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PETRŽALSKÍ ÚRADNÍCI MEDZI NAMI
Za desiatkami investičných projektov v posledných rokoch 
nájdeme tím úradníkov Miestneho úradu Petržalka. Kto 
sú a ako sa im (ne)darí hospodáriť s peniazmi všetkých 
Petržalčanov? STR. 4 - 6

ŠKÔLKA SLNEČNICE HLÁSI OTVORENÉ
Nielen petržalskí rodičia majú opäť dôvod na radosť. 
Vďaka novým materským školám na Turnianskej, Fedinovej 
a Fialovej ulici mestská časť prijala ďalších 250 detí 
a dlhoročný problém zmizol. STR. 14 - 15

NOVÉ ZÓNY PARKOVANIA FUNGUJÚ
Podľa väčšiny petržalských rezidentov s autom opatrenie 
(výrazne) zlepšilo ich parkovanie na Dvoroch 1, 3, 5 
a 6, v časti Starej Petržalky i v magistrátnom PAAS-e na 
Dvoroch 4. Čo príde ďalej? STR. 16 

STR. 10 - 12

STR. 8 - 9 

VIANOČNÁ PETRŽALKA NA NÁMESTÍ REPUBLIKY 
ŠTARTUJE UŽ V SOBOTU 26. NOVEMBRA

Šťastné a petržalské sa po dvoch rokoch pandémie vracajú. Vianoce 
s úspornejším osvetlením, Mikulášom, Katkou Koščovou, Robom 
Opatovským či Kuštárovcami potešia všetky generácie.

Jozef Rybár
vedúci referátu 
komunikácie 
MČ Bratislava-
Petržalka

EDITORIÁL:

PETRŽALČANIA 
SA ROZHODLI PRE 
KONTINUITU

Regionálne voľby 2022 
v Petržalke ukázali, že najľud-
natejšia mestská časť nie je iba 
obytným satelitom Bratislavy na 
druhom brehu Dunaja s vlast-
nými problémami. Primátor Ma-
túš Vallo aj župan Juraj Droba 
získali od Petržalčanov pomerne 
identické percentá hlasov, ako 
získali v celom hlavnom meste, 
respektíve v Bratislavskom kraji.

Nehovoriac o tom, že 
petržalské zastupiteľstvo - 
tak ako to mestské a krajské 
- rovnako ovládla koalícia 
Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko a Sloboda 
a Solidarita. Úplne 
jednoznačne s 33 z 35 posla-
neckými mandátmi. Viac ako 
dvojnásobok hlasov a takmer 
80 % získal aj staronový starosta 
Ján Hrčka. Jazykovedci tak 
môžu vo svojich slovníkoch 
pokojne prepísať definíciu slova 
kontinuita.

Číslo 10/2022 | Ročník 4 | November 2022 | petrzalka.sk

VOĽBY PREVALCOVA(L)LO:
HRČKA POKRAČUJE 
S REKORDNOU PODPOROU 
A ZASTUPITEĽSTVOM 
PRIMÁTORA
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AKTUÁLNE

FOTO: Ivana Vrabľová

V polovici októbra hlavné 
mesto avizovalo najskoršie 
možné ukončenie prác 
až na jeseň 2024. Zatiaľ 
sa rysujú piliere pre nové 
mosty a lávky aj trakčné 
stožiare.

Jeden z najväčších dopravných 
projektov na Slovensku v réžii 
Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy dostal po takmer pol 
ročnej prestávke v auguste opäť 
zelenú a práce na ňom viditeľne 
napredujú. Reč je o predĺžení 
električkovej trate od súčasnej 
zastávky Jungmannova po Janíkov 
dvor, ktoré sľubuje efektívnejšie 
prepojenie najväčšieho sídliska 
s centrom mesta.

Obyvatelia aj návštevníci 
Petržalky si mohli na prelome ok-
tóbra a novembra na jednotlivých 
úsekoch všimnúť výrazný pokrok 
a čulý stavebný ruch. Donedávna 
tomu tak ale nebolo. 

Neplánované utlmenie prác 
vzniklo podľa magistrátu 
najmä v dôsledku vojny na 
Ukrajine a pandémie Covid-19, 
ktoré viedli k niekoľkonásob-
nému zdražovaniu stavebných 
materiálov a surovín.

Hlavné mesto bolo nútené 
dohodnúť sa s externým zhoto-
viteľom na nových podmienkach 
a cenách cez dodatok kompliko-
vanej zmluvy. Ten pravdepodobne 
navýši pôvodnú cenu 75 milió-
nov eur bez DPH o približne 
20 %. Podpísaním dodatku sa 
Bratislava s väčšinou pôvodných 
dodávateľov dohodla na priebež-
nej cenotvorbe v reálnom čase.

V praxi to znamená, že vý-
slednú sumu prác bude mesto 
každý štvrťrok prehodnocovať 
v závislosti od miery inflácie. 
Z toho dôvodu nie je nateraz 
možné presne určiť celkovú sumu 
vynaložených investícií.

STÁLE PRIMÁRNE 
Z EUROFONDOV

Projekt predĺženia električkovej 
trate by mal byť stále primárne 
financovaný zo zdrojov Európskej 
únie až do výšky 85 %. Zvyšných 
10 % by malo do metropoly Slo-
venska prísť z rozpočtu Minister-
stva dopravy a výstavby SR a päť 
percent spolufinancuje hlavné 
mesto priamo.

Na jeseň teda zhotoviteľ začal 
pracovať na ďalších 17 stavebných 
objektoch, pričom najviditeľnej-
šími sú stále zemné práce ako 
zarovnávanie podkladu pre budúce 
koľajnice a budovanie násypov. 
Spustila sa však aj stavba stožiarov 
trakčného vedenia či budovanie zá-
kladov pre mostné objekty a lávky. 

Jedným z najvýznamnejších 
bude takzvaný Združený most 
v úseku Bosákova a hotové sú už 
aj základy pilierov premostenia cez 
Chorvátske rameno pri Kostole sv. 
Rodiny.

AKO BY MALA 
VYZERAŤ PREDĹŽENÁ 
TRAŤ PETRŽALSKEJ 
ELEKTRIČKY?

Projekt počíta s vytvorením 
3,9 kilometra novej obojsmernej 
koľajovej trate, siedmich zastávok 
vrátane šiestich integrovaných 
obojsmerných s prístreškami, de-

viatich križovatiek, štyroch peších 
lávok cez Chorvátske rameno 
a šiestich kilometrov segregovanej 
cyklotrasy. Zahŕňa aj rekonštrukciu 
490 metrov existujúcej trate od 
Bosákovej po Jungmannovu či vý-
sadbu až 1512 vzrastlých stromov.

Podľa vedúceho Referátu do-
pravy Miestneho úradu Petržalka 
Petra Mihála ide naozaj o tech-
nicky náročnú stavbu. „Zahŕňa 
veľký počet mostných objektov, zložitú 
prekládku inžinierskych sietí a v mno-
hých úsekoch sa budú koľajnice križovať 
s cestnými komunikáciami,” vysvetľuje 
Mihál s tým, že výstavba so sebou 
prirodzene prináša dočasné 
dopravné obmedzenia pre peších, 
cyklistov i vodičov.

NAJSKÔR KONCOM 
ROKA 2024

K tým najväčším dôjde pri 
výstavbe takzvaného Bypassu 3 pri 
autobusovej zastávke Jungman-
nova, kde sa z dôvodu realizácie 
premostenia musí výrazne odklo-
niť a presmerovať celá doprava 
v lokalite.

„Obyvatelia sa určite môžu pripraviť 
na dočasnú úplnú uzávierku niektorých 
križovatiek,” upozorňuje expert na 
dopravné stavby z hlavného mesta 
František Brliť.

Z PETRŽALSKEJ 
OBÝVAČKY PRIAMO 
K VÁM

Tento článok vznikol na základe 
rozhovorov s dotknutými stranami 
v rámci komunitného projektu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Z petržalskej obývačky. Desiatky 
podobných audio a video rozho-
vorov nájdete na všetkých podcas-
tových platformách, oficiálnom 
YouTube kanáli @bratislava-
petrzalka, na ďalších sociálnych 
sieťach samosprávy aj na jej webe 
PETRZALKA.sk.

„O všetkých obmedzeniach ich 
budeme v dostatočnom časovom predstihu 
a v potrebnom rozsahu informovať aj 
v spolupráci s mestskou časťou Petr-
žalka,” ubezpečuje a odkazuje na 
magistrátny web PETRZALSKA-
ELEKTRICKA.sk.

A aké výhody prinesie 150-ti-
sícovej Petržalke tento megapro-
jekt po spustení električky do 
prevádzky?

„Kvalitnejšiu a ekologickejšiu 
dopravu, odľahčenie od automobilovej 
dopravy, lepšiu dostupnosť pre Petr-
žalčanov žijúcich vo vzdialenejších 
častiach, rýchlejšie prepojenie s centrom 
mesta, cyklotrasy či urbanistický 
rozvoj doteraz nezastavaného územia,” 
menuje hlavné prínosy predĺženej 
trate viceprimátorka Bratislavy 
Tatiana Kratochvílová a zdôraz-
ňuje celkový rozvoj občianskej 
vybavenosti.

„Petržalku často ľudia vnímajú ako 
monofunkčnú mestskú časť, teda určenú 
len na bývanie. Práve nová trať vytvorí 
v jej okolí nové možnosti funkčného využi-
tia, ktoré to dokážu zmeniť,” dodáva.

Aj keď nový harmonogram 
stavebných prác, ktorý by určil 
termín dokončenia projektu, ani 
v polovici októbra vedenie mesta 
stále nezverejnilo, v kontexte 
spomínaných komplikácií aktuálne 
zástupcovia magistrátu hovoria 
minimálne o septembri 2024.

Tento termín však zatiaľ nezna-
mená aj sprevádzkovanie električky 
a zdá sa, že na jej “cinkanie” naprieč 
celou mestskou časťou si budú 
Petržalčania musieť počkať ešte 
o čosi dlhšie. Mária Halašková

VÝSTAVBA ELEKTRIČKOVEJ TRATE 
KONEČNE NAPREDUJE
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Ocenené petržalské pedagogičky. | FOTO: Ivana Vrabľová

Nové pestrofarebné ihrisko Lachova. | FOTO: Projekt Ihrisko

Farebná revolúcia 
pokračuje. Do pestrého 
šatu sa zahalila aj 
Lachova

V poslednom čísle našich samo-
správnych novín sme vás informo-
vali o piatich farebných ihriskách, 
ktoré vďaka myšlienke outfluen-
cera Mária Biháryho v spolupráci 
so zoskupením grafity umelcov 
z Projektu Ihrisko skrášľujú aj 
najväčšie slovenské sídlisko. Po 
Rovniankovej, Hrobákovej, Šev-
čenkovej a Medveďovej sa koncom 
októbra do pestrej rodiny pridalo 

aj športovisko na Lachovej. 
Nosnou ideou projektu je 
heslo - ABY SA DETI MALI 
KDE HRAŤ, a práve preto sa 
jeho realizáciu rozhodla pod-
poriť aj 150-tisícová mestská 

časť. Okrem vizuálnej stránky 
však investovala nemalé finančné 
prostriedky aj do predchádzajúcej 
rekonštrukcie povrchov a vybave-
nia daných ihrísk.

Ak bezpečná 
prechádzka, tak v okolí 
Draždiaka

Odborníci z referátu zelene 
Miestneho úradu Petržalka podni-
kajú pravidelné obhliadky terénu 
spojené s kontrolou drevín. Počas 
jedného z výjazdov koncom ok-
tóbra v okolí Veľkého Draždiaka 
si všimli viacero poškodených 

stromov ohrozujúcich bezpečnosť 
okoloidúcich. Keďže pozemky, 
na ktorých uvedené dreviny rastú, 
patria do vlastníctva Lesov Sloven-
skej republiky, úradníci problém 
nahlásili kompetentným a tí sa roz-
hodli okamžite konať. Výsledkom 
sa stalo zelené, zdravé a najmä 
bezpečné miesto neďaleko vodnej 
plochy, ktoré spríjemní prechádzky 
domácim i návštevníkom.

Samospráva si po 
desiaty raz uctila 
prínos svojich učiteľov

Aj rok 2022 sa niesol v znamení 
oceňovania výnimočných petržal-
ských pedagógov. Do desiateho 
ročníka podujatia mestskej časti pri 
príležitosti Svetového dňa učiteľov 
riaditelia spoločne so samotnými 
vyučujúcimi opäť nominovali 
najlepších z 11 verejných základ-
ných a 27 verejných materských 
škôl. Poďakovanie a finančnú 
odmenu za prínos nielen v oblasti 
vzdelávania, ale aj ľudského 
prístupu a rozvoja detí, kolegov 
i samotných inštitúcií si tentokrát 
odnieslo deväť dám, menovite 
Jana Kubínyi; Monika Pethoová;  
Janette Teplická; Katarína Vargová; 
Janka Loišová; Dana Janotová; Re-
náta Hebortová; Emília Šimková 
a Jana Oswaldová.

Silvia Šimeková

Aj obyvatelia najväčšieho sídliska 
na Slovensku ocenia rýchly prístup 
k užitočným a aktuálnym informá-
ciám o samospráve, v ktorej žijú.

Uvedomuje si to aj mestská 
časť Bratislava-Petržalka. Jej 

zamestnanci z referátu územného 
rozvoja preto mesiace pracovali na 
úplne novom a najmä prehľadnej-
šom a aktuálnom mapovom portáli. 

Prvé výstupy samospráva 
spustila na svojom webe 

Mestská časť v prvej fáze projektu sprístupnila 
prehľad kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych 
služieb, športovísk a ihrísk, zelene, pitných fontánok, 
pamätihodností, ale aj kosby či zimnej údržby.

MAPY.PETRZALKA.sk s hlav-
ným cieľom - priblížiť verejnosti 
množstvo zaujímavých informácií 
v interaktívnych mapových 
podkladoch.

Zber údajov bol postupný 
a prvé mapové aplikácie v novom 

geografickom informačnom 
systéme (GIS) úrad spracoval 
v priebehu roka. Prispieť do 
jeho obsahu môže svojimi 
podnetmi aj verejnosť.

„V spodnej časti webu nájdete aj 
e-mailový kontakt, na ktorom radi 

uvítame akékoľvek podnety na vylepšenie 
od občanov,“ zdôrazňuje špecialista 
na GIS a jeden z autorov projektu 
Jakub Krivý.

Čo všetko na nových mapách 
Petržalky nájdete?

Umiestnenie smetných košov, 
lavičiek či pieskovísk; vyhradených 
parkovacích miest, domovov 
sociálnych služieb, škôl, škôlok, 
športovísk, pamätihodností, zdro-
jov pitnej vody; druhové zloženie 
drevín; plochy určené na kosbu 
mestskou časťou a magistrátom 
a tiež cestné komunikácie a chod-
níky, ktorých údržba spadá práve 
pod Petržalku.

Súčasťou sú aj zaujímavosti 
ako ortomapy či historické mapy 
z rôznych historických období 
alebo prehľadová mapa, ktorá slúži 
ako rýchle presmerovanie priamo 
na dáta katastra nehnuteľností.

 
Mária Halašková / 

Silvia Šimeková
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PETRŽALKA ZVYŠUJE 
INFORMOVANOSŤ O DIANÍ 
V SAMOSPRÁVE. OBYVATEĽOM 
POSLÚŽI NOVÝ MAPOVÝ PORTÁL

KRÁTKE SPRÁVY Z PETRŽALKY
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Zamestnanci referátu investičných činností (zľava): Miloš Holán, Viola Holzhauserová, Peter Mandák, Anna Všetečková, Eva Alexiová, 
Pavol Rajkovič, Miroslava Balšanová a Irena Vavrincová. | FOTO: Mária Halašková

Niekoľkomiliónové investície 
z rozpočtu metskej časti Bratisla-
va-Petržalka doplnené externými 
zdrojmi Európskej únie či štátu sa 
počas posledných štyroch rokov 
pretavili do množstva úspešných 
projektov. 

Za veľkou časťou z nich stojí 
šikovný tím z Referátu investič-
ných činností Miestneho úradu 
Petržalka. Aj vďaka poctivej 
práci týchto úradníkov sú verejné 
priestranstvá v 150-tisícovej samo-
správe opäť o čosi novšie, krajšie 
a bezpečnejšie.

Nie vždy to však bola pre-
chádzka ružovou záhradou a kľú-
čovým bolo vytvorenie stabilného 
a silného tímu odborníkov, ktorý 
vznikal od roku 2019.

Aj preto kvantum prebdených 
nocí stálo za to. Zhodujú sa 
samotní zamestnanci referátu, 
pod ktorých rukami sa v da-
nom období podarilo zreali-
zovať desiatky zmysluplných 

projektov.

NAJVIAC IDE DO 
ŠKOLSTVA A JE TO 
VIDIEŤ

Ako sme viackrát - nielen 
v našich samosprávnych novinách 
- informovali, najväčší obnos 
peňazí bol v Petržalke v posled-
ných štyroch rokoch investovaný 
do vzdelávania, a to viac ako päť 
miliónov eur.

Verejné peniaze boli použité 
na zvýšenie kapacít v aktuálne 
už 27 verejných materských 
školách, rekonštrukcie toaliet, 

Zvykne sa hovoriť, že 
peniaze nie sú všetko. To 
určite platí, no ak ich máte, 
nebodaj ušetríte tie verejné 
a vložíte ich do správnych 
rúk, vo finále môžu viesť 
k výsledkom, ktoré sa zdali 
na míle vzdialené.

jedální a kuchýň ďalšej časti z 11 
verejných základných škôl a ich 
debarierizáciu.

„Kuchyne s 30- až 40-ročným 
zariadením, obkladmi, dlažbou či 
vzduchotechnikou naplnili svoju 
životnosť. Ich výmenou sme zabezpečili 
ľahšiu prácu pre personál, nižšiu ener-
getickú náročnosť a v neposlednom rade 
vyššie hygienické štandardy a krajšie 
prostredie pre naše deti,” hovorí ve-
dúci referátu investičných činností 
Miloš Holán.

Dodáva, že silnými partnermi 
pri realizácii potrebných rekon-
štrukcií, ktoré znamenajú tri nové 
materské školy a takmer 600 
nových miest pre deti im výrazne 
pomohli aj ďalší kolegovia z úradu 
a veľa partnerov z externého pro-
stredia dodávateľov, s ktorými si 
nastavili transparentné fungovanie.

„V minulosti sme sa stretávali s prí-
padmi, kedy dieťa kvôli zlomenej nohe 
niekoľko týždňov nenavštevovalo školu. 

Teraz sa môže bez problémov dostať 
všade tam, kde potrebuje,” približuje 
Holán dôvody, prečo sa mestská 
časť rozhodla debarierizovať aj 
všetky svoje základné školy.

STÁLE VÄČŠÍ 
OBJEM PRÁC 
INTERNE CEZ 
“MAKAČOV”

Druhú najväčšiu položku 
v agende investícií tvorili financie 
na opravu ciest III. a IV. triedy 
a k nim pridružených chodníkov 
a parkovísk v správe mestskej 
časti za viac ako milión eur. Väčšie 
opravy podstúpilo napríklad 
parkovisko na Jiráskovej ulici, Za-
dunajskej ceste, cesta na Lachovej 
a chodník na Pankúchovej ulici.

Aj na týchto rekonštrukciách 
čoraz viac participujú interní za-
mestnanci údržby miestneho úradu, 
ktorí si za takmer dva roky u oby-
vateľov zeleného sídliska zaslúžili 
prezývku petržalskí makači.

Vybrané úseky terás, ktoré sa 
tiež radia k pochôdznym komu-
nikáciám, podstúpili v danom 
období opravy v hodnote ďalších 
215-tisíc eur.  „Zrekonštruovali sme 
kompletne terasu s rampou pri MŠ 
Jankolova, úseky na Rovniankovej 14 
a 16, schodisko na Beňadickej, Má-
nesovom námestí, Fedinovej a drobnou 
opravou prešli schodiská na Holíčskej 
2 a Bohrovej 3,” menuje výsledky 
práce odborník na problematiku 
petržalských terás a Holánov ko-
lega Pavol Rajkovič. 

Nemalá čiastka putovala od 
roku 2019 aj na revitalizáciu verej-
ných detských ihrísk, ktorých Petr-
žalka vlastní a spravuje až 55. Za 
viac ako 700-tisíc eur, do ktorých 

TÉMA
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sú započítané i aktuálne prebie-
hajúce opravy ihrísk na Haanovej 
a Pečnianskej, sa prvá várka z nich 
konečne dostala do 21. storočia. 

„Závesné a pružinové hojdačky, 
gymnastické zostavy, balančné dráhy či 
domčeky sú len zlomkom z prvkov, ktoré 
pribudli na desiatkach našich detských 
ihrísk. Verím, že sme pre deti vytvorili 
krajšie a bezpečnejšie prostredie,” kon-
štatuje Anna Všetečková, ktorá 

má zase na starosti agendu det-
ských ihrísk. Tiež dodáva, že za 
veľkú časť prác vďačia svojim 
kolegom z petržalskej údržby.

ŠPORTOVÁ HALA 
AJ STREDISKO 
SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

V roku 2021 bola realizovaná 
i rozsiahla rekonštrukcia rozvodov 
vody a kanalizácie v donedávna 

zanedbanom bytovom dome na 
Medveďovej ulici v nákladoch 
približne 240-tisíc eur.

„Pochvalu za dobre odvedenú prácu 
si zaslúžia všetci kolegovia z referátu, 
bez ktorých by sa projekty nikde nezre-
alizovali. Navyše, k našej denno-dennej 
mravenčej práci patrí i údržba a opravy 
športovísk či vytváranie nových parkov 
a všetky administratívne úkony spojené 
s verejným obstarávaním,” hovorí 
o práci svojho tímu vedúci referátu 
petržalských investícii s tým, že 
práve jeho vybudovanie bolo naj-
ťažšou a zároveň najdôležitejšou 
časťou jeho pôsobenia na úrade.

A čo chystajú úradníci pod Holá-
novým vedením v najbližšom čase?

„V nasledujúcich rokoch by sme 
chceli pokračovať v nastavenom trende, 
teda rekonštruovať zvyšné toalety na zá-
kladných školách, ich kuchyne a jedálne. 
Našou prioritou bude aj rozširovanie 
športovej infraštruktúry a ďalšie skráš-
ľovanie detských ihrísk, ktoré pomáhajú 
budovať petržalskú komunitu,” pribli-
žuje Holán.

Nezabúda tiež dodať, že ich 
samospráva by sa vzhľadom na ne-
dostatok kapacít pre seniorov rada 
uchádzala aj o dotácie na vybudo-
vanie nového zariadenia sociálnych 
služieb a v hre je aj vytvorenie 
novej multifunkčnej športovej haly 
v areáli školy na Pankúchovej ulici. 

Žiadosť o dotáciu na jej 
výstavbu je stále v štádiu posu-
dzovania Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a infor-
matizácie Slovenskej republiky 
a verí že bude schválená ešte do 
konca tohto roka.

„Ak by sa to podarilo, išlo by 
o úplne novú, modernú a jedinú verejnú 
športovú halu v najľudnatejšej časti Bra-
tislavy, ktorá by vytvorila zázemie deťom 
nielen z danej školy, ale aj množstvu 
športových klubov, pôsobiacich v mestskej 
časti, ktoré sa rovnako starajú o výchovu 
detí a mládeže,” uzatvára vedúci 
petržalských investícií.

 
Mária Halašková

„Investície mestskej 
časti boli v posledných 
rokoch v správnych rukách 
a aj preto sa to podarilo,” 
hovorí úradník, ktorý so 
svojím tímom pomohol 
vyriešiť nedostatok miest 
v petržalských škôlkach.

Workout ihrisko Šrobárovo námestie 

Basketbalové ihrisko Žehrianska

Telocvičňa na ZŠ Turnianska

Tartanová dráha v areáli ZŠ Lachova

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Lachova

Tartanová dráha v areáli ZŠ Dudova

Tartanová dráha v areáli ZŠ Gessayova – 
práve prebieha

ZŠ Černyševského

ZŠ Dudova

ZŠ Holíčska

ZŠ Prokofievova

ZŠ Turnianska

PRÁCA ÚRADNÍKOV 
REFERÁTU 

INVESTIČNÝCH 
ČINNOSTÍ V KOCKE
Miloš Holán pracuje ako 

vedúci Referátu investičných 
činností Miestneho úradu 

Petržalka od roku 2019. Práve 
pod jeho vedením sa tímu 

petržalských úradníkov podarilo 
pretaviť z plánov a papierov 
do reality a bežného života 

desiatky projektov za viac ako 
päť miliónov eur.

TÉMA

MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÍSK A VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV (viac ako 620-tisíc eur)

Aktuálne tiež prebiehajú práce na výstavbe tartano-
vej dráhy v areáli Základnej školy Gessayova 2 za asi 

240-tisíc eur.

REKONŠTRUKCIA JEDÁLNÍ A KUCHÝŇ 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (viac ako 1,4 milióna eur)

Modernizácie sa dočkalo päť z 11 školských kuchýň 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dve 

ďalšie boli zmodernizované ešte pred rokom 2019. 
Viac ako 200-tisíc eur bolo použitých aj na kúpu mo-
dernejších a úspornejších spotrebičov a vybavenia 

do ďalších petržalských verejných škôl, ktoré najviac 
potrebovali akútnu výmenu vybavenia.

TÉ
M

A

NOVEMBER 2022
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MŠ Röntgenova 1 trieda zo školníc-
keho bytu

MŠ Turnianska  2 triedy z práčovne 
a školníckeho bytu

MŠ Lietavská  2 triedy z práčovne 
a školníckeho bytu

MŠ Iľjušinova  1 trieda zo školníc-
keho bytu

MŠ Bohrova 

4 triedy z adminis-
tratívnych priesto-
rov a školníckeho 
bytu

MŠ Ševčenkova  1 trieda zo školníc-
keho bytu

MŠ Pifflova 1 trieda zo školníc-
keho bytu

MŠ Šustekova  1 trieda zo školníc-
keho bytu

Nová MŠ Turnian-
ska 10 

4 triedy v prístavbe 
ZŠ Turnianska 10

Nová MŠ Fedinova 
4 triedy v 
priestoroch bývalej 
súkromnej MŠ

Nová MŠ Fialová 
(Slnečnice) 3 triedy 

VDI Blagoevova kompletná 
revitalizácia

VDI Vilova kompletná 
revitalizácia

VDI Markova kompletná 
revitalizácia

VDI Hrobákova 9 kompletná 
revitalizácia

VDI Holíčska kompletná 
revitalizácia

VDI Smolenická 1 kompletná 
revitalizácia

VDI Šášovská kompletná 
revitalizácia

VDI Fedinova kompletná 
revitalizácia

VDI Gessayova kompletná 
revitalizácia

VDI Medveďovej kompletná 
revitalizácia

VDI Belinského kompletná 
revitalizácia

VDI Budatínska 63 zakúpenie herných 
prvkov

VDI Jasovská zakúpenie herných 
prvkov

VDI Haanova
kompletná 
revitalizácia – práve 
prebieha

VDI Pečnianska
kompletná 
revitalizácia – práve 
prebieha

MŠ Röntgenova 1 trieda zo 
školníckeho bytu

MŠ Turnianska  2 triedy z práčovne 
a školníckeho bytu

MŠ Lietavská  2 triedy z práčovne 
a školníckeho bytu

MŠ Iľjušinova  1 trieda zo 
školníckeho bytu

MŠ Bohrova 

4 triedy z 
administratívnych 
priestorov a 
školníckeho bytu

MŠ Ševčenkova  1 trieda zo 
školníckeho bytu

MŠ Pifflova 1 trieda zo 
školníckeho bytu

MŠ Šustekova  1 trieda zo 
školníckeho bytu

Nová MŠ Turnianska 
10 

4 triedy v prístavbe 
ZŠ Turnianska 10

Nová MŠ Fedinova 
4 triedy v 
priestoroch bývalej 
súkromnej MŠ

Nová MŠ Fialová 
(Slnečnice) 3 triedy 

Redakcia Našej Petržalky na základe 
zverejnených rozpočtov, zmlúv, objednávok 

a faktúr MČ Bratislava-Petržalka

TÉMA

NAVÝŠENIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL 
(bezmála 2 milióny eur)

Vzniklo 24 nových tried pre takmer 600 detí.

OPRAVY VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK 
(viac ako 700-tisíc eur)

Od roku 2019 podstúpilo kompletnú revitalizáciu 
11 z 55 detských ihrísk v správe mestskej časti a na 
ďalšie štyri boli umiestnené nové herné prvky. Do 
konca roka 2022 budú kompletne obnovené ďalšie 

dve petržalské detské ihriská.

REKONŠTRUKCIA TOALIET ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
(vIAC AKO 1,5 mILIóNA EUR)

Novinkou sú aj toalety pre zdravotne znevýhodne-
ných žiakov s obmedzeniami pohybu na každom 

poschodí.

PRÁCA ÚRADNÍKOV REFERÁTU INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ V KOCKE
(2019 - 2022)
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Práce na revitalizácii asfaltovej plochy pred Cik Cak Centrom. | FOTO: MiÚ Petržalka

 Červenou farbou je vyznačený priestor, ktorý prešiel rekonštrukciou. | FOTO: MiÚ Petržalka

INZERCIA

Prvý dojem zväčša vytvára 
názor. Týmto heslom sa zjavne 
riadila aj mestská časť Bra-
tislava-Petržalka, ktorá sa 
v spolupráci s vysúťaženým 
dodávateľom v novembri pustila 
do riešenia ďalšieho problému.

Po rokoch odkladania 
a útrap množstva Petržalča-
nov sa žalostný stav asfalto-
vých povrchov pred vstupom 
do jedného z najvýznamnej-
ších kultúrnych priestorov 

konečne pobral do minulosti.
Petržalke sa podarilo najviac 

poškodené časti pred jej Cik 
Cak Centrom o rozlohe 1050 
m2 prerobiť v priebehu týždňa. 
Búracie práce zničeného povrchu 

trvali tri dni a asfaltovanie 
ďalšie tri.

Celý projekt vyšiel miestny 
úrad na približne 90-tisíc eur.

Priestory pred centrom, 
v ktorom sú hostia svedkami 
významných životných príbehov 
- predovšetkým uzatvárania man-
želstiev, tak konečne dostali novú 
podobu. Mestská časť navyše 
avizuje, že v ďalších rokoch by 
sa rada pustila aj do kompletnej 
prerábky a modernizácie samot-
nej budovy Cik Cak Centra.

Silvia Šimeková

Ako zo škatuľky. Aj takto by sa dal v skratke opísať 
asfaltový priestor pred samosprávnym kultúrnym 
strediskom na Jiráskovej 3, o ktorého rekonštrukciu sa 
postarala petržalská samospráva.

Obedy pre seniorov 
 
 

4,60 € menu A,B 
5,60€ menu C 

(cena vrátane obalového materiálu aj dovozu) 
 

Polievka: 240 ml 
Hlavné jedlo: Mäsité jedlo 250 g 

alebo Bezmäsité jedlo: 250 g 
Dezert do 70 g 

 
Bližšie informácie Vám poskytneme na 

číslach: 
0948 731 128    0948 145 754 

v čase od 10.00 do 14.00 hod. alebo 
mailom:  info@obedypreseniorov.sk 

 
www.obedypreseniorov.sk 

 

 

AKTUÁLNE / INZERCIANOVEMBER 2022
AK

TU
ÁL

N
E

NÁVŠTEVNÍKOV CIK CAK CENTRA VÍTA 
OPRAVENÝ EXTERIÉR
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FOTO: Ivana Vrabľová

získali až 33 z 35 stoličiek. Dva zvyšné 
mandáty obsadili volení zástupcovia 
s podporou iných politických subjektov.

Ak táto koalícia vydrží aj po voľbách, 
s väčšinou mandátov môže staronový 
primátor Bratislavy Matúš Vallo počí-
tať aj v mestskom zastupiteľstve. Zatiaľ 
čo Valla v priemere zvolilo 60,20 % 
Bratislavčanov, po štyroch rokoch práce 
dokázal presvedčiť “len” 58,92 % 
Petržalčanov.

ŽUPAN POKRAČUJE 
FORMÁTOM 5+4

Podobne v porovnaní hlavného 
mesta a najväčšej mestskej časti dopadli 
aj voľby župana, ktorým sa po piatich 
rokoch v spojených regionálnych voľ-
bách znova stal Juraj Droba. Keďže ho 
v kandidatúre rovnako priamo podpo-
rovala koalíca TB, PS a SaS, v prípade jej 
povolebného pokračovania môže taktiež 
počítať s, i keď tesnou, ale stále väčšinou 
v zastupiteľstve Bratislavského kraja.

Kompletné výsledky Regionálnych vo-
lieb 2022 v Petržalke vrátane mien všet-
kých zvolených poslancov do miestneho, 
mestského aj krajského zastupiteľstva 

nájdete na novom a prehľadnom webe 
VOLBY.PETRZALKA.sk, ktorý nielen 
pre petržalských voličov zriadila samotná 
mestská časť.

REFERENDUM “ONLINE” 
A BEZ ČAKANIA

Navyše, komunikačný, organizačný 
a IT tím miestneho úradu podobnú 
užitočnú stránku v novom šate s ON-
LINE registráciou do komisií pripravil 
aj pre celonárodné referendum, ktoré 
sa bude konať v sobotu 21. januára 
2023 a ktoré v Bratislave - tak ako 
voľby - zastrešujú mestské časti. 
Petržalčania ho už nájdu na webe 
REFERENDUM.PETRZALKA.sk.

Aj keď petržalská samospráva pred-
pokladá, že účasť bude veľmi nízka, 
od rozhodnutia Ústavného súdu SR, 
ktorý jednu z otázok referenda odobril, 
sa pripravuje veľmi svedomito. Najmä 
v snahe ešte viac zefektívniť celý proces 
a záujemcom o verejné hlasovanie ušetriť 
ich čas.

Jozef  Rybár

Na čele mestskej časti 
Bratislava-Petržalka bude aj 
počas nasledujúcich štyroch rokov 
v rozrobenej práci pokračovať 
starosta Ján Hrčka, ktorý získal 
rekordných 77,19 %, čiže až 23 120 
hlasov. V porovnaní s komunál-
nymi voľbami 2018 mu dôveru 
odovzdalo viac ako dvojnásobok 
Petržalčanov.

So značným rozdielom sa za 
ním umiestnila dlhoročná miestna 

i mestská poslankyňa a bra-
tislavská vicežupanka Elena 
Pätoprstá so 4 172 hlasmi 
(13,93 %) a bývalý tenista 
Martin Kližan so ziskom 

2 657 hlasov (8,87 %). Jeho ma-
sovú marketingovú kampaň viacerí 
odborníci ohodnotili na viac než 
zákonom povolených 100-tisíc eur.

ZASTUPITEĽSTVÁ 
PREVALCOVA(L)LO

Pomer síl sa však pri volebnej 
účasti 32,23 % zmenil v petržal-
skom miestnom zastupiteľstve, 
ktoré jednoznačne ovládla koalícia 
Team Bratislava (TB), Progre-
sívne Slovensko (PS) a Sloboda 
a Solidarita (SaS). Jej poslaneckí 
kandidáti (23) a kandidátky (12) 

Tretina Petržalčanov, ktorá k volebným urnám 
prišla, sa pri primátorovi i županovi rozhodla 
podobne ako zvyšok Bratislavy. Vallo aj 
Droba v najľudnatejšej časti mesta tiež získali 
cez 60 % hlasov.

VO
ĽB

Y

Petržalčania si do 
bratislavského 

mestského 
zastupiteľstva volili 

10 poslancov, pričom 
okrem starostu ich 

samosprávy Jána 
Hrčku (nezávislý) 

všetci kandidovali 
za koalíciu TB, PS 
a SaS. V mestskej 

časti rovnako 
dopadli aj voľby 

deviatich krajských 
poslancov, kde 

osem postov získala 
spomínaná koalícia 

a zvyšný obsadí 
šéf 150-tisícového 

sídliska ako nezávislý 
kandidát.

PETRŽALKU AJ ĎALŠIE ŠTYRI ROKY 
POVEDIE HRČKA S REKORDNOU 
DÔVEROU. ZASTUPITEĽSTVÁ PATRIA 
VALLOVCOM, PROGRESÍVCOM 
A LIBERÁLOM

REGIONÁLNE VOĽBY 2022
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53 % 47 %
Voliči: pomer
žien a mužov

46 702
51 123

34 % 66 %
Poslanci: pomer

žien a mužov
1223

Celkový počet
voličov
97 824

31 459
ODOVZDANÝCH 

OBÁLOK
1 613 PRVOVOLIČOV
4 493 CUDZINCOV

1 (2,85 %)
STAROSTOVIA

A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1 (2,85 %)
NOVA, OKS, OĽANO-NO-

VA-KÚ-ZMENA ZDOLA, 
ZMENA ZDOLA, DÚ

33 (94,28 %)
PROGRESÍVNE SLOVENSKO, 

SAS, TEAM BRATISLAVA

Rozdelenie mandátov 
podľa politických 

strán, koalícií,
nezávislí29 949

23 120 (77,19 %)
JÁN HRČKA

4 172 (13,93 %)
ELENA PÄTOPRSTÁ

2 657 (8,87 %)
MARTIN KLIŽAN

Starosta MČ
Bratislava-Petržalka

28 428

2 682 (9,43 %)
VIERA NÉMETHOVÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 671 (9,39 %)
MICHAL KUBINSKÝ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 653 (9,33 %)
IVETA JANČOKOVÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 580 (9,07 %)
JOZEF VYDRA

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 557 (8,99 %)
NATÁLIA PODHORNÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

Hlasovacích lístkov 
pre voľbu poslancov

22,22 %
Michal Sabo

Tatiana Kratochvílová

Ján Hrčka

Oskar Dvořák

Ján Karman

Lucia Plaváková

Jakub Kuruc

Lenka Jakubčová

Daniel Klimovský

Adam Sarlós

10 567 hlasov

10 244 hlasov

10 034 hlasov

10 027 hlasov

9 553 hlasov

9 256 hlasov

9 193 hlasov

9 069 hlasov

8 191 hlasov

7 890 hlasov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pomer poslancov
v mestskom

zastupiteľstve

18 %
Ján Hrčka

Peter Cmorej

Michal Sabo

Lucia Plaváková

Jozef Uhler

Oskar Dvořák

Milan Polešenský

Robert Kočkovský

Michal Rakús

11 792 hlasov

11 560 hlasov

11 077 hlasov

10 257 hlasov

9 789 hlasov

9 511 hlasov

9 403 hlasov

8 950 hlasov

8 688 hlasov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pomer poslancov
v župnom

zastupiteľstve

Primátor mesta
Bratislava

17 905 (58,92 %)
MATÚŠ VALLO

(Team Bratislava, Progresívne
Slovensko, SaS)

8 305 (27,32 %)
RUDOLF KUSÝ

 (Sme rodina,
Kresťanskodemokratické hnutie,

Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - 
Maďari. národnosti. regióny)

4 181 (13,76 %)
INÍ

30 391

30 296

19 091 (63,01 %)
JURAJ DROBA

(Team Bratislava, Progresívne
Slovensko, SaS)

5 264 (17,37 %)
JÁN MAŽGÚT
(Smer-SD, SNS)

5 941 (19,61 %)
INÍ

Župan
Bratislavského kraja

53 % 47 %
Voliči: pomer
žien a mužov

46 702
51 123

34 % 66 %
Poslanci: pomer

žien a mužov
1223

Celkový počet
voličov
97 824

31 459
ODOVZDANÝCH 

OBÁLOK
1 613 PRVOVOLIČOV
4 493 CUDZINCOV

1 (2,85 %)
STAROSTOVIA

A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1 (2,85 %)
NOVA, OKS, OĽANO-NO-

VA-KÚ-ZMENA ZDOLA, 
ZMENA ZDOLA, DÚ

33 (94,28 %)
PROGRESÍVNE SLOVENSKO, 

SAS, TEAM BRATISLAVA

Rozdelenie mandátov 
podľa politických 

strán, koalícií,
nezávislí29 949

23 120 (77,19 %)
JÁN HRČKA

4 172 (13,93 %)
ELENA PÄTOPRSTÁ

2 657 (8,87 %)
MARTIN KLIŽAN

Starosta MČ
Bratislava-Petržalka

28 428

2 682 (9,43 %)
VIERA NÉMETHOVÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 671 (9,39 %)
MICHAL KUBINSKÝ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 653 (9,33 %)
IVETA JANČOKOVÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 580 (9,07 %)
JOZEF VYDRA

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 557 (8,99 %)
NATÁLIA PODHORNÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

Hlasovacích lístkov 
pre voľbu poslancov

22,22 %
Michal Sabo

Tatiana Kratochvílová

Ján Hrčka

Oskar Dvořák

Ján Karman

Lucia Plaváková

Jakub Kuruc

Lenka Jakubčová

Daniel Klimovský

Adam Sarlós

10 567 hlasov

10 244 hlasov

10 034 hlasov

10 027 hlasov

9 553 hlasov

9 256 hlasov

9 193 hlasov

9 069 hlasov

8 191 hlasov

7 890 hlasov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pomer poslancov
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Maďari. národnosti. regióny)

4 181 (13,76 %)
INÍ

30 391

30 296

19 091 (63,01 %)
JURAJ DROBA

(Team Bratislava, Progresívne
Slovensko, SaS)

5 264 (17,37 %)
JÁN MAŽGÚT
(Smer-SD, SNS)

5 941 (19,61 %)
INÍ

Župan
Bratislavského kraja

53 % 47 %
Voliči: pomer
žien a mužov

46 702
51 123

34 % 66 %
Poslanci: pomer

žien a mužov
1223

Celkový počet
voličov
97 824

31 459
ODOVZDANÝCH 

OBÁLOK
1 613 PRVOVOLIČOV
4 493 CUDZINCOV

1 (2,85 %)
STAROSTOVIA

A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1 (2,85 %)
NOVA, OKS, OĽANO-NO-

VA-KÚ-ZMENA ZDOLA, 
ZMENA ZDOLA, DÚ

33 (94,28 %)
PROGRESÍVNE SLOVENSKO, 

SAS, TEAM BRATISLAVA

Rozdelenie mandátov 
podľa politických 

strán, koalícií,
nezávislí29 949

23 120 (77,19 %)
JÁN HRČKA

4 172 (13,93 %)
ELENA PÄTOPRSTÁ

2 657 (8,87 %)
MARTIN KLIŽAN

Starosta MČ
Bratislava-Petržalka

28 428

2 682 (9,43 %)
VIERA NÉMETHOVÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 671 (9,39 %)
MICHAL KUBINSKÝ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 653 (9,33 %)
IVETA JANČOKOVÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 580 (9,07 %)
JOZEF VYDRA

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

2 557 (8,99 %)
NATÁLIA PODHORNÁ

(Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, SaS)

Hlasovacích lístkov 
pre voľbu poslancov

22,22 %
Michal Sabo

Tatiana Kratochvílová

Ján Hrčka

Oskar Dvořák

Ján Karman

Lucia Plaváková

Jakub Kuruc

Lenka Jakubčová

Daniel Klimovský

Adam Sarlós

10 567 hlasov

10 244 hlasov

10 034 hlasov

10 027 hlasov

9 553 hlasov

9 256 hlasov

9 193 hlasov

9 069 hlasov

8 191 hlasov

7 890 hlasov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pomer poslancov
v mestskom

zastupiteľstve

18 %
Ján Hrčka

Peter Cmorej

Michal Sabo

Lucia Plaváková

Jozef Uhler

Oskar Dvořák

Milan Polešenský

Robert Kočkovský

Michal Rakús

11 792 hlasov

11 560 hlasov

11 077 hlasov

10 257 hlasov

9 789 hlasov

9 511 hlasov

9 403 hlasov

8 950 hlasov

8 688 hlasov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pomer poslancov
v župnom

zastupiteľstve

Primátor mesta
Bratislava

17 905 (58,92 %)
MATÚŠ VALLO

(Team Bratislava, Progresívne
Slovensko, SaS)

8 305 (27,32 %)
RUDOLF KUSÝ

 (Sme rodina,
Kresťanskodemokratické hnutie,

Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - 
Maďari. národnosti. regióny)

4 181 (13,76 %)
INÍ

30 391

30 296

19 091 (63,01 %)
JURAJ DROBA

(Team Bratislava, Progresívne
Slovensko, SaS)

5 264 (17,37 %)
JÁN MAŽGÚT
(Smer-SD, SNS)

5 941 (19,61 %)
INÍ

Župan
Bratislavského kraja

DÁTA: Na základe 
oficiálnych výsledkov 
Regionálnych volieb 
2022 podľa údajov 
Štatistického úradu 
SR za mestskú časť 
Bratislava-Petržalka.

V Petržalke sa do hlasovania v Regionálnych voľbách 2022 mohlo zapojiť 97 824 voličov (53 
% žien a 47 % mužov) vrátane 1 613 prvovoličov a 4 493 cudzincov.

PETRŽALSKÉ VOĽBY V KOCKE
REGIONÁLNE VOĽBY 2022NOVEMBER 2022
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Najkrajšie sviatky roka sú čochvíľa tu a po 
pandemických opatreniach v predchádzajúcich rokoch 
si ich naplno užij e aj najľudnatejšia mestská časť.

škôl. A 14. decembra ich doplnia 
aj aktívni petržalskí seniori v podaní 
folklórnych súborov Petržalčanka 
a Petržalská Melódia.

DOMINANTA 
ZO STUPAVY

Vianoce si ani Petržalčania 
nevedia predstaviť bez tradič-
ného “stromčeka”. Na Námestí 
Republiky sa preto už teraz týči 
desaťmetrový smrek pichľavý
s obvodom kmeňa 70 centimetrov. 

Strom bol určený na výrub z dô-
vodu ohrozenia prevádzky inžinier-
skych sietí a do Petržalky dorazil až 
zo Stupavy. Rozsvietený bude 27. 
novembra v rámci slávnostného 
otvorenia vianočných trhov.

NA SVOJE SI PRÍDU 
AJ SENIORI

Petržalská klubovňa aktívnych 
seniorov pripravila pre svojich 
návštevníkov množstvo zaujíma-
vých podujatí. Od 6. decembra 
sa tak môžu tešiť na viacero 
prednášok z rôznych 
oblastí. 
Viac sa 

Centrom bohatého vianočného 
programu bude opäť Námestie 
Republiky, kam sa po koronavíru-
sovej prestávke vrátia obľúbené 
vianočné trhy z dielne Miest-
neho úradu Petržalka. 

Tentokrát potrvajú od 26. no-
vembra do 22. decembra.

„Teší ma, že konečne organizujeme 
petržalské trhy so všetkým, čo 
k nim patrí. Novinkou sú aj 
nové svetelné dekorácie a atrakcie, 
napríklad krásna fotostena,“ pre-
zrádza petržalská vicestarostka 
Jana Hrehorová o podujatí, 

ktoré mnohí - najmä v porovnaní 
s vianočnými trhmi magistrátu 
a Starého Mesta - obľubujú pre 
komornejšiu a priateľskejšiu 
atmosféru.

Petržalka sa 
tiež tento rok 
dočká nového 
a úspornejšieho 
vianočného LED 
osvetlenia, ktoré 

bude osadené 
na hlavných 
ťahoch na-

prieč 150-tisícovou samosprávou. 
Ide pritom o kompromis.

„Pri aktuálnych, extrémne vysokých 
cenách energie takto ušetríme množstvo 
peňazí a zároveň sa budeme môcť 
spoločne potešiť vianočnou atmosférou aj 
v týchto náročných časoch, ktoré radosti 
a pokoju príliš neprajú,” vysvetľuje 
Hrehorová.

LOKŠE, CIGÁNSKA 
I PUNČ

Pre návštevníkov trhov bude 
k dispozícii 11 stánkov s občer-
stvením a tiež dvojica predajcov to-
varu. Petržalčania a ich hostia si tak 
budú môcť pochutnať na lokšiach, 
cigánskej, punči či varenom víne. 

Atmosféru trhov dotvorí aj 
viacero hudobných vystúpení. 
V srdci Petržalky sa predstavia na-
príklad acapella FOR YOU, Robo 
Opatovský či Katka Koščová.

Každú stredu od 17:00 dostanú 
na pódiu možnosť ukázať sa aj 
žiaci petržalských základných ume-
leckých, základných a materských 

Po dvoch rokoch pandémie 
konečne môžeme pripraviť 
petržalské vianočné trhy 
so všetkým, čo k nim patrí.

dozvedia napríklad o vianočných 
zvykoch, aromaterapii či správnej 
životospráve. 

V klubovni, ktorú zriaďuje 
priamo mestská časť, sa tiež 
rozhýbu so stolným tenisom, 
zumbou a jogou. Tí kreatívnejší sa 
zas môžu realizovať pri tvorivých 
vianočných dielňach. Seniori si 
užijú aj “punčovú” klubovňu so 
starostom Petržalky, ktorá sa usku-
toční 16. decembra.

Z PETRŽALSKEJ 
OBÝVAČKY

Vianočnú príchuť mal aj 20. diel 
podcastu mestskej časti s názvom 
Z petržalskej obývačky. Hosťami 
Dávida Pavlíka boli tentokrát 
vicestarostka Jana Hrehorová, 
riaditeľka petržalskej knižnice 
Katarína Bergerová a vedúci tvorby 
programu Kultúrnych zariadení 
Petržalky Ladislav Jančiar. Nielen 
tento diel podcastu nájdete na You-
tube kanáli mestskej časti, ale tiež 
na webe PETRZALKA.SK.

KNIŽNICA I KULTÚR-
NE ZARIADENIA

Spoločne s vianočnými trhmi 
a okolím miestneho úradu v bu-

dove Centra Technopol sa 
do vianočných farieb 

a deko-

POZVÁNKA

ŠŤASTNÉ A PETRŽALSKÉ: VIANOČNÝ PROGRAM S KATKOU KOŠČOVOU, ROBOM 
OPATOVSKÝM A ĎALŠÍMI POTEŠÍ VŠETKY GENERÁCIE
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rácií odejú aj Kultúrne zariadenia 
Petržalky a Miestna knižnica 
Petržalka.

Keďže každá pobočka knižnice 
má svoj charakter a zameriava sa 
na starších, prípadne mladších čita-
teľov, jedinečný bude aj ich dizajn 
a aktivity. Fanúšikovia kníh sa tak 
môžu tešiť na množstvo komunit-
ných a komorných stretnutí spoje-

ných so skvelou literatúrou. 
Chýbať nebude ani výber 

vianočného čítania, od časopi-
sov až po beletriu, priamo od 
miestnych knihovníčok, ktorý 
sa pred sviatkami dočká aj dopl-

nenia v podobe nových titulov pre 
deti a dospelých. Po pandemických 
opatreniach sa vracia aj tradičný 
vianočný knižný bazár, ktorý sa 
odohrá 10. decembra v rodinnej 
pobočke petržalskej knižnice na 
Prokofi evovej ulici.

Predvianočný čas sa, samo-
zrejme, nezaobíde ani bez Miku-
láša. Ten spolu so svojimi pomoc-

níkmi – anjelom a čertom - zavíta 
do Petržalky druhú adventnú 
nedeľu, čiže 4. decembra.

V kočovnom sprievode štvor-
nohých tátošov príde o 16:00 
najprv k Centru Technopol, kde 
bude mať pre deti pripravené 
malé prekvapenie. Ďalšiu krátku 
zastávku bude mať pri Dome 
kultúry Zrkadlový háj a svoj koč 
nakoniec zaparkuje o 17:00 na Ná-
mestí Republiky, kde už bude na 
najmenších čakať sladká odmena, 
divadielko a hudobný program.

Ďalší dvaja Mikulášovi dvojníci 
sa objavia aj v pobočkách miestnej 
knižnice a tiež v klubovni aktív-
nych seniorov. V prvom prípade 
detičky obdarujú bezplatnou 
registráciou do petržalských kniž-
ničných pobočiek, v tom druhom 
si najstarší Petržalčania odnesú 
sladkosti výmenou za spev či 
recitovanie.

Zlatým klincom programu Kul-
túrnych zariadení Petržalky bude 

vianočný koncert Metropolit-
ného orchestra Bratislavy, ktorý 
mestská časť pred pár mesiacmi  
privítala v jej samosprávnom 
Dome kultúry Zrkadlový háj.

MYSLÍME AJ NA NAJ-
ZRANITEĽNEJŠÍCH

Daruj teplo. Taký je názov 
dobročinného podujatia, v rámci 
ktorého prebehne zbierka nových 
šálov, čiapok, ponožiek, rukavíc 
a diek pre ľudí bez domova. 
Odovzdať ich bude možné do 
troch zberných nádob v podateľni 
miestneho úradu, Dome kultúry 

Lúky a tiež v Dome kultúry Zrkad-
lový háj.

Seniorom poputuje vďaka spo-
lupráci mestskej časti a knižnice 
aj tradičná vianočná pošta a tiež 
naplnené krabice darčekov v rámci 
projektu Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok.

ŠŤASTNÉ A 
PETRŽALSKÉ!

Kompletné informácie o via-
nočnom programe nájdete na 
našom webe PETRZALKA.SK/
VIANOCE. 

Dávid Pavlík

POZVÁNKA

ŠŤASTNÉ A PETRŽALSKÉ: VIANOČNÝ PROGRAM S KATKOU KOŠČOVOU, ROBOM 
OPATOVSKÝM A ĎALŠÍMI POTEŠÍ VŠETKY GENERÁCIE
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KATARÍNA KOŠČOVÁ S KAPELOU VOCALATTÉ
NEDEĽA 27. NOVEMBRA OD 18:00 DO 20:00

FOLKLÓRNE VIANOCE S HÁJENKOU 
A POLENOM
STREDA 30. NOVEMBRA OD 17:00

JOZEF DODO IVAŠKA A ŠPECIÁLNY HOSŤ
PIATOK 2. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

TRADITIONAL & REVIVAL BAND
SOBOTA 3. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

MIKULÁŠ A PUNČ SO STAROSTOM 
PETRŽALKY JÁNOM HRČKOM
NEDEĽA 4. DECEMBRA OD 16:00

MLADÍ PETRŽALSKÍ VINŠOVNÍCI
STREDA 7. DECEMBRA OD 17:00
ZUŠ Oswalda, MŠ Tupolevova, MŠ Rovniankova, ZŠ Dudova, 
ZŠ Nobelovaa ZŠ Tupolevova

KARIN SARKISJAN, STANISLAV PALÚCH 
A UKITAS
PIATOK 9. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

MONIKA LIŽBETIN S KAPELOU + OHŇOVÁ ŠOU
SOBOTA 10. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

VOISING + SVETELNÁ ŠOU
NEDEĽA 11. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

NESIEM VÁM NOVINU
STREDA 14. DECEMBRA OD 17:00
seniorský spevácky zbor Petržalská Melódia 
a seniorský tanečno-spevácky súbor Petržalčanka

ANDREA BUČKO TRIO
PIATOK 16. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

LA JANA & HER CATS A KUŠTÁROVCI
SOBOTA 17. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

ROBO OPATOVSKÝ S KAPELOU 
A A-CAPPELLA FOR YOU
NEDEĽA 18. DECEMBRA OD 18:00 DO 20:00

RADOSTNÉ VIANOCE
STREDA 21. DECEMBRA OD 17:00
SZUŠ Rusovce a La Musica

A OMNOHO VIAC...

POZVÁNKA
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Najstarší Petržalčania si zaspievali aj s Gizkou Oňovou. | FOTO: Ivana Vrabľová

Seniorov zabavil aj Ander z Košíc. | FOTO: Ivana Vrabľová

Nechýbala ani tancovačka v DK Zrkadlový háj. | FOTO: Ivana Vrabľová

V poradí 15. ročník už 
kultového podujatia 
poctili návštevou 
aj mená ako Gizka 
Oňová, Vojta Nedvěd či 
priekopník slovenského 
stand-upu Ander z Košíc.

Október je od roku 1990 
oficiálne vyhlásený za Mesiac 
úcty k starším. 

Pri tejto príležitosti mestská časť Bra-
tislava-Petržalka už viac ako desaťročie 
organizuje tematické podujatie s názvom 
Petržalský SENIORFEST a rok 2022 
nebol výnimkou.

Počas troch týždňov tak skôr naro-
dení Petržalčania a Petržalčanky tvorili, 
spoznávali či cestovali v spomienkach 
i ulicami najväčšieho sídliska. Podávali 
závideniahodné športové výkony, 
napiekli tie najlepšie jablkové koláče, 
no v neposlednom rade - boli živým 

dôkazom toho, že jeseň života nie je 
pochmúrna ako zatiahnuté oblaky. 

Skôr naopak, môže byť farebná ako 
listy na jesenných stromoch.

Ak ste Petržalský SENIORFEST 
túto jeseň zmeškali, šancu dobehnúť to 
budete mať presne o rok. A že naozaj 
stojí za to, sa môžete presvedčiť v krátkej 
obrazovej spomienke z dielne redakcie 
Našej Petržalky.

Nikoleta Janková

Ak ste Petržalský 
SENIORFEST túto jeseň 

zmeškali, šancu 
dobehnúť to budete 

mať opäť o rok.

OBJEKTÍVOM REDAKCIE

PETRŽALSKÝ SENIORFEST OPÄŤ 
UKÁZAL, ŽE NA VZDELÁVANIE, ZÁBAVU 
ANI NADVÄZOVANIE PRIATEĽSTIEV NIE 
JE NIKDY NESKORO

O
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Nová budova MŠ Fialová 12 v Slnečniciach. | FOTO: Ivana Vrabľová

Pôvodný počet materských škôl 
v správe mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka sa za rekordných 11 
mesiacov (od januára do novembra 
2022) rozrástol hneď o tri novinky.

Zatiaľ čo rok 2021 samospráva 
uzatvárala “iba” s 24 verejnými 
škôlkami, v novembri 2022 ich za-
mestnanci miestneho úradu hlásia 
až 27. Ako je to možné?

STARONOVÉ 
ZA TRIŠTVRTE 
MILIÓNA

Otvoreniu prvej novinky, 
Materskej školy Turnianska 10 
- symbolicky 10. januára, predchá-

dzalo rozhodnutie miestnych 
poslancov o rekonštrukcii 
priestorov susednej základnej 
školy. Investícia z rozpočtu 
mestskej časti za takmer 410-ti-
síc eur priniesla 25. škôlku so 

štyrmi triedami pre 90 detí.
A s otvorením školského roka 

2022/2023 v septembri sa sieť 
petržalských verejných materských 
škôl rozrástla na číslo 26. O druhú 
tohtoročnú novinku sa samospráva 
postarala na Fedinovej ulici.

Časť týchto priestorov Petr-
žalka prenajímala iným subjektom. 
Po ďalšej rekonštrukcii za ďalších 
približne 340-tisíc eur ich však 

premenila na ďalšie štyri triedy pre 
ďalších 90 detí.

Od 5. septembra tak Materskú 
školu Fedinova 7 navštevuje 74 
detí, pričom do novembrového 
otvorenia táto škôlka poskytla úto-
čisko aj deťom, ktoré sa teraz pre-
sunuli do úplne novej a modernej 
budovy na Fialovej ulici v miestnej 
časti Slnečnice.

TRETIA V ÚPLNE 
NOVOM ŠATE

Podľa slov Kataríny Brťkovej 
z oddelenia predprimárneho 
a primárneho vzdelávania Miest-
neho úradu Petržalka stojí aj 
za vznikom ich tretej materskej 
školy v roku 2022 enormná snaha 
o vyriešenie dekády pretrvávajúcej 
problematiky s nedostatkom 
kapacít.

„V tejto oblasti roky rastie úplne 
nová miestna časť pre tisíce nových 
Petržalčanov a stovky ich detí. Veľa 
mladých ľudí ku nám so svojimi rato-
lesťami už prišlo, a preto bolo absolútne 
nevyhnutné, aby sme do takého projektu 
išli,“ hovorí.

Predchádzajúce vedenia magis-
trátu a mestskej časti pri spustení 
rozsiahlej výstavby na južnom 
okraji Petržalky sa však s develope-
rom CRESCO REAL ESTATE 
nedohodli na budúcom odovzdaní 
potrebnej verejnej infraštruktúry 

do svojich rúk. Či už bezodplatne, 
alebo za symbolické euro.

Miestny úrad tak musel novú 
budovu pre svoju 27. materskú 
školu odkúpiť za milión eur 
s DPH. Pôvodne pritom podľa 
petržalského starostu Jána 
Hrčku developer žiadal približne 
dvojnásobok.

TAKMER DVA 
MILIÓNY EUR

Stále však išlo len o hrubú 
stavbu a nové priestory museli 
prejsť ďalšou rekonštrukciou, 

ktorej výsledkom boli nové roz-
vody na vodu, kúrenia, odpadov 
či priečky, ale i výdajná školská 
jedáleň. 

Mestská časť takto preinvesto-
vala ďalších takmer 440-tisíc eur 
zo spoločnej kasy a k novej škôlke 
aj vďaka týmto peniazom patrí 
i moderné detské ihrisko a okolité 
pozemky.

„A nemôžeme zabudnúť ani na ďal-
šie stovky tisíc eur, ktoré z petržalského 
rozpočtu putovali a ďalej aj budú do 
toho najdôležitejšieho, čiže pedagogického 
a nepedagogického personálu, prevádzky 
a potrebnej údržby,” priblížil Hrčka.

Nielen petržalskí rodičia majú opäť dôvod na radosť. 
Vďaka trom novým materským školám na Turnianskej, 
Fedinovej a Fialovej mestská časť prijala ďalších 250 detí 
a dlhoročný problém zmizol.

ŠK
O

LS
TV

O

V PETRŽALKE ZA 11 MESIACOV 
PRIBUDLI AŽ TRI NOVÉ VEREJNÉ 
ŠKÔLKY. BRÁNY OTVORILI AJ 
MODERNÉ SLNEČNICE

ŠKOLSTVO
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Dizajnové ihrisko v areáli MŠ. | FOTO: Ivana Vrabľová

V škôlke pribudlo moderné vybavenie. | FOTO: Ivana Vrabľová

INZERCIA

DOBRE 
INVESTOVANÉ 
PENIAZE

Mestská časť ešte pred otvo-
rením verejnej materskej školy 

v Slnečniciach pre budúcich 
návštevníkov a ich rodičov 
prostredníctvom svojho odde-
lenia školstva zorganizovala aj 
deň otvorených dverí.

„Všetkým rodičom sa novučičké 
priestory nesmierne páčili a pár kon-

štruktívnych pripomienok nám pomohlo 
doladiť posledné detaily,“ uzatvára ve-
dúca petržalského školstva Andrea 
Garanová s tým, že investícia bola 
nielen potrebná, ale aj v kontexte 
všetkých okolností maximálne 
efektívna.

„Bez týchto nevyhnutných investícií 
by približne 70 prijatých detí cez jej 
brány počas novembra v školskom 
roku 2022/2023 určite neprešlo,” 
uzatvára starosta.

Silvia Šimeková / Jozef  
Rybár

ŠKOLSTVO / INZERCIANOVEMBER 2022
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INZERCIA
FOTO: Ivana Vrabľová

Prostredníctvom SMS a e-ma-
ilov z Petržalského parkovacieho 
systému oslovila všetkých 6 408 do-
tknutých rezidentov s autom na 
Dvoroch 1, 3, 5, 6 i v Starej Petržalke 
a nezabudla ani na tých z magistrát-
neho PAAS-u na Dvoroch 4.

Podľa väčšiny opýtaných 
regulácia výrazne alebo čiastočne 
zlepšila ich parkovanie a až 80 % 
z nich pozoruje vo svojej lokalite 
zlepšenie parkovania podľa do-
pravných predpisov.

Najvyšší pomer spokojných res-
pondentov, až 64,7 %, je z Dvorov 
4. „Tu parkovacia zóna PAAS z dielne 
magistrátu funguje bezmála 11 mesiacov 
a autá nerezidentov z nej zmizli ako 
prvé,” vysvetľuje Ivan Lučanič z re-
ferátu mobility miestneho úradu. 

Po štyroch týždňoch od zave-
denia ale väčšina oslovených po-
zorovala výrazné alebo čiastočné 
zlepšenie aj pri parkovaní v nových 
“modrých” zónach z dielne mest-
skej časti, ktoré zostávajú naďalej 
bezplatné.

Mestská časť Bratislava-
Petržalka v rámci svojho 
parkovacieho systému 
od septembra spustila 

prvé parkovacie zóny. 
Nadviazali na Dvory 
4, kde túto novinku 
ešte v januári zaviedol 
magistrát.

Petržalská samospráva si ich 
funkčnosť overila aj priamo 
u motoristov.

ZÓNY AJ SÚKROMNÉ 
PARKOVISKÁ

Najbližšie plánuje PETR-
ŽALKA spustiť parkovacie zóny 
Háje 1 a 2 i Lúky 6 a do parko-
vacieho systému po Centre Tech-
nopol a Bille na Muchovom 
námestí zapojiť aj súkromné 
parkovisko TPD neďaleko zjazdu 
zo Starého mosta.

Naopak, podľa 10-16 % 
respondentov - v závislosti od 
lokality - nové zóny situáciu s par-
kovaním čiastočne alebo výrazne 
zhoršili. Zaujímavosťou je, že 
najväčší pomer nespokojných, 
podobne ako spokojných, opäť 
pochádza z magistrátnej zóny 
PAAS na Dvoroch 4.

Podľa Lučaniča to môže byť 
zase zapríčinené práve spoplat-
nením. „To motoristov polarizuje 
i napriek lepšej dostupnosti voľných 
parkovacích boxov, ktorú väčšina 
vníma,” uzatvára.

Jozef  Rybár

AKTUÁLNE / INZERCIA

NOVÉ PARKOVACIE 
ZÓNY V PETRŽALKE 
FUNGUJÚ

Pri online objednávke nad 17€
90-100g Milka zdarma

pizzacarla.sk
pizzacarla.sk

V O L A J T E Z D A RM A

0800 10 20 30
DENNE 10:00 - 22:00

...viac ako len pizza

Najkvalitnejšia pizza v meste

Pizza Carla

2+1 Akcia Pizza za 1€
+ 1,5l Kofola alebo Vinea zdarma

AK
TU

ÁL
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Pán Vojtech Lacika. | FOTO: Michaela 
Laciková

Pani Eva Weissová. | FOTO: MiÚ Petržalka

„Náš dedko je pre nás vzácny 
a dôležitý,“ začína príbeh o pánovi 
Vojtechovi jeho vnučka Michaela 
Laciková. Pán Vojtech sa narodil 
16. novembra 1922 v obci Bojná 
pri Topoľčanoch. Keď mal tri 
roky, jeho otec odišiel za zárob-
kom do Ameriky a už sa nikdy 
nevrátil. 

Ako najstarší brat dvoch 
sestier sa tak o ne vo veľmi 
útlom veku musel začať starať.

Svoju životnú lásku Helenu 
stretol ako družičku na kama-
rátovej svadbe v Bojnej. „Asi 

im to bolo súdené, pretože naša babka 
Helenka v tom čase bývala na opačnom 
konci Slovenska vo Vranove nad Top-
ľou,“ konštatuje veselo ich vnučka.

A ako sa vraví, najskôr treba 
zasadiť strom a postaviť dom. 
Tak sa aj udialo a pán Vojtech 
sám vlastnými rukami postavil 
veľký rodinný dom pre manželku 
a ich štyri deti: synov Zdena, 
Vojtecha, Vladimíra a vysnívanú 
dcéru Beatu.

Včelár milujúci 
prechádzky

Dlhoročne pôsobil na pozícii stav-
byvedúceho v okresnom stavebnom 
podniku. Tam sa aj vďaka kolegovi, 
ktorý mu daroval úľ s včelami, dostal 
k jeho najväčšej životnej vášni – 
včelárstvu. Spolu s počtom včiel sa 
aj rodina rozrástla o deväť vnúčat 
a teraz už aj 14 pravnúčat.

„Ako roky plynuli, tak sa okrem 
rozrastajúcej rodiny mnohé zmenilo a starí 
rodičia sa presťahovali do Bratislavy. Boli 
spolu krásnych 66 rokov,“ pokračuje 
Michaela Laciková.

VŠETKO NAJLEPŠIE
Redakcia Našej Petržalky sa 

v mene obyvateľov i návštevníkov 
mestskej časti ku gratuláciám výni-
močného jubilea pripája a takisto 
praje pánovi Vojtechovi veľa zdra-
via a spokojnosti do, veríme, že ešte 
mnohých ďalších rokov života.

Pán Vojtech už siedmy rok býva 
v Petržalke, ktorú si veľmi pochva-
ľuje. Jeho obľúbenou aktivitou sú 
prechádzky pri Chorvátskom ra-

mene a pochutná si aj na obedoch, 
ktoré mu dovážajú priamo domov. 
To, čo ho udržiava čulým a aktív-
nym sú práve jeho záľuby. 

Čaj s rumom a pohár 
vínka

Po každodennej rannej roz-
cvičke a prechádzke na čerstvom 
vzduchu za každého počasia sa 
venuje čítaniu a pozeraniu vedo-
mostných, športových a náučných 
programov, ktorými si cibrí mozog 
a udržiava všeobecný prehľad. 

„K tomu si dá veľmi rád čaj s rumom 
alebo pohár pivka,“ dodáva s úsme-
vom jeho vnučka.

„Dedkovi chcem v mene celej rodiny 
popriať hlavne zdravie, aby tu s nami 
mohol byť čo najdlhšie a hlavne, aby sa 
v budúcom roku mohol stať už 15-násob-
ným pradedkom,“ blahoželá na záver 
ku krásnej storočnici.

Mária Halašková

LÚČIME SA 
S PETRŽALČANKOU 
EVOU WEISSOVOU 
S poľutovaním vám oznamujeme, že 
v stredu 9. novembra nás vo veku 80 
rokov navždy opustila aktívna zástupkyňa 
seniorov, dobrovoľníčka a členka 
speváckeho súboru Petržalčanka.

Pani Eva Weissová pôsobila v Rade senio-
rov hlavného mesta Bratislava a v Jednote 
seniorov Slovenska, pričom získala aj titul 
Senior roka. Počas svojho života ako členka slo-
venského Červeného kríža pomáhala druhým 

a zároveň sa angažovala v združeniach pre 
zdravotne postihnutých.

Obľubovala folklór, čoho dôkazom je jej 
dlhoročné vystupovanie v speváckom súbore 
Petržalčanka. Počas svojho života sa pridala 
aj k festivalu priateľstva Milujem svoje mesto
a každoročne sa ako dobrovoľníčka zapájala do 
podujatia Naše mesto.

Nechýbala ani pri dobrovoľných smeťozbe-
roch a iných aktivitách nielen pre seniorov. 

Zúčasťnovala sa tiež rôznych športových 
aktivít pre všetky vekové kategórie. Ešte v roku 
2021 dokonca štartovala na pretekoch v at-
letickej chôdzi Petržalská Päťka či na ČSOB 
Bratislava Marathon.

Pani Eva, odpočívajte v pokoji. Vaša 
Petržalka

redakcia novín Naša Petržalka

Každé ráno rozcvička, prechádzka na čerstvom vzduchu za každého počasia, potom 
šálka čaju s rumom alebo pohár piva. Taký je overený recept na dlhovekosť podľa 
Petržalčana Vojtecha Laciku, ktorý v týchto dňoch oslávil úctyhodných 100 rokov.

KOMUNITANOVEMBER 2022

JU
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VÝNIMOČNÉ JUBILEUM
VÝNIMOČNÉHO MUŽA



18

FOTO: Miestna knižnica Petržalka

INZERCIA

Namiesto rúšok, obmedzení 
a online streamov konečne plno-
hodnotný dvojdňový program 
s množstvom aktivít. Aj tak vyze-
ralo ďalšie tradičné podujatie, ktoré 
sa po pandemickej prestávke vrátilo 
k svojim koreňom a ktoré koncom 
októbra pripravila Miestna knižnica 
Petržalka.

Reč je o Petržalských súzvu-
koch Ferka Urbánka 2022, ďalšej 
oslave krás písaného slova s poc-
tivým vyhodnotením literárnej sú-
ťaže v rámci jej 33-ročnej histórie.

PLNÉ VLASTNEJ 
FANTÁZIE

Knižné súzvuky v Petržalke 
tento rok doplnil kreatívny work-
shop tvorivého písania s názvom 
Čo vidím ja, nevidí nikto iný, 

Miestna knižnica Petržalka opäť podporila nádejných 
spisovateľov naprieč celým Slovenskom.

ktorý od konca júna vedie lektorka 
Zuzana Konopásková. 

Deti si na stretnutí vyskúšali 
svoju literárnu invenciu, hľadali 
nové spôsoby nazerania na príbeh 
a do tvorby nových inšpiratívnych 
textov zapojili predovšetkým svoju 
vlastnú fantáziu.

Workshop je stále k dispozícii 
pre účastníkov 1. a 2. vekovej 
kategórie literárnej súťaže, čiže 
pre žiakov základných škôl. Jeho 
súčasťou je aj výtvarno-umelecká 
zložka, o ktorú sa postarala lek-
torka Miriam Halamičková.

VÍŤAZI PETRŽALSKÝCH 
SÚZVUKOV FERKA 
URBÁNKA 2022
POÉZIA A PRÓZA | žiaci 1. 
stupňa ZŠ
Johana Holotňáková, Stará Ľubovňa
Andrej Vlček, Liptovské Kľačany

POÉZIA A PRÓZA | žiaci 2. 
stupňa ZŠ
Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa
Barbora Kurdelová, Stupava

POÉZIA | študenti SŠ a mládež 
do 20 rokov
Andrea Babincová, Prečín

POÉZIA a PRÓZA | dospelí nad 
20 rokov
Ľudmila Kömivešová, Banská 
Bystrica
Jana Cigániková, Slovenský Grob
Ľudmila Magdolenová, Prievidza

Workshop kreatívneho písania 
nádejných umelcov, ako aj celé 
podujatie z verejných zdrojov 
okrem mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka podporil aj Bratislav-
ský samosprávny kraj. A o ďalšiu 
potrebnú podporu sa zaslúžili 
knižné vydavateľstvá IKAR, Slo-
vart a Artforum.

TAKMER TRISTOVKA 
NÁDEJÍ

Samotné vyhodnotenie súťaže 
pod symbolickým dozorom Ferka 
Urbánka sa uskutočnilo v piatok 
21. októbra v priestoroch samo-
správnej knižnice na Prokofi evovej 
ulici 5.

Porotcovia - spisovateľka Marta 
Hlušíková, básnik Erik Ondrejička 
a literárny publicista Dado Nagy 
- hodnotili až 280 literárnych prác 
od 134 autorov v štyroch vekových 
kategóriách.

Ukážky z vybraných ocenených 
diel zase prečítala herečka Zuzana 
Kapráliková Jurigová. V mene 
mestskej časti a jej knižnice 
všetkým zúčastneným i všetkým 
oceneným ešte raz gratulujeme.

Miestna knižnica Petržalka

KULTÚRA / INZERCIA

PETRŽALSKÉ SÚZVUKY FERKA 
URBÁNKA BOLI TENTO
ROK INTERAKTÍVNEJŠIE
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FOTO: Ivana Vrabľová

FOTO: Ivana Vrabľová

FOTO: Envato Elements

FOTO: Ivana Vrabľová

Dni sú s príchodom zimy čoraz kratšie a tmavšie, ulice 
zaplavuje hustá hmla a chlad sa zakráda pod vrstvy 

oblečenia. Čas, v ktorom je po farbami presýtenom období 
babieho leta všetko akési iné, ponurejšie, nás núti viac sa 

báť. Miestna knižnica Petržalka preto predstavuje príbehy, 
z ktorých tuhne krv v žilách. Tieto knihy a ďalších vyše 

200 000 titulov petržalskej knižnice nájdete aj v jej online 
katalógu na webe KNIZNICAPETRZALKA.sk.

Bram Stoker: Súmrak dňa
Európa, 2020
V zbierke poviedok predstavuje autor svet 

Súmračnej krajiny, do ktorého sa dá vstúpiť 
iba v snoch. Žijú v ňom bohabojní a mierumi-

lovní ľudia, ktorí z času na čas podľahnú 
márnomyseľnosti a hriechu. Ako všetky 
rozprávky, aj tieto príbehy v sebe nesú mo-
rálne posolstvo, no autor ikonického románu 
Dracula ich navyše zaplnil množstvom 
hrôzostrašných situácií a krvilačných bytostí. 
Nie je v nich teda núdza o roztrieštené lebky, 

potoky krvi, hnijúce mŕtvoly či zlovoľných 
duchov, neľútostných obrov, zákerné obludy 
i dobrotivých strážnych anjelov. Mnohorakosť 
poviedok prináša dejové zvraty, boj dobra so 
zlom, netypických hrdinov, ale aj zaujímavé ziste-
nia o obyčajnej ľudskej povahe.

Barbara Cantini: Mortina – 
príbeh, pri ktorom umrieš od 
smiechu

Egmont, 2018
Kniha o Mortine, to je strašidelno-humorný 
príbeh pre deti, ktoré majú rady Halloween, 
strašidlá a neboja sa. Prvý diel zo série 
o dievčatku - strašidle, ktoré býva spolu 
s tetou Nebožienkou vo vile Rozvalinke 
uvádza malého čitateľa do neobvyklého 
sveta strašidiel. Okrem psieho kamaráta 
chrta albína s menom Truchlík nemá Mor-

tina žiadnych naozajstných priateľov, s ktorými 
by sa hrala a zabávala. Jej najväčším želaním je 
spriateliť sa s deťmi z neďalekej dediny a práve 
Halloween je na to ako stvorený.

Miestna knižnica Petržalka

M. J. Arlidge: Kto druhému 
jamu kope

Ikar, 2022
Predstavte si, že vám zazvoní telefón… 

a druhá strana nepovie nič iné okrem „Máš 
hodinu života”. Spojenie sa preruší. Je to nejaký 
kanadský žart? Omyl? Nesprávne číslo? V tej 
chvíli vás zaleje hrôza, panika a des. Vrah sliedi 
v okolí, čaká a usilovne pracuje na tom, aby do 
hodiny splnil svoju hrozbu. Ale prečo to robí? 

Všetky obete, ktoré povestný telefonát 
obdržali naozaj do hodiny umierajú a polícia 
je v koncoch. Vrah si totiž neudržiava 
majstrovský náskok len pred obeťami, ale aj 
pred bezradnými členmi policajného zboru. 
Chýba motív, stopa aj samotné podozrenie. 
Hodina strachu je dlhá ako celý život. Per-

fektný vyšetrovateľský tím na čele s protagonist-
kou Helen nasadí diabolské tempo a konečné 
odhalenie vraha sprevádza mnoho prekvapení 
a neočakávaných zvratov. 

KNIŽNÉ TIPY

JESEŇ KLOPE NA DVERE, 
VEZMITE DO RUKY TÚ 

SPRÁVNU KNIHU
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FOTO: Metropolitný orchester Bratislava

Pri zrode myšlienky venovať je-
den z koncertov Metropolitného 
orchestra Bratislava hudobným 
skladateľom židovského pôvodu 
stálo zistenie, že mnohí obľúbení 
autori operiet a zábavnej hudby 
z prelomu 19. a prvej polovice 20. 
storočia pochádzali práve z tejto 
národnostnej menšiny a boli for-
movaní jej prostredím.

Časť z nich bola vo svojej dobe 
taká populárna, že ani nacistické 
represie a útlak zo strany obyva-
teľstva pre nich nepredstavovali 
životnú hrozbu. Naopak, niektoré 
ich diela sa pre neutíchajúci záujem 
publika dostali na výslnie.

Aj keď táto skutočnosť 
zverstvá páchané vtedajším re-
žimom nezmení, odzrkadľuje to 
skutočnosť, ako veľmi ich hudba 
ovplyvňovala aj vtedajších vrchol-
ných predstaviteľov politického 
a verejného života.

Metropolitný orchester, ktorý sa 
pred pár mesiacmi presťahoval do 
Petržalky, uviedol atraktívny výber 
z tvorby autorov ako Johann 
Strauss, Emmerich Kálmán, 
Franz Lehár, Paul Abrahám, 
Leo Fall, Oscar Straus a ďalších 
s veľkým úspechom v stupavskej 
synagóge.

Repríza výnimočného koncertu 
Operetné melódie židovských 
skladateľov sa uskutoční 20. no-
vembra v samosprávnom Dome 
kultúry Zrkadlový Háj.

VIANOČNÁ 
ČEREŠNIČKA NA TORTE

Posledným tohtoročným kon-
certom známeho hudobného telesa 
v najľudnatejšej mestskej časti bude 
18. decembra Veľký vianočný 

koncert za účasti Opera trio, ktoré 
sa zviditeľnilo aj v súťaži Česko-
Slovensko má talent. Ako sólista 
sa predstaví i dlhoročný koncertný 
majster a umelecký vedúci orchestra 
Peter Uličný.

Repertoár formácie, ktorá na 
scéne pôsobí viac než dekádu, 
tvoria známe operné árie v troj-
hlasnej úprave, operety a skladby 
pop music upravené do operných 
aranžmánov. Zaujímavosťou je, 
že od svojho založenia pôsobí 
skupina v nezmenenej zostave – 
Tünde Kevická, Katalin Kollár 
a Andrea Kovács Nagy.

Na vianočnom koncerte tak 
odznejú napríklad slávne klasické 
skladby od Straussa, Lehára, 
Pucciniho, Dvořáka či Leroya 
Andersona.

LÚKY V KOMUNITNOM 
DUCHU

V druhom petržalskom 
samosprávnom Dome kultúry 
Lúky sa zase 22. novembra môžu 
záujemcovia tešiť na jedinečný 
hudobný zážitok s názvom BUB-
NOVAČKA ORCHESTRA 
s Rytmika.sk. 

Podujatie v spolupráci s OZ 
ZVUKY CEZ RUKY prinesie 
interaktívnu produkciu pod 
vedením skúsených dirigentov 
z Rytmika.sk a La3no Cubano. 
Jeho tvorcovia odkazujú, že 
účastníci nemusia mať žiadne hu-
dobné skúsenosti ani extra talent. 
Stačí len prísť a uplatniť rytmus 
ukrytý v nich samých, pričom si 
môžu priniesť aj vlastné bubny 
a perkusie.

Dva koncerty slávneho orchestra, turnaj v stolnom tenise s novým bezbariérovým 
vstupom alebo zbierka pre ľudí a rodiny v núdzi. Zelené sídlisko žije a pomáha.

LÍSTKY I BEZPLATNÉ 
VSTUPY na tieto a mnohé ďalšie 
koncerty alebo podujatia nájdete 
na webe KZP.sk alebo prostred-
níctvom siete Ticketportal.

V piatok 25. novembra od 
16:00 plánujú Kultúrne zaria-
denia Petržalky aj slávnostné 
rozsvietenie okolia Domu 
kultúry Lúky počas SUSED-
SKÉHO LAMPIÓNOVÉHO 
SPRIEVODU. 

Účastníci si môžu priniesť 
vlastné lampióny alebo si ich vyro-
biť priamo na mieste v tvorivých 
dielňach. Samotný sprievod začína 
o 17:30 a záver akcie spestrí detská 
diskotéka. 

V rovnaký deň od 18:00 pokra-
čuje aj obľúbená PETRŽALSKÁ 
KOMUNITNÁ ŠPORTOVÁ 
LIGA V STOLNOM TENISE 
v telocvični Domu kultúry Lúky 
aj s užitočnou novinku – novým 
bezbariérovým vstupom. 

Patronát nad podujatím pre-
vzala slovenská stolnotenisová 
legenda Alica Grofová-Chlade-
ková. Prihlásiť sa môže naozaj 
každý, a to najneskôr do 23. 
novembra do 15:00 na e-mailovej 
adrese dana.fabryova@kzp.sk.

POMOC ĽUĎOM 
A RODINÁM V NÚDZI

Petržalčania už nespočetnekrát 
ukázali, že majú veľké srdcia 
a v závere ďalšieho náročného roka 
môžu opäť podať pomocnú ruku 
tým, ktorí ju potrebujú najviac. 

Počas ZBIERKY PRE ĽUDÍ 
A RODINY V NÚDZI, ktorá 
prebieha každý pracovný deň od 
9:00 do 15:00 až do 16. decembra 
(vrátane), zamestnanci Domu 
kultúry Lúky radi príjmu nové 
alebo nepoužité uteráky, ponožky 
či bielizeň pre občianske združenie 
VAGUS a neziskovú organizáciu 
DEPAUL SLOVENSKO, ktoré 
sa starajú aj o našich spoluobčanov 
bez strechy nad hlavou.

Druhá časť zbierky bude patriť 
práve rodinám a predovšetkým 
deťom. Rozžiariť svetielka radosti 
v ich očiach môžete darovaním 
nových a nepoužitých školských 
potrieb, hračiek, kníh, vianočných 
ozdôb či akýchkoľvek vhodných 
darčekov pod stromček. V mene 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
vám vopred ďakujeme.

Kultúrne zariadenia Petržalky

KULTÚRA

ZÁVER KULTÚRNEHO ROKA 
V PETRŽALKE PATRÍ HUDBE, 
ŠPORTU I DOBROČINNOSTI



21

Futbalové ihrisko Vavilovova s novým trávnikom. | FOTO: Ivana Vrabľová

FOTO: FC Petržalka

FC Petržalka sa po 
nevydarených týždňoch 
pod novým trénerom 
dostáva do správneho 
tempa.

Po triumfoch nad Trebišovom, 
Dolným Kubínom, Púchovom 
a rezervou Slovana sa bielo-čierni 
vyšvihli z poslednej priečky dru-

holigovej tabuľky do jej stredu. 
Na štvrtú Myjavu strácali 
v čase uzávierky novín Naša 
Petržalka už iba šesť bodov.

Výraznú zásluhu na zno-
vuzrodení Petržalčanov má kouč 
Alexander Zachariáš, ktorý ku 
kormidlu zasadol počas septembra. 

„Chceli sme chalanov správne nabu-
diť. Hovorili sme im, že určite nie sme 
mužstvo, ktoré by patrilo na posledné 
miesto tabuľky. Vieme, že káder má 
na viac a musíme to zlomiť,“ uviedol 
Zachariáš po októbrovom triumfe 
3:0 nad Trebišovom.

Práve v dueli proti východnia-
rom po 358-dňovej pauze nastúpil 
prvýkrát v súťažnom zápase po 
vážnom zranení brankár Vadim 
Ševčuk. 

Ako aj uvádza web FC Petr-
žalka, už vlani, po operácii roztrh-
nutého predného krížneho väzu 
Ševčuk s presvedčením v hlase 
tvrdil, že neklesá na duchu a bude 
na sebe pracovať ešte viac ako 
kedykoľvek predtým, aby sa vrátil 
oveľa silnejší. Po takmer roku sa 
tak skutočne stalo a odmenou bola 
vychytaná nula, pre petržalskú 
obranu vôbec prvá v sezóne.

„Mám za sebou veľmi ťažký rok. 
Prežil som náročné obdobie. Najskôr 
operácia, po nej rehabilitácia, v mojej 
krajine vypukla vojna… Trpezlivo som 
čakal na vytúžený deň, kedy sa budem 
môcť znovu postaviť medzi žrde. Som 
rád, že som sa mohol vrátiť a pomôcť 
mužstvu k výhre a k trom bodom,“ 
uviedol šťastný Ševčuk po víťaz-
nom stretnutí.

Dávid Pavlík

Petržalská samospráva 
a futbalisti ukázali, ako sa 
šetria peniaze i príroda.

Futbalové ihriská na Vavi-
lovovej a Pankúchovej ulici 
sa dočkali vytúženej výmeny 
povrchu, ktorý realizovala 
mestská časť Bratislava-Petr-

žalka v spolupráci s jej najväčším 
futbalovým klubom.

Na oboch športoviskách bol 
osadený umelý trávnatý koberec, 
ktorý ešte pred pár mesiacmi 

slúžil profesionálnym futbalistom 
FC Petržalka. Keďže bol vo 
výbornom stave, pre účely rekre-
ačných športovísk je stále viac než 
vhodný.

Samospráva sa aj takýmto 
spôsobom snaží šetriť peniaze 
a správať sa čo najviac ekologicky.

Súčasťou obnovy oboch ihrísk 
bolo aj osadenie bránok z dielne 
petržalských makačov, čiže údržby 
miestneho úradu a v neposlednom 
rade i vybudovanie nových manti-
nelov na ihrisku Pankúchova.

Dávid Pavlík

Aj petržalské nádeje 
hľadali priateľstvá 
a partnerstvá pre väčšiu 
pohodu myslí. 

Hádzanársky oddiel ŠKP 
Bratislava športom podporuje 
nielen telesné, ale aj duševné 
zdravie detí.

Ešte 20. októbra usporiadali 
predstavitelia klubu prvý turnaj 
v minihádzanej v rámci projektu 
Športom za duševné zdravie 

detí, ktorý sa uskutočnil v hale 
Domu športu.

Medzi deťmi z 1. až 4. ročníka 
základných škôl boli aj žiaci 
petržalských škôl na Gercenovej 
a Záporožskej ulici. 

Turnaja sa celkovo zúčastnilo 
130 mladých hádzanárov a há-
dzanárok, pričom bez ohľadu na 
výsledok bolo hlavným cieľom 
nabrať nové skúsenosti a najmä 
nájsť si nových kamarátov.

Dávid Pavlík

DVOJICA IHRÍSK VO VYNOVENOM 
ŠATE. POMOHOL “RECYKLOVANÝ” 
TRÁVNIK

ŠPORT
ŠP

O
RT

PETRŽALSKÍ 
FUTBALISTI KONEČNE 
NA VÍŤAZNEJ VLNE

ŠP
O

RT
ŠP

O
RT

ŠPORTOM A HÁDZANOU AJ ZA 
DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

NOVEMBER 2022
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Piknikové stoly na Röntgenovej. | FOTO: Alena Potočárová

INZERCIA

HRAČKÁRSTVO A POŽIČOVŇA HRAČIEK

 DREVENÉ HRAČKY
 KNIHY PRE DETI

 KREATÍVNE POTREBY

 Strečnianska 9, Bratislava V
Po-pia 10-18 hod., so 9-12 hod.

www.hrajka.sk

JESENNÉ DOBROTY 
NA ŠEVČENKOVEJ
Učiteľský zbor petržalskej 
verejnej škôlky priniesol 
v spolupráci s rodičmi 

deťom vitamíny, zábavu aj 
vedomosti.

Materské a základné 
školy v správe mestskej časti 
Bratislava-Petržalka nelenia 

ani v závere roka. Výsledkom je 
množstvo aktivít, ktorými edukujú 
svojich žiakov aj ich rodičov.

Výnimkou nie je ani naša 
Materská škola Ševčenkova 
35, ktorá využila jesenné obdobie 
naplno. V čase hýriacom farbami či 
padajúcim lístím bolo hlavnou té-
mou chutné ovocie a tiež rozličné 

druhy zeleniny. Práve vitamínovým 
bombám venovali detičky spoločne 
s učiteľkami niekoľko dní. 

Nechýbali spoločné rozhovory, 
ani kreatívne činnosti ako vystriho-
vanie, nalepovanie či maľovanie. 

Vyvrcholením ovocno-zelenino-
vých dní bolo príjemné popolud-
ňajšie stretnutie učiteliek, detí a ich 
rodičov v priestoroch škôlky. Stoly 
sa doslova prehýbali pod dobro-
tami priamo zo záhradky.

Deti spoločne s učiteľkami pri-
pravili chutné dobroty z rôznych 
druhov ovocia a zeleniny, ktoré sa 
pod ich šikovnými rúčkami preme-
nili na sovičky, ježkov či dopravné 
prostriedky.

Činili sa aj mamičky malých 
Petržalčiat, ktoré napiekli všako-
vaké ovocné koláče a pridali tiež 
zdravé zeleninové pomazánky.

Dávid Pavlík

Najväčšia mestská časť Slovenska je plná inšpiratívnych obyvateľov, ich nápadov a aktivít. Dajte 
nám na e-mail noviny@petrzalka.sk vedieť o tých vašich a nabudúce o vás radi napíšeme tiež. NOVÉ KRÚŽKY 

A AKTIVITY NA 
GESSAYOVEJ
Pre deti a mládež si 
zmysluplné využitie 
voľného času pripravila aj 
rozpočtová organizácia 
magistrátu.

Centrum voľného času na 
Gessayovej ulici, ktoré zriaďuje 
Hlavné mesto SR Bratislava, funguje 
už viac ako 30 rokov. Aj v týchto 
mesiacoch však jeho zamestnanci 
pracujú na doplnení programu a po-

nuky krúžkov. Modernizáciou 
prechádza tak samotná budova 
centra či interiér.

Práve v ňom si deti užívajú 
novembrovú fotograficko-vý-
tvarnú súťaž Ako sa vidím ja. 
Počas decembra ich i návštev-

níkov centra zase čaká vianočný 
punč pretkaný tradičnými zvykmi 
a poverami.

Novinkou v ponuke sú do-
obedné aktivity s názvom V izbe 
starých mám určené pre triedy 
základných škôl. Zaujímavých 
inovácií sa dočkala aj ponuka krúž-
kov, v rámci ktorých sa deti môžu 
premeniť na mladých dizajnérov či 
módnych návrhárov. 

V ich poobedňajšej ponuke sú 
naďalej k dispozícii známe stálice 
ako keramické dielne, práce so 
zvieratkami a aktivity pre najmen-
ších. Vybrané miesta v krúžkoch 
sú voľné aj počas novembra. Viac 
informácií nájdete na webe CEN-
TRUMVOLNEHOCASU.eu.

Dávid Pavlík

PIKNIK NA 
RÖNTGENOVEJ
Aj Petržalčania môžu 
požiadať o ďalšie 
komunitné granty 

a rozhýbať tak život 
vo svojom okolí.

V petržalskej časti Dvory 5 
pribudla vďaka iniciatíve aktívnej 
komunity Petržalčanov dvojica 
piknikových stolov so sedením. Fi-
nancovanie úspešného projektu sa 
podarilo vďaka schváleniu žiadosti 
o grant v rámci Nadácie mesta 
Bratislavy.

Obyvateľov motivovala 
skúsenosť zo zahraničia, kde 
sa piknikové stoly a pose-
denie tešia popularite aj na 
rušných sídliskách alebo vo 
vnútroblokoch.

Lavičky so stolmi pribudli 
v dvoch lokalitách - v blízkosti 
Petržalského korza pri kostole 
Povýšenia Svätého Kríža na Da-
liborovom námestí a neďalekom 
vnútrobloku medzi Röntgenovou 
ulicou a Zadunajskou cestou. 

Práve tam sa úspešne uskutočnil 
aj prvý spoločný piknik pre miest-
nych obyvateľov. 

KOMUNITA / INZERCIA
KO
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ITA

PETRŽALKA ŽIJE! UKÁŽTE TO MESTU A SVETU SPOLU S NAMI AJ VY
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Piknikové stoly na Röntgenovej. | FOTO: Alena Potočárová

SUDOKU: Dve logické hry na vycibrenie mozgových závitov pripravila na žiadosť členov Petržalskej klubovne aktívnych seniorov redakcia novín Naša 
Petržalka. Prajeme príjemné lúštenie a nezabudnite nám dať vedieť na e-mail noviny@petrzalka.sk, či sa vám táto novinka páčila.

Najväčšia mestská časť Slovenska je plná inšpiratívnych obyvateľov, ich nápadov a aktivít. Dajte 
nám na e-mail noviny@petrzalka.sk vedieť o tých vašich a nabudúce o vás radi napíšeme tiež. 

V prípade, že máte nápady na 
zlepšenie alebo rozšírenie existu-
júceho sedenia, alebo sa chcete 
poradiť, ako o grant požiadať, 
neváhajte napísať na e-mail 
pikniknasidlisku@gmail.com.

Dávid Pavlík / Petržalský 
mládežnícky parlament

IĽJUŠINOVA 
S OCENENÍM 
V SNAHE POMÔCŤ 
MATKE PRÍRODE
Deti sa vďaka aktívnym 
učiteľom oboznámili 
s komplexnými 
problémami modrej 
planéty. 

Európska platforma eTwin-
ning už roky pomáha realizácii 
medzinárodných školských pro-

jektov. Táto komunita škôl starého 
kontinentu umožňuje spájať sa ich 
členom na diaľku, a to najmä vo 
virtuálnom priestore.

Vytvára tak nové a zaujímavé 
partnerstvá i priateľstvá, ktoré 
sa však často menia aj na osobné 
vzťahy.

V 17. ročníku súťaže o najlepšie 
eTwinningové projekty tentokrát 
obsadilo prvé miesto vo svojej 
kategórii aj petržalská verejná Ma-

terská škola Iľjušinova 1 na 
čele s jej učiteľkami Michae-
lou Rumankovou a Boženou 
Beníkovou.

Slávnostné odovzdávanie 
cien sa uskutoční na decem-

brovej konferencii pre riaditeľov 
zúčastnených škôl v Bratislave. 
Detičky v projekte riešili problé-
mové situácie, robili experimenty, 
bádali, porovnávali, ale aj tancovali, 
spievali, maľovali a tvorili.

V rámci projektu sa tiež oboz-
námili s ekosystémom, znečistením 
ovzdušia, lesov, morí a oceánov, 
vesmírom a dopravou budúcnosti 
a z detskej perspektívy diskutovali, 
ako pomôcť planéte Zem.

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

Výhercom tajničky z čísla 
9/2022 sa stáva lúštiteľka Mária 
Valentová.

V novembrovej tajničke hráte 
s vydavateľstvom Slovart o knihu 
pre fanúšikov historických ro-
mánov s názvom Biela Kráľovná, 
z ktorej pochádza text tajničky. 
Držíme palce!

„Mám na sebe cestovný plášť, 
v ruke držím skrinku so šperkami 
a spolu s mojimi dcérami čakáme 

pri okne...“
(dokončenie je v tajničke)


