rok sľubuje nabitý program 

pre všetky vekové kategórie.
Viac informácií vrátane 

zoznamu interpretov, harmo-
nogramu vystúpení, bezplat-
ných atrakcií či mapy areálu 
samospráva zverejní na svojom 
webe petrzalka.sk/festival 
v priebehu júna.

Návrat vo 
veľkom

Dva ročníky obľúbeného 
festivalu bola samospráva kvôli 
pandémii nútená zrušiť úplne, 
alebo výrazne okliešiť a pre svojich 
obyvateľov a návštevníkov nájsť 
vhodnejšiu a bezpečnejšiu alterna-
tívu kultúrneho vyžitia. „O to viac sa 

Návštevníkov čaká počas 
piatka 24. a soboty 25. 
júna nabitý kultúrny 
program doplnený 
množstvom atrakcií. 
Vstup je vďaka finančnej 
podpore mestskej časti 
pre všetkých voľný.
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Obľúbené podujatie sa vracia vo veľkom štýle.

Dni Petržalky 2022 
rozozvučia veľké 
hudobné mená
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teším, že sa tento rok vrátime k Dňom 
Petržalky v takej podobe, v akej si ju 
všetci pamätáme. A možno ešte lepšej 
- so sériou koncertov, zaujímavými osob-
nosťami, chutným jedlom a pútavými 
sprievodnými podujatiami pre malých, 
mladých aj dospelých,” avizuje starosta 

Petržalky Ján Hrčka.
Šéf  najväčšieho sloven-

ského sídliska vyzdvihol najmä 
nabitosť programu, ktorý 
predstavia v nasledujúcich 
dňoch a dlhoročné partnerstvo 
i dobrú spoluprácu so štátnym 
Závodiskom. Práve areál Do-
stihovej dráhy Petržalka v pre-

došlých ročníkoch v rámci Dní 
Petržalky privítal viaceré domáce, 
no aj zahraničné hviezdy, medzi 
nimi belgickú speváčku Kate Ryan, 
škótskeho speváka a gitaristu Raya 
Wilsona či anglického rockového 
speváka Chrisa Normana.

Koncerty aj 
stánky

Dni Petržalky každoročne 
prilákajú desaťtisíce návštevníkov. 
Absolútny rekord návštevnosti 
dosiahli v roku 2018, kedy prišlo 
historicky najviac ľudí, a to viac 
ako 35-tisíc. Tento rok očakáva 
mestská časť podobnú účasť 
aj vzhľadom na kvalitný výber 
interpretov, za ktorým stál Mário 
Biháry, organizátor úspešného 
festivalu Hip-Hop žije a ďalších 
podujatí.

Program festivalu Dni Petržalky 
2022 odštartuje na Dostihovej 
dráhe Petržalka už v piatok 24. 
júna o 16:00. Fanúšikovia popu-
lárnej, ale aj folklórnej hudobnej 
scény sa môžu tešiť na rôznorodý 
výber slovenských interpretov. Ne-
budú chýbať ani stánky s chutným 
jedlom a remeselnými výrobkami. 
Kompletný harmonogram jed-
notlivých podujatí festivalu ako 
aj zoznam interpetov predstaví 
samospráva už čoskoro na webe 
petrzalka.sk/festival.

Mária Halašková

Známa petržalská ikona, 
ktorá sa po rokoch 

dočkala rekonštrukcie, už 
svieti vo farbách našej 

samosprávy. Zmena 
farby značí príchod 

dlhoočakávaného 
festivalu. 
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FOTO: Ivana Vrabľová

Hodných 18 metrov vysoká 
oceľová plastika, Holubica mieru, 

sa na znak solidarity s našimi 
východnými susedmi od apríla 
zahalila do modro-žltých farieb. 
Nápad sme iniciovali v spolu-
práci s Bratislavským kultúrnym 
a informačným strediskom, 
Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislavy a Mestským ústavom 

ochrany pamiatok v Bratislave. Ak 
ste však mali cestu okolo holubice 

v utorok 1. júna večer, možno ste 
si všimli, že petržalská dominanta 
z dielne známeho sochára Karola 
Lacka ozelenela.

Nielen Petržalčanom sme sa 
takto s kolegami z magistrátu 
rozhodli počas júna pripomenúť 
obľúbené podujatie Dni Petržalky.

V piatok a sobotu 24. a 25. júna 
na obyvateľov i návštevníkov našej 
mestskej časti čakajú hudobné 
vystúpenia známych interpretov, 

petržalský infostánok, množstvo 
sprievodného programu pre 
malých i veľkých a samozrejme, 
chýbať nebude ani chutné a svieže 
občerstvenie. Všetky deti, áno, aj 
tie veľké, sa môžu tešiť i na sladkú 
cukrovú vatu a voňavé pukance na 
náš účet. Viac informácií vrátane 
ponuky pre stánkarov nájdete na 
petrzalka.sk/festival.

Aj vďaka záujmu a ústretovosti 
rodiny pána Lacka a osvetleniu 

Holubice mieru do ukrajinských 
farieb sa nám podarilo poukázať 
na veľkoleposť, no časom bezdô-
vodne zašlú slávu tejto krásnej so-
chy. Uvedomujeme si, že petržalský 
symbol mieru z roku 1984 nutne 
potreboval rekonštrukciu. Mestská 
časť Bratislava-Petržalka preto 
spojila sily s kolegami z Bratislav-
ského kraja a už o pár týždňov 
uvidíte výsledok našej práce.

Dávid Pavlík

TÉMA
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Ste spokojní so životom v Petr-
žalke? Snažíme sa, aby bola naša 
mestská časť pre obyvateľov plná 
kultúrnych, sociálnych a hospo-
dárskych možností. Ako sa však 
hovorí, viac hláv - viac rozumu. Aj 
preto sme v rámci plánu hospodár-
skeho rozvoja pod názvom Petr-
žalka 2029 zvedaví, ako by ste si 
predstavovali fungovanie a progres 
mestskej časti na najbližších sedem 
rokov. Na dokumente budú pra-
covať odborníci z rôznych oblastí, 
ktorí budú načúvať aj názorom 
a potrebám aj vás, Petržalčanov.

Obyvatelia Petržalky sú sku-
točne rôznorodí. Zaujíma nás 
názor prisťahovalých nováčikov, 
študentov, tínedžerov, detí, pôvod-
ných Petržalčanov a v neposled-
nom rade aj seniorov. Vyhovieť sa 
nedá každému, no môžeme sa po-
kúsiť o to, aby si v našej mestskej 
časti prišiel každý „na svoje”.

Podľa vypracovaného doku-
mentu, ku ktorému ako vstupné 
dáta poslúži aj dotazník, ktorý 
nájdete na vedľajšej strane, sa budú 
využívať v nasledujúcich siedmich 
rokoch eurofondy a investovať 
peniaze z rozpočtu mestskej časti.

Rozhodnite aj vy o tom, ktorý 
objekt, inštitúcia, ulica, cesta či 
pamiatka dostane od nás finančnú 
podporu. Za každú pripomienku 
budeme vďační a každú jednu si 
radi prečítame. Vďaka vyplnenému 
dotazníku budeme môcť efek-
tívnejšie riešiť problémy a plniť 
si naše spoločné sny o ešte lepšej 
Petržalke.

Ďakujeme, že riešite veľké 
výzvy spolu s nami.

Dotazník je anonymný. 
Vyplnený dotazník je možné 
zaslať najneskôr do 31. júla 
2022 (vrátane), a to elektronicky 
prostredníctvom online formulára 
na webe plan.petrzalka.sk, 
osobným doručením do podateľne 
Miestneho úradu Petržalka na prí-
zemí, Kutlíkova 17, 851 01 alebo 

na jednu z 10 pobočiek Miestnej 
knižnice Petržalka: Lietavská 16, 
Prokofievova 5, Vyšehradská 27, 
Vavilovova 26, Vavilovova 24, 
Rovniankova 3, Turnianska 10, 
Haanova 37, Furdekova 1, Dudova 
2. Dotazník bude k dispozícii aj 
v stánku mestskej časti na Dňoch 
Petržalky v sobotu 25. júna 2022 
počas celého dňa.

Sedem rokov, 
sedem výziev

V pláne rozvoja sme si určili, 
ktoré oblasti budú pre nás najväč-
šími prioritami do roku 2029.

1. Školstvo
Mestská časť je zriaďovateľom 

11 základných a 25 (čoskoro už 27) 
materských škôl. Po dlhom čase 
sa nám do škôlok od septembra 
konečne podarí umiestniť všetkých 
škôlkarov starších ako tri roky, a to 
najmä vďaka tomu, že sme v po-
slednom čase intenzívne pracovali 
a aj naďalej pracujeme na budovaní 
nových tried rekonštrukciou nevy-
užívaných priestorov materských 
škôl. Rastie aj počet žiakov, preto 
bude dôležité navýšiť kapacity 
aj v základných školách. Ruka 
v ruke s rozširovaním tried vzniká 
potreba rekonštruovať a moderni-
zovať jedálne, telocvične, sociálne 
zariadenia, čo sa nám postupne 
úspešne darí. Chceme predsa, aby 
naše deti vyrastali v moderných, 
príjemných a čistých priestoroch. 
Okrem materiálno-technického vy-
bavenia by sme chceli klásť dôraz 
na kvalitu výchovy a vzdelávania. 
Zaviesť zdravé, ale chutné stravo-
vanie, debarierizovať prístupy do 
škôl, rozvíjať inkluzívny prístup 
a pokúsiť sa profilovať každú 
školu na inú činnosť, čím by sme 
zvýšili jej atraktivitu pre deti a ich 
rodičov. Čo vy na to?

2. Doprava, cyklotrasy 
a parkovanie

Jednou z našich najdôležitej-
ších priorít v rámci skvalitnenia 
života v mestskej časti je zlepšiť 
dopravnú situáciu, najmä tú 
automobilovú. Vďaka zavedeniu 
petržalského parkovacieho systému 
v novembri 2019 v duchu „Byť 
Petržalčanom sa oplatí“ sú modré 
parkoviská v nočných hodinách 
viditeľne prázdnejšie, a teda aj 
dostupnejšie. A vďaka našim 
makačom z údržby zas čistejšie. 
Z doterajších skúseností vieme, 
akou nezanedbateľnou témou je aj 
cyklodoprava, avšak na to, aby sme 
sa mohli prepravovať ekologicky 
je potrebné systematické rozširo-
vanie cyklotrás. V neposlednom 
rade k téme mobility patrí aj pešia 
doprava, teda sieť chodníkov a ich 
technický stav umožňujúci poho-
dlný a bezpečný pohyb chodcov.

3. Životné prostredie 
a starostlivosť o zeleň

Koľkokrát ste sa niekde vonku 
zastavili a povedali ste si, že 
vám tam chýba lavička, fontána 
alebo viac kvetov? Kvalitný 
verejný priestor nášho sídliska 
vytvárame práve očami vás, teda 
obyvateľov, ktorí v Petržalke žijú 
a denno-denne v nej fungujú. Pre-
myslime náš spoločný priestor tak, 
aby sa nám v Petržalke žilo dobre 
a zdravo.

4. Detské ihriská
Staráme sa o údržbu 55 ve-

rejných detských ihrísk a aj tých 
školských. Máme na starosti ich 
bezpečnosť, čistotu, pestrosť, ob-
novu a dostupnosť. Budeme mať 
však na ne v najbližších rokoch 
dostatok financií vzhľadom na ich 
veľký počet a rýchle opotrebovanie 
hracích prvkov? A chceme investo-
vať práve do detských ihrísk?

5. Šport
Všetci sa zhodneme v tom, že 

podporovať šport v detskom, ale 
aj seniorskom veku je dôležité. 
Stav našich športovísk v areáloch 
škôl či iných verejne dostupných 
priestoroch pre šport a rekreáciu 
nie vždy zodpovedá obrazu, ktorý 
má o „najbohatšom“ regióne 
zvyšok Slovenska. Našou prioritou 
bude nájsť vhodné riešenie, ako sa 
s touto situáciou popasovať a vy-
tvoriť možnosti športového vyžitia 
pre každého.

6. Kultúra
Kultúra a Petržalka k sebe 

nepochybne patria. Medzi naše 
kompetencie, okrem organizova-
nia rôznorodých podujatí, patrí 
zriaďovanie niekoľkých pobočiek 
miestnej knižnice, ale aj údržba 
a správa kultúrnych zariadení či 
niektorých kultúrnych pamiatok. 
Dôležitou úlohou je vytvoriť 
a definovať dlhodobú koncepciu 
kultúry a naučiť sa robiť ju zaují-
mavejším spôsobom.

7. Sociálne služby
Záleží nám na kvalitnej sociálnej 

starostlivosti o tých, ktorí to naj-
viac potrebujú. Zariadenia opatro-
vateľskej služby, prepravná služba, 
zariadenia núdzového bývania, 
útulky pre matky s deťmi, detské 
centrá, poskytovanie podpory 
a pomoci pre ľudí bez domova, 
ale aj reakcia na nepredvídateľné 
udalosti, akými je napríklad požiar, 
poskytovanie pomoci pre ľudí ute-
kajúcich pred vojnou – to všetko 
a ešte viac poskytujeme najzrani-
teľnejším skupinám obyvateľov. 
Petržalka nám starne, preto našou 
prioritou na najbližšie roky bude 
pre nich vytvoriť dostatočný počet 
zariadení sociálnych služieb.
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Veľké výzvy riešime 
spolu s vami



1. Pohlavie

2. Vek

7. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie Petržalky za po-
sledných 5 rokov?

8. V nasledujúcej časti uveďte, prosím, vašu spokojnosť 
s nasledovnými oblasťami života v mestskej časti

4. Ako dlho bývate v Petržalke?

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

5. Ekonomická aktivita

6. Máte trvalý pobyt (TP) v Petržalke?

Petržalčania, chceme sa pozrieť 
na našu mestskú časť vašimi 
očami: nadšenými, kritickými, 
plnými očakávaní? Chceme vedieť, 
prečo ste si vybrali Petržalku 

za svoj domov a kde vidíte ešte 
priestor na zlepšenie.

Dotazník je anonymný. Vy-
plnený ho môžete odovzdať na 
podateľni miestneho úradu Petr-

žalka na Kutlíkovej 17 v budove 
Technopolu alebo v ktorejkoľvek 
pobočke miestnej knižnice. Jeho 
ONLINE verziu zase nájdete na 

našom webe www.PETRZALKA.
sk/plan.

Dotazníkový prieskum prebieha 
do 31. júla 2022. Ďakujeme.

Muž

15 - 19

pozitívne

1 - 5

základné

áno

zamestnaný
v súkromnom sektore

nezamestnaný
podnikateľ

20 - 29

negatívne

6 - 10

stredoškolské bez 
maturity

nie, ale plánujem sa 
onedlho prihlásiť na TP

zamestnaný 
vo verejnom sektore

30 - 39

neviem posúdiť

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

10 - 20

nie, zatiaľ sa neplánu-
jem prihlásiť na TP

Žena

40 - 49

> 20

50 - 64

od narodenia

65 a viac

vysokoškolské
bez vzdelania

stredoškolské 
s maturitou

nezamestnaný

ZŤP

študent

dôchodca

iné:

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom vyhodnotenia dotazníku a ich spracovanie je ne-
vyhnutné na vykonanie úkonov súvisiacim s projektom. Uvedené osobné údaje budú poskyt-
nuté iba členom projektu, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel 
projektu budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované. Neuskutoční 
sa pritom ich prenos do tretích krajín. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov 
nájdete na www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov. 
Kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk. 

DOTAZNÍK

Dotazník - Petržalka 2029

Dostupnosť sociálnych služieb (zariadenia opatrovateľ-
skej služby, denné centrá pre seniorov, atď.)

Dostupnosť základných škôl

Prístup k ľuďom bez domova

Kvalita poskytovaných sociálnych služieb (zariadenia 
opatrovateľskej služby, denné centrá pre seniorov, atď.)

Dostupnosť materských škôl

Kvalita materských škôl



VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
NESPOKOJNÝ/Á

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

NEVIEM SA 
VYJADRIŤ

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

SKÔR 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á

VEĽMI 
SPOKOJNÝ/Á
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Kvalita športovísk* Dostupnosť informácií o dianí v Petržalke (noviny, web 
stránka, sociálne siete)

Dostupnosť služieb (kaderníctvo, kozmetika, masáže, 
atď.) Dostupnosť knižnice (miestna knižnica a jej pobočky)

Kvalita verejných detských ihrísk (vybavenosť, čistota, 
atď.) Dostupnosť parkovania

 Spokojnosť so zavedeným parkovacím systémom

Dostupnosť zdravotných služieb

Dostupnosť verejných detských ihrísk Kvalita poskytovaných informácií o dianí v Petržalke

Dostupnosť ostatných komerčných služieb (banky, po-
isťovne, pošta, atď.) 

Kvalita služieb knižnice (miestna knižnica a jej 
pobočky)

Dostupnosť kultúrno-spoločenských podujatí (divadlo, 
kino, koncerty, atď.)

Dostupnosť športovísk (verejne prístupných ihrísk 
a plôch na športovanie, športovísk v areáloch škôl, te-
locviční, atď.)

Dostupnosť rekreačno-voľnočasových možností (Draž-
diak, lužné lesy, atď.)

Kvalita kultúrno-spoločenských podujatí 



9. Na ktoré oblasti by sa mal sústrediť rozvoj Petržalky v budúcnosti? (vyberte 3 najdôležitejšie pre vás)
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rekonštrukcia ciest 
a chodníkov
rekonštrukcia verejných 
budov (Dom kultúry, 
školy...)
výstavba parkovacích do-
mov, rozširovanie parkova-
cích kapacít

poskytovanie sociálnej 
starostlivosti
iné:

informovanosť obyvateľov 
o veciach verejných

vybudovanie nových det-
ských ihrísk

vzdelávanie – MŠ/ZŠ ka-
pacita, kvalita

viac zelene
úprava verejných 
priestranstiev
podpora nájomného býva-
nia (mestské byty)
kultúrne a spoločenské 
podujatia

DOTAZNÍK

Kvalita chodníkov

Infraštruktúra pre cyklistov (stojany na bicykle, zdie-
ľané bicykle...)

Vybavenosť výbehov pre psov

Dostupnosť zberného dvora (blízkosť, otváracie 
hodiny...)

Kvalita cyklotrás (hustota siete cyklotrás, kvalita znače-
nia, povrchov, bezpečnosť cyklistov)*

Bezbariérovosť chodníkov (nájazdy pre kočíky, inva-
lidné vozíky...)

Prepojenosť cyklochodníkov do centra mesta/do okoli-
tých obcí

Čistota verejných priestranstiev

Spokojnosť so službami zberného dvora

Kvalita ciest*

Verejná zeleň – starostlivosť, kosenie

Dostupnosť výbehov pre psov

Vyplnený dotazník zašlite najneskôr do 31. júla 2022 (vrátane) poštou, alebo osobne do podateľne 
Miestneho úradu Petržalka na prízemí, Kutlíkova 17, 851 01 alebo na ktorúkoľvek z 10 pobočiek 
Miestnej knižnice. Ďakujeme, že riešite veľké výzvy spolu s nami.



Šofér/ka vozidiel
a obsluha strojov 

údržby

Odborný/á 
referent/ka

dopravy

834 - 1 051 €/mesiac (brut.)
na základe kvali�kácie, skúseností a výsledkov

+ možnosť kvartálnych odmien

1 300 €/mes. (brut.)
na základe kvali�kácie, skúseností a výsledkov

+ možnosť kvartálnych odmien
Viac voľných pozícií nájdete na 

petrzalka.sk/vyberove-konania

KONTAKT: 
Mgr. Katarína Diheneščíková

Tel.: +421947487238

MOŽNO HĽADÁMEPRÁVE TEBA NA POZÍCIE

Naša mestská časť sa snaží neustále napredovať, zveľaďovať 
svoje okolie, načúvať svojim obyvateľom, a reagovať tak na 
aktuálne dianie. Aj v máji sa stalo množstvo dobrého, opráv
či krokov vpred, na ktoré ste nás upozornili vy, obyvatelia. 

Na ihriskách pri našich 
materských školách, ale tiež na 
verejných detských ihriskách 
v správe MČ postupne pribúdajú 
tieniace plachty nad pieskoviskami. 
Najmenší tak počas leta budú 
chránení pred ostrými slnečnými 
lúčmi. Výnimkou nie je napríklad 
ani Andrusovova ulica.

Pokračujeme aj s opravami 
výtlkov. Partiu našich asfaltérov 
ste mohli počas minulých týždňov 
stretnúť na Prokofi evovej, Staro-
hájskej, Romanovej či Budatín-
skej ulici. 

Oddelenie sociálnych vecí sa 
aj naďalej venuje práci s ľuďmi 
bez domova. Po tom, čo im na 
Holíčskej ulici bola poskytnutá 
asistencia a nasmerovanie na 
dostupné možnosti ubytovania bol 
priestor po ich odchode vyčistený 
oddelením správy verejných 
priestranstiev.V Petržalke aj naďalej pribú-

dajú lavičky z dielne makačov 
z oddelenia správy verejných 
priestranstiev. Počas uplynulých 
dní ich výtvory zakotvili na Šva-
binského i Mlynarovičovej ulici.

Čo dobré sa
u nás udialo?
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Už počas septembra sa usku-
toční 66. edícia prestížnych cyklis-
tických pretekov Okolo Slovenska. 
Fanúšikovia cyklistiky sa môžu tešiť 
na skvelú zostavu jazdcov – na pre-
teky totiž smeruje hneď šesť tímov 
najvyššej ligy, šesť Pro celkov, osem 

kontinentálnych zostáv a jedna 
reprezentácia.

Podujatie bude písať svoju 
66. históriu od 13. do 17. sep-

tembra 2022, pričom veľkej pocty 
sa dostalo aj mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka. Práve na našom území 
totiž preteky odštartujú. Kým 
v minulosti privítali medzinárodný 
pelotón ako prví fanúšikovia na 

východe, 66. ročník odštartuje u nás 
a vyvrcholí v Košiciach.

Dejiskom očakávaného štartu 
pretekov bude dostihová dráha, od 
ktorej jazdci vyrazia na sedemkilo-
metrový prológ s cieľom na Staro-
hájskej ulici. Návštevníci v Petržalke 
sa v septembri môžu tešiť aj na 
tradičnú hromadnú cyklojazdu pre 
verejnosť po sedemkilometrovej 
trati prológu s názvom Diapozi-
tívna Energia na kolesách, ktorá je 
organizovaná na podporu zdravého 
životného štýlu diabetikov aj všet-
kých ostatných fanúšikov cyklistiky.

Viac informácií o podujatí, ale 
tiež štartovú listinu tímov nájdete 
na www.okoloslovenska.com. 

Hokejbalisti LG Bratislava získali 
po triumfe 4:3 v rozhodujúcom 
piatom finálovom dueli na ihrisku 
HBK Hokejmarket Skalica ôsmy 
extraligový titul v klubovej histórii. 

Útočník LG Jakub Takáč si 
navyše po úspešnom zápase 
prevzal cenu Dušana Danka pre 
najužitočnejšieho hráča play off. 

Výborné výkony hráčov LG 
neunikli ani pozornosti reprezen-
tačných trénerov - kvarteto LG Jo-
zef  Minárik, Adam Fumač, Michal 

Šalka a Matúš Korbáš si vybojovalo 
nomináciu na Majstrovstvá sveta 
v hokejbale do Kanady.

Úspech LG v tejto sezóne sa 
zrodil aj vďaka podpore našej 
mestskej časti, ktorá na rozvoj LG 
prispela v roku 2022 sumou vyše 
4 600 EUR. V mene nášho Miest-
neho úradu hokejbalistom srdečne 
gratulujeme a želáme ešte mnoho 
športových úspechov.

Dávid Pavlík

Skvelú sezónu majú za sebou 
taktiež volejbalistky družstva Slávia 

Ekonomická Univerzita, kto-
rému sa v uplynulých dňoch 
podarilo zaknihovať ďalší 
veľký úspech vo volejbalovej 
extralige žien.

Hráčky Slávie obhájili titul 
z minulého roka a získali jubilejný 

20. majstrovský titul v slovenskej 
extralige.

Jednoznačne najúspešnejší 
volejbalový klub na Slovensku bol 
navyše za úspechy ocenený aj od 
bratislavského magistrátu. Slávistky 
si v rámci oceňovania mestom pre-
brali 2. cenu v kategórii šport. 

V sobotu 21. mája odštar-
tovalo pri ihrisku Detský svet 
Petržalka City chodecké podujatie 
Petržalská 5ka. 

Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka a pracovníci Kultúrnych 
zariadení Petržalky spojili sily so 
Slovenským atletickým zväzom 
a po úspešnej organizácii rekreač-
ného chodeckého podujatia pre ši-
rokú verejnosť v lete 2021 v okolí 
obľúbeného Veľkého Draždiaka 
sa rozhodli usporiadať prvý ročník 
medzinárodného atletického podu-
jatia pre profesionálnych chodcov, 

chodcov amatérov aj širokú 
verejnosť.

Aj vďaka podpore Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti sa 

tak počas soboty v Petržalke stretli 
profesionálni chodci z celého 
Slovenska i Európy, aby si zmerali 
sily v piatich vekových kategóriách 
na okruhu okolo Chorvátskeho 
ramena v ôsmich disciplínach 
na tratiach dlhých od 0,5 do 
10 kilometrov.

Nezabudlo sa ani na ama-
térskych chodcov, keďže okruh 
v poobedných hodinách využili 
aj Petržalčania a návštevníci. Tí 
si mohli bezplatne a jednoducho 
vyskúšať atmosféru i trať profe-

sionálnych chodeckých pretekov. 
Petržalčatá od 5 rokov sa zas mohli 
otestovať v rôznych disciplínach 
v Atletickej škole.

Ambasádorom Petržalskej 5ky 
2022 bol olympijský víťaz v chôdzi 
Matej Tóth a na mieste nechýbal 
ani jeho kolega v najúspešnejšej 
atletickej disciplíne Slovákov Jozef  
Pribilinec. Po podujatí sa na terase 
Petržalka City 1 uskutočnila beseda 
s autogramiádou. 

„Chôdza bola doteraz jednou z mála 
športových disciplín, ktorá nemala súťaž 
v hlavnom meste. To je škoda, a preto 
sa veľmi sa tešíme, že sa našli ochotní 
a šikovní ľudia, ktorí sa podujali ju 
zorganizovať v Petržalke. V dnešnej dobe 
to nie je najľahšie, o to pozitívnejšie to 
vnímam ja i celé hnutie našej disciplíny, “ 
uviedol Tóth po úspešnom ukon-
čení pretekov.

Druhé kolo Petržalskej 5ky nás 
čaká v lete počas Kultúrneho leta 
v Petržalke, a to v rámci víkendu 
Petržalka v pohybe. Uskutoční 
sa počas sobotňajšieho rána 
30.7.2022 v okolí Veľkého Draž-
diaka. Atletická škola bude v ten 
istý deň na ihrisku ZŠ Tupolevova. 
Tretie, jesenné kolo Petržalskej 5ky 
sa uskutoční v septembri v Sade 
Janka Kráľa.

16
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Petržalka športuje
to najzaujímavejšie zo sveta tunajšieho športu

Cyklistické preteky 
Okolo Slovenska 
odštartujú v Petržalke

Titul pre LG Bratislava
Slávia bezkonkurenčne 
kraľuje slovenskému volejbalu

Petržalka hostila 
chodecké preteky
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Júnové tipy z knižnice
Prvý letný mesiac v sebe nosí akési podvedomé vzrušenie. Telo i duša už tušia, že práve v tomto období dostanú 
priestor na regeneráciu a chvíľu oddychu. Či už to bude pri lúčoch slnka na deke pri Draždiaku, trebárs na 
pláži v Malage alebo záhrade, siahnite po duševnom občerstvení v pevnej väzbe. Prinášame výber, pri ktorom 
myslíme na malých, väčších aj najväčších. Odporúčajú knihovníčky z Miestnej knižnice Petržalka, Anka a Veronika.

Vydavateľstvo: Slovart
Konečne niečo, čo odtrhne deti od mobilov! 
SLOVENSKOpédia je ideálnou príleži-
tosťou na spoločné čítanie detí aj rodičov 
najmä vďaka zrozumiteľnému obsahu 
a pekným ilustráciám. Kniha oboznamuje 
s históriou, pamätihodnosťami, zaujíma-
vými ľuďmi, ktorí zviditeľnili Slovensko 
doma i v zahraničí. Vhodná je ako pre 
vlastné obohatenie sa, tak aj za účelom na-

dobudnutia vedomostí, ktoré deti v škole určite 
využijú. Tiež môže poslúžiť ako inšpirácia na 
výlety po Slovensku. 

Vydavateľstvo: Cosmopolis
Páli vás slnko, cítite medzi prstami horúci 

piesok a počujete ako vlny narážajú do skál? 
Pripravte si chutný drink, usaďte sa v tieni či na 

slniečku a vyberte sa s hlavnou hrdinkou 
Maddie na plavbu po Jadranskom mori. 
Čaká na vás príbeh plný chutí, vôní a tej 
pravej lásky, vďaka ktorému pochopíte, 
že partner, ktorého ste si vysnívali, môže 
byť nakoniec na míle vzdialený od toho, 
ktorý sa k vám skutočne hodí. Oddychová 

romantika ako stvorená na dovolenkové čítanie 
pre každého, kto má rád knihy zo súčasnosti 
a dychberúce zápletky partnerských vzťahov.

Vydavateľstvo: Fragment
Obľúbený autor tínedžerov čitateľa prenesie 

opäť do sveta Percyho Jacksona. Prvá kniha 
z druhej série je o gréckych bohoch, polobo-
hoch a ich dobrodružstvách medzi smrteľ-
níkmi. Nebudú chýbať vtipné hlášky, nečakané 

zvraty a zaujímavosti z gréckej a rímskej 
mytológie. Dio potrestá boha Apolóna 
a urobí z neho šestnásťročného smrteľníka. 
Apolón ako patrón svetla, slnka, liečiteľstva, 
umenia, lukostreľby, poézie, tanca a tiež 
proroctva narazí na problém. Namiesto 
luxusu a nádhery na hore Olymp sa váľa 
v smradľavom newyorskom kontajneri. 

Bez božských schopností sa mu v obyčajnom 
svete žije ťažko, niektorí ľudia z okolia sa ho 
dokonca budú chcieť zbaviť. Ak sa chce vrátiť 
medzi bohov na Olymp, musí Dia presvedčiť 
a získať si jeho stratenú priazeň.

Andrea Kellö Žačoková: 
SLOVENSKOpédia

Rick Riordan: Apolónov pád, 
1.diel: Utajené orákulum

Julie Caplin:
Pláž v Chorvátsku
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Na úvod sa žiada pozname-
nať, že organizátori podujatia 
majú najväčšiu šancu vyhnúť sa 
komplikáciám, ak budú riadne 
spolupracovať s obcou/mestskou 

časťou (pre obidva subjekty 
bude ďalej používaný len 
pojem „obec“). Zákon síce 
stanovuje povinnosť oznámiť 
obci podujatie sedem dní vo-
pred, odporúčame však vopred 
sa informovať, či je zamýšľaný 
čas a miesto podujatia vhodné, 
alebo podať oznámenie v dos-
tatočnom časovom predstihu 

pre zvolenie prijateľných alternatív. 
Ak si napríklad usporiadateľ zvolí 
iné ako obvyklé miesto, obec má 
podľa zákona možnosť ponúknuť 
usporiadateľovi také miesto, kde sa 
podujatia konajú obvykle.

V praxi býva najčastejším prob-
lémom nedodržanie prípustných 
hodnôt hluku. Prípustné hranice 

produkcie hluku sa podľa vyhlášky 
líšia v závislosti od miesta, času 
a druhu vykonávanej činnosti. Je 
podstatné, či sa podujatie koná 
v obývanom území, alebo naopak 
v území bez obytnej funkcie, a či 
sa koná cez deň (6.00 – 18.00), 
večer (18.00 – 22.00) alebo v noci 
(22.00 – 6.00).

Je dôležité podotknúť, že ak sa 
aj podujatie koná mimo obývanej 
oblasti, neznamená to, že prípustná 
miera hluku nie je obmedzená. 
Usporiadateľ totiž môže v tomto 
mylnom presvedčení spôsobiť, 
že prípustné hodnoty hluku budú 
prekročené i v miestach vzdiale-
ných od podujatia, alebo v sused-
ných mestských častiach.

Musíme tiež upozorniť, že 
v prípade podujatia organizova-
ného fyzickou osobou – podnika-
teľom, alebo právnickou osobou, 
ktoré používajú alebo prevádzkujú 

zdroje hluku, je možné v prípade 
nedodržania limitov stanovených 
vyhláškou uložiť pokutu od 150 
do 20 000 eur. 

V tejto súvislosti je často 
skloňovaný pojem „rušenie 
nočného pokoja.“ Pojem „nočný 
pokoj“ nie je v právnych predpi-
soch definovaný. Nie je však ne-
obvyklé, že obec upraví konkrétne 
podmienky dodržiavania nočného 
pokoja všeobecne záväzným 
nariadením, ktorým môže stanoviť 
obmedzenia aj prísnejšie v porov-
naní s vyhláškou. Rušenie nočného 
pokoja je priestupkom, za ktorý 
možno uložiť fyzickým osobám 
pokutu do 100 eur. 

Preto ak sa usporiadateľ kultúr-
neho podujatia, ako prevádzkova-
teľ zdroja hluku, dopustí konania, 
ktoré by znamenalo rušenie 
nočného pokoja, a zároveň poruší 
limity hluku stanovené vyhláškou, 

toto konanie nebude riešené len 
ako priestupok (rušenie nočného 
kľudu), ale aj ako delikt na úseku 
verejného zdravotníctva, za 
ktorý mu hrozia pomerne vysoké 
sankcie. 

Okrem toho je obec opráv-
nená dozerať, či sa podujatie 
koná v súlade s oznámením 
a má k dispozícii prostriedky na 
zakročenie v prípade, že dochádza 
k porušovaniu zákona o verejných 
kultúrnych podujatiach. Rovnako 
môže podujatie zakázať, prípadne 
prerušiť a tiež uložiť pokutu do 
332 eur. Odporúčame preto, aby 
sa usporiadatelia podujatí v dosta-
točnom časovom predstihu obrátili 
na obec, a aby sa oboznámili 
s miestnymi pomermi a predpismi 
za účelom dosiahnutia spokojnosti 
účastníkov podujatia i ostatného 
obyvateľstva.

Jakub Mandelík

Organizovanie koncertov, festivalov a podobných akcií vyžaduje dodržiavanie celej škály 
rôznych požiadaviek, ktoré vyplývajú nielen zo zákonov, ale i z vyhlášok a ďalších predpisov. 
V prípade ich nedodržania môžu organizátori čeliť nielen sťažnostiam zo strany obyvateľov, 
ktorí môžu festival vnímať ako rušivý, ale i nemalým sankciám zo strany orgánov dozoru. Kde 
je hranica medzi primeranou zábavou a oprávnenými záujmami obyvateľov uvádza právnik 
JUDr. Jakub Mandelík, PhD.
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Rada právnika: 
Úskalia organizovania verejných 
kultúrnych podujatí



Retrovíkend 
1. 7. - 3. 7. 2022

Na úvod leta, v prvý júlový 
víkend sa prenesieme do minulosti. 
Do čias, kedy Petržalka bola 
priestorom pre oddych Bratislavča-
nov i Viedenčanov. Do čias, kedy sa 
pred sto rokmi hral swing a tanco-
valo sa ešte v pároch. Ale aj do čias, 
na ktoré si ešte naši skôr narodení 
pamätajú a zaspomínajú si, ako sa 
hrali v sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokoch minulého storočia.

Víkend legiend 
16. 7. - 17. 7. 2022

V polovici júla usporiadame na 
Dostihovej dráhe celý jeden víkend 
koncertov svetoznámych hudob-
ných skupín. Samozrejme, že to 
budú len ich imitátori, ale zahráme 
sa na veľký, svetový festival legiend 
v Petržalke. Predstavíme si, aké by 
to bolo, keby naozaj prišli na Dosti-
hovú dráhu ABBA, KISS, ACDC, 
alebo BEATLES.

Bratislava hot serenaders 
nad kanálom 
10. 7. 2022 o 14:00

V tento deň sa uskutoční 
jedinečný koncert jedinečného 
or-chestra v jedinečnom prostredí, 
pri ihrisku Detský svet Petržalka 
City pri Chorvátskom kanáli.

Víkend – Petržalka 
v pohybe 
30. 7. - 31. 7. 2022

Bolo nám opakovane zaka-
zované stretávať sa a hýbať sa. 
Spomalili sme, zleniveli a pribrali. 
Najlepším liekom na všetky spomí-
nané príkoria a nedostatky je zdravý 
pohyb na zdravom, čerstvom vzdu-
chu, preto bude pre vás pripravený 
na prelome júla a augusta víkend 
plný športu. A ak by ste mali chuť 
si posedieť a oddýchnuť si večer 
po celodennom pohybe, prvý raz 

v histórii bude LIVIN´BLUES, 
festival s XXIX. ročnou tradíciou, 
od piatka do nedele na našom mo-
bilom javisku pri jazere Draždiak

Víkend fantázie 
13. 8. - 14. 8. 2022

V polovici augusta sa stretneme 
na Petržalskom mori Veľký Draž-
diak, aby sme spolu prežili sviatok 
vodných športov a kreativity. Tretí 
ročník súťaže v stavbe a plavbe kre-
atívnych plavidiel LETNÁ VLNA 
FANTÁZIE sa tentokrát uskutoční 
v troch kategóriách – deti, rodiny 
a dospelí moreplavci.

Oslavy SNP 
26. 8. - 27. 8. 2022

Zavŕšením Kultúrneho leta 
v Petržalke bude ako každý rok 
patriť oslavám výročia najvýznam-
nejšej historickej a spoločenskej 
udalosti v našich novodobých deji-
nách. Sedemdesiate siedme výročie 
Slovenského národného povstania 
si pripomenieme v poslednom 
augustovom víkende.

PLUS - Petržalská letná 
univerzita seniorov

Našim seniorom ponúkneme 
v spolupráci s Ekonomickou 
univerzitou každoročnú PLUS - 
Petržalskú letnú univerzitu seniorov 
v júli a počas celého leta aj cvičenie 
jogy a zumby na čerstvom vzduchu. 
Našim najmenším sme pripravili 
pravidelné Rozprávkové nedele 
ráno o desiatej pri Draždiaku a po-
poludní o piatej v areáli detského 
ihriska Petržalka City.

Joga streda 
8:00 - 9:00 hod 
Sad Janka Kráľa (celé leto)

Pre niekoho je joga cvičenie, pre 
iného životný štýl, filozofia a príle-
žitosť, ako nájsť seba samého. Joga 
znamená spojenie. S čímkoľvek – 
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Aj v tomto lete si pre vás Kultúrne zariadenia Petržalky pripravili 
bohatý program, ktorý osvieži vaše dni voľna. Pohodlne sa 
usaďte a prezrite si výber akcií. Veríme, že vás nejedna z nich 
zaujme a zapíšete si ju do diáru.
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Kultúrne leto 
v Petržalke 2022

FOTO: Ivana Vrabľová



s vlastným JA, so svetom naokolo. 
Druhy a oblasti jógy, ktorým sa bu-
deme venovať: power yoga, hatha 
yoga, hormonálna yoga, relax yoga, 
yoga pre vybrané časti tela (zdravý 
chrbát, krčnú chrbticu, bedrové 
kĺby a podobne) vlastné zostavy.

Zumba - latino dance streda
18:00 - 19:00 hod
Sad Janka Kráľa (celé leto)

Priestor pre zážitok, uvoľnenie 
a objavenie vlastnej autenticity 
Latinskoamerických rytmoch dáva 
možnosť nie len objaviť vlastnú 
autenticitu a živú energiu v sebe, ale 
je to zábava, kde sa stratí aj nejaké 
to kilo navyše. Tento zážitok mô-
žete zažiť spoločne s Alexandrou 
Petrášovou.

Letná ponuka 
workshopov 
pre deti

Počas letných prázdnin pri-
nášame v rámci Kultúrneho leta 
v Petržalke 2022 ponuku atraktív-
nych programov aj pre najmenších 
Petržalčanov. Okrem pravidelných 
nedeľných rozprávok, ktoré sa 
v lete uskutočnia na čerstvom 
vzduchu na ihriskách pri Draždiaku 
a pri Chorvátskom ramene majú 
Petržalčatá možnosť zapojiť sa do 
tém našich tematických víkendov 

– urobiť si s rodičmi, alebo starými 
rodičmi piknik v Sade Janka Kráľa, 
prejsť sa s nimi na trati rekreačného 
športového podujatia Petržalská 
5ka – letné kolo, postaviť si 
kreatívne plavidlo počas tretieho 
ročníka komunitnej udalosti Letná 
vlna fantázie na Draždiaku a mnohé 
iné. Naša komunitná, poznávacia 
súťažná hra Petržalskí pátrači je 
od januára kompletná a pozýva na 
svojich 5 ciest všetkých zvedavcov 
bez rozdielu veku, najlepšie celé 
rodiny. Priamo v Dome kultúry 
Lúky a Centre voľného času Cik-
Cak, uskutočníme pre deti a pre ich 
starostlivých rodičov a prarodičov 
spoločné umelecké dielne a krea-
tívne stretnutia na rôzne témy, pri 
ktorých si budú môcť vyskúšať, 
atraktívne umelecké činnosti 
a postupy, alebo sa len príjemne 
stretnúť v kultúrnych priestoroch 
pri spoločnej činnosti.

S ihlou a s nitkou
4. – 8. 7. 2022 › 9:00 - 12:00
1. – 5. 8. 2022 › 9:00 - 12:00
Herňa a výtvarný ateliér CC 
Centra

Tvorivý workshop textilnej 
tvorby a základov šitia. Deti sa 
naučia ako si navrhnúť 

a ušiť vlastnú hračku, ako si 
zaujímavo dotvoriť oblečenie, Či 
vyrobiť originálnu dekoráciu do 
detskej izby.   

Hravá grafi ka
11. – 15. 7. 2022 › 9.00 – 12.00
15. – 19. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Klubovňa s komunitnou 
záhradou DK Lúky

Tvorivé workshopy zamerané na 
netradičné grafi cké techniky, ktoré 
môžeme robiť aj doma v kuchyni. 
Deti nepotrebujú ani rydlá, ani gra-
fi cký lis, stačí im len trocha fantázie. 

Hry a hračky
8. – 12. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Klubovňa s komunitnou 
záhradou DK Lúky

Tvorivé workshopy zamerané na 
výrobu vlastných hračiek z rôznych 
netradičných 

a odpadových materiálov a hra-
čiek na fyzikálnych princípoch.

Keramko
25. - 29. 7. 2022 › 9.00 – 12.00
8. - 12. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Keramický ateliér CC Centra

Tvorivý workshop keramickej 
tvorby a základov točenia na hrn-
čiarskom kruhu. Deti sa naučia ako 
si vytvoriť kvetináč na bylinky alebo 
obľúbenú fi gúrku z počítačovej hry. 
Poradíme im tiež ako si vytočiť na 
kruhu misku na obľúbenú rannú 
pochúťku, či polievku.
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Milé obyvateľky, milí obyvatelia, ďakujeme za váš 
záujem o zapojenie sa do zberu kuchynského 
bioodpadu a vašu spoluprácu. Obyvatelia, ktorí si 
doteraz nestihli prevziať svoj balíček na triedenie 
kuchynského bioodpadu tak môžu urobiť dodatočne. 

Nestihli ste si prevziať svoj 
balíček?

 V prípade, že ste majiteľom 
rodinného domu, kontaktujte 
Zákaznícke centrum OLO na 
zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 
+421 2 50 110 550, distribučný tím 
OLO vám následne prinesie balí-
ček až k vašim dverám. Prevzatie 
je potrebné potvrdiť podpisom. 
Ak sa nemôže dostaviť vlastník 
nehnuteľnosti, prineste so sebou 
vyplnené splnomocnenie, ktoré 
nájdete na www.olo.sk/kbro (ne-
musí byť potvrdené notárom).

Obyvatelia bytových domov 
si môžu prísť prevziať balíček 
na Zákaznícke centrum OLO na 

adrese Ivanská cesta 22, 821 04 
Bratislava, a to každý pondelok 
až piatok v čase od 7:00 do 
16:00. Tiež môžu využiť pre-
biehajúcu adresnú distribúciu 
v iných mestských častiach 
podľa aktuálneho harmono-

gramu. Ak sa nemôže dostaviť 
majiteľ bytu, postačí, keď nájomca 
bytu uvedie pri preberaní balíčka 
meno majiteľa a číslo bytu (príp. 
poschodie). Nájomnú zmluvu 
ani splnomocnenie predkladať 
nemusí. 

Prevzali ste si balíček ale chýba 
vám v stanovišti hnedá zberná 
nádoba? Správca bytového domu 
má povinnosť zapojiť ním spra-
vovaný bytový dom do systému 
zberu kuchynského bioodpadu. Ak 
obyvatelia zatiaľ nemajú k dispozí-
cii v stanovišti 240 litrovú zbernú 
nádobu, prosíme majiteľov bytov, 
aby kontaktovali svojho správcu 

nehnuteľnosti. Je pravdepodobné, 
že túto povinnosť prehliadol. 

Je zapojenie sa do zberu 
kuchynského bioodpadu 
povinné? 

Bratislava má zo zákona 
povinnosť zabezpečiť triedenie 
kuchynského bioodpadu najneskôr 
k 1.1.2023. V každej mestskej časti, 
kde je zber kuchynského biood-
padu zavedený, vzniká povinnosť 
všetkým pôvodcom odpadu sa do 
systému zberu zapojiť. 

 Prečo je dôležité triediť 
kuchynský bioodpad? 

Dôvodov, pre ktoré sa oplatí 
triediť kuchynský bioodpad, je 
hneď niekoľko. Začať môžeme 
zlepšením kvality pôdy, ktorá je 
našim neobnoviteľným životným 
zdrojom.

Kuchynský bioodpad spolu 
so záhradným odpadom tvorí 
v súčasnosti až 45 % hmotnosti 
komunálneho odpadu v čiernych 
nádobách. Ak zozbierame tento 
druh odpadu zvlášť, môžeme ho 
spracovať a opätovne vrátiť do 
pôdy. Triedením a spracovaním 
kuchynského bioodpadu a násled-
nou aplikáciou v podobe orga-
nických hnojív znižujeme objem 
umelých hnojív na našich poliach 
a podporujeme rozvoj cirkulárnej 
ekonomiky – odpad používame 
ako zdroj. 

Vedeli ste, že na Slovensku je 
viac ako 50 % poľnohospodárskej 
pôdy ohrozených eróziou? Pôda 
má významný vplyv ako na nárast 
CO2 v atmosfére, tak aj na zmier-
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Zaviedli sme zber kuchynského bioodpadu:

Ako sa vyhnúť problémom 
a čo na to Petržalčania?



ňovanie globálneho otepľovania. 
Jedným z riešení, ako zlepšiť kva-
litu pôdy, je aplikácia kompostu. 

Triedením kuchynského 
bioodpadu a jeho následným 
spracovaním získavame kompost, 
nazývaný aj „zlepšovač pôdy“. 
Toto organické hnojivo znižuje 
eróziu pôdy, zvyšuje schopnosť 
pôdy zadržiavať vodu, ukladá 
(sekvestruje) CO2 do pôdy, čím 
znižuje jeho objem v ovzduší a tiež 
do pôdy vracia potrebný život.  

V Bratislave môžeme z kuchyn-
ského a záhradného odpadu získať 
až 16 000 ton kompostu ročne. 
Toto množstvo by zabezpečilo 
živiny pre 534 hektárov poľno-
hospodárskej pôdy, čo môžeme 
prirovnať k ploche veľkej ako 13 
Sadov Janka Kráľa. Na takejto roz-
lohe sa dá vypestovať viac ako 18 
000 ton mrkvy, a to je množstvo, 
ktoré predstavuje ročnú spotrebu 
pre 1,5 milióna obyvateľov 
Slovenska.

Čo patrí a nepatrí do 
kuchynského bioodpadu a 
ako na komfortné triedenie 
v domácnosti? 

„Pri distribúcii sme sa stretli s oba-
vami obyvateľov, či im odpad nebude 
v kuchyni zapáchať. Avšak tým, že sa 
odpad vhadzuje do kompostovateľného 
priedušného vrecka, ktoré je uložené 
v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť 
a biologické procesy sa eliminujú, čím sa 
predchádza tvorbe zápachu. Odpad teda 
nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. 
V období od marca do novembra 
vykonávame odvoz odpadu dvakrát do 
týždňa,“ uvádza Zuzana Balková 
z OLO. 

V prípade, že do košíka vhadzu-
jete potraviny živočíšneho pôvodu 
(kosti, zvyšky mäsa), odporúčame 
ich najprv zabaliť do novinového 
(nie letákového!) papiera, aby sa 
zachytili vlhkosť a zápach. Potra-
viny s vysokým obsahom vlhkosti 
(napr. melón) odporúčame vyha-
dzovať v kompostovateľných vrec-
kách do hnedých zberných nádob 
čo najskôr. Kuchynský odpad treba 
vložiť do kompostovateľného 
vrecka, držať pri izbovej teplote, 
nevystavovať slnku a uchovávať 
v tme. Po naplnení vrecko zauzlite 
a umiestnite ho do zbernej nádoby. 

S cieľom vyhnúť sa neprí-
jemnému zápachu v domácnosti, 
odporúčame jeho včasné vynášanie 

• všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj 
živočíšneho pôvodu,

• nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokaze-
ných, resp. po záruke – bez obalov,

• vrecká z čajov a usadeniny z kávy,
• potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. 

z hydiny alebo rýb),
• chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.,
• zaváraniny bez sklenených, plechových, resp. iných obalov 

– bez tekutej časti,
• ovocie a zelenina, vrátane šupiek – aj pokazené,
• vajcia a škrupiny z vajec,
• použité papierové vreckovky,
• certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom: 

OK compost, OK home compost) a papierové vrecká.

Kompostovateľné vrecká nesmú 
byť skladované vo vlhkom a teplom 
prostredí, na priamom slnku, ani pri 
extrémnych podmienkach. Môže 
dôjsť k ich znehodnoteniu alebo 
rozkladu.

• jedlé oleje a tuky,
• obaly z potravín,
• obaly po konzumácii jedál,
• vrecká bez certifikátu na kompostovanie,
• kávové kapsule, cigaretové ohorky,
• odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,
• tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, 

mlieko),
• veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti),
• nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.

Po naplnení kuchynského košíka 
uzatvorte kompostovateľné vrecko, 
ktoré je v 10 l kuchynskom košíku 
a vyneste ho do hnedej zbernej 
nádoby označenej nálepkou 
KUCHYNSKÝ BIOLOGICKÝ ROZLO-
ŽITEĽNÝ ODPAD.

Čo patrí a nepatrí 
do kuchynského 
bioodpadu

2x do týždňa. Nemusíte čakať, 
kým bude vrecko plné.

Obyvatelia rodinných domov 
vykladajú len 20 litrové nádoby 
pravidelne, a to 2x do týždňa. 

Do nádob na kuchynský biolo-
gicky rozložiteľný odpad sa nesmú 
vyhadzovať tekuté potraviny. 
Ak budete vyhadzovať polievku, 
odporúčame ju najprv osobitne 
scediť, pevnú časť vhodiť do 
košíka na kuchynský biologicky 
rozložiteľný odpad a tekutú zložku 
vyliať do výlevky. Potraviny ako 
jogurty, smotana a pod. môžete 
vyhadzovať v malých množstvách 
a bez plastových obalov. Neod-
porúčame do vreciek vhadzovať 
veľké množstvo takýchto potravín. 
Ak by mal váš košík obsahovať 
potraviny, ktoré môžu zvyšovať 
vlhkosť, odporúčame vystlať 
spodnú časť košíka kúskom kar-
tónu, ktorý vlhkosť zachytí. 

Do kuchynského bioodpadu 
patria aj použité vreckovky a pa-
pierové kuchynské utierky. Okrem 
toho, že sa dajú spracovať na 
hodnotný kompost, pomáhajú tiež 
eliminovať vlhkosť. Pozor si treba 
dávať na parfumované a vlhčené 
utierky, ktoré do zberu kuchyn-
ského bioodpadu nepatria.

Pri triedení kuchynského 
bioodpadu je dôležité nepoužívať 
plastové ani jednorazové, ale 
kompostovateľné vrecká s logom 
“OK compost”. V prípade, že sa 
Vám vrecká minú, ďalšie si môžete 
zakúpiť v obchodoch. Dôležité je 
logo “OK compost” alebo “OK 
home compost”. 

Ako častý jav sa ukázalo ne-
úmyselné vyhodenie kuchynského 
vybavenia spolu s biologickým 
odpadom, ako napríklad škrabky 
či malé nožíky, na čo je potrebné 
dávať si pozor.
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Za tento týždeň sme 
vyniesli už tri koše. Keď 
je v ňom ťažká zelenina, 
je potrebné ísť s celým 
košom, aby sa sáčok ne-
roztrhol. Ale neprekáža mi 
to, kôš je praktický.

Jana Sabadošová

Som rád, že sa to dá. My 
varíme doma denne, kôš 
naplníme za dva dni. Má 
to zmysel. Vadí mi však, že 
na Holíčskej ulici sú koše 
umiestnené na priamom 
slnku hneď vedľa chod-
níka. Slnko na ne praží, 
tie nádoby musia mať aj 
50 stupňov, obletuje ich 
množstvo hmyzu. A pri-
tom je 2 metre od nich 
zakryté stojisko...

Peter Radačovský

Super nápad, super práca, 
len škoda, že kontajnery 
sú na voľne prístupných 
miestach mimo stojísk, 
kde má každý prístup. 
Jednak tam okoloidúci 
môže hodiť hocičo a zá-
roveň si tam bezdomovci 
budú hľadať obživu. Tým 
pádom dôjde k zašpine-
niu košov a dočisťovanie 
bude musieť zaplatiť 
správcovská spoločnosť 
z peňazí obyvateľov prís-
lušného bytového domu, 
hoci tí sa môžu akokoľvek 
snažiť v smetných nádo-
bách udržiavať poriadok.

Jozef Boboľka

Zatiaľ v pohode, je to 
sranda. Akurát tie sáčky 
sú veľmi jemné a treba 
ísť s celým košíkom ku 
kontajneru, lebo hrozí 
roztrhnutie.

Lenka Hesterenyiová

Super nápad. Veľmi ma 
teší, že toto mesto sa 
uberá z ekologického hľa-
diska dobrým smerom. Za 
3 dni sme v domácnosti 
naplnili celý jeden sáčok 
a teší ma, že tento odpad 
padne na úžitok namiesto 
toho, aby sa len spálil s os-
tatným odpadom s spa-
ľovni. Len tak ďalej!

Jana Jonová

Zatiaľ sa môžem vyjadriť 
len k odovzdávke, keďže 
máme od 1.6. balíček 
- perfektne vysvetlené, 
veľmi ma potešil info 
leták, ktorý je veľmi zro-
zumiteľne napísaný... uvi-
díme časom to ostatné

Kristína 
Letková-Vašečková

Petržalčania opäť ukázali svoju 
ochotu chrániť svoje životné pro-
stredie a robiť potrebné kroky pre 
jeho šetrenie. Triedenie kuchyn-

ského odpadu si osvojili a aktívne 
zdieľajú svoje pocity a dojmy 
z novozavedenej činnosti.

Ďakujeme za váš názor a pripo-
mienky sa budeme snažiť vnímať 
a zapracovať do systému. Všetky 
dôležité informácie nájdete na 
olo.sk/kbro, kde nájdete aj naj-
častejšie otázky a odpovede. 

Ďakujeme, že sa zapájate do 
zberu kuchynského bioodpadu 
a prispievate tak k navráteniu živín 
na naše polia.

Čo na triedenie kuchynského 
odpadu hovoria Petržalčania?

Magistrát spustil dotácie 
na kontajnerové stojiská

Ruku hore tí, ktorí chcú bývať 
v čistej a zelenej Petržalke! My sa 
hlásime, a preto vítame iniciatívu 
kolegov z bratislavského magis-
trátu, ktorí spustili ďalšie kolo 
dotácií na opravy kontajnerových 
stanovíšť. Ich cieľom je vytvoriť 
kvalitný a estetický priestor podľa 
manuálov kolegov z Metropolit-
ného inštitútu Bratislavy, a tým 
opäť o čosi skrášliť mesto, v kto-
rom spolu žijeme.

Aj v mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka máme stále kontaj-
nerové stojiská, ktoré vzhľadom 
a kvalitou nespĺňajú potreby 21. 
storočia. Preto je pri ich moder-
nizácii dôležité myslieť na viaceré 
možné pozitíva a výhody. Veď 
okrem zabezpečenia prístupu 
výlučne pre obyvateľov daného 
bytového domu, môžu zabrániť 
aj rozfúkaniu odpadkov po okolí 
či vytvoriť estetickejší a zelenší 
priestor.

Výška dotácie pre jeden projekt 
v roku 2022 je 5000 EUR a po-
žiadať o ňu môže spoločenstvo 
vlastníkov bytov i právnická osoba 
do 30. septembra 2022. Stále 
však platí, že jednou z kľúčových 
podmienok získania dotácie je 
vlastnícky vzťah k pozemku, na 
ktorom dané stojisko stojí.

Odporúčame teda najskôr 
kliknúť na online kataster nehnu-
teľností. Ak nemá váš správca 
potrebné formality na poriadku, 
a zároveň s tým vieme pomôcť 
u nás na mestskej časti, neváhajte 
nám napísať napríklad na e-mail 

podnety@petrzalka.sk alebo 
WhatsApp.

Dotáciu môžete použiť na:
nákup materiálov na vybudova-

nie kontajnerového stanovišťa;
stavebné a konštrukčné práce;
vytvorenie vegetačnej strechy 

alebo inej zelenej plochy.
Stále rozmýšľate, či do toho 

ísť? Podľa nás je priam ideálna 
doba. Práve v súvislosti so 
zavádzaním zberu kuchynského 
bioodpadu v gescii OLO – odvoz 
a likvidácia odpadu, bratislavského 
magistrátu a našej samosprávy 
vzniká možnosť pristúpiť ku 
vhodnej reorganizácii kontajnero-
vých stojísk.

Ak vám napríklad používaním 
hnedých nádob na kuchynský 
bioodpad klesne množstvo 
komunálneho odpadu, čiernych 
nádob budete potrebovať menej. 
V týchto prípadoch môžete svojho 
správcu požiadať o odstránenie 
nepotrebných kusov, prípade 
doplnenie tých, ktorých je naopak 
málo.

Pre zvýšenie efektivity však 
k takejto reorganizácii odporúčame 
pristúpiť až po dokončení distri-
búcie nádob na kuchynský biood-
pad a spustení jeho odvozu v celej 
Petržalke, aby bolo jasné aj v praxi, 
ako na tom naozaj sme a či naozaj 
produkujeme menej smetí pre spa-
ľovne a skládky. Viac informácií 
o zbere kuchynského bioodpadu 
nájdete na PETRZALKA.sk/
kuchynskyodpad.
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Klamstvo, 
nepravda

Ďatelina, 
po česky

Celkom 
(slang.)

Hoci len

Existuje

Holandské 
normy

Meno Lýdie

Acetát (skr.)

Vyhrávala

Pohýbala 
(kniž.)

Rob ostrým, 
brús

Ilava (EČV)

Klavír (skr.)

Plúž

Klesla, sadla

EČV okr. 
Košice

Otec (dets.)

Asi (bás.)

Stúpenec, 
uchádzač

Žen. meno 
(24. 5.)

Koncent. 
výťažok

Počnúc

Sobota (skr.)

Vlak vyššej 
triedy

Patriaci IceDomácke 
meno Aleny

Nástroj na 
osievanie

Značka 
zubnej pasty Rímska 7

Chorvátsko 
(kód)

Mesiac, 
po anglicky

Aón, 
po česky

Lalandov ka-
talóg (skr.)

Tinctura 
(skr.)

Švédsky 
výrobca 
nábytku

Zvyšok 
na účte

Meno 
Antónie

Ohodnotil 
cenou

Šatím

Odevný 
podnik

Pomôcky: 
Erák, HR, 

Eam, Junge
Dotkol sa

Operačný 
systém

Súzvuky 
tónov

1. časť 
tajničky

Grécky 
národný 

front (skr.)

2. časť 
tajničky

Siete, 
po nemecky

Osvojenie 
dieťaťa

Elektrická 
energia 

(skr.)

Karlova 
univerzita

Trávil leto

Psovitá 
šelma

Omráč

Sú nahne-
vaní (pren.)

Záhyb 
(hovor.)

Ututlávaj

Typ auta Fiat

Častica 
(hneď)

Brblal (expr.)

Chlapec, 
po nemecky

Jadranské 
more

Biely šport
Hrací lístok

Urobil 
niekoho 

mlčanlivým

Autor: 
Vierka 

Blahová

Okujem 
(nár.)

Mletím 
nahromadil

Mesto 
v Iráne

Kód letiska 
Metlakatla

Dvojhláska

Písalo 
(česky)

Zahatával

Lesklý náter

Klam, zdanie 
(kniž.)

Malé lano Olej, 
na recepte

Lomenie, 
zlom

Možno, 
hádam

Pracoval 
s pluhom Meno Lucie

Bol obesený 
(expr.)

Uvažoval, 
premýšľal 

(kniž.)

Koľajový 
dopravný 

prostriedok

In The 
Money (skr.) Existujú

Pomôcky: 
OLTS, netze, 
NNI, moon

Okolitý 
priestor

3. časť 
tajničky

Odpovede nám zasielajte na e-mailovú adresu noviny@petrzalka.sk a do predmetu správy uveďte Tajnička.

„Konverzácia vyžaduje ...“ 
(dokončenie je v tajničke)

Výhercom májovej tajničky sa stáva pani Helena Umysová. 
Knihu od vydavateľstva SLOVART, Kráľovnin sľub, je potrebné 
si prevziať na podateľni miestneho úradu v Technopole.

V júni hráme opäť o knižnú cenu od vydavateľstva SLOVART. 

Johann Wolfgang von Goethe


