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NOVINY NAŠA PETRŽALKA NÁJDETE AJ NA INTERNETE. 
NASKENUJTE QR KÓD A ČÍTAJTE ONLINE

FO
TO

: I
va

na
 V

ra
bľ

ov
á

SPOZNAJTE PRÍBEHY OSOBNOSTÍ
Viac ako sto nominácií, víťazi piatich hlavných kategórií, laureát 
ceny verejnosti aj uznanie práce bývalého starostu in memoriam. 
Petržalka našla svoje osobnosti aj v roku 2022. STR. 4 - 5

PETRŽALSKÁ PLAVÁREŇ POČAS ZIMY
Letná odstávka s generálkou, nové vedenie s množstvom 
vylepšení a starý cenník aj v hlavnej sezóne vďaka úsporám. 
Aké zmeny zavádza najväčšie samosprávne športovisko 
a prečo?  STR. 14 - 16

ŠKÔLKY S VOĽNÝMI MIESTAMI
V novembri Petržalka otvorí už 27. verejnú materskú školu. 
Aj vďaka jej novým triedam po viac než dekáde do svojich 
škôlok prijala všetky deti. Ako vybudovala cez 600 nových 
miest za tri roky? STR. 20 - 21

STR. 9

STR. 2- 3 

HRČKA, KLIŽAN ČI PÄTOPRSTÁ. KTO POVEDIE 
PETRŽALKU ĎALŠIE ŠTYRI ROKY?

Petržalčania si už v sobotu 29. októbra okrem starostu zvolia aj 35 
miestnych poslancov, primátora, župana a zástupcov v mestských 
i krajských zastupiteľstvách. Regionálne voľby 2022 sa blížia.

Dávid Pavlík
tajomník 
komisie športu 
miestneho 
zastupiteľstva 
BA-Petržalka

EDITORIÁL:

PETRŽALKA ŠPORTUJE!
Aj počas prázdnin a za-

čiatkom školského roka sme 
v Petržalke dokončili ďalšie pro-
jekty v rámci postupnej obnovy 
a skvalitňovania športovej infra- 
štruktúry. Stovky tisíc eur sa tak 
v uliciach nášho zeleného sídliska 
opäť ukázali aj v podobe nových 
zdraviu prospešných investícií. 

Pre najmenších s rodičmi 
rastú ďalšie tri kompletne 
zrevitalizované detské ihriská. 

Pre mládež i dospelákov 
zase pribudli dve nielen 
nádherne vymaľované, 
ale aj funkčne opravené 
multifunkčné športo-
viská. Nehovoriac už o štvrtom 
kompletne zrekonštruovanom 
bežeckom ovále v areáli ďalšej 
z našich 11 verejných základných 
škôl. A vzhľadom na rozpraco-
vané projekty i dokumentácie 
zďaleka nekončíme.
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JESEŇ, ŠPORT A INVESTÍCIE: 
ĎALŠIE DETSKÉ IHRISKÁ, FAREBNÉ 

ŠPORTOVISKÁ I BEŽECKÝ OVÁL
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Petržalka pokračuje v revitali-
zácii svojich 11 základných škôl. 
Žiakov na Turnianskej v novom 
školskom roku potešilo vynovené 
interiérové športovisko za viac ako 
89-tisíc eur.

Počasie, vek, únava materiálu 
a v neposlednom rade nedosta-
točná údržba sa rokmi postarali 

o nahlodanie mnohých 
exteriérov a interiérov budov 
nielen v majetku petržalskej 
samosprávy.

Jedným z týchto priestorov 
bola ešte v lete aj telocvičňa na 
Základnej škole Turnianska 10, 

ktorá spolu s ďalšími desiatimi zá- 
kladnými školami spadá do zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Vďaka práci referátu inves-
tičných činností petržalského 
miestneho úradu a spolupráci 
s vysúťaženými partnermi sa počas 
prázdnin podarilo po kompletnej 
rekonštrukcii školskej kuchyne za 

300-tisíc eur či šatní opraviť aj jej 
telocvičňu.

Komplexnou premenou 
prešli podlahy a okrem výmeny 
nefunkčných častí a zastaraných 
materiálov pribudla aj nová kabeláž 
na inštaláciu tabule s časomierou či 
TV obrazovky.

Priestor medzi veľkou a malou 
telocvičňou sa prebúral a opotrebo-
vané prechody nahradil nový raster 
s drevenou zárubňou a dverami na 
mieru. Výmenou prešli aj ventily na 
novovymaľovaných a ošetrených 
radiátoroch. Doplnené boli aj 
obklady a v neposlednom rade 
pribudli i nové háky s navijakom 
a čiary na malý volejbal.

Realizácia projektu sa vyšplhala 
na viac ako 89-tisíc eur a okrem 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
ju podporil aj Fond na podporu 
športu sumou vo výške takmer 
49-tisíc eur.

Silvia Šimeková

„Ak chcete behať, zabehnite míľu. 
Ak chcete zažiť iný život, zabehnite 
si maratón,“ vravieval svojho času 
azda najslávnejší československý 
olympionik Emil Zátopek. Po-
dobným heslom sa minimálne 
v posledných rokoch riadia aj na 
Miestnom úrade Petržalka.

K dlhodobým cieľom mestskej 
časti totiž patrí aj postupná 
obnova jedenástich areálov 
základných škôl, ktoré majú 
slúžiť na športové vyžitie 
nielen žiakov, ale aj verejnosti. 
Otvorené a sprístupnené sú 

pritom pre rôzne športové aktivity 
všetkým vekovým kategóriám.

Po základných školách Tupo-
levova 20, Nobelovo námestie 6 
a Dudova 2 koncom septembra 
pribudol už štvrtý vynovený ovál 
aj na Lachovej 1. Ten pôvodný an-
tukový bol kvôli náročnej údržbe 
zanedbaný aj prerastený burinou. 

V prvej fáze obnovy samo-
správa postavila multifunkčné 
ihrisko na basketbal, hádzanú, 
malý futbal, nohejbal, tenis, volej-
bal. V tej druhej obnovila práve 
pôvodný bežecký ovál s úplne 
novým 200-metrovým tartanovým 
povrchom, doskočiskom do piesku 
a štyrmi bežeckými dráhami.

Celkové náklady projektu sa 
vyšplhali na takmer 223-tisíc 
eur, pričom 85-tisíc eur poskytol 
Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy a zvyšok dofinancovala 
samotná mestská časť. 

Jej vedenie avizuje, že s revita-
lizáciami bežeckých oválov v areá-
loch základných škôl nekončí. Ak 
pôjdu práce podľa plánu, do konca 
roka nová bežecká dráha poteší aj 
obyvateľov Gessayovej ulice. 

Silvia Šimeková

Po Tupolevovej, Dudovej a Nobelovom námestí ide už 
o štvrtú zrekonštruovanú dráhu v areáloch verejných 
petržalských škôl.

Začalo sa to Rovniankovou, 
pokračovalo Hrobákovou a Šev-
čenkovou, koncom augusta sa pri-
dala ulica Medveďovej a aktuálne 
Petržalka s partnermi finišuje práce 

na Lachovej. 
Reč je o pestrofareb-

ných ihriskách, ktoré vďaka 
myšlienke outfluencera Mária 
Biháryho v spolupráci so zo-
skupením graffiti umelcov 
z Projektu Ihrisko skrášľujú 

aj najväčšie slovenské sídlisko. A to 
všetko s kľúčovou myšlienkou 
– ABY SA DETI MALI KDE 
HRAŤ.

Staronové športoviská sú po 
novom moderné, pestré a vskutku 
originálne. Projekt na Medveďo-
vej ulici napríklad zdobí detská 
nevinnosť a hravosť. Motívom 
sa stala dcérka rodáka z Petržalky 
a obľúbeného rapera Kaliho. 
Všetky ostatné ihriská zase upútajú 
svojimi abstraktnými tvarmi.

Farebné ihriská sú realizované 
vďaka finančnej podpore mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, ktorá 
okrem vizuálnej stránky desiatky 
tisíc eur investovala aj do ich ob-
novy a ďalšieho vybavenia.

Silvia Šimeková

Spolupráca petržalskej samosprávy a iniciatívy Projekt 
Ihrisko priniesla doteraz ovocie v podobe piatich farebných 
ihrísk. Okrem mládeže a športovcov ich obdivujú aj umelci.
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NA LACHOVEJ VYRÁSTOL ĎALŠÍ 
MODERNÝ BEŽECKÝ OVÁL
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PETRŽALKA JE ČORAZ FAREBNEJŠIA. 
ALEBO, KEĎ SAMOSPRÁVA 
PODPORUJE MODERNÉ UMENIE

AKTUÁLNE

TELOCVIČŇA NA TURNIANSKEJ 
SA CEZ LETO DOČKALA ZÁSADNEJ 
PREMENY. NA NOVÝ ŠAT PRISPELA 
SAMOSPRÁVNA KASA I PARTNERI
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NOVINKY NA PEČNIANSKEJ
5 herných prvkov z nerezovej kon-

štrukcie a HDPE dosiek ako balančná 
dráha, lezecká zostava so šmykľavkou, 
hrazda v dvoch výškach, trojhojdačka 
s hniezdom a kolotoč na státie; 4 farebné 
natavovacie hravé značenia na chodníku 
ako húsenica s číslami, skákací panák, 
twister, labyrint; dopadová plocha pod 
hernými prvkami z bezpečnostného 
liateho povrchu EPDM; 8 lavičiek a 2 
stojany na bicykle aj nízke oplotenie so 
štyrmi vstupmi.

NOVINKY NA HAANOVEJ
8 nových certifikovaných herných 

prvkov; vežová zostava s 2 šmykľavkami, 
schodíkmi, lanovým mostom, lezeckou 
stenou, šikmým výlezom a tunelom; gym-
nastická zostava vrátane kruhov, hrazdy, 
lanovej siete, rebriny, tyče na šplh a lezec-
kej steny; závesné hojdačky s 3 sedákmi 
pre malé i veľké deti a hniezdo; pružinová 
hojdačka pre jedno aj dve deti; balančný 
kolotoč; 3D EPDM lezecko-balančný pr-
vok pre malé deti; bezpečnostný EPDM 
podklad; pieskovisko, lavičky i oplotenie.

NOVINKY NA MEDVEĎOVEJ
9 nových certifikovaných herných 

prvkov; vežová zostava s 2 šmykľavkami, 
schodíkmi, lanovým mostom, lezeckou 
stenou a šikmým výlezom; gymnastická 
zostava s kruhmi, hrazdou, lanovou sie-
ťou, rebrinami, tyčou na šplh a lezeckou 
stenou; závesné hojdačky s 2 sedákmi pre 
malé veľké deti; hojdačka hniezdo s gu-
menou dopadovou plochou; vahadlová 
hojdačka; pružinová hojdačka pre jedno 
aj dve deti; 3D EPDM lezecko-balančný 
prvok pre malé deti a nové pieskovisko aj 
lavičky MADE IN PETRŽALKA.

Pre malých Petržalčanov 
tentokrát pribudne viac 
než 22 nových herných 
prvkov. Bezpečné plochy 
potešia i rodičov.

Petržalka spravuje až 55 ve-
rejných detských ihrísk. Niektoré 

nahlodal zub času, iné potrebujú 
celkovú modernizáciu 
a ďalším stačia takpovediac 
kozmetické úpravy.

Tak či onak, prvoradá je 
bezpochyby bezpečnosť detí. 

Referát investičných 
činností miestneho úradu 

Petržalka preto v spolupráci 

s vysúťaženými dodávateľmi 
v posledných dvoch rokoch po-
stupne zabezpečuje revitalizácie 
ďalších z nich.

V tomto roku sa takto mest-
skej časti podarilo po Šášovskej, 
Fedinovej i Gessayovej v spolu-
práci s bratislavským magistrá-
tom v polovici septembra od-

štartovať aj revitalizáciu plochy 
na Pečnianskej ulici. Následne 
“makači” z petržalskej údržby 
odstránili päť starých prvkov 
vrátane oplotenia na Haanovej, 
pričom zlikvidovali aj ďalších 
šesť starých prvkov na detskom 
ihrisku na Medveďovej 32.

MISIA OSOBNOSTÍ 
ZNOVA NA 
PETRŽALSKOM ÚRADE

Dobročinný projekt Misia – 
osobnosti kuriérmi pod záštitou 
známeho režiséra Nikitu Slováka 
už 11 rokov finančne pomáha 
zdravotne znevýhodneným či ťažko 
chorým deťom a mladým ľuďom 
na Slovensku. Na pozvanie starostu 
Jána Hrčku a jeho zástupkýň Jany 
Hrehorovej a Ivety Jančokovej ku-
riéri z Misie zavítali aj tento rok na 
Miestny úrad Petržalka. Autorské 
certifikáty z dielne výtvarníka Petra 
Stankoviča im aj ďalším zamest-
nancom osobne doručili herečka 
Danica Jurčová a menovec šéfa 
petržalskej samosprávy Juraj Hrčka.

PETRŽALČANIA OPÄŤ 
UKÁZALI, ŽE IM NA 
ZELENEJ SAMOSPRÁVE 
ZÁLEŽÍ

V dňoch 16. až 22. septembra 
sa v hlavnom meste uskutočnil 

Týždeň dobrovoľníctva pod 
hlavičkou Bratislavského dobro-
voľníckeho centra. Tento rok sa do 
projektu zapojila aj mestská časť 
Bratislava-Petržalka. Zamestnanci 
z oddelenia životného prostredia 
s dobrovoľníkmi sa tentokrát 
postarali o väčšiu čistotu Veľkého 
Draždiaka i Námestia hraničiarov. 
Zatiaľ čo v okolí petržalského 

mora spoločne zlikvidovali via-
ceré nelegálne ohniská, park na 
námestí zveľadili odstránením 
náletových drevín a vyzbiera-
ním odpadu.

JESENNÁ CELOPLOŠNÁ 
DERATIZÁCIA V 
PETRŽALKE ZAČÍNA OD 
OKTÓBRA

Na základe nariadenia Re-
gionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sa najmenej dvakrát 
ročne vykonáva celoplošná de-
ratizácia. Inak tomu nebude ani 
túto jeseň, kedy so zvyšujúcou 

migračnou vlnou hlodavcov 
nastúpi i preventívna celoplošná 
deratizácia Bratislavského kraja. 
V Petržalke prebieha od 1. októbra 
do 30. novembra. Prosíme vás, 
aby ste v tomto období dohliadali 
obzvlášť na to, čo konzumujú vaši 
domáci miláčikovia.

VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÁ 
POISŤOVŇA SA 
PRESŤAHOVALA Z 
TECHNOPOLU

Petržalská pobočka najväčšej 
zdravotnej poisťovne na Sloven-
sku sa po 15 rokoch presťahovala 
z budovy Miestneho úradu 
Petržalka. Od 30. septembra môžu 
jej klienti využiť nové priestory 
tejto pobočky na Panónskej ceste 
2. Predstavitelia VšZP avizujú, 
že v novej filiálke bude spustená 
aj služba online tlmočník pre 
sluchovo znevýhodnených.

PETRŽALKA 
REKONŠTRUUJE 
BÝVALÚ ŠKÔLKU NA 
ZNIEVSKEJ 26

V júni 2021 mestská časť 
Bratislava-Petržalka od Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy pre-
vzala do správy ďalšiu schátranú 
budovu bývalej materskej školy. 
Vzhľadom na jej zlý stav bolo 
rozhodnuté, že objekt z roku 1980 
potrebuje naozaj rozsiahlu rekon-
štrukciu. Petržalka s prácami začala 
ešte v minulom roku odstránením 
náletových drevín a úpravou zelene 
v okolí. Aktuálne v spolupráci 
s externými partnermi pracuje 
na výmene celej strechy budovy, 
pričom v dohľadnej dobe dôjde aj 
k výmene okien. Do budúcna bude 
táto budova s veľkým zeleným 
areálom slúžiť na vzdelávacie účely 
viacerých organizácií, ktoré toho 
času pôsobia v budovách petržal-
ských materských škôl.

Silvia Šimeková

Silvia Šimeková

OKTÓBER 2022 AKTUÁLNE

K REVITALIZOVANÉMU DETSKÉMU IHRISKU NA PEČNIANSKEJ SA PRIDAJÚ 
ĎALŠIE - NA MEDVEĎOVEJ A HAANOVEJ

KRÁTKE SPRÁVY Z PETRŽALKY
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Čestné plakety Osobností Petr-
žalky sa 28. septembra v Petržalke 
slávnostne udeľovali už 24-krát. 
Tituly odovzdal starosta mestskej 
časti Ján Hrčka a jeho zástupkyňa 
Jana Hrehorová víťazom piatich 
hlavných kategórií, Ceny verejnosti 
a Ceny in memoriam.

Ďalší ročník ankety priniesol 
viacero zaujímavých noviniek. 
O poradí v hlavných kategóriách 
na základe vyše stoviek online 
nominácií rozhodovali jednotlivé 
odborné komisie miestneho 
zastupiteľstva. Všetci nominovaní 
sa následne dostali aj do hlasovania 
o Cenu verejnosti, v ktorom sa tak 

ocitlo 12 mien.
Petržalka následne prostred-

níctvom bezplatného hlaso-
vania na www.OSOBNOST.
PETRZALKA.sk obdržala 

viac ako 1500 platných hlasov, pri-
čom víťaz Ceny verejnosti získal 
takmer tretinu z nich.

Po prvý raz si mali možnosť ga-
lavečer priamo v DK Zrkadlový háj 
vychutnať aj Petržalčania z radov 
verejnosti. A to vďaka pozvánkam, 
ktoré Miestny úrad Petržalka 
daroval ako poďakovanie piatim 
nominujúcim a piatim hlasujúcim.

Celé podujatie za hudobného 
sprievodu The Ladies Ensemble 
mohol naživo sledovať ktokoľvek, 
a to vďaka živému prenosu pro-
stredníctvom oficiálnych profilov 
mestskej časti na sociálnych sieťach.

Ivana Vrabľová

ĽUDOVÍT DIVINEC | SOCIÁLNA PRÁCA 
A OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Za kategóriu Sociálna práca a ochrana života a zdravia bolo ocene-
nie udelené lekárovi Ľudovítovi Divincovi, ktorý pôsobil v rokoch 1980 
až 2018 ako primár Neonatologickej kliniky M. Rusnáka na Antolskej 
v Petržalke. Od začiatku kariéry na Bezručovej ulici jeho rukami prešlo 
viac ako 100-tisíc novorodencov, o ktorých sa s láskou staral, a mnohé 
Petržalčanky spomínajú s nostalgiou na časy, kedy bol práve tento lekár 
súčasťou toho najkrajšieho okamihu ich života. Vo voľnom čase sa Divi-
nec venuje karate, ku ktorému priviedol veľa ďalších nadšencov.

JOZEF PÖSTÉNYI | KULTÚRA A ROZVOJ 
SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

V kategórii Kultúra a rozvoj spoločenského života si ocenenie 
odniesol don Jozef  Pöstényi, kňaz, ktorý stál pri zrode a rozvoji Salezi-
ánskeho mládežníckeho strediska Mamateyova. Vďaka nie malému úsiliu, 
trpezlivej a obetavej práci jeho i ostatných saleziánov zohralo toto miesto 
dôležitú úlohu v životoch mnohých mladých Petržalčanov, ktorí v centre 
pod jeho vedením mohli zmysluplnejšie tráviť svoj voľný čas. V zmysle 
odkazu Dona Bosca, ktorého Pöstényi obdivuje, sa už roky snaží vštepiť 
do výchovy mladých hodnoty slušného života.

Za zvuku fanfár a búrlivého 
potlesku si aj tento 
rok prevzali ocenenia 
Osobnosti Petržalky siedmi 
laureáti, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj najľudnatejšej 
mestskej časti Slovenska.

TÉMA

MENÁ A PRÍBEHY OSOBNOSTÍ 
PETRŽALKY PRE ROK 2022 SÚ UŽ 
ZNÁME. SPOZNAJTE ICH AJ VY

TÉ
M
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HANA ZÁVODNÁ | VZDELÁVANIE A ROZVOJ 
KRITICKÉHO MYSLENIA

Ocenenie v kategórii Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia si 
vyslúžila riaditeľka Základnej školy Dudova Hana Závodná. Obľúbená 
pedagogička aktuálne okrem iného vynakladá veľkú snahu na hľadanie 
ďalších externých financií pre svoju školu, ktoré roky využíva na mnohé 
užitočné veci. Napríklad nové materiálno-technické vybavenie alebo vý-
chovno-vzdelávacie pomôcky. V kolektíve je nesmierne obľúbená a často 
dáva veci na škole do pohybu. Jediné, čo jej na práci riaditeľky prekáža, je 
to, že kvôli nej nemá už toľko času na samotné učenie detí, ktoré pova-
žuje za svoj zmysel života.

MIROSLAV CISÁR | CENA VEREJNOSTI
Cenu verejnosti s počtom hlasov 446 získal riaditeľ Základnej školy 

Tupolevova Miroslav Cisár. Okrem toho, že práve počas jeho pôsob-
nosti petržalská verejná škola napreduje míľovými krokmi, stihol založiť 
aj športový klub karate, v ktorého fungovaní hrá neodškriepiteľnú rolu. 
Pod jeho trénerským vedením získala mestská časť Petržalka množstvo 
malých či väčších, no určite najmä úspešných reprezentantov v podobe 
viacerých medailistov z európskych a svetových šampionátov.

MILAN FTÁČNIK | CENA IN MEMORIAM
Minulý rok v máji mnohých zasiahla smutná správa o smrti niekdaj-

šieho starostu Petržalky a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Cenu 
in memoriam za celoživotný prínos komunite i aktívnu politickú čin-
nosť v jej prospech svojmu predchodcovi udelil terajší starosta mestskej 
časti Ján Hrčka. Ocenenie počas slávnostného galavečera prebral jeho 
syn Milan Ftáčnik mladší s rodinou.

Ivana Vrabľová

MARIÁN KUKUMBERG | ŠPORT A ROZVOJ 
AKTÍVNEHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Laureátom kategórie Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu sa 
stal Marián Kukumberg, bývalý hádzanár a reprezentant športu na 
svetovej úrovni. Vo svojej mladosti získal množstvo ocenení v domácich, 
československých, ale aj medzinárodných súťažiach. Pod jeho vedením 
členovia Športového centra polície a Strediska štátnej športovej reprezen-
tácie Ministerstva vnútra SR vybojovali historicky najviac olympijských, 
svetových a európskych medailí pre našu krajinu. Rovnako je roky zdro-
jom podpory a inšpirácie pre svojich zverencov.

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ | ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A OCHRANA PRÍRODY

V piatej hlavnej kategórii Životné prostredie a ochrana prírody 
cenu získala Petržalčanka Miroslava Pavlíková za šírenie osvety medzi 
našimi najmenšími. Najmä vo svojich predstaveniach zameraných na 
ochranu prírody či zdravého stravovania. Deťom sa taktiež prihovára 
prostredníctvom relácie Fidlibum v RTVS, kde ju môžu spoznať ako 
moderátorku Mišku. Dospelým sa zase ešte viac snažila priblížiť v čase 
pandémie, keď nakrútila svoj krátky film Rúškobranie.

TÉMAOKTÓBER 2022
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Petržalka už tradične dvakrát do 
roka, na jar a na jeseň, pristavuje 

pre obyvateľov veľkokapacitné 
kontajnery, do ktorých môžu za 
asistencie pracovníkov údržby 
umiestniť nadrozmerný odpad.

Ide o bezplatnú službu, kto-
rou chce samospráva odbreme-

niť Petržalčanov najmä od odvozu 
takéhoto odpadu na vlastné náklady 

či od komplikovanej a neefektívnej 
manipulácie s ním.

Jesenné pristavenie veľkokapa-
citných kontajnerov sa v Petržalke 
v roku 2022 uskutoční od 2. novem-
bra do 12. decembra. Kontajnery 
budú pristavované dvakrát týždenne, 
vždy v pondelok a v stredu od 
12:00 do 18:00, a to v navýšenom 
objeme v týchto 84 lokalitách:

02.11.2022 – streda 
pristavenie Háje

• M.C. Sklodowskej k č. 3
• A. Gwerkovej medzi č. 12 - 14
• Jankolova č. 2
• M. Medveďovej č. 30
• Mamateyova č. 15
• Mamateyova č. 12
• Bulíkova medzi č. 15 - 17

07.11.2021 – pondelok 
pristavenie Háje

• Blagoevova medzi č. 2 - 10
• Šustekova č. 17 - 23
• Šustekova č. 1 - 7
• Mlynarovičova č. 13
• Mlynarovičova medzi č. 3 - 5
• Lachova medzi č. 19 - 21
• Lachova oproti č. 26

09.11.2022 – streda 
pristavenie Háje

• Haanova č. 11 - 21
• Furdekova č. 1
• Furdekova č. 2
• Nám. hraničiarov č. 20
• Nám. hraničiarov medzi č. 6A - 8B
• Gessayova k č. 33
• Gessayova medzi č. 13 - 15

14.11.2022 – pondelok 
pristavenie Háje

• Hrobákova č. 1
• Osuského č. 30
• Rovniankova medzi č. 2 - 6
• Ambroseho medzi č. 3 - 5
• Romanova č. 33
• Romanova č. 38

• Bradáčova medzi č. 5 - 6

16.11.2022 – streda 
pristavenie Lúky

• Starhradská medzi č. 8 - 10
• Topoľčianska medzi č. 12 - 14
• Topoľčianska č. 25
• Holíčska č. 7, vedľa kontajnerov
• Holíčska č. 17 - 19 na chodník
• Smolenická č. 4, vedľa 

kontajnerov
• Šintavská č. 10, vedľa 

kontajnerov

21.11.2022 – pondelok 
pristavenie Lúky

• Budatínska č. 19, vedľa 
kontajnerov

• Budatínska č. 51 na chodník 
pred výmenníkovou stanicou

• Budatínska medzi č. 75 - 81
• Znievska č. 19 spolu s č. 21 

(vnútroblok)
• Strečnianska č. 12, vedľa 

kontajnerov
• Lietavská č. 12 na chodník
• Beňadická č. 36

23.11.2022 – streda 
pristavenie Lúky

• Vyšehradská č. 5
• Vyšehradská č. 33
• Beňadická č. 14, roh chodníka
• Vígľašská č. 9 - 11
• Jasovská č. 1 - 3 na chodník
• Jasovská č. 33

Viac informácií o odpadovom 
hospodárstve v Petržalke a mož-
nostiach jeho zberu a likvidácie 

nájdete na www.PETRZALKA.
sk/zbernydvor. 

Dávid Pavlík

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKO-
KAPACITNÝCH KONTAJNEROV – JESEŇ 2022

Magistrát hlavného mesta 
v spolupráci s mestskou časťou 
a spoločnosťami Odvoz a likvidá-
cia odpadu a ARGUSS organizuje 

aj zber komunálnych odpadov 
z domácností s obsahom ne-
bezpečných látok.

Zber v mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka sa najbližšie usku-
toční 22. októbra od 10:30 do 

12:30 v lokalite Ovsištské námestie 
1 vedľa obchodného domu Jednota.

Na mieste bude pristavené 
vozidlo, pri ktorom pracovníci od 

občanov prevezmú staré náterové 
hmoty, odpadové rozpúšťadlá, 
pesticídy, oleje a tuky, vždy uzavreté 
v pevných obaloch. Preberané budú 
aj batérie a akumulátory, žiarivky 
a iný odpad obsahujúci ortuť, 
vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluorované uhľovodíky ako 
chladničky či mrazničky alebo 
vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia či elektrospotrebiče 
ako počítače, televízory, monitory, 
žehličky, práčky, mixéry a podobne.

Dávid Pavlík

• Krásnohorská medzi č. 12 - 16 
na rohu parkovacieho domu na 
chodník

28.11.2022 – pondelok 
pristavenie Lúky

• Krásnohorská č. 11
• Ľubovnianska č. 2 vedľa kon-

tajnerového stanovišťa spolu 
s Bzovíckou č. 2

• Bzovícka č. 24 - 26
• Žehrianska medzi č. 4 - 8, chodník
• Béžová č. 4 mapka
• Zuzany Chalupovej č. 10A
• Zuzany Chalupovej č. 17B

30.11.2022 – streda 
pristavenie Dvory

• Kežmarské nám.
• Dargovská/Nábrežná, roh ulíc
• Očovská č. 8 - 10
• Kapicova/Planckova, roh ulíc
• Vranovská/Vilová, roh ulíc
• Kopčianska č. 90
• Pečnianska č. 21

05.12.2022 – pondelok 
pristavenie Dvory

• Bohrova/Pečnianska, roh ulíc

• Nobelovo nám. č. 7 - 10
• Röntgenova č. 2 - 4
• Röntgenova/Gercenova roh ulíc
• Gercenova/Záporožská, roh ulíc
• Pečnianska č. 33
• Wolkrova č. 11

07.12.2022 – streda 
pristavenie Dvory

• Černyševského č. 13 - 15, roh 
ulice

• Černyševského č. 26/Muchovo 
nám. roh ulíc

• Vavilovova č. 20 - 26
• Jungmannova č. 10 - 20
• Pifflova č. 1 - 11
• Wolkrova medzi domami č. 

39 - 41 a č. 35 - 37
• Belinského medzi č. 16 - 18

12.12.2022 – pondelok 
pristavenie Dvory

• Ševčenkova č. 33
• Hálova č. 15-17
• Fedinova č. 10-16
• Andrusovova medzi č. 3 - 5
• Markova č. 11
• Tupolevova medzi č. 9 - 10
• Iľjušinova medzi č. 6 - 10
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JESENNÉ PRISTAVENIE 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

AKTUÁLNE

ZBER ODPADU S OBSAHOM 
NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
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IDSBK
INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA

PLATNOSŤ
Validity / Gültigkeit

2/100+101
2 zóny al. 100+101 / 2 zones or 100+101

tu označte / validate stamp here / hier entwerten

Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

CESTOVNÝ LÍSTOK
Single Ticket / Einzelticket

Lacnejšie
a efektívnejšie MHD!

Vrátim Vám 15 minútový 
lístok na MHD

Bezplatná MHD pre seniorov
nad 65 rokov

Dokončím petržalskú električku

Bezplatná MHD pre rodičov
na rodičovskej dovolenke

Rudolf Kusý na primátora
Objednávateľ: KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846        Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

Martina Dulajová
„Bratislava, mesto kde chcem zostať žiť“ 11Som nezávislá kandidátka na poslankyňu do mestského 

zastupiteľstva za Petržalku, zakladateľka občianskeho združenia 
„Odvážne s Rozumom“. Predovšetkým, som však matka dvoch malých 
detí a nie je mi jedno, aká bude ich budúcnosť v našom hlavnom meste.

Témy, ktorým sa chcem ako poslankyňa venovať:

1 Zastavenie rušenia existujúcich parkovacích miest 
a riešenie problematiky parkovania

2 Kontrola procesov a stavby petržalskej električky 

3 Oprava chodníkov a terás

4 Monitoring existujúcich a chýbajúcich cyklotrás 

5 Zavedenie pravidiel pre kolobežkárov 

6 Nenavyšovanie dane z nehnuteľnosti

7 Optimalizácia nákladov magistrátu hlavného mesta

8 Zastavenie nehospodárneho a neefektívneho nakladania 
s finančnými prostriedkami

9 Prehodnotenie existencie Metropolitného 
Inštitútu Bratislava

10 Riešenie aktuálneho stavu ZOO Bratislava a jej rozvoj 
do podoby, na ktorú bude mesto Bratislava hrdé

11 Riešenie komplexnej ochrany povrchových a podzemných 
vôd na území mesta Bratislava

12 Zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou –
vypracovanie dlhodobej koncepcie rozvoja BVS s prioritou 
na ochranu vodných zdrojov na území mesta Bratislava

FB profil: 
Maťa Dulajová

Telefón: 
0918 464 513

Email: 
mdulajova@martinadulajova.sk

INZERCIAOKTÓBER 2022
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Rok 2022 sa niesol aj v znamení 
novej spolupráce Kultúrnych 
zariadení Petržalka (KZP) 
s Metropolitným orchestrom Bra-
tislava (MOB), ktorý hľadal nové 
priestory pre svoju činnosť.

Po presťahovaní sa do samo-
správneho kultúrneho domu si 
tak Petržalčania užili jeho tóny na 
domácej pôde počas Kultúrneho 

leta a KZP pre nich pripravuje 
aj Metropolitný ples a Veľký 
vianočný koncert.

Už 30. októbra o 17:00
sa však môžu vo Veľkej sále 
Domu kultúry Zrkadlový háj 

tešiť na koncert Bratislava – Vie-
deň – Budapešť pod taktovkou 
umeleckého vedúceho MOB 
Dušana Štefánka.

Petržalskému publiku sa 
predstavia mladí sólisti Barbora 
Návojská-Dvorská, Barbara 
Braunová a René Antonius 
Schleifer melódiami Johanna 
a Josefa Straussovcov, Emmericha 

Kálmána, Franza Lehára, Franza 
von Suppé, Leonarda Bernsteina, 
Gejzu Dusíka, Karola Elberta 
a Edmunda Eyslera.

O necelý mesiac, 20. no-
vembra, na rovnakom mieste 
zase zaznejú tóny Koncertu 
operetných melódií židovských 
skladateľov. Program a vstu-
penky sú k dispozícii na webe 
www.kulturavpetrzalke.sk.

METROPOLITNÝ 
ORCHESTER 
BRATISLAVA OČAMI 
VEDÚCEHO

Hudobné zoskupenie, ktoré 
na domácej scéne pôsobí už od 
roku 2005. Venuje sa najmä tvorbe 
vychádzajúcej z viedenských 
valčíkov rodiny Straussovcov, čiže 
hudbe tanečných salónov, a to od 

Už deviaty ročník fi lmovej 
prehliadky Be2Can ponúkne 
dramaturgicky vycibrený výber 
toho najvýraznejšieho z festivalov 
v Berlíne, Benátkach a Cannes. 
V Petržalke sa odohrá od 18. do 

25. októbra 2022 v Artkine za 
zrkadlom a v Kine Lúky.

Prehliadka uvedie v dialógu 
úplne nové fi lmárske hlasy, ako 
aj tvorbu ikonických režisérov. 
Be2Can tak náročným petr-

žalským divákom opäť predstaví, 
akými spôsobmi je možné ohýbať 
fi lmový jazyk, čím opäť vytvorí 
zaujímavú platformu kritickej 
diskusie.

Kultúrne zariadenia Petržalky

Slávnostná premiéra fi lmu za účasti 
tvorcov: réžia Peter Pavlík, Slovensko, 
2022, 79 minút, vek 12+

Ľuboš nie je ako my. Ľuboš má 
prehľad, má vlastný názor a neverí 

médiám, ktorým ide iba o zisk 
a nikdy nenapíšu pravdu. 
Ľuboš si ako jeden z mála 
zachoval “zdravý” rozum. Aj 
preto musí znášať údel člo-
veka, ktorý odhalil utajované 

skutočnosti o dianí okolo nás. 
Ľuboš totiž nie je Ouca!

19. októbra o 19:00 
v DK Zrkadlový háj | 
OUCA - (NE)SKUTOčNí 
PRíBECH

klasických operiet až po súčasné 
diela. V tomto žánri je jediným 
stálym súborom na Slovensku. 
Združuje špičkových hudobníkov 
- členov Slovenskej fi lharmónie, 
Symfonického orchestra Sloven-
ského rozhlasu aj Orchestra opery 
Slovenského národného divadla.

Na rok 2023 samosprávna 
organizácia s umelcami pripravuje 

viacero vystúpení zahraničných 
sólistov, na ktoré budú môcť 
obyvatelia zeleného sídliska využiť 
aj špeciálne abonentky. Nechajte 
sa s nimi viesť bohatou históriou 
a kultúrnym duchom nášho 
regiónu vo víre valčíka, tanga 
a operety.

Kultúrne zariadenia 
Petržalky

3. novembra od 
8:00 do 12:00 v DK 
Zrkadlový háj | 
HALLOWEENSKA 
KVAPKA KRVI

Ďakujeme, že sa opäť pokúsite 
zachraňovať životy spolu s nami.

Záujemcovia o darovanie krvi 
musia mať vek od 18 do 65 rokov. 
Musia tiež okrem iného spĺňať 
hmotnosť aspoň 50 kilogramov 
a byť zdraví. Frekvencia darovania 
krvi je pre mužov 3 mesiace a pre 
ženy 4 mesiace od posledného 
odberu. 

16. novembra o 19:00 
v DK Zrkadlový háj | 
NEREZ A LUCIA

Speváčka Lucia Šoralová, kapela 
Nerez a ich nehrdzavejúce i nové songy 
z albumov Zlom a Cela.

Lucia Šoralová – spev. Vít Sá-
zavský – spev, viola, gitara. Zdeněk 
Vřešťál – spev, gitara, fúkacia 
harmonika, trombón. Grégoire 
Brun – kontrabas, gitara, spev. 
Robert Fischmann – fl auty, píšťaly, 
klavír, perkusie, spev. David Lomič 
– akordeón, tenorsaxofón, altsaxo-
fón, barytonsaxofón.

Viac informácií vrátane vstupe-
niek a registrácie nájdete na webe 
www.kulturavpetrzalke.sk.

Kultúrne zariadenia Petržalky

KULTÚRA

KULTÚRNA JESEŇ V TÓNOCH 
METROPOLITNÉHO ORCHESTRA

BE2CAN: EURÓPSKE FILMOVÉ 
FESTIVALY NA PETRŽALSKÝCH 
PLÁTNACH

VYBRALI SME ZA VÁS: NEBUĎTE OUCE 
A ZACHRÁŇTE ŽIVOTY BEZ HRDZE
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OBVOD 1
22 568 obyvateľov

(7)

15 696 obyvateľov
OBVOD 2

(5)

OBVOD 3
24 366 obyvateľov

(7)

16 049 obyvateľov
OBVOD 4

(5)

18 453 obyvateľov
OBVOD 5

(5)
19 509 obyvateľov

OBVOD 6

(6)

ÚDAJE O POČTE
OBYVATEĽOV

A VOLIČOV
SÚ PLATNÉ

K 31.5.2022.

1

2

3

JÁN HRČKA, Ing.
42 rokov, starosta, nezávislý kandidát | 

www.JANHRCKA.sk
Priatelia, moju štvorročnú prácu pre naše 

zelené sídlisko veľmi dobre poznáte. Po desať-
ročiach stagnácie sa nám postupne a spoločne 
darí posúvať Petržalku míľovými krokmi vpred. 
Vopred preto ďakujem za vašu opätovnú dô-
veru i podporu. Makáme ďalej!

O post starostu či starostky mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v komunálnych voľbách 
2022 zabojujú súčasný starosta a nezávislý kan-
didát Ján Hrčka, aktuálne nezamestnaný bývalý 
tenista a nezávislý kandidát Martin Kližan a di-
zajnérka i protikorupčná aktivistka s podporou 
malej politickej strany Zmena zdola, Demokra-
tická únia Slovenska Elena Pätoprstá.

O 35 mandátov petržalských miestnych 
poslancov a poslankýň sa na najbližšie štyri 
roky uchádza 144 kandidátov. Ich menný 
zoznam s volebnými číslami, vekom, povola-
ním a prípadnou podporou politických strán 
rozpísaný podľa šiestich volebných obvodov 

samospráva zverejnila na svojom webe 
VOLBY.PETRZALKA.sk.

Petržalka všetky potrebné informácie vrá-
tane času a miesta konania spojených župných 

a komunálnych volieb, ktoré získali prívlastok 
regionálne, ešte začiatkom októbra doručila aj do 
každej domácnosti v mestskej časti.

V septembrovom čísle bezplatných samo-
správnych novín Naša Petržalka tiež voliči našli 

štvorstranovú prílohu so zoznamom 95 voleb-
ných okrskov podľa adries svojho trvalého po-
bytu. Prvýkrát časť z nich odvolí aj v dvoch úplne 
nových miestnostiach v miestnej časti Slnečnice.

VOĽBY A KARANTÉNA
V prípade potreby môžu najmä zdravotne 

znevýhodnení voliči Petržalku vopred požiadať 
aj o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do 
volebnej schránky. Najneskôr však v posledný 
pracovný deň pred konaním volieb, čiže do 
piatka 28. októbra (vrátane).

Využiť môžu napríklad e-mail 
organizacne@petrzalka.sk a v úradných 
hodinách aj telefónne čísla 02/68 288 913 alebo 
02/68 288 822. Kontakty sú im k dispozícii aj 
pre prípad akýchkoľvek iných otázok o Regio-
nálnych voľbách 2022 v Petržalke.

Presné inštrukcie i ďalšie možnosti 
hlasovania mimo volebnú miestnosť, a to 
aj v prípade karantény kvôli ochoreniu CO-
VID-19, sú rovnako zverejnené na webe 
VOLBY.PETRZALKA.sk.

REKORDNÝ ZÁUJEM
Politické strany, ktoré majú zo zákona pred-

nostné právo nominovať členov do volebných 
komisií, ich mestskej časti tentokrát nahlásili 
až 211. Z radov verejnosti sa Petržalke, najmä 
vďaka náborovej kampani so štátnym prí-
spevkom od 122 eur v čistom, podarilo získať 
rekordných 761 uchádzačov.

Keďže celkový počet členov a zapisovateľov 
v 95 petržalských komisiách je približne 760, 
samospráve zostalo do 200 náhradníkov, z kto-
rých asi 50 oslovila po odhlásení sa niektorého 
z pôvodných členov. Svoje sľuby väčšina z nich 
už zložila, a to počas osobného školenia o prie-
behu volieb 4. októbra.

Týmto spôsobom - aj s prihliadnutím na 
dátum registrácie uchádzača o miesto v komisii 
- sa bude samospráva členov volebných komisií 
snažiť v prípade potreby dopĺňať až do skon-
čenia volieb.                                   Jozef  Rybár

Okrem nového vedenia a zastupiteľstva mestskej časti voliči rozhodnú aj 
o primátorovi a županovi s mestskými a krajskými poslancami. Prvýkrát 
v jeden deň – už v sobotu 29. októbra.

MARTIN KLIŽAN
33 rokov, nezamestnaný, nezávislý kandi-

dát | www.FB.com/martinklizan.official
Ako rodený a hrdý Petržalčan cítim, že naša 

mestská časť potrebuje zmenu k lepšiemu. 
Viem, že tvrdou a poctivou prácou, s maximál-
nym úsilím a nasadením sa nám to podarí.

ELENA PÄTOPRSTÁ, Ing. arch., 
Mgr. art.

62 rokov, dizajnérka a protikorupčná ak-
tivistka, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska | www.PATOPRSTA.sk

Petržalku chcem ochrániť pred zahusťova-
ním, ktoré komplikuje parkovanie a likviduje 
zeleň. S poslancami Zmeny zdola chceme opra-
viť povrchy chodníkov, terás a ciest, presadiť 
dopravu 21. storočia a prostredie pre dobrý 
život všetkých vekových skupín.

REGIONÁLNE VOĽBY 2022

O STAROSTU ZABOJUJÚ 
HRČKA, KLIŽAN 
A PÄTOPRSTÁ

OKTÓBER 2022
VO

ĽB
Y
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FOTO: Ivana Vrabľová

Že sú folklórne vystúpenia čímsi 
zastaraným a opozeraným? Z omylu vás 
okamžite vyvedú účinkujúci Večerov 
autentického folklóru, ktoré si na jeseň 
a zimu tohto roka pripravili už po 25. raz 
Kultúrne zariadenia Petržalky s fi nančnou 
podporou Fondu na podporu umenia 
a záštitou starostu Jána Hrčku.

 V dvojhodinovom programe sa snúbi 
premyslený program plný tradičnej ľudo-
vej hudby, dynamických tancov, ale aj hu-
moru. Navyše, po hlavných vystúpeniach 
je pre každého návštevníka pripravené 
aj chutné občerstvenie a príjemné po-

sedenie v priestoroch Domu kultúry 
Zrkadlový háj.

Všetko za mimoriadne priaznivé 
vstupné 10 eur, pričom záujemcovia 
si môžu lístky zakúpiť pohodlne on-
line prostredníctvom siete Ticketportal 

alebo webu www.kulturavpetrzalke.sk.

Prvý zo štyroch večerov 
priniesol to pravé folklórne 

Po pandemickej odmlke sa 23. septembra 
v Petržalke konalo prvé z radu štyroch 
podujatí, na ktorom nechýbali emócie – či sa 
už sála plná na prasknutie ozývala smiechom 
vďaka humorným historkám, alebo sa ňou 
rozliehalo tiché dojatie.

Na javisku sa odprezentovalo to najlep-
šie, čo slovenský folklór ponúka – a tak ako 
farebné kroje mihajúce sa vo svetlách refl ek-
torov, aj program veru hýril pestrosťou.

Nemohli chýbať Očovskí rozka-
zovači, ktorí všetkých uchvátili svojimi 
odzemkami, clivé spevy Jána Ambróza či 
Folklórny súbor Šumiačan, ktorého Na 
Kráľovej holi si pospevoval nejeden divák. 

Ľudovou hudbou zase sprevádzali 
večer Bobáňovci z Terchovej, skupina 
Andreja Záhorca, FS Hriňovčan i ďalší. 
A autentickú atmosféru už len doplnila 
fujara Karola Kočíka.

Cesta mapou ľudovej 
tvorby od Terchovej, cez 
Hriňovú až po Heľpu

Pútavý program je však pripravený aj na 
zostávajúce tri zo série Večerov autentic-
kého folklóru. Už 21. októbra predstavia 
Hriňovčania to najlepšie, čo vo svojej 
rázovitej obci majú. O mesiac neskôr, 25. 
novembra, sa predstaví svojim folklórnym 
súborom írečitá obec pod Poľanou Heľpa 
a na vianočnú náladu návštevníkov pripra-
via 16. decembra muzikanti z vychýrenej 
folklórnej obce Terchová. 

Spomínané hudobné a tanečné súbory 
nie sú žiadni nováčikovia, a preto je zá-
bava zaručená. Ak teda chcete nahliadnuť 
do tradícií, obyčajov a osobitostí dedín, 
ktoré upevňujú výnimočné miesto Sloven-
ska v kultúrnom svete a zároveň prežiť 
neobyčajný zážitok, určite toto jedinečné 
podujatie navštívte.

Ivana Vrabľová

Petržalská samospráva pozýva 
širokú verejnosť na dychberúce 

vystúpenia ľudových 
súborov s bohatým 

občerstvením. Vstupné 
je vďaka podpore 

mestskej časti a jej 
partnerov len 10 eur.

FOLKLÓR AKO CELOVEČERNÝ 
PROGRAM? LEPŠÍ NEŽ TELEVÍZIA

POZVÁNKAOKTÓBER 2022
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Na palube jednorožca | FOTO: Ivana Vrabľová

Okolo Slovenska | FOTO: Ivana Vrabľová

Leto na Draždiaku | FOTO: Ivana Vrabľová

NA PALUBE 
JEDNOROŽCA

Na tej najfarebnejšej a najzábav-
nejšej palube sa už jedenástykrát 
zabavili všetci malí aj veľkí. Deti si 
mohli vyskúšať jazdu na vozidlách 
petržalskej údržby, nahliadli tiež do 
zákulisia profesií hasičov či policaj-
tov; pomohli rozvoju svojich po-
hybových aj mentálnych zručností 
pri zábavných aktivitách.

LETO NA DRAŽDIAKU
Od júna do septembra mohli 

rodičia cez víkendové dni nechať 
starosti ohľadom stráženia detí 

bokom. Zabavili ich totiž 
animátori, ktorí mali pre ne 
pripravený bohatý program 
plný aktivít, tancov aj hier.

LETNÁ VLNA FANTÁZIE
Už tretíkrát sa petržalské 

„more“ Veľký Draždiak ozývalo 
smiechom i nadšeným povzbudzo-
vaním. Do boja o cenné prvenstvo 
sa opäť pustili tímy plné kreativity 
a fantázie. Smelí Vikingovia, 
dámičky z bublinkového kúpeľa, 
nebojácni turboslimáci, ale aj plá-
vajúce lietadlo sa nemohli stretnúť 
nikde inde, ako na Letnej vlne 
fantázie v súťaži o najoriginálnejšie 
plavidlo.

ŠPORTOM OKOLO 
SLOVENSKA

Počas leta mestská časť spolu-
organizovala aj viaceré športové 
podujatia, či už streetballový Enge-
rau Cup alebo prestížne cyklistické 
podujatie Okolo Slovenska v areáli 

dostihovej dráhy Závodiska, alebo 
Draždiak Cup s beachvolejbalo-
vou párty roka v areáli Veľkého 
Draždiaka.

SNP NEZABÚDAJME
Salvy, bojové pokriky aj ťažká 

technika. Našťastie, všetko iba ako 
oslava a pripomienka Slovenského 
národného povstania, ktorá sa 
konala na Námestí Republiky. 
Ukážku toho, čo sa v závere II. 
svetovej vojny na Slovensku udialo, 
doplnili výklady historikov aj slo-
venské folklórne tradície.

PETRŽALKAFEST 2022
Nultý ročník samosprávnej 

rozlúčky s letom sa na rozdiel od 
tradičného otvorenia prázdnin 
v podaní Dní Petržalky konal na 
Tyršovom nábreží. Aj napriek 
zamračenej oblohe ho navštívili 
tisícky ľudí a mestská časť preto 
avizuje, že zďaleka nešlo o jeho 
poslednú edíciu.

STREDOVEK V SADE
Podujatie, ktoré sa pravidelne 

koná v Sade Janka Kráľa okamžite 
prenesie všetkých návštevníkov 
do čias, kedy sa bojovalo o ruky 
princezien, ale aj o slávu a česť. 
Autentické dobové kostýmy, aj 
dychvyrážajúce príbehy z obdobia 
stredovekých bitiek si opäť našli 
obrovské publikum.

 Ivana Vrabľová

KULTÚRA / ŠPORT

PO DVOCH ROKOCH PANDÉMIE ŽILA PETRŽALKA OPÄŤ NAPLNO
Najľudnatejšia mestská časť Bratislavy sa obyvateľom, 
návštevníkom aj kultúrnej obci snažila v lete vynahradiť 
množstvo zrušených akcií počas pandémie. Okrem 
tradičných podujatí na čele s Dňami Petržalky tak 
v spolupráci s partnermi pripravila hneď viacero noviniek.
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Petržalkafest | FOTO: Ivana Vrabľová Letná vlna fantázie | FOTO: Ivana Vrabľová

Stredovek v sade | FOTO: Ivana Vrabľová

SNP Nezabúdajme | FOTO: Ivana Vrabľová

SEPTEMBER 2022 KULTÚRA / ŠPORT

PO DVOCH ROKOCH PANDÉMIE ŽILA PETRŽALKA OPÄŤ NAPLNO
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Marián Ščepánek a Matúš Súlovec | FOTO: Ivana Vrabľová

sa ich nechystáme v budúcnosti 
opakovať. Práve naopak.

Podarilo sa vám opraviť 
všetko, čo ste vymenovali?

Súlovec: Úplne všetko nie, 
ale väčšina sa nám podarila, a to 
v rekordne krátkom čase. Nedo-
statky sme odstránili predovšetkým 
v spolupráci s kolegami z oddele-
nia správy verejných priestranstiev 
Miestneho úradu Petržalka. Vďaka 
ich pracovnému nasadeniu sme 
stihli plaváreň sprevádzkovať 
v priebehu pár týždňov, čo by pri 
využití externých firiem možné 
nebolo.

Keďže sme všetky servisné 
práce realizovali viac-menej interne 
vo vlastnej réžii, ušetrili sme 
financie, ktoré sme následne mohli 
použiť na ďalšie investície. S no-
vým tímom pod mojím vedením 
sme teda tento čas využili viac než 
zmysluplne na viaceré pozitívne 
zmeny. Za všetky spomeniem 
spojazdnenie toboganu a ďalšieho 
vybavenia, kompletné vyčistenie 
a postupná rekonštrukcia vzdu-
chotechniky či odstránenie hrdze 

a zaplátanie deravých bazénov. 
Kolegovia z údržby namaľovali 
v detskom bazéne nové čiary, 
opravili rozbitú dlažbu, poka-
zené ležadlá, tesnenia, prema-
ľovali steny a omnoho viac.

Pán Ščepánek, na plavárni 
pôsobíte roky. Najprv ako plav-
čík a momentálne ako prevádz-
kový manažér. V čom spočíva 
vaša každodenná práca? 

Ščepánek: Prevádzku plavárne 
máme pod palcom celkovo traja, 
a každý má svoju vlastnú agendu. 
Tá všeobecná zahŕňa otvorenie 
a zatvorenie plavárne, kontrolu jej 
technického stavu, reguláciu tep-
loty vzduchu a vody v bazénoch 
a komunikáciu s návštevníkmi 
na dennej báze. Mojou hlavnou 
pracovnou náplňou je najmä ko-
munikácia s verejnosťou, či už ide 
o podávanie informácií o našom 
fungovaní, o stratách a nálezoch, 
rezerváciách, ale aj obsadenosti 
plaveckých dráh. Okrem toho za-
strešujem aj komunikáciu s úradmi 
a partnermi, či už ide o nášho zria-
ďovateľa a majiteľa, čiže mestskú 
časť, alebo úrad verejného zdra-
votníctva, s ktorým sme napríklad 
pozmenili model sanitačných dní.

Aj napriek rapídnemu zdražovaniu energií dokáže najväčšie samosprávne športové 
zariadenie pod novým vedením šetriť. Ceny vstupného tak zostávajú rovnaké 
a služby sa naopak rozširujú.

Petržalská plaváreň nabrala 
druhý dych. Od svojho zno-
vuotvorenia v auguste prešla 
viacerými významnými zmenami. 
K tým najmarkantnejším nepo-
chybne patria technické vylepšenia, 
nové materiálne vybavenie či 
úprava prevádzkového poriadku.

Na novinky v jedinej petržalskej 
verejnej plavárni sme sa preto opý-
tali jej nového riaditeľa a konateľa 
Matúša Súlovca i jej dlhoročného 
zamestnanca a prevádzkového 
manažéra Mariána Ščepánka.

Do funkcie dočasného ko-
nateľa Petržalskej plavárne ste 
boli menovaný v júli tohto roka 
a zariadenie ste po bývalom 

vedení prevzali za nie príliš po-
zitívnych okolností. Čo sa stalo?

Súlovec: Po nútenej letnej 
odstávke sme plaváreň plánovali 
sprevádzkovať čo najskôr, ale 
na naše prekvapenie sme zistili, 
že všetky bazény boli vypustené 
a zamestnanci museli čerpať 
celozávodné dovolenky. Po 
krátkom rozhovore s personálom 
a technickej obhliadke sme preto 
zhodnotili, že bude potrebné rea-
lizovať komplexný interný audit, 
ktorý ukáže, čo a ako ďalej.

Interný audit zistil viacero 
problémov...

Súlovec: Áno, pri obhliadke 
sme objavili veľké množstvo chýb, 
ktoré bolo treba napraviť. Najzá-

važnejšie z nich boli napríklad de-
ravý detský bazén, zatekanie vody 
z bazénovej časti do suterénu, ne-
funkčná vzduchotechnika, zhrdza-
vené vybavenie kuchyne, chýbajúce 
potrebné revízie, zanedbaná sanita 
a nefunkčnosť veľkého množstva 
svietidiel. Nefunkčné boli aj pitné 
fontány v priestoroch bazénov 
a z veľkej časti bola zanedbaná 
sanita – rozbité batérie a sprchové 
hlavice, zlomené záchodové misy, 
neutesnené spoje a tak ďalej. 

Mrzí ma, že to muselo dospieť 
až do takéhoto žalostného stavu 
a že bývalé vedenie zanechalo 
všetky problémy bez povšimnutia 
a návrhov riešení. Z týchto chýb 
sme sa však poučili a rozhodne 
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PLAVÁREŇ JE OTVORENÁ 
A PRIPRAVENÁ NA ZIMU. 
NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

ROZHOVOR
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Pozmenili znamená, že ste 
ich zrušili? 

Ščepánek: Zrušenie nie je 
možné ani chcené. Testujeme však 
nový režim, ktorého zavedením 
dosiahneme nepretržitú prevádzku 
plavárne bez toho, aby sme ju 
museli kvôli dezinfekcii alebo vy-
pusteniu a napusteniu vody v ba-

zénoch na celý deň zatvoriť. 
Nechceme už ďalej limitovať 
seba a najmä našich návštev-
níkov. V praxi to znamená, že 
čistotu priestorov a údržbu 
bazénov vykonávame predo-
všetkým v nočných hodinách 

a čoraz viac činností sa snažíme 
automatizovať.

V agende manažérov plavárne 
sú zrejme aj výberové konania 
nových kolegov. Hľadáte momen-
tálne niekoho do svojho tímu?

Ščepánek: Nedávno sme 
skončili výberové konanie na 

pozíciu plavčíkov a podarilo sa nám 
obsadiť aj všetky pozície na uprato-
vanie. Od októbra sme rozšírili naše 
služby v saunovom svete a všetky 
sauny po novom fungujú nielen 
cez víkend, ale aj počas pracovných 
dní od 13:30 do 21:30. Z dôvodu 
reorganizácie personálu budeme 
hľadať ďalších plavčíkov a plav-
číčky a budeme určite obsadzovať 
aj novovzniknuté pozície, o ktorých 
budeme informovať na webovej 
stránke mestskej časti i plavárne, 
ako aj ich sociálnych sieťach.

Pán Súlovec, od svojho 
príchodu ste pre návštevníkov 
zaviedli viaceré novinky. Aké sú 
tie najvýraznejšie?

Súlovec: Asi najviditeľnejšou 
novinkou je opätovné spojazdne-
nie toboganu, ktorý nefungoval 
niekoľko rokov a na ktorý sa 
návštevníci často dopytovali. 
Nedávno sme zakúpili aj praktickú 

To, s čím sú návštevníci 
Petržalskej plavárne najviac spo-
kojní alebo naopak nespokojní, 
alebo aké ďalšie služby by v jej 
priestoroch uvítali, redakcia Našej 

Petržalky zisťovala v online ankete 
prostredníctvom sociálnych sietí 
a mobilnej aplikácie počas 26. až 
28. septembra 2022.

Aké atrakcie najčastejšie v rámci Petržalskej 
plavárne využívate?

Výsledky ankety potvrdili 
štatistiky návštevnosti plavárne, 
ktoré dlhodobo ukazujú, že najviac 
ľudí využíva plavecký bazén. Hneď 
po ňom nasleduje relaxačný bazén 

s vírivkou a tobogan. Najnižší po-
čet návštevníkov plavárne využíva 
detský bazén a saunový svet, čo sa 
nové vedenie snaží zmeniť.

Aký typ vstupenky 
využívate najčastejšie?

Suverénne najviac respondentov 
si kupuje 90-minútový vstup, čo 
opäť potvrdzujú aj štatistiky z pre-
dajného systému plavárne. Nasle-
duje dva a pol hodinový vstup, no 
v obľube je aj využívanie voľného 
vstupu v rámci multisport karty.

Dlhodobo najmenej využí-
vanými sú hodinové vstupy do 

bazénov, ktoré nové vedenie 
pravdepodobne v budúcnosti 
zruší a trojhodinové vstupy aj so 
saunami, ktorých predaj sa snaží 
posilniť sprístupnením saunového 
sveta aj počas pracovného týždňa. 
Z ankety tiež vyplýva, že návštev-
níci plavárne by radi uvítali väčšie 
zvýhodnenie permanentiek oproti 
bežným vstupenkám, o čom jej 
vedenie uvažuje tiež.

odstredivku na sušenie plaviek 
a niekoľko nových sušičov na 
vlasy, ktoré budeme dopĺňať. 
Zakúpili sme i nové hračky do 
detského bazéna a návštevníci sa 
môžu čoskoro tešiť aj na službu 
profesionálnych masáží, ktorú 
spustíme v priestoroch bývalého 
bufetu na poschodí. Aktuálne usi-
lovne pracujeme na ich vyprataní 
a prerábke, s ktorou nám opäť 
pomáhajú pracovníci z údržby 
miestneho úradu.

V spoločnosti sa vo veľkom 
skloňuje energetická kríza. 
Budete meniť ceny vstupného 
vzhľadom na enormné zdražo-
vanie energií?

Súlovec: Aktuálne nastavené 
a zazmluvnené ceny energií nám 
umožňujú minimálne do konca 
kalendárneho roka nezvyšovať 
ceny vstupného. Aj napriek tomu 
sa snažíme na plavárni implemen-
tovať viaceré úsporné opatrenia 
a náklady za teplo postupne zni-
žovať opravou izolácií, tesnení či 

optimalizáciou a rekonštrukciou 
systému na ohrev vzduchu a vody. 

Náklady na energie sa nám od 
otvorenia plavárne zvýšili približne 
o 30 percent z dôvodu pokazenej 
vzduchotechniky, spustenia 
toboganu a nutnej výmeny zasta-
ralých zariadení ako je bazénové 
čerpadlo či parostroj do parnej 
sauny. V prípade, že by však ceny 
energií aj naďalej prudko rástli, 
pravdepodobne by sme boli nútení 
pozastaviť niektoré atrakcie alebo 
zvýšiť ceny vstupného. To by sa 
ale odrazilo na nižšej návštevnosti 
a väčšej strate, čiže ťažko teraz po-
vedať, či by malo zmysel situáciu 
riešiť takto. 

Úplnému zatvoreniu plavárne by 
sme sa však chceli vyhnúť, keďže je 
jedinou svojho druhu v celej 150-tisí-
covej Petržalke a plní najmä verejno-
prospešnú funkciu. Momentálne tak 
táto možnosť do úvahy neprichádza 
a s kolegami i vedením mestskej časti 
robíme všetko pre to, aby sme naplno 
fungovali aj v roku 2023.

Mária Halašková

ROZHOVOR / TÉMA

ČO SI ŽELAJÚ NÁVŠTEVNÍCI 
PETRŽALSKEJ PLAVÁRNE

OKTÓBER 2022
RO
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Ako hodnotíte celkovú 
ponuku služieb 
plavárne? (Udelenie 
známok ako v škole)

Petržalská plaváreň obstála aj 
v našej ankete pomerne slušne. Od 
hlasujúcich si vyslúžila priemernú 
známku 2,06, pričom najlepšia 
možná bola jednotka. Pozitívny 

trend vidno aj v jej hodnotení 
vo vyhľadávači Google, kde má 
aktuálne pri opačnom známkovaní 
až 4,3 hviezdičky z 5 možných. Re-
cenziu jej pritom udelilo viac ako 
2070 návštevníkov a drvivá väčšina 
tých po augustovom znovuotvo-
rení je pozitívna.

Mánesovo námestie 7

0903655648

.sk

Mánesovo námestie 7

- interná medicína
- preventívna medicína
- laboratórne vyšetrenia
- vyšetrenie krvi na počkanie
- inhalačná anestézia
- medicína drobných cicavcov
- dermatológia
- chirurgia mäkkých tkanív
- hospitalizácia

Spolupracujeme, 
           sme jeden tím...

INZERCIA

Aké vylepšenia by na 
plavárni uvítali?

Najviac z opýtaných by 
v priestoroch plavárne uvítalo 
občerstvenie, či už formou bufe-
tu, alebo automatov na nápoje. 
Z materiálneho vybavenia ľuďom 
chýba viac spŕch a zásteny v nich 
pre väčšie súkromie; rovnako tak 

viac bazénov a plaveckých dráh 
pre verejnosť. 

Značná časť respondentov sa 
v našej ankete vyjadrila, že má 
ťažké srdce na personál, najmä na 
ich prístup k zákazníkom a odvo-
lávali sa aj na plavčíkov, ktorí by 
podľa nich mali byť aktívnejší pri 
usmerňovaní plavcov v bazéne. 

Nové vedenie najväčšieho 
verejného športového zariadenia 
v Petržalke avizuje, že sa bude 
snažiť všetky konštruktívne 
podnety a nápady čo najrýchlejšie 
zapracovať. Aj na ich základe 
napríklad od októbra v spolupráci 
s referátom mobility Miestneho 
úradu Petržalka sprístupnilo par-
koviská Petržalského parkovacieho 
systému v okolí plavárne pre jej 

návštevníkov bezplatne, a to v čase 
jej prevádzkovej doby. V noci teda 
zostanú k dispozícii len pre petr-
žalských rezidentov.

Viac aktuálnych informácií 
a noviniek z dielne Petržalskej 
plavárne nájdete na jej webe 
www.petrzalka.sk/plavaren 
alebo rovnomenných sociálnych 
sieťach Facebook a Instragram.

Mária Halašková

Veľká časť by privítala aj zvýhod-
nené ceny vstupného pre obyvate-
ľov s trvalým pobytom v Petržalke, 
ešte dôkladnejšiu čistotu aj funkč-
nejšie sušiče na vlasy. 

V neposlednom rade sa našli 
aj takí, ktorí by si k cene vstup-

ného pripočítali aspoň pár minút 
navyše zdarma na prezliekanie. 
Milovníci saunovania by si zase 
v oddychovej miestnosti vedeli 
predstaviť relaxačnú hudbu, vône 
či vhodné osvetlenie.

TÉMA / INZERCIA
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Petržalka spustila komplexný 
parkovací systém ešte na jeseň 2019. 
De facto bola prvou mestskou 
časťou, ktorej sa podarilo spustiť 
jednotné pravidlá pre všetkých 
motoristov plošne v rámci celého 
katastra. Petržalský parkovací systém 
vznikol ako pilotný projekt po 
dohode s magistrátom.

Ten ho mal po 15 mesiacoch 
prevziať ako celok a začleniť do 
svojej, v tom čase len pripravovanej 
celomestskej parkovacej politiky. 
Plány však hlavné mesto niekoľ-
kokrát odložilo a prvé spoplatnené 
zóny PAAS - vrátane tej na petržal-

ských Dvoroch 4 - spustilo až 
v januári tohto roka.

Približne 150-tisícová Petr-
žalka tak musí doslova za jazdy 
svoj dočasný parkovací systém 
prerábať na trvalý. Koncom 

septembra aj preto predstavila 
ďalšie novinky - prvé parkovacie 
zóny, rozšírené návštevnícke hodiny 
pre rezidentov a postupné zapojenie 
súkromných parkovísk.

Celé Dvory, na rade sú 
Háje a Lúky

Zmeny v Petržalskom parko-
vacom systéme samospráva pred-
stavuje zväčša v balíkoch. V prvej 
fáze do neho pribudli vnútrobloky 
a v druhej boli vyznačené kolmé 
a šikmé parkoviská. V začatej tretej 
fáze Petržalka maľuje na modro 
aj všetky dostupné pozdĺžne státia 

mimo ciest I. a II. triedy, ktoré 
spravuje magistrát. Následne tieto 
lokality - podobne ako hlavné 
mesto - uzatvára do rezidentských 
zón, ktoré sú na rozdiel od mest-
ského PAAS-u pre Petržalčanov 
stále bezplatné.

Bez trvalého pobytu v Petržalke 
a registrovaného auta v systéme 
tak už po novom počas noci 
v “modrých” zónach bez hrozby 
sankcie nerezident nezaparkuje. 
Výnimku majú len časy cez deň, 
a to v pondelok až štvrtok od 7:00 
do 18:00 a počas víkendu, čiže od 
piatka 7:00 do nedele 18:00. Vtedy 
môžu v modrých zónach s mobil-
nou aplikáciou URBI - Parkovanie 
bezplatne parkovať i nerezidenti.

Rezidentom v zónach aj preto 
samospráva výrazne navýšila ich 
hodiny pre krátkodobé návštevy 
a zároveň uvoľnila stovky parkova-
cích miest. Najskôr na Dvoroch 1, 
3, 5, 6 a v Starej Petržalke, pričom 
od októbra sa parkovacími zónami 
stali aj Dvory 2. 

Mestská časť pritom avizuje, 
že do konca roka zapojí aj ďalšie 
miestne časti na Lúkach a Hájoch.

NÁVŠTEVNÍCKE 
HODINY

• A) Rezident bez auta 150 ho-
dín na rok (predtým 60 hod.).

• B) Rezident s jedným autom 100 
hodín na rok (predtým 30 hod.).

• C) Rezident s dvomi autami 50 
hodín na rok (predtým 0 hod.).

Každý rezident Petržalského 
parkovacieho systému registrovaný 
do 3. októbra získal do konca roka 
navýšené návštevnícke hodiny 

v plnej výške. Registrácie vytvo-
rené po tomto dátume získajú 
len alikvotné čiastky. Požiadať 
o návštevnícke hodiny môže na 
www.parkovanievpetrzalke.sk
alebo v mobilnej aplikácii URBI 
- Parkovanie každý dospelý Petr-
žalčan s trvalým pobytom.

Najskôr upozornenia, 
potom pokuty

Petržalka teda reguluje státie 
práve v okolí prvej magistrátnej par-
kovacej zóny PAAS na Dvoroch 4, 
v snahe vytlačiť autá nerezidentov 
do okrajových častí na nevyužívané 
a platené parkoviská.

Najmä vo večerných a nočných 
hodinách môžu preto vodiči 
v týchto častiach Petržalky čoraz 
častejšie stretnúť jej kontrolórov, 
ktorí dozerajú na nové pravidlá 
Petržalského parkovacieho systému.

Na priestupky ich zatiaľ iba 
upozorňujú tromi druhmi farebných 
letákov, opakovaných porušovateľov 
pravidiel však mestská časť po pre-
chodnom období niekoľkých týž-
dňov začne hlásiť mestskej polícii. 

Najmä nerezidentom tak hrozia 
pokuty od magistrátu v rámci 
objektívnej zodpovednosti. Mestská 
časť s partnermi im preto ako 
kompromis postupne sprístupňuje 
zvýhodnené nočné státie na viace-
rých súkromných parkoviskách len 
za 1 euro s DPH na celú noc. Prvé 
testuje pri Technopole.

SÚKROMNÉ 
PARKOVISKÁ

Od septembra môžu vodiči 
v Petržalke pilotne využiť aj 

zvýhodnené nočné parkovanie na 
prvom súkromnom parkovisku, kde 
pohodlne zaparkuje cez 100 vozidiel. 
Denný režim súkromného a plate-
ného parkoviska Centra Technopol 
sa pre verejnosť nemení. Novinkou 
však je, že v noci sa plocha stala 
súčasťou verejného Petržalského 
parkovacieho systému.

Rezidenti Petržalky so schvá-
lenými vozidlami tam po novom 
v čase od 18:00 do 7:30 pri státí 
presahujúcom 4 hodiny v noci za-
parkujú úplne zadarmo a nerezidenti 
za rovnakú službu zaplatia iba 1 euro 
s DPH. Poplatok za zvýhodnené 
nočné parkovanie pri Technopole je 
potrebné uhradiť cez mobilnú apli-
káciu URBI – Parkovanie, v ktorej 
vodiči nájdu presné podmienky aj 
ďalšie informácie.

Väčšine Petržalčanov 
sa parkuje lepšie

„Prvý deň existencie zón na Dvoroch 
5 a 6 stálo 391 nezaregistrovaných 
áut. Po dvoch týždňoch to bolo už 120 
a aktuálne hovoríme len o desiatkach,“
konštatuje Ivan Lučanič z referátu 
mobility Miestneho úradu Petržalka.

„Pochvaly na zlepšené parkovanie 
nám začali chodiť aj od rezidentov zo 
Starej Petržalky, kde je možné okolo 
22:00 narátať cez 50 voľných miest. 
Akonáhle sa nám odtiaľ podarí dostať 
zvyšných asi 40 áut nerezidentov, 
situácia sa ešte zlepší,“ dopĺňa s tým, 
že podobný vývoj vidia aj na Dvo-
roch 1 a 3.

„Samozrejme, naše miestne časti 
v okolí nových modrých zón dočasne 
utrpia, ako po spustení PAAS-u utrpeli 
tie aktuálne regulované, keďže práve do 
najbližšieho okolia sa vždy sťahujú autá 
nerezidentov. V priebehu pár mesiacov 
však vyznačíme nové parkovacie boxy 
a zóny vo všetkých problematických 
lokalitách,” uzatvára Lučanič.

Jozef  Rybár

Pilotný projekt parkovacej politiky mestskej 
časti po troch rokoch prechádza do tretej fázy. 

Ešte viac zvýhodňuje motoristov s trvalým pobytom 
a dorovnáva výhody PAAS-u. Stále bez poplatkov.

AK
TU

ÁL
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E

PETRŽALSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ĎALŠEJ FÁZE:

PRVÉ ZÓNY AJ SÚKROMNÉ 
PARKOVISKÁ A VYŠŠÍ POČET HODÍN 

PRE NÁVŠTEVY REZIDENTOV

AKTUÁLNEOKTÓBER 2022
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PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ?
Využite kupón nacenenia nehnuteľnosti 

ZADARMO

Vo svete realít sme doma
0917 499 021

info@dapper.sk
dapper.sk

100 % zľava na nacenenie nehnuteľnosti

Náhly nástup jesenného počasia 
nás všetkých prekvapil. Ešte šťastie, 
že zababušeným v deke a v pohodlí 
domova sa nám žiaden nečas nemôže 
prihodiť. Práve naopak, ak siahnete po 
októbrových odporúčaniach Miestnej 
knižnice Petržalka, pohladia vám 
dušu rovnako ako teplý nápoj počas 
sychravého dňa. Ti eto knihy a ďalších 
vyše 200 000 titulov petržalskej 
knižnice nájdete aj v jej online katalógu 
na www  .KNIZNICAPETRZALKA.sk.

Jana Plauchová: Nula Kelvinov 
(Ja neexistujem, ty neexistuješ)

Grada, 2022
Naša popredná slovenská priekopníčka 

sci-fi  žánru týmto vynikajúcim románom búra 
mýty, že sci-fi  žáner je iba doménou mužov. 
Autorka v románe zúročila dlhoročné vízie, 
predstavy, myšlienky a nápady, ako aj hlboké 
poznatky z oblasti biológie a astronómie. Príbeh 
je o zvláštnom hrdinovi Davidovi. Od detstva 

čelí neobyčajnému problému – z neznámych 
dôvodov rastie a starne dvakrát pomalšie 
než iní ľudia. To, čo by v očiach iných bola 
výhoda, je pre neho prekliatím. Zdá sa však, 
že v poslednom čase sa veci začínajú meniť 
k lepšiemu – zamiluje sa a zároveň je na 
stope príčin svojho spomaleného dospieva-

nia. Davida však trápi aj pozoruhodné množstvo 
podivných nehôd, ktoré odmalička zažíva – a pri 
ktorých ho zakaždým ktosi zachráni. Záhad je 
v jeho živote naozaj akosi priveľa a cesta k ich 

Charles Martin: Strážca vody
Ikar, 2019
Poetický názov a kresťanské posolstvá môžu 

byť príťažlivým námetom pre viacerých čitate-
ľov. Keď otvoria stránky tejto knihy, ponoria sa 
do sveta postáv uviaznutých v životnej dráme, 
ktorá chytí za srdce. Hlavný hrdina Murphy 
Shepard je muž s mnohými tajomstvami. Žije 
sám na ostrove, stará sa o farníkov a svoj život 
zasvätil pomoci iným. Keď vytiahne z fl orid-
ských vôd krásnu ženu Summer, jeho život 
naberie nebezpečný smer. Neznáma ho priťa-
huje a v snahe nájsť jej zmiznutú dcéru preniká 
čoraz hlbšie do temného a nebezpečného 
sveta obchodovania 
s ľuďmi. Murphy 
bojuje s časom, aby 
našiel dieťa prv, kým 
ho pohltia tajomstvá 
minulosti a duchov, 
ktorých sa pokúsil sám 
pochovať. Koniec 
románu je otvorený 
a necháva priestor 
na mnohé otázky, 
ktorých odpovede sa 
možno budú ukrývať 
v pokračovaní. Je to 
silný príbeh o hľadaní 
pravdy, o láske, pria-
teľstve a odpustení.

riešeniu či odhaleniu sa ukáže byť omnoho 
bizarnejšia, než si ktokoľvek dokáže predstaviť... 
Román s témou cestovania v čase a génových 
manipulácií s množstvom nečakaných zvratov, 
prepletených dejových línií, ale aj silným ľúbost-
ným príbehom vyšiel po prvý raz v roku 2012.

Ruth Kelly, Ruth: Malé vinárstvo 
v Provensalsku

Ikar, 2019
Túžite navštíviť juh Francúzska? Ľahko sa 

tam prenesiete prostredníctvom tohto oddycho-
vého románu. Spoznáte podmanivé francúzske 
vinice, chrumkavé croissanty a budete sledovať 
hlavnú hrdinku Avu, ktorá dostane šancu na 
nový začiatok. Nechýba romantika, napätie, 
vtipné aj vážne situácie, rodinné vzťahy a tajom-
stvá minulosti. Ave sa rozpadne doterajší život, 
muž ju opustí, nechá jej dlhy a príde aj o dom. 
V neľahkej situácii ju prekvapí správa, že po 
starom otcovi, ktorého nevidela viac ako tridsať 
rokov, zdedila malú vinicu Chateau Saint-Clair. 
Vinárstvo však nájde v zúboženom stave. Naj-
skôr uvažuje, že ho predá, no je si vedomá toho, 
že jej starký by bol z tohto rozhodnutia smutný, 
preto sa na jeho počesť rozhodne vinárstvo 
opäť postaviť na nohy. No odísť z manželstva 
a začať nanovo na mieste, ktoré jej prirástlo 
k srdcu, keď bola malá, by bolo šialené... Či nie?

Miestna knižnica Petržalka

KNIŽNÉ TIPY / INZERCIA

JESEŇ KLOPE NA DVERE, VEZMITE 
DO RUKY TÚ SPRÁVNU KNIHU

KN
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19Henrich Haščák

6Kandidát do miestneho zastupiteľstva

Kandidát za poslanca do BSK

a mestského zastupiteľstva za Petržalku

prof. Velič
Kandidát na župana BSK

7

nový ŽUPAN
profesor VELIČ
… nenechám Vás bez pomoci

INZERCIAOKTÓBER 2022
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V celej Bratislave za uplynulé 
štyri roky pribudlo v materských 
školách (MŠ) asi 1300 nových 
miest pre deti. O asi 40 percent 
z nich sa zaslúžila Petržalka.

Niet sa čomu čudovať. Práve 
rozširovanie kapacít verejných 
škôlok bolo od nástupu do funkcií 
v roku 2018 jednou z najväč-
ších priorít súčasného vedenia 
mestskej časti.

Petržalka sa vzhľadom na ich 
enormný nedostatok (ešte pred 
štyrmi rokmi nedokázala do MŠ 
prijať viac ako 900 detí) vybrala 
efektívnejšou a fi nančne menej 
náročnou cestou. Nové triedy pre 

škôlkarov vybudovala pri-
márne z nevyužitých priesto-
rov MŠ, napríklad z práčovní 
a bývalých školníckych bytov.

V tomto roku však pridala 
aj tri úplne nové verejné škôlky – 
MŠ Turnianska, MŠ Fedinova a od 
1. novembra otvorí aj MŠ Fialová 
v miestnej časti Slnečnice. Za 
necelé štyri roky sa tak v Petržalke 
podarilo vytvoriť až 23 nových 
tried pre asi 580 detí za viac ako 
3,5 milióna eur.

V školskom roku 2022/2023 tak 
mestská časť disponuje už 26 verej-
nými MŠ s 143 triedami pre 3132 
detí a po otvorení jej 27. škôlky 
v Slnečniciach pribudne ďalšia 
s tromi triedami a 68 miestami.

Prvýkrát po viac ako 12 rokoch 
tak zamestnanci oddelenia školstva 
Miestneho úradu Petržalka apelujú 

na rodičov, ktorí sa do Petržalky 
s trojročnými deťmi prisťahovali 
až po ukončení zápisu, aby ich 
oslovili aj v októbri. Vedia im stále 
ponúknuť viac ako 20 voľných 
miest pre ich škôlkarov.

Z INÝCH 
MESTSKÝCH ČASTÍ 
AJ UKRAJINY

Petržalka v aktuálnom školskom 
roku do svojich MŠ prijala všetky 
deti, ktoré do 31. decembra 2022 
dovŕšia tri roky a ktoré nemajú 
špeciálne potreby.

„Vyhoveli sme dokonca i žiadostiam 
rezidentov iných mestských častí a sa-
mospráv či ukrajinských odídencov,”
chváli systematickú prácu svojich 
kolegov vedúca petržalského od-
delenia školstva Andrea Garanová 
s tým, že aj začiatkom októbra 
majú k dispozícii cez dve desiatky 
voľných miest.

Situácia s prijímaním detí 
z Ukrajiny sa však vyvíjala a zlep-
šovala úmerne so zlepšujúcou sa 
situáciou za východnými hranicami 
a navyšovaním kapacitných mož-
ností. Zatiaľ čo v apríli dokázala sa-
mospráva do MŠ prijať maximálne 
20 detí ukrajinských odídencov, od 
nového školského roka vyhovela 
všetkým žiadostiam. Aktuálne tak 

petržalské MŠ navštevuje 56 ukra-
jinských detí, ZŠ až 262.

„Pre porovnanie, v školskom roku 
2019/2020 sme do našich MŠ nedoká-
zali prijať až 915 detí a vlani sme stále 
zamietli stovky žiadostí o umiestnenie,“
spomína na ťažké roky starosta 
Petržalky Ján Hrčka.

Približne 150-tisícové sídlisko, 
ktoré malo viac než dekádu naj-
väčší problém s prijímaním detí do 
MŠ v celej Bratislave, je tak na tom 
aktuálne spomedzi mestských častí 
pravdepodobne najlepšie.

VYŠŠIA KVALITA 
JEDLA I VÝUČBY

Podľa údajov miestnej matriky 
počet detí narodených v nemocnici 

na Antolskej ulici každým rokom 
klesá. Zatiaľ čo v roku 2017 ich 
bolo viac ako 3400, vlani sa ich 
narodilo “len” niečo cez 2900. 
I keď tieto čísla neodrážajú reálny 
počet detí s trvalým pobytom 
v Petržalke, trend je jasný.

Demografi cká krivka ukazuje, 
že v najbližších rokoch počty 
škôlkarov začnú najskôr pozvoľna 
a následne veľmi výrazne klesať. 
V budovaní kapacít svojich MŠ tak 
síce Petržalka plánuje pokračovať, 
ale primárne sa už zameriava na 
ďalšie agendy v oblasti školstva. 

„Jednou z priorít je, aby sme mohli 
do našich MŠ prijímať aj všetky deti so 
špeciálnymi potrebami a aj tie mladšie 
ako tri roky. To znamená vytvorenie ve-
rejných jaslí, ktoré v Petržalke aktuálne 
neexistujú,” približuje Hrčka, podľa 

Milióny eur investované do nových sociálnych 
zariadení, kuchýň, debarierizovaných priestorov alebo 
revitalizovaných areálov, ihrísk či športovísk vidno aj na 
11 verejných základných školách.

TÉMA
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M

A

PETRŽALSKÉ ŠKÔLKY PO VIAC AKO 
DEKÁDE HLÁSIA PREBYTOK VOĽNÝCH 
MIEST. V ĎALŠEJ FÁZE BY MALI PRÍSŤ 
NA RAD AJ VEREJNÉ JASLE



21

www.beerpark.sk

Objednávajte online na

Blagoevovej 26

alebo nás navštívte na

www.beerpark.sk Blagoevovej 26

Uvítacia akcia
1+1 pivo zadarmo
* Akcia platí celý mesiac od otvorenia. Vzťahuje sa na pivo označené na prevádzke

K obedovému menu

chutná kávička
na účet podniku

K obedovému menuK obedovému menu

chutná kávičkachutná kávička
na účet podnikuna účet podniku

alebo nás navštívte na

SRDEČNE VÁS POZÝVAME DO NOVEJ REŠTAURÁCIE V PETRŽALKE

NACHÁDZAME SA OPROTI EKONOMICKEJ UNIVERZITE - �  BLAGOEVOVA 26

Rozvoz poskytujeme v rámci celej 

Petržalky úplne zadarmo
* Akcia platí iba pre online objednávky cez www.beerpark.sk

Pri nákupe nad 15 €

KOFOLA 2l zadarmo
* Akcia platí iba pre online objednávky cez www.beerpark.sk

   0915 170 662

INZERCIA

ktorého by malo byť prioritou 
i zameranie sa na skvalitňovanie 
stravovania v školských jedálňach 
a špecializácia tej ktorej školy či 
škôlky v oblasti výučby.

OPRAVUJE SA 
TAKMER VŠETKO

Vzdelávanie je kvôli originálnym 
kompetenciám samospráv a pre-
nesenému výkonu štátnej správy 

jednou z najviac fi nancovaných 
oblastí. Petržalka do výstavby, 
rekonštrukcie, zlepšovania 
a prevádzky škôl a škôlok 
každoročne investuje milióny 

eur, a táto agenda tvorí najväčšiu 
položku jej rozpočtu.

S prihliadnutím na spomínané 
priority a balík alokovaných peňazí 
tak značné zmeny k lepšiemu pod-
stúpilo aj 11 verejných základných 
škôl (ZŠ) v Petržalke.

Medzi tie najväčšie patria najmä 
rekonštrukcie ich dlhodobo zaned-
baných priestorov a areálov. 

V uplynulých štyroch rokoch 
viac ako 900-tisíc eur samospráva 
investovala na rozsiahlu rekon-

štrukciu a debarierizáciu toaliet 
na ďalších šiestich ZŠ: Černyšev-
ského, Prokofi evova, Pankúchova, 
Nobelovo námestie, Gessayova 
a Tupolevova. Ďalších približne 
900-tisíc eur použila na rekon-
štrukciu školských kuchýň a ich 
vybavenie modernými spotrebičmi.

Na štyroch ZŠ – Prokofi e-
vova, Černyševského, Gessayova 
a Tupolevova – zase vybudovala 
bezbariérové prístupové rampy 
a inštalovala stoličkové výťahy pre 
zdravotne znevýhodnených žiakov. 
Tie ešte počas jesene pribudnú aj na 
jej zvyšných siedmich verejných ZŠ.

NÁJOMNÉ BÝVANIE 
A BENEFITY

Nové triedy, vybavenie a vyšší 
počet detí vytvárajú aj prirodzenú 
potrebu nového personálu. Nielen 
v podobe učiteľov, ale aj zamest-
nancov v školských kluboch detí či 
jedální a kuchýň.

„Už niekoľko rokov investujeme do 
svojich zamestnancov nad rámec povin-
ností a ponúkame im motivačné benefi ty 
vo forme náborových príspevkov, nájom-

ného bývania, bezplatných jazykových 
kurzov či zapojenia sa do inovatívnych 
projektov s fi nančným ohodnotením,”
opisuje Garanová.

Petržalka napríklad v rámci 
bývania ponúka za zvýhodnených 
podmienok učiteľom prenájom v 10 
nájomných bytoch na Ulici Ondreja 
Štefanka či v siedmich novozrekon-
štruovaných garsónkach v bytovom 
dome na Ulici Medveďovej.

Túto možnosť využila aj 
Bibiána Domanyiová, učiteľka zo 
ZŠ Budatínska, ktorá si bývanie 
pochvaľuje. „Ponuku nájomného 
bývania v garsónke na Medveďovej 
som využila preto, lebo som sa dostala 
do ťažkej fi nančnej situácie a vďaka 
zvýhodnenej cene nájmu som sa mohla 
vrátiť k učeniu, ktoré milujem. Už toto 
je pre mňa veľký luxus. Byt sa nachádza 
v pokojnom a zelenom prostredí, cítim sa 
v bezpečí a konečne môžem povedať, že 
mám domov,“ hovorí.

Aj ďalší oslovení učitelia 
a zamestnanci, ktorí niektoré zo 
spomínaných benefi tov využívajú 
alebo využili, sa zhodujú, že ide 
o nadštandardnú pomoc zo strany 
mestskej časti.

Učiteľka Eva Gambalová zo ZŠ 
Tupolevova sa napríklad každoročne 
zapája do projektu Naučiť lepšie, 
odmeniť viac, lebo tvrdí, že prináša 
výhody pre všetky zúčastnené strany 
– tak pre učiteľa, ktorý nadobúda 
nové zručnosti, ako aj pre žiakov, 
ktorí sa niečo nové naučia.

Petra Chudíková, ktorá učí tiež 
na ZŠ Tupolevova, sa o možnosti 
zapojiť sa do tohto projektu do-
zvedela na webovej stránke mest-
skej časti. „Pre mňa je veľmi motivačný 
a inšpirujúci. Nás učiteľov veľmi často 
posúva ďalej len pochvala a to, že máme 
aj možnosť privyrobiť si, je len ďalšie 
plus navyše,” tvrdí.

Motivačné benefi ty využíva aj 
samotný riaditeľ ZŠ Tupolevova 
Miroslav Cisár, ktorý navštevuje 
bezplatné kurzy anglického jazyka. 
Priznáva, že záujem prejavil z dô-
vodu lepšej kontroly nad učiteľmi 
cudzích jazykov, ale aj pre svoj 
osobný rozvoj. 

„Záujem o benefi ty v našej škole 
je vysoký a vzhľadom na nízke platy 
v školstve pravidelne apelujem na kole-
gov, aby tieto benefi ty využívali. Nám 
to pomohlo stabilizovať náš kolektív,”
uzatvára. Mária Halašková

TÉMA / INZERCIAOKTÓBER 2022
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Parkovanie v Petržalke je 
aktuálne veľmi kontrover-
zná a exponovaná téma. 
Absolútne chápem. Tretie 
najväčšie mesto Slovens-
ka potrebuje priestor, kde 
budú môcť ľudia po prá-
ci, pri vybavovaní, pri na-
kupovaní, alebo už len pri 
prechádzke na hrádzu, do 
parku, na Draždiak, poko-
jne a  spokojne zaparkovať. 
Lenže dnes je situácia taká, 
že Petržalke chýba 2300 
parkovacích miest.

Chápem, táto téma vyvolá-
va vášne a otázniky, všeo-
becný konsenzus sa hľadá 
veľmi ťažko. Avšak par-
kovanie v Petržalke musí 
byť jednou z priorít, pre-
tože sa dotýka všetkých 
Petržalčanov.

Už ma unavuje, že každý 
o parkovaní len rozpráva. 

Každý vie, že parkova-
cie miesta chýbajú. A nikto 
neponúka riešenia.

Ja ho ponúkam. Našiel som 
priestor na 580 parkovacích 
miest a vôbec to nebolo 
komplikované.

Dal som si takú domá-
cu úlohu, nájsť v Petržal-
ke súce, vhodné a voľné 
plochy na parkovacie mies-
ta. Doba elektronizácie spo-
lu s googlom vám odpoveď 
ponúknu takmer obratom. 
Nádej zablikala v blízkos-
ti kúpaliska pri starej Mat-
adorke. Dovedna až takmer 
5000 metrov štvorcových, 
akurát, že pozemok je vo 
vlastníctve súkromníka. 
Hovorím si, oslovím jeho 
majiteľov, veď za to nič 
nedám. Predstavil som v 
skratke projekt, nasledovalo 
osobné stretnutie a odborná 

debata, ako by sme tento 
priestor vedeli reálne pre-
meniť na parkovisko. Také, 
aby ho mohli využívať nie-
len všetci Petržalčania, ale 
aj všetci Bratislavčania.

Keďže je priestor s roz-
lohou 5000 metrov štvor-
cových v Petržalke v zóne 
na Kopčianskej blízko 
petržalskej železničnej stan-
ice dodnes nevyužitý, práve 
tu môže onedlho vzniknúť 
580 parkovacích miest.

Spolu s vlastníkom pred-
metnej plochy som oslo-
vil starostu mestskej čas-
ti Petržalka Jána Hrčku 
a spoločne sme mu pro-
jekt predstavili. Ponuka 
580 parkovacích miest pre 
Petržalčanov, ako aj pre 
Bratislavčanov, je význam-
nou súčasťou riešenia par-
kovacej politiky v našej 

Petržalke. Navyše, realizá-
cia parkoviska, teda oplote-
nie, technológie, úpra-
va terénu a podobne, by sa 
určite dala stihnúť za tri 
týždne. A cena parkovného? 
Prichádzam s návrhom – 
symbolické 1 euro za auto 
počas 24 hodín, maximálna 
dĺžka státia 72 hodín.

Nedávno som sa dočítal 
v Petržalských novinách, 
že s parkovaním práve 
pri železničnej stanici v 
Petržalke je stále veľký 
problém. Kapacita par-
koviska, ktoré je priamo 
tam vybudované, dnes po-
trebám dopravy súvisia-
cej so železničnou stani-
cou cestujúcim z Bratislavy 
a Petržalky nevyhovuje. 
Kapacita parkovacích miest 
nie je dostatočná. Okrem 
toho, oblasť Kopčianskej 
ulice a jej blízke okolie 

onedlho čaká zonácia a s 
tým úzko súvisí aj urgentné 
riešenie parkovacej politiky 
v Petržalke.

Parkovacie miesta, ktoré 
v projekte navrhujem, by 
mohli vyriešiť viacero 
problémov. Novovy-
tvorené parkovisko sa môže 
využívať aj ako záchytné 
parkovisko pre ľudí, ktorí 
cestujú vlakom a nemajú si 
kde svoje auto odparkovať. 
Od železničnej stanice je 
vzdialené len 400 metrov.

Tak čo vy na to? Ja v tom 
mám jasno. #dá sa to.

Peter Majtán,
kandidát na poslanca 

v miestnej časti Petržal-
ka, mesta Bratislava a 

Bratislavského 
samosprávneho kraja

PETER MAJTÁN
kandidát na poslanca 

v Petržalke, Bratislave a Bratislavskom kraji
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va PARKOVACÍCH MIEST

PRE PETRŽALKU

DÁ SA TO.

580
PARKOVACÍCH MIEST

PRE PETRŽALKU

DÁ SA TO.

RUDOLF KUSÝ
kandidát na primátora Bratislavy

Peter Majtán: Toto je moja 
ponuka pre Petržalčanov

INZERCIA
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FOTO: FC Petržalka

FOTO: OZ Bajkslava

V závere augusta privítal 
PumpPark Petržalka 
majstrovstvá Slovenska.

Verejnosť mohla v Petržalke 
sledovať výkony 55 špičkových 
slovenských pretekárov všetkých 

vekových kategórií vďaka 
športovému klubu Bike Racing 
Slovakia a občianskemu zdru-
ženiu BAJKSLAVA.

V elitnej kategórii Muži 17+ 
zamiešal karty pád jedného z fa-
voritov Tommyho Miškolciho

už v kvalifi kácii, čo využil jazdec 
TJ BMX Pardubice Sebastian 
Sulka a súťaž ovládol s veľkým 
prehľadom.

V elitnej kategórii Ženy 17+ 
podľa očakávania dominovala 
Kristína Madarásová z klubu 
BIKEGARAGE.

PumpPark Petržalka OZ Pedál 
disponuje dráhami rôznej nároč-
nosti v dĺžke 550 metrov a je naj-
väčším pumptrackom s asfaltovým 
povrchom na Slovensku.

Dávid Pavlík

pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku 
športovania členov klubu.

V roku 2022 takto samospráva prerozdelila 
medzi desiatku najväčších klubov viac ako 
185-tisíc eur.

Žiadosti môžu jednotlivé kluby podávať 
v termíne do 15. novembra 2022 aj s povin-
nými prílohami výlučne elektronicky cez portál 
www.PETRZALKA.EGRANT.sk.

Okrem dotácii pre veľké športové kluby 
Petržalka podporuje aj tie menšie a ďalšie 
projekty z oblasti športu. Túto dotačnú schému 
každoročne otvára v januári.

Dávid Pavlík

Trápiacich sa futbalistov 
FC Petržalka povedie nový 
tréner. Jeho mládežnícky 
kolega z MŠK má na konte 
už 900 duelov.

Veľký míľnik dosiahol počas 
septembra známy futbalový tréner 
Štefan Dana. Mládežnícky kouč 
v súboji prípraviek MŠK Petržalka 
– Vrakuňa vo svojej 43. sezóne 
viedol z lavičky už 900. zápas.

Tréner, ktorý 34 rokov 
pôsobil pri mládeži ZŤS 
Petržalka zakotvil ešte v roku 
2015 v klube MŠK Iskra 

Petržalka. Tam v súčasnosti vedie 
prípravku U11 a starších žiakov 
U14. Obdivuhodné je aj číslo detí, 
ktoré počas kariéry Dana trénersky 
viedol – dovedna ide o 628 futba-
lových talentov.

„Od začiatku svojej trénerskej 
činnosti si píšem každý zápas aj so 
zostavami,“ vraví 72-ročný Dana, 
ktorého rukami prešli aj mená ako 
Valachovič či Šebo.

Novým kormidelníkom FC 
Petržalka sa stal doterajší tréner 
petržalskej U16 Alexander 
Zachariáš. Na trénerskom poste 
vystriedal Jána Haspru ml. po 
páde na 15. miesto druholigovej 
tabuľky.

Zachariáš absolvoval premiéru 
na lavičke A tímu v zápase 11. kola 
2. októbra v Dolnom Kubíne 
a o týždeň neskôr zavíta s čier-
nobielymi na pôdu MŠK Žilina 
B. Domácemu publiku sa nový 
kouč prvýkrát predstavil v zápase 
13. kola 16. októbra proti Slavoju 
Trebišov.

Dávid Pavlík

ÁČKO FC S NOVÝM TRÉNEROM, DANA 
Z ISKRY S KARIÉRNYM MÍĽNIKOM

Petržalka podporí svoje najväčšie 
mládežnícke a profesionálne celky 
aj počas krízy.

Najväčšie petržalské športové kluby môžu 
aj pre rok 2023 podávať žiadosti o poskytnutie 
dotácie zo strany najľudnatejšej mestskej časti.

Petržalka každoročne na tento účel zo 
svojho rozpočtu vyčleňuje 1 % z podielu 
z dane z príjmu fyzických osôb za predchá-
dzajúci kalendárny rok.

Dotácie je možné poskytnúť najmä 
na účely podpory účasti talentovaných 

mladých športovcov na regionálnych, celoslo-
venských či medzinárodných súťažiach a na 
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VEĽKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY OPÄŤ ZÍSKAJÚ DESIATKY 
TISÍC Z VEREJNÉHO ROZPOČTU



Kosil

Amerícium
(zn.)

Izabela
(dom.)

Mláďa srny

Samašova
žena

Japon. sídlo
na Honšú

Int.Juristen-
Kommiss.

Turecké
jedlo

Otvorenie
mŕtvoly

4. časť 
tajničky

Dohotov

Prudké
dupnutie

Odrazu

Dovnútra

2. časť 
tajničky

Meno Anny

Rádium (zn.)

Existencia

Odev v
brnianskom

nárečí

Olej,
na recepte

Ukazovacie
zámeno

Motaj

Mestský vták

Docent (skr.)

Na stom
mieste

Estónske
sídlo

Starý
Germán

Rodinný
dom (skr.)

Štátna liga
(skr.)

Nevrav
pravduDruh pera

6. časť 
tajničky

Imitation 
(skr.)

Kozácki 
náčelníci

Vzdelávaj

Nastane

Zosilnený
český zápor

Sídlo
v Rovníkovej 

Guinei

Vyháňajú Eidamský
syr (hovor.)

Stopa
po rane

Trýznila, 
mučila

Palpácia
(lek.)

Bavlnená niť

Dráma, 
po česky

3. časť 
tajničky

Ilava (EČV) Popevok

Hluk (expr.)
Noril

Neisto,
kolísavo

Osobné
zámeno

Citoslovce
ľútosti

Zbaľ (hovor.)

Prírodný

Pôvodca
všetkého, 
stvoriteľ 

(náb.)

Citoslovce
smiechu

Nuž, veru, 
(zast.)

Konár, vetva

Austrálsky
vačkovec

Tuhé palivo

Dohovor, 
konvencia

Opadavá
drevina

Šero, prítmie

Meno
Hedvigy

Zbav
zamorenia

Fínske
mesto

Lyrické
básne

Autor:
Vierka

Blahová

Spojovacia
dráha (skr.) Kypri zem 5. časť 

tajničky
Družka
Adama

Seno, 
po anglicky

Meno
Justíny

Rozhovor,
hovorenie

Prichyť

Tálium (zn.)

Ukazovacie
zámeno

Rybie
vajíčko

American 
academy of 

arts and
letters

1. časť 
tajničky

Šľahal (zast.,
expr.) Činy Pera (bás.) Narábaj 

s ihlou

Pomôcky:
hay, Atla, 

Raahe, Eloa, 
Aja

Zmeravel,
stŕpol

Náuka o ve-
dení boja

Naša Petržalka: bezplatné samosprávne noviny, mesačník, 52 000 kusov, ISSN 2644-5719, EV 5826/19 | Redakcia: referát komunikácie Miestneho úradu Petržalka | Kontakty: 
noviny@petrzalka.sk, +421 947 487 088 | Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, SLOVAKIA © 2022

Odpovede zasielajte na e-mail noviny@petrzalka.sk do 1. novembra v predmete správy so slovom Tajnička.

Výhercom letnej tajničky z čísla 8/2022 
sa stáva čitateľ Martin Višňanský. 
V októbrovej tajničke hráte s vydavateľ-
stvom Slovart o bohato ilustrovanú knihu 
pre fanúšikov Pána Prsteňov s názvom 
Putovanie po Stredozemi. Držíme palce!

Agatha Christie

 „Archeológ je ten najlepší manžel, 
akého si žena môže priať. Čím je ... „ 

(dokončenie je v tajničke)


