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PETRŽALSKÍ ÚRADNÍCI MEDZI NAMI
Referát organizačných vecí Petržalčania takmer nepoznajú. 
Úrad aj samosprávu pritom posúva míľovými krokmi 
vpred. Kto sa za ním skrýva a ako si poradí s blížiacim sa 
referendom? STR. 4 - 6

S NOVÝMI POSLANCAMI V OBÝVAČKE
V októbrových voľbách miestne zastupiteľstvo 
s 33 mandátmi jasne ovládla koalícia strán Progresívne 
Slovensko, Sloboda a Solidarita a Team Bratislava. Zisťovali 
sme, aké sú ich plány. STR. 9

V PETRŽALKE SKONČIA DVE POŠTY
Slovenská pošta koncom minulého roka mestskej časti 
oznámila, že v prvom štvrťroku 2023 zruší až dve zo 
siedmich pobočiek v jej katastri. Ktoré to sú, prečo a dá sa 
s tým niečo robiť? STR. 15

STR. 10 - 11

STR. 2

PAMÄTNÍK ČI PREMENOVANIE? DISKUSIA 
O OSUDE NÁMESTIA TRVÁ UŽ 30 ROKOV

Už 2. apríla 2023 ubehne presne 50 rokov, odkedy komunisti poklepali 
základný kameň výstavby najväčšieho slovenského sídliska. Pád železnej 
opony s panelákmi prežila aj pocta ich silovej zložke.

EDITORIÁL:

ZDRAŽOVANIE A STRAVA 
V ŠKOLÁCH

Nikomu sa nepáči zdražovanie, 
ktoré sa bytostne dotýka každého. 
Ako spotrebiteľa energií, tak pacienta 
v ambulancii. Približne 1 euro za 1 
obed si priplatia aj zákonní zástup-
covia žiakov a detí, ktoré sa stravujú 
v našich školských jedálňach. Mestská 
časť ich prevádzkuje 31, veď obslu-
hujú až 27 materských a 11 základ-
ných škôl v jej správe.

Pýtam sa samej seba ako mamy: 
Dokážem navariť za 1,30 eur? Viem 

navariť každý deň inú polievku a jedlo? 
Budú chutné a vyvážené? Za minulo-
ročné ceny potravín určite NIE. Aj to 
bol dôvod prečo sme pristúpili k zvý-
šeniu príspevku na nákup potravín. No 
tak ako v prípade modernizácie kuchýň 
a jedální či vzdelávania kolegov a kole-
gýň za našu samosprávu platí, že tieto 
peniaze sa budeme snažiť premeniť na 
to najlepšie a našim deťom variť chut-
nejšiu, pestrejšiu a vyváženejšiu stravu 
z regionálnych surovín.

Andrea Garanová
poverená vedením oddelenia školstva

MiÚ Petržalka
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PETRŽALKA 2022 OČAMI MATRIKY: ZELENÉ
SÍDLISKO LÁKA AJ ĽUDÍ ZO ZAHRANIČIA
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So začiatkom nového roka sa spája aj bilancovanie toho 
minulého. V redakcii Našej Petržalky sme sa preto i vďaka 
spolupráci s petržalskou matrikou rozhodli sprostredkovať 
niekoľko zaujímavých údajov, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvnili životy mnohých Petržalčanov a Petržalčaniek.

Údaje z minuloročného sčítania 
hovoria, že počet Petržalčanov narás-
tol zo 104 112 na rovných 114 000 
obyvateľov s trvalým pobytom.

Hoci v porovnaní s rokom 2021 
počet narodených detí v najľud-
natejšej mestskej časti klesol 
z 2914 na 2611, potešujúcou sprá-
vou je, že úmrtnosť poklesla tiež 
- až o 231 osôb. A tak sa mnohé, 
nielen petržalské páry, mohli tešiť 
z 1348 chlapcov a 1263 dievčat. 
Až 56 dvojíc pritom z pôrodnice 
odchádzalo s dvojičkami a jedna 
dokonca s trojičkami.

„Nie všetky deti narodené na 
Antolskej však žijú v Petržalke,“ upo-
zorňuje vedúca miestnej matriky 
a ohlasovne pobytov Ilona Kraic. 
„Na trvalý pobyt u nás bolo prihlásených 

iba 1208 detí narodených v roku 
2022,“ dodáva. Pri pohľade na 
údaj z roku 2021 (1274) tak ide 
o mierny pokles, no napriek 
tomu mestská časť uvítala sláv-
nostným obradom do života až 

270 z nich.
Petržalská matrika tiež zazna-

menala zvýšený záujem o sobáše. 
Zatiaľ čo v roku 2021 ich bolo 
273, v minulom roku oddali 
petržalské matrikárky a poslanci 
336 párov. Väčšina uprednostnila 
úradný sobáš v obradných sieňach 
alebo na obľúbených exteriérových 
miestach Petržalky, akými sú 
Aušpic, AuCafe, Rivers Club alebo 
už tradične romantický Sad Janka 
Kráľa.

Sobášilo sa aj cirkevne, a to v 21 
prípadoch. Sobáš s cudzincom 
malo zase 45 snúbencov. A príjem-
ným oživením bola tentokrát jedna 
zlatá svadba, na ktorej si páry 
obnovili manželské sľuby po 50 
rokoch spolunažívania.

Zaujímavosťou je aj sku-
točnosť, že o bývanie v zelenej 
Petržalke javí záujem čoraz viac 
cudzincov. K trvalému pobytu sa 
v súčasnosti hlási až 3604 z nich. 
Podľa vedúcej matriky je za tým 
zvýhodnenie Petržalčanov v čoraz 
väčšom počte oblastí. Za azda 
najpríťažlivejšie Kraic považuje 
bezplatné parkovanie či možnosť 
100-eurového príspevku pri naro-
dení dieťaťa.

Silvia Šimeková
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VEĽKÁ ŠTATISTIKA ZO ŽIVOTA 
PETRŽALKY ZA ROK 2022

SOBÁŠE

NARODENIA

NAJČASTEJŠIE MENÁ DETÍ 

NEZVYČAJNÉ 
MENÁ DETÍ 

NAJOBĽÚBENEJŠIE MIESTA NA SOBÁŠE
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FOTO: Ivana Vrabľová

Vizualizácia projektu športovej haly. | FOTO: Ing. arch. V. Talaš, Ing. Ľ. Šírová, Ing. P. Brisuda

ŠPORTOVÁ HALA -  BRATISLAVA PETRŽALKA, PANKÚCHOVA ULICA

Ing. arch. V.Talaš, Ing.Ľ Šírová, Ing.P.Brisuda                 
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VARIANT 2.1.1 - VIZUALIZÁCIA

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA

Futsal, florbal, tanec, 
cvičenie, bojové športy 
či rôzne športové kurzy. 

Aj to ponúkajú 
širokej verejnosti 
dve telocvične 
samosprávneho 
zariadenia.

Po 24. februári 2022 sa petržal-
ská športová hala na Prokofievovej 
ulici aj vďaka pomoci Dobro-
voľnej civilnej ochrany (DCO) 
pretvorila pod taktovkou mestskej 

časti Bratislava-Petržalka na 
dočasnú ubytovňu pre odídencov 
z Ukrajiny. Nikto vtedy nepredpo-
kladal, že vojna potrvá tak dlho. 

Aj z tohto dôvodu sa dočasná 
ubytovňa presunula do náhrad-
ných priestorov na Kopčianskej 
ulici, športová hala tak slúži 
opäť svojmu pôvodnému účelu. 
A keďže s novým rokom si viacerí 
dávajú rôzne predsavzatia, ob-
zvlášť tie športové, mestská časť 
sa rozhodla ponúknuť jej priestory 
na krátkodobý prenájom. Hlásiť 
sa o priestory malej a veľkej telo-
cvične môžu skupiny i jednotlivci. 

Samospráva ponúka hneď 
niekoľko voľných termínov, ktoré 
si vyznávači športu majú možnosť 
rezervovať za zvýhodnenú cenu. 
Stačí do utorka 31. januára do 
12:00 doručiť žiadosť o prenájom 
elektronicky na e-mail, poštou 
alebo osobne na podateľňu Miest-
neho úradu Petržalka.

Všetky potrebné informácie 
vrátane cenníka a dostupných ter-
mínov záujemcovia nájdu na webe 
PETRZALKA.sk/prokofievova. 

Silvia Šimeková

Koncom roka 2021 vypísalo 
Ministerstvo investícií, regi-
onálneho rozvoja a informa-
tizácie SR (MIRRI) výzvu na 
multifunkčné športové haly s dotá-
ciou do 1,2 milióna eur. Kľúčovou 
podmienkou bolo právoplatné 
stavebné povolenie, na ktorého 
získanie stanovilo šibeničný termín 
– 30. jún 2022.

Do projektu sa zapojila aj 
petržalská samospráva. Ako 
uvádza vo svojom facebooko-
vom príspevku starosta Ján 
Hrčka, primárnym dôvodom 
bola absencia športovej haly 
pre loptové hry v Petržalke. 

„V celej Petržalke nie je jediná 
jedna hala, ktorá by spĺňala súťažné 
parametre pre basketbalistov, volejbalis-
tov, hádzanárov, florbalistov, futsalistov,“ 
napísal. To má za následok ces-
tovanie športovcov na oficiálne 
zápasy mimo Petržalky, vysvetľuje 
ďalej Hrčka.

Hoci sa samospráve ako jednej 
z mála stavebné povolenie v poža-
dovanom termíne podarilo získať, 
problém nastal ešte na júnovom 

zasadnutí bývalého miestneho za-
stupiteľstva. Vtedajší poslanci totiž 
zo strany miestneho úradu neboli 
o zámere výstavby dostatočne in-
formovaní. Rovnako sa dopytovali 
na rekordne rýchly termín vybave-
nia stavebného povolenia.

Za týmto mlčaním pritom 
podľa slov starostu stála iba 
snaha o zabránenie účelového 
predlžovania stavebného a územ-
ného konania tretími stranami. 
Argument väčšina akceptovala 
a spolufinancovanie vo výške pol 
milióna eur v prípade podania 
žiadosti o dotáciu napokon prešlo. 
Potrebný zvyšok prostriedkov mal 
byť financovaný z úveru.

Objavil sa ale aj ďalší kameň sváru 
– kde bude nová hala stáť. Pôvodný 
zámer umiestniť budovu na škol-
skom dvore medzi dvoma budovami 
školy časť miestnych odmietla. 

Vtedajší poslanci tak na septem-
brovom zastupiteľstve nakoniec 
rozhodli aj o schválení argumentu 
z petície, ktorá navrhuje kompromis 
v podobe zabezpečenia vstupu do 
športovej haly rovno oproti bi- 

krosovej cyklistickej dráhe PumPark 
Petržalka pri Starohájskom lesíku.

A aký je aktuálny stav? Zmluva 
na zhotovenie multifunkčnej 
športovej haly Pankúchova bola 
podpísaná ešte koncom roka 2022. 
Rovnako už na účte mestskej časti 
pristála účelová dotácia vo výške 
1,2 milióna eur. Teraz je teda lop-
tička na strane nových poslancov 
miestneho zastupiteľstva.

Buď projekt podporia a roz-
hodnú o krytí i forme potrebnej 
spoluúčasti, alebo zamietnu. 
V prípade prvej možnosti majú 
okrem pôvodne schváleného úveru 
možnosť zapojiť aj rezervný fond.

Keďže však na decembrovom 
zastupiteľstve poslali samosprávu 
do rozpočtového provizória, 
najskôr musia na najbližšom 
zasadnutí, ktoré je naplánované na 

14. februára, rozpočet na rok 2023 
schváliť. Bez neho totiž Petržalka 
nemôže realizovať investície.

„Termíny takýchto veľkých staveb-
ných projektov sú šibeničné, nehovoriac 
o dnešnej dobe výpadkov materiálov 
a zdražovania. Ak sa do realizácie 
nepustíme v najbližších týždňoch, určite to 
nebudeme vedieť stihnúť a dotáciu budeme 
musieť vrátiť,” upozorňuje Hrčka.

O novej verejnej športovej hale 
v Petržalke s aktuálnou hodnotou 
cez 2 milióny eur sa tak rozhodne 
čoskoro. Najväčšou otázkou ale 
ostáva, či mestská časť kvôli ne-
schválenému rozpočtu dokáže spl-
niť upravené podmienky MIRRI 
a dotáciu na výstavbu projektu 
minúť i vyúčtovať najneskôr do 
31. decembra 2023.

Silvia Šimeková

Dotáciu vo výške 1,2 milióna eur od ministerstva 
Veroniky Remišovej má už Petržalka na účte. 
Financovanie potrebnej spoluúčasti i s rozpočtom však 
musí odobriť nové zastupiteľstvo.
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PETRŽALKA PONÚKA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM ŠPORTOVEJ HALY 
PROKOFIEVOVA. ŽIADOSTI JE MOŽNÉ POSLAŤ DO 31. JANUÁRA

OSUD DVOJMILIÓNOVEJ MULTIFUNKČNEJ HALY NA PANKÚCHOVEJ JE 
V RUKÁCH MIESTNYCH POSLANCOV. ROZHODNÚŤ BY MALI NA VALENTÍNA

JANUÁR 2023
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Zľava Janka Hokina, Alžbeta Neuschlová a Dominika Lieskovcová. | FOTO: Ivana Vrabľová

Zorganizovať dôležité 
stretnutia a zákonom stanovené 
demokratické procesy v najľud-
natejšej mestskej časti Slovenska 
nie je vždy, ako sa hovorí, med 
lízať. Taká príprava októbrových 
regionálnych volieb kolegyniam 
zabrala štyri mesiace. Bežne napíšu 
20-stranovú zápisnicu zo zasad-
nutia miestneho zastupiteľstva, čo 
sa rovná slušnej bakalárskej práci. 
Pritom dbajú na precíznosť faktov 
a nestrannosť vo vyjadrovaní. 
Skvelé organizačné schopnosti sú 
jednoducho ich neoddeliteľnou 
vlastnosťou.

Vedúca referátu Alžbeta 
Neuschlová ale tvrdí, že 
bez zohraného kolektívu 
a tímovej práce by to nešlo. 
„Všetky sa snažíme byť empatické, 

proklientské a vyhovieť občanom, ale 
pri množstve práce, ktorú zastrešujeme, 
je veľmi dôležité určiť si hranice,” tvrdí 
aj v mene svojich štyroch kolegýň, 
z ktorých sa každá venuje svojej 
vlastnej agende.

Čo vás priviedlo k vašej aktu-
álnej práci vedúcej na úrade?

AN: Vždy som mala ambíciu 
pracovať vo verejnej správe, čo 
sa mi podarilo hneď po skon-
čení vysokej školy. Sklony viesť 
a motivovať ľudí okolo sa u mňa 
prejavovali už počas štúdia. Bola 
som predsedníčkou triedy aj vedú-

Ak ste sa niekedy 
zamýšľali nad tým, kto 
stojí za organizáciou 
všetkých volieb, rokovaní 
úradníkov či poslancov, 
ale aj za spracovaním 
schválených návrhov 
a zápisníc zo zastupiteľstiev, 
nie je to nik iný ako 
kolegyne z Referátu 
organizačných vecí 
Miestneho úradu 
Petržalka.

cou projektového tímu. Moje prvé 
pracovné kroky v tomto smere 
viedli na ministerstvo vnútra, ale 
popravde som sa nenašla veľmi 
v problematike, ktorú som den-
no-denne riešila. A čo bolo horšie, 
nestotožnila som sa ani s vedením 
oddelenia, na ktorom som praco-
vala. Po tejto skúsenosti som si 

hovorila, že ľudí je určite možné 
viesť aj lepším spôsobom. 

Čo si môže bežný občan pred-
staviť pod „organizáciou vecí”?

AN: Náš referát sa venuje trom 
veľkým agendám. Prvou z nich je 
organizácia zasadnutí miestnych 
rád, komisií a zastupiteľstiev. 
Druhým veľkým okruhom je 

organizácia všetkých druhov volieb 
alebo referend. No a nesmie chýbať 
administratívna zložka, ktorá za-
hŕňa vyhotovovanie a zverejňovanie 
povinných dokumentov, akými 
sú verejné a dražobné vyhlášky 
či žiadosti o udelenie štátneho 
občianstva. Vedieme tiež centrálnu 
evidenciu žiadostí o sprístupnenie 
informácií, takzvané 211-tky, 

TÉMA

PETRŽALSKÍ ÚRADNÍCI MEDZI NAMI:

TÍ, KTORÍ POMÁHAJÚ POSÚVAŤ SAMOSPRÁVU VPRED
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Rokovanie poslancov počas miestneho zastupiteľstva v Dome kultúry Zrkadlový háj. | FOTO: Ivana Vrabľová

a zabezpečujeme doručovanie pošty 
osobám s trvalým pobytom na obci 
bez konkrétnej adresy.

Len nedávno sa konali spo-
jené komunálne voľby, ktoré 
dali organizačne zabrať nejed-
nej samospráve a už o pár dní 
nás čaká referendum. Zdá sa, 
že sa nezastavíte…

AN: Je pravda, že sme sa 
v poslednom období naozaj 
nezastavili. Vo všeobecnosti trvá 
príprava volieb zhruba štvrť roka, 
pri referende je to o niečo menej. 
Jednoznačne najdlhšie, niekedy aj 
štyri mesiace, strávime prípravou 
komunálnych volieb. Pri nich 
máme totiž povinnosti navyše – 
zabezpečiť registráciu kandidátov 
aj miestnu volebnú komisiu, ktorá 
dohliada na priebeh volieb. 

Celý proces začína momentom, 
kedy sú oficiálne vyhlásené voľby. 
Týmto dňom nám začnú plynúť 

lehoty na zverejňovanie rôz-
nych dokumentov. Prioritne 
zverejňujeme zoznam voleb-
ných okrskov, ktorý sa mení 
v závislosti od druhu volieb. 

Následne existujú dôležité usmer-
nenia pre voličov o spôsobe voľby 
– praktické rady ako môžu požia-
dať o voličský preukaz, prenosnú 
volebnú schránku alebo v prípade 
zahraničných Slovákov odvoliť zo 
zahraničia. Potom začneme komu-
nikovať so školami a dohadujeme 
konkrétne volebné miestnosti v ich 
priestoroch tak, aby sme zaistili 
dobré podmienky tak pre členov 
komisií, ako aj voličov. 

Patrí k týmto podmienkam aj 
bezbariérovosť?

AN: Najmä v poslednej dobe 
ide o naozaj často skloňovanú 
tému v spoločnosti a ide o logickú 
požiadavku imobilných alebo 
starších voličov, na ktorú sa 
snažíme klásť čoraz väčší dôraz. 
Pri našich základných školách, 
ktoré sú od vlaňajška všetky de-
barierizované, sa nám to úspešne 
darí. Ťažšie je to ale so strednými 

alebo súkromnými školami, ktoré 
nezriaďuje Petržalka. No i v tomto 
prípade sa snažíme s partnermi 
hľadať kompromis a reflektovať 
potreby obyvateľov. Ako príklad 
uvediem Súkromnú strednú 
športovú školu M.C. Sklodowskej, 
s ktorou sme po dohode vybavili 
pre referendum volebnú miestnosť 
na prízemie do telocvične a nie na 
tretie poschodie, ako to bolo počas 
komunálnych volieb.

Je problémom dosadiť do 
volebných okrskov dostatočné 
množstvo členov?

AN: Zohnať dobrovoľníkov 
do stoviek komisií vrátane ich ná-
hradníkov je nevyhnutnosťou pre 
hladký priebeh volieb. Ich nábor 
riešime prostredníctvom viacerých 
výziev zverejňovaných na komu-
nikačných platformách mestskej 
časti. V spojených regionálnych 

voľbách sa nám takto podarilo ob-
sadiť všetky pozície od predsedov, 
zapisovateľov, až po náhradníkov, 
k čomu určite dopomohla aj vyššia 
finančná odmena. Všetkých členov 
pred voľbami riadne vyškolíme 
spolu so štatistickým úradom, aby 
neboli hodení do vody, ale rozumeli 
všetkým formalitám, technikáliám 
a hravo zvládli volebný deň.

Ten však nie vždy prebieha 
hladko a riešite problémy na 
strane voličov aj členov komisií 
ad hoc…

AN: Počas volebného dňa sa 
náš referát mení doslova na tele-
fónnu ústredňu, najmä v ranných 
hodinách, kým sa neotvoria 
všetky volebné miestnosti. Celý 
deň sme nepretržite na linke 
a riešime chýbajúce materiálne vy-
bavenie, občerstvenie, nefunkčnú 
techniku, poskytujeme informačný 
servis komisiám alebo zabezpeču-
jeme dohody o vyplatení odmien. 
Nie vždy je to jednoduché. 
Naposledy sme „ťahali” do 5:50 
ráno, kým posledná volebná komi-
sia neodovzdala všetky potrebné 
materiály. No ešte náročnejšia je 
práca s ľuďmi.

Bežne sa stáva, že sa členovia 
komisií nedostavia na čas alebo 
neprídu vôbec – vtedy voláme ná-
hradníkom. A potom sú to z veľ-
kej časti nepripravení voliči, ktorí 
sa domáhajú voľby bez dokladov. 
Nepríjemnú skúsenosť sme zažili 
aj v októbri s voličkou, ktorá 
žiadala odvoliť bez občianskeho 
preukazu a aj napriek konzultácii 
s nami a právnikmi odmietala 
opustiť volebnú miestnosť.

Povinnou jazdou referátu 
organizačných vecí niekoľkokrát 
do roka sú aj pravidelné zasad-
nutia petržalských poslancov na 
miestnych zastupiteľstvách, ktoré 
rozhodujú o ďalšom smerovaní 
mestskej časti prijímaním uznesení. 
Na bezproblémové rokovanie 
sa však treba kvalitne pripraviť. 
Túto agendu v Petržalke zastrešuje 
najmä Janka Hokina.

Na referáte ste si prešli azda 
všetkými úlohami, teraz sa naj-
viac venujete agende miestnych 
zastupiteľstiev. Čo obnáša ich 
príprava?

JH: Samotnému zasadnutiu 
predchádza vyhotovenie pozvánky 

PETRŽALSKÍ ÚRADNÍCI MEDZI NAMI:

TÍ, KTORÍ POMÁHAJÚ POSÚVAŤ SAMOSPRÁVU VPRED
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Októbrové regionálne voľby sa v Petržalke konali až v 96 okrskoch. | FOTO: Ivana Vrabľová

s plánovaným programom. Všetky 
materiály zbierame od kolegov fy-
zicky aj elektronicky a v spolupráci 
s kolegami z referátu komunikácie 
zverejňujeme tam, kde treba, a rov-
nako ich zasielame dotknutým 
adresátom vrátane poslancov. Prí-
pravy obnášajú i materiálno-tech-
nické zabezpečenie – rezerváciu 
vhodných priestorov, zabezpečenie 
online prenosu, vytvorenie pre-
zenčných listín a v prípade dlhšie 
trvajúceho rokovania aj catering.

Poslanci majú medzi sebou 
často výmeny názorov. Ako zvlá-
date takéto situácie?

JH: V tom je čaro zastupiteľ-
stiev – vzájomne diskutovať o rôz-
nych možnostiach a v konečnom 
dôsledku sa uzniesť na spoločnom 
rozhodnutí. Aj preto je pre mňa 
každé jedno rokovanie veľkou vý-
zvou. Reakcie a diskusie poslancov 
či vystúpenia verejnosti veľakrát 
naberú iný spád, aký sme čakali, no 
my musíme napriek tomu zacho-
vať chladnú hlavu a rovnakú mieru 
nestrannosti ku všetkým voleným 

zástupcom Petržalčanov.

Najkratšie na referáte 
pôsobí petržalská úradníčka 
Dominika Lieskovcová, 

ktorá po práci v korporáte presed-
lala práve na organizáciu chodu 
samosprávy.

Na úrade ste nováčik 
a s agendou referátu sa zozna-
mujete postupne. Ako to zatiaľ 
hodnotíte?

DL: Som veľmi vďačná Betke, 
že mi dala na základe výberového 
konania možnosť pracovať pre 
Petržalku. Síce som vyštudovala 
politológiu, no žiadnu skúsenosť 
s danou tematikou som donedávna 
nemala. Prioritne sa venujem 
odchádzajúcej pošte a kontrole 
obsahovej aj formálnej stránky 
materiálov na miestne rady a za-
stupiteľstvá. Tou menej príjemnou 
povinnosťou, ktorá mi nedávno 
prischla, je vytváranie zápisníc 
z týchto stretnutí.

Prečo menej príjemnou?
DL: Moja najdlhšia zápisnica 

zabrala 10 strán, a to bolo zastupi-
teľstvo, ktoré trvalo iba tri hodiny. 
Predstavte si, že musíte preniesť 
osemhodinové zastupiteľstvo 

písomne na papier, to je už trochu 
iná pesnička. Niečo si zazname-
návam už počas rokovania, no nie 
vždy sa mi podarí všetko zachytiť 
v danom momente. Obzvlášť, 
keď poslanci menia za pochodu 
znenie materiálov. Niekoľko 
hodín mi zaberie počúvanie 
nahrávok, aby nič podstatné 
nevypadlo. Pri písaní je dôležité 
aj zjemňovanie hrubších výrazov, 
ktoré občas pri kritike zaznejú.

Naopak, najdlhšie, už 15 rokov, 
pôsobí na petržalskom referáte 
organizačných vecí Monika 
Škamlová, ktorá sa primárne ve-
nuje administratívnej zložke.

Spravujete centrálnu eviden-
ciu – u nás úradníkov obľúbe-
ných – „211-tiek”. Zaujímajú 
sa Petržalčania o svoju samo-
správu aj cez tieto žiadosti?

MŠ: Každý má v zmysle 
zákona 211/2000 právo na 
podanie žiadosti o sprístupnenie 
informácií a verejnosť to aj pat-
rične využíva. A niekedy, žiaľ, aj 
zneužíva. Ako orgán, na ktorý sa 
ľudia obracajú, sme však povinní 
im poskytnúť požadované infor-
mácie. Ak je to v našej kompe-
tencii, tak do ôsmich pracovných 
dní. Tento termín je niekedy pre 
kolegov šibeničný, najmä ak ide 
o komplikovanú tému, ktorá si 
vyžaduje čas na spracovanie.

Na referáte pracuje ako od-
borná referentka už štyri roky aj 
Eva Štefániková. V 2019-tom 
prevzala za svoju nosnú agendu 
poradné komisie zastupiteľstva 
– komunikáciu s ich tajomníkmi 
a predsedami. Asistuje aj pri orga-
nizovaní a príprave zastupiteľstva 
a miestnej rady a spracúvaní zápis-
níc z nich.

Popíšte, čo je na vašej práci 
najzložitejšie.

EŠ: Nemyslím, že je na tejto 
práci niečo ťažké alebo nepreko-
nateľné. Skôr všeobecne v rámci 
úradu chýba viac načúvania 
a možno niekedy aj pochopenia, 
ktoré by mnohokrát prispelo ku 
kvalitnejším pracovným výkonom.

Chod samosprávy si vyžaduje 
doslova nasadenie vo dne v noci 
a práve za tú bezproblémovú časť 

fungovania mestskej časti Petržal-
čania môžu vďačiť aj úradníčkam 
z referátu organizačných vecí. 
Vždy je však čo zlepšovať a ako 
pred voľbami avizoval starosta Ján 
Hrčka, pre svoje druhé volebné 
obdobie – v snahe ešte viac zefek-

tívniť fungovanie úradu – pripra-
vuje ďalšie zmeny štruktúry.

Aj vzhľadom na skúsenosti 
a doterajšiu prácu jeho organizač-
nej zložky by mali prebehnúť bez 
väčších problémov. To však, ako 
vždy, ukáže až samotný proces.

Mária Halašková

TÉMA
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HLADÁME MLADÝCH
HRDINOV A HRDINKY

PR
EPETRŽALKU

STAŇ SA SÚČASŤOU PETRŽALSKÉHO
MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU!

REGISTRUJ SA NA PETRZALKA. SK/PMP LEN
DO 10. FEBRUÁRA A ZLEPŠI PETRŽALKU SPOLU S NAMI...

ZISTI AKO FUNGUJE TVOJA SAMOSPRÁVA
PODIEĽAJ SA NA DÔLEŽITÝCH ROZHODNUTIACH
ORGANIZUJ PODUJATIA A AKCIE
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FOTO: Slovenská asociácia amerického futbalu

Petržalská samospráva sa každý 
rok snaží rozvíjať aktívny život 
svojich rôznorodých komunít. Aj 
prostredníctvom priamej a účelovej 
finančnej podpory rôznych nezisko-
vých organizácií, združení, spolkov, 
športových klubov či fyzických 
a iných právnických osôb, ktoré 
svojimi verejnoprospešnými aktivi-
tami prispievajú práve k lepšiemu 
životu na 150-tisícovom sídlisku.

Peňažné dotácie priamo zo 
svojho rozpočtu mestská časť pre-
rozdeľuje cez viaceré transparentné 
schémy. Aj v roku 2023 môžu zá-

ujemcovia o financie požiadať 
v tradičných termínoch, čiže 
do 15. februára pri dotáciách 
od 2000 do 5000 EUR alebo 
do 31. októbra pri dotáciách do 
2000 EUR.

Podávanie žiadostí 
pritom prebieha výlučne 
elektronicky cez portál 
PETRZALKA.EGRANT.sk. 

Petržalka otvorila svoje dotačné 
schémy aj v čase, kedy ich niektoré 

Mestská časť upokojuje neziskové organizácie, športové 
kluby či dobrovoľníkov a pripomína, že pre podávanie 
ich žiadostí platia pôvodné termíny.

samosprávy kvôli energetickej 
a inflačnej kríze redukujú, alebo 
úplne škrtajú. Zároveň v období, 
kedy mestská časť nemá schválený 
rozpočet pre rok 2023, a teda ani 
potrebné finančné krytie na dotá-
cie pre partnerov.

DRUHÝ POKUS 
VO FEBRUÁRI

Poslanci však jednohlasne 
verejnosť upokojujú, že neskoršie 
schválenie rozpočtu mestskej 
časti v pôvodne navrhovanej či 
pozmenenej podobe dotácie pre 
partnerov neovplyvní.

Podporu verejnoprospešným 
organizáciám deklaruje aj vedenie 
miestneho úradu. Žiadosti o dotácie 
tak môžu záujemcovia posielať ďalej. 

Ako ale upozorňuje vicesta-
rostka Iveta Jančoková (SaS): 
„Prijaté žiadosti dočasne nebudeme 
vyhodnocovať a, samozrejme, do doby 
schválenia rozpočtu na rok 2023 

nevieme zaručiť ani objem 
finančných prostriedkov.“

Loptička je teda na 
strane poslancov, ktorí 
o prípadnom (ne)
schválení rozpočtu 
pre aktuálny rok budú 
opäť rozhodovať 
na najbližšom zastu-
piteľstve, aktuálne 
naplánované na 
14. februára.

NA PENIAZE 
ČAKAJÚ AJ 
ŠPORTOVCI

Pre ilustráciu, len 
v roku 2021 mestská 
časť v spomínanej do-
tačnej schéme sumou 
100-tisíc EUR podporila až 48 
projektov a v uplynulom roku ich 
bolo – aj vďaka navýšeniu o ďal-
ších 40-tisíc EUR – ešte o 16 viac.

Takmer 200-tisíc EUR 
Petržalka v roku 2022 znova 
prerozdelila aj mládeži z desiatky 
najväčších športových klubov 

Petržalčania opäť nájdu všetky potrebné informácie 
na prehľadnom webe. Mestská časť vďaka nemu 
a komunikačnej kampani nemala problém obsadiť 
ani miesta v referendových komisiách.

Vďaka iniciatíve politickej 
strany Smer-SD a jej predsedu 
Roberta Fica čaká plnoletých 
obyvateľov a obyvateľky Petržalky 
s právom voliť do parlamentu ďal-
šie rozhodovanie v referende. 

Hlasovanie o možnosti skráte-
nia volebného obdobia Národnej 
rady Slovenskej republiky sa 
uskutoční v sobotu 21. januára. 
Petržalské volebné miestnosti pre 

pôsobiacich v jej katastri. Na ich 
prípadné schválenie a čerpanie 
v kontexte už podaných žiadostí 
čakajú ich zástupcovia aj v roku 
2023. Podmienkou je však opäť 
prijatie rozpočtu mestskej časti.

Jozef  Rybár

56 volebných okrskov budú tento-
krát otvorené od 7:00 do 22:00. 

Miestny úrad Petržalka pritom 
avizuje, že voličov, ktorí sa 
k referendovým urnám vyberú 
- aj vzhľadom na možnú nízku 
účasť a poučenie z organizačne 
omnoho náročnejších Regionál-
nych volieb 2022 – dlhé rady ani 
komplikácie nečakajú.

POTREBUJETE POMOC 
AŽ K VÁM DOMOV?

Volič v Petržalke môže 
požiadať zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov o hlaso-
vanie mimo volebnej miestnosti 
do prenosnej volebnej schránky 
nasledovne: e-mailom na 
organizacne@petrzalka.sk, tele-

fonicky na číslach 02/68 288 913 
a 02/68 288 808, osobne na 
Miestnom úrade Petržalka alebo 
v listinnej forme na adresu jeho 
sídla najneskôr do piatka 20. janu-
ára v rámci úradných hodín.

„Pre všetkých sme si po úspechu 
v regionálnych voľbách opäť pripravili 
overenú pomôcku – prehľadný web, ten-
tokrát na doméne REFERENDUM.
PETRZALKA.sk, na ktorom nájdete 
všetko podstatné vrátane interaktívnej 
mapy volebných okrskov a miestností 
s možnosťou vyhľadávania podľa adresy 
trvalého pobytu,” uzavrela vedúca 
referátu organizačných vecí miest-
neho úradu Alžbeta Neuschlová.

  Jozef  Rybár

PETRŽALKA PENIAZE NA DOTÁCIE 
NEPLÁNUJE ŠKRTAŤ ANI V ČASE KRÍZY

PO NÁPORE VOLIEB MIESTNY ÚRAD 
AVIZUJE, ŽE REFERENDUM ZVLÁDNE 
BEZ PROBLÉMOV

AKTUÁLNE
AK
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Zástupcovia koalície SaS, Team Vallo a PS. | FOTO: MiÚ Petržalka

Necelé dva mesiace vo funkcii majú za sebou novozvolení 
poslanci a poslankyne petržalského miestneho zastupiteľstva. 
Ako hodnotia priebeh úvodných zasadnutí, ktorým dominovalo 
schvaľovanie rozpočtu? 

Hosťami už 24. dielu podcastu 
Z Petržalskej obývačky boli Tatiana 
Kratochvílová z Teamu Bratislava, 
Adam Sarlós z Progresívneho Sloven-
ska a tiež Richard Vilkus za stranu 
Sloboda a Solidarita. Práve klub zložený 
z trojice strán doslova ovládol októb-
rové voľby, keď obsadil takmer celé 
zastupiteľstvo.

Všetci hostia svorne priznali, že 
povolebné vstávanie prinieslo radostné 
emócie. „Bol som prekvapený a nečakal som 
až taký dobrý výsledok. Na druhej strane, je 
to zaväzujúce. Máme 33 z 35 možných miest 
a pri výsledkoch našej práce sa nemáme na 
koho vyhovárať,“ uviedol Vilkus.

V podobnom duchu reagovala tiež 
Kratochvílová, ktorá je aj v tomto voleb-
nom období pravou rukou bratislavského 

primátora Matúša Valla: „Výsledky boli 
príjemným prekvapením. Je to rozhodnutie 
voličov. Beriem to tak, že ide o vysvedčenie 
za prácu v predchádzajúcom volebnom 
období. Je to však veľká zodpovednosť. 
Budeme sa snažiť dosiahnuť všetko to, čo 
sme avizovali v kampani.“

ROKOVANIA 
O ROZPOČTE 
V PLNOM PRÚDE

Hostia sa nevyhli ani otázke súvisia-
cej s rozpočtom, ktorý Petržalka pre rok 
2023 stále neschválila. Mestská časť sa 
tak aktuálne nachádza provizóriu, po-
dobne ako ďalších 13 mestských častí, 
vrátane samotného mesto Bratislava.

„Nie je pravda, že by sme rozpočet ako 
klub neschválili. Dali sme návrh na jeho 
stiahnutie z programu a napokon sa zaň 
teda ani nehlasovalo. V klube, samozrejme, 
chceme, aby bol rozpočet schválený a smeru-

jeme k tomu. K predloženému návrhu sme 
v decembri mali procesné návrhy. Dôležité 
tiež bolo, že nebol prerokovaný na zasadnutí 
finančnej komisie, z hľadiska odbornosti tej 
najdôležitejšej. Aktuálne ako klub vedieme 
rokovania so starostom Hrčkom a pevne verím, 
že sa nám ich podarí dotiahnuť do úspešného 
konca,“ vysvetlil Adam Sarlós, ktorý 
v petržalskom zastupiteľstva zažíva 
svoju premiéru, podobne ako ďalších 24 
poslancov a poslankýň.

Na slová kolegu nadviazala aj 
Kratochvílová, pre ktorú ide o druhé 
volebné obdobie v pozícii miestnej 
i mestskej poslankyne. „Rozpočtové 
provizórium, v ktorom sa mestská časť ocitla, 
nie je žiadnym strašiakom a využili ho aj 
mnohé ďalšie samosprávy, a to aj v súvislosti 
so zmenou legislatívy z konca minulého roka. 
Ako klub sme požadovali stiahnutie návrhu 
práve v kontexte spomenutých legislatívnych 
zmien,“ tvrdí.

ŠIROKÁ ŠKÁLA 
PRIORÍT

Zástupcovia trojkoalície prezradili 
aj to, ktoré oblasti by pre nich v tomto 
volebnom období mali hrať prím.

„V rámci Progresívneho Slovenska sa 
pri diskusiách často objavujú témy ako 
starostlivosť o zeleň či adaptácia na zmenu 
klímy. Kľúčová je pre nás tiež doprava, jej 
skvalitnenie v meste i mestskej časti. Zabudnúť 
však nechceme ani na kultúru a šport. Mojím 
osobným cieľom je rozbicyklovanie Petržalky,“ 
uviedol Sarlós.

Pre Team Bratislava hrá dôležitú 
rolu verejný priestor. „Veľký dôraz treba 
klásť na jeho údržbu. Ako staršia obyvateľka 
Petržalky vidím potenciál v jeho využití. Ide 
napríklad o petangové ihriská či dopĺňanie 
pingpongových stolov. Rovnako tak môžeme 

efektívnejšie využiť aj priestory školských 
dvorov. Zabudnúť, samozrejme, nemôžeme 
ani na cyklotrasy, parkovanie alebo projekt 
električky,“ prezradila Kratochvílová.

Prelínanie priorít potvrdili aj slová 
zástupcu strany Sloboda a Solidarita. 
„Chceme sa sústrediť na veľké projekty, 
akým je napríklad zjednotenie parkovacej 
politiky na úrovni mesta. Rovnako tak sa 
tešíme na projekt športovej haly na Pankú-
chovej ulici. Pri posune demografickej krivky 
sa tiež musíme sústrediť aj na starších oby-
vateľov, rozvíjať sociálne služby či stacionáre 
pre dôchodcov,“ priblížil Vilkus.

Ktoré z plánov straníckeho troj-
lístka sa podarí Petržalke v spolupráci 
s miestnym úradom pod vedením 
starostu zrealizovať, ukážu najbližšie 
štyri roky. Viac z nich však nájdete 
v najnovšom vydaní podcastu Z petr-
žalskej obývačky.

Z PETRŽALSKEJ 
OBÝVAČKY PRIAMO 
K VÁM

Aj tento článok vznikol v rámci 
komunitného projektu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Z petržalskej 
obývačky. Desiatky podobných 
audio a video rozhovorov nájdete 
na všetkých podcastových platfor-
mách, oficiálnom YouTube kanáli 
@bratislavapetrzalka, ďalších soci-
álnych sieťach samosprávy alebo jej 
webe PETRZALKA.sk.

Dávid Pavlík

Chceme sa 
sústrediť na veľké 

projekty, akým 
je napríklad 
zjednotenie 

parkovacej politiky 
na úrovni mesta. 

Rovnako tak 
sa tešíme na projekt 

športovej haly na 
Pankúchovej ulici.

Z OBÝVAČKY
Z 

O
BÝ

VA
Č

KY

Z PETRŽALSKEJ OBÝVAČKY PRIAMO K VÁM:

NOVÁ POSLANECKÁ POSÁDKA 
PREDSTAVILA SVOJE PLÁNY A VÍZIE

JANUÁR 2023
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Minulý rok napríklad v Starom Meste symbolicky premenovali časť ulice pred ruskou ambasádou. | FOTO: Ivana Vrabľová

Od pádu železnej opony, ktorá lemovala aj hranice najväčšieho 
slovenského sídliska ubehne už 34 rokov. Argumenty pre 

aj proti premenovaniu Námestia hraničiarov zostávajú 
rovnaké.

Gordický uzol. Aj tak by sa dali 
v skratke zhrnúť dekády trvajúce 
snahy časti spoločnosti, aktivistov 
a najmä pozostalých po obetiach, 
ktorým príbuzných vzali príslušníci 
Pohraničnej stráže. 

Desiatky nevinných ľudí 
zomreli násilnou smrťou na 
príkaz komunistického aparátu. 
V tom čase zväčša v rámci le-
gislatívnej defi nície “nelegálny 
pokus o prekročenie štátnej 

hranice.” Nie však smerom do 
Československa, ale z neho do 
zahraničia. Zväčša do Nemecka 
a Rakúska.

Reč je o premenovaní Ná-
mestia hraničiarov. O názve 
z dielne Komunistickej strany 

Česko-Slovenska na počesť 
50. výročia jej ozbrojenej zložky, 
ktorý viac ako štyri dekády trápi 
nielen časť Petržalčanov.

Podľa väčšiny historikov, ktorí 
vyvracajú často prezentovaný 
mýtus, že názov odkazuje na po-
hraničnú službu ako takú bez jeho 
odkazu na tú totalitnú, je možné 
premenovaním aspoň symbolicky 
napraviť krivdy minulosti, aj keď 
odčiniť sa už nikdy nedajú.

Iniciatívu v tomto kontexte víta 
aj staronové vedenie mestskej časti. 
Prvý krok však majú v rukách 
petržalskí poslanci. Opäť, alebo 
presnejšie – stále. A aj keď je ich 
názor zväčša jasný tiež, zďaleka 
nejde o ľahké rozhodnutie.

MALÁ ZMENA, 
VEĽKÁ 
BYROKRACIA

V minulosti sa o premenovanie 
Námestia hraničiarov, napríklad na 
jednoduchý symbolický názov Ná-
mestie obetí hraničiarov, pokúšali 
už viacerí z poslancov.. Ako pre 
Aktuality.sk uviedla bývalá miestna 
poslankyňa Iveta Plšeková, po-
sledný výraznejší pokus o zmenu sa 
datuje do roku 2016.

„Usilovali sme sa o to asi štyri roky, 
návrhy sme dávali opakovane – aj na 
mestskú časť, aj prostredníctvom komisie 
pre názvoslovie ulíc a námestí. Bohužiaľ 
sa nám to nepodarilo, lebo z mestskej časti 
nebola ochota,“ povedala pre spravo-
dajský portál vo februári 2022.

Pravdou však je, že o premeno-
vaní ktorejkoľvek ulice, námestia, 
parku alebo iného verejného 
priestoru v Bratislave rozhodujú 

TÉMA

NÁZOV NÁMESTIA PRIPOMÍNA ZLOČINY TOTALITY.
JEHO PREMENOVANIE VŠAK KOMPLIKUJE BYKROKRACIA

TÉ
M

A
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Väčšine opýtaných nevadí zmena názvu, ale zbytočná byrokracia. | FOTO: Ivana Vrabľová

najskôr poslanci mestských častí, 
ktorých návrh vo finále musia 
odobriť aj ich mestskí kolegovia.

Prečo sa teda doteraz iniciatíva 
časti verejnosti odvolávajúca sa na 
traumu pozostalých po obetiach 
hraničiarov nikdy nepretavila do 
schváleného uznesenia miestneho 
zastupiteľstva? 

Z viacerých diskusií redaktorov 
Našej Petržalky s bývalými aj 
aktuálnymi poslancami platí, že 
vec, na ktorej sa potrebná väčšina 
aj dokázala v minulosti zhodnúť, 
vždy stroskotala na argumente 
byrokracie spojenej so zmenou 
dokladov a návštevami rôznych 
úradov či inštitúcií.

ÁNO, ALE 
DISKUTUJME 
PREČO

S novým petržalským zastupi-
teľstvom, ktoré ovládla koalícia 

strán Progresívne Slovensko 
(PS), Sloboda a Solidarita 
(SaS) a Team Bratislava (TB), 
prichádzajú na referát komuni-

kácie miestneho úradu aj nové žia-
dosti obyvateľov o premenovanie 
Námestia hraničiarov.

„S plnou vážnosťou, nie som historik 
a niektorým veciam naozaj nerozumiem 
do hĺbky. Za viac ako štyri roky som 
však z pozície starostu počul asi všetky 
argumenty pre aj proti tomuto kroku, 
i z dielne dejepiscov. A väčšina z nich, 
s výnimkou nezmyselnej štátnej byrokra-
cie, ktorú z pozície mestskej časti, žiaľ, 
zmierniť nedokážeme, hovorí v prospech 
premenovania Námestia hraničiarov,” 
hovorí šéf  petržalskej samosprávy 
Ján Hrčka.

S týmto názorom sa stotožňujú 
aj noví petržalskí poslanci, ktorí sa 
o tému v kontexte spomínaných 
podnetov od obyvateľov zatiaľ 
stihli zaujímať. Spomínajú dlh voči 
obetiam, rodinným príslušníkom, 

ako aj 50. výročie od poklepania 
základného kameňa pri výstavbe 
najväčšieho slovenského sídliska.

I oni však upozorňujú, že 
prípadná zmena názvu by pre 
stovky ľudí a desiatky firiem 
znamenala niekoľko návštev na 
úradoch. Práve preto chcú s do-
tknutými obyvateľmi v prvom rade 
diskutovať.

BEZPLATNE, 
NIEKDE 
AJ AUTOMATICKY

Matrika Miestneho úradu 
Petržalka k 31. decembru 2022 
evidovala s trvalým pobytom na 
ulici Námestie hraničiarov 2194 
občanov vo veku 15 a viac rokov. 
Práve tejto skupiny ľudí by sa 
hoci symbolická, ale reálna zmena 
názvu dotýkala najviac.

„Aj v prípade fyzických osôb 
podnikateľov, ako aj právnických 
osôb, by si uvedená zmena názvu ulice 
vyžiadala zmenu miesta podnikania, 

prípadne zmenu sídla,” priblížila 
štátnu byrokraciu nová vedúca 
petržalského právneho referátu 
Mária Petríková.

Dodáva však, že aj keď zákon 
z dielne národnej rady o ob-
čianskych preukazoch nepozná 
„symbolické premenovanie” ani 
„premenovanie v dobrej viere”, 
ktoré by umožnili ponechať týmto 
dokladom pôvodnú platnosť, 
v prípade zmeny názvu ulice je 
ich povinná výmena pre občanov 
bezplatná.

To isté platí pre zmeny v živ-
nostenských či obchodných regis-
troch, ktoré sú pri zmene v adrese 
sídel takisto oslobodené od 
platenia správnych alebo súdnych 
poplatkov.

Na väčšinu z byrokratických 
úkonov by mali obyvatelia v prípade 
premenovania Námestia hraničia-
rov 30 dní. Následne by museli 
novú adresu hlásiť aj operátorom, 
bankám, poisťovniam a ďalším 
inštitúciám. Mnohé z nich však už 
v roku 2023 dokážu údaje zmeniť 
automaticky, bez ich súčinnosti.

PAMÄTNÍK 
OBETIAM 
KOMUNIZMU

Okrem premenovania námestia 
sa najmä v kontexte spomínaného 
50. výročia výstavby Petržalky čo-
raz častejšie hovorí aj o pamätníku 
na počesť obetí bývalého režimu. 

Niektorí členovia petržalskej 
i bratislavskej kultúrnej obce by 
ho radi videli práve na Námestí 
hraničiarov. Iní zase takéto spájanie 
pamätníka predstaviteľom komu-
nizmu s pamätníkom ich obetí po-
važujú – minimálne do doby zmeny 
názvu námestia – za nevhodné.

Zdá sa teda, že aj začiatkom roka 
2023, 34 rokov po páde železnej 
opony, ktorá s ostnatým drôtom 
lemovala aj Petržalku, zostáva 
diskusia o premenovaní Námestia 
hraničiarov naďalej otvorená.

Jozef  Rybár

TÉMA
TÉ

M
A

NÁZOV NÁMESTIA PRIPOMÍNA ZLOČINY TOTALITY. 
JEHO PREMENOVANIE VŠAK KOMPLIKUJE BYKROKRACIA

JANUÁR 2023
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Ocenený Eugen Valovič s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. | FOTO: Kancelária prezidentky SR

Ocenený Stanislav Pešek. | FOTO: Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Prezidentka Zuzana Čaputová 
udelila v nedeľu 1. januára 2023 
pri príležitosti 30. výročia vzniku 
Slovenskej republiky 28 štátnych 
vyznamenaní. 

Ocenila tak ďalšie osoby 
(výnimočne aj kolektívy) za ich 
mimoriadne a významné zásluhy 
v prospech Slovenskej republiky, 
demokracie, obrany a bezpečnosti 
štátu, výsledky alebo iné výni-
močné činy.

Medzi vyznamenanými nechý-
bal ani Petržalčan Eugen 
Valovič.

Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, 
mu bol udelený za mimoriadne 
zásluhy v oblasti ľudských práv, 
slobody a ich ochrany a tiež za 

rozvoj v sociálnej oblasti.
Eugen Valovič sa narodil 1. de-

cembra 1949 v Bratislave. Študoval 
na Stavebnej fakulte na Slovenskej 
vysokej škole technickej (dnes 
Slovenská technická univerzita). 
Ako aj sám uvádza, toto ocenenie 
vníma ako ocenenie celého radu 
ľudí okolo Silvestra Krčméryho 
a Vladimíra Jukla.

Spolu s nimi a Rudolfom 
Fibym stál pri zrode Spoločen-

SRDCE NA 
DLANI AJ S 
PETRŽALSKÝM 
RUKOPISOM

Po dvoch pandemických 
rokoch sa uskutočnilo ďalšie 

krajské oceňovanie dobro-
voľníkov Srdce na dlani pod 
taktovkou Bratislavského 
dobrovoľníckeho centra.

Z rekordných 65 nominá-
cií vybrala porota ocenených 
v siedmich kategóriách. Srdce 
na dlani tentokrát putovalo aj 

do rúk Stanislava Pešeka, ktorý 

je koordinátorom Dobrovoľnej 
civilnej ochrane (DCO).

Práve táto nezisková organi-
zácia stála za bezproblémovým 
chodom dočasnej ubytovne pre 
ukrajinských odídencov na Pro-
kofievovej, ktorá po vypuknutí 
vojny vznikla v gescii Miestneho 
úradu Petržalka a pomohla stov-
kám ľudí.

Príslušníci a príslušníčky DCO 
zároveň pravidelne vykonávajú 
dezinfekciu sociálnych či škol-
ských zariadení nielen v Petržalke 
a pomáhajú všade tam, kde 
ich treba.

Dávid Pavlík

stva Fatima, ktoré vytvorilo 
sieť spoločenstiev mladých ľudí. 
Formovalo ich k žitiu slobody 
v čase neslobody počas totality 
komunistického režimu.

Valovič sa v rámci štruktúr pod-
zemnej cirkvi až doteraz, čiže viac 
než 50 rokov, venoval predovšet-
kým deťom, stredoškolákom a vy-
sokoškolákom. Bol zakladateľom 
a moderátorom hnutia detských 

kresťanských spoločenstiev a ich 
animátorov v podzemnej cirkvi. 

V roku 1990 sa stal spo-
luzakladateľom eRka. Toto 
občianske združenie a laické 
hnutie v cirkvi má dnes cez 6 000 
členov a ovplyvnilo prácu s deťmi 
a mladými na Slovensku po Nežnej 
revolúcii. Rozvíja aj solidaritu 
s trpiacimi v afrických krajinách 

cez Dobrú novinu, celoslovenskú 
kolednícku akciu.

Po novembri 1991 pán Valovič 
pracoval ako tajomník komisie pre 
katechizáciu Konferencie biskupov 
Slovenska. Koordinoval tak aj 
tvorbu a tlač učebníc náboženstva 
pre základné školy a vyučoval na 
Teologickej a Pedagogickej fakulte 
Trnavskej univerzity.

Dávid Pavlík

KOMUNITA

ĎALŠÍ PETRŽALČAN SO ŠTÁTNYM 
VYZNAMENANÍM 
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Zmeny poplatkov za obedy v petržalských jedálňach. | GRAF: MiÚ Petržalka

Aktuálna ekonomická situácia 
spojená s vyššími cenami potravín, 
ale aj drahšou réžiou kuchýň vo 
vzdelávacích inštitúciách, sa nutne 
musela niekde odraziť. Odniesli 
si to teda obedy v školských jedál-
ňach, ktorých sumy sa navýšili už aj 
na najväčšom slovenskom sídlisku.

Petržalská samospráva má pre 
zdražovanie logické vysvetlenie.

Poukazuje na vplyv rôznych 
faktorov pri zabezpečení výroby 
jedál a nápojov v zariadeniach 
školského stravovania vrátane 
prechodu do vyššieho finančného 
pásma z dielne Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR.

PREŠLI AŽ DO V. 
PÁSMA 

K zmene rozpätia finančných 
pásem došlo naposledy v roku 
2019, čo prirodzene nemohlo a ani 
nemôže reflektovať súčasný stav. 
Preto koncom roka 2022 minister-

stvo pristúpilo k ich rozšíreniu 
z pôvodných troch na dnešných 
päť. Zriaďovateľ zariadenia si 
musí vybrať jedno zo stanove-

ných finančných pásem a určiť ho 
všeobecne záväzným nariadením. 

Na základe schváleného 
návrhu na decembrovom zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva 
tak vedenie Petržalky pristúpilo 
k úprave finančného pásma na 
nákup potravín v závislosti od 
vývoja cien a jeho predikcie na 
rok 2023 v zmysle aktuálnych cien 

Inflácia a s ňou spojené zdražovanie dobehli už aj 
materské a základné školy v správe mestskej časti. POROVNANIE STARÝCH A NOVÝCH CIEN

MATERSKÉ ŠKOLY
stará cena
(do 2023)

nová cena
(od 2023)

na 20 pracovných dní v me-
siaci | stará/nová cena

Deti a žiaci 1,54 € 2,50 € 42,80 € / 62 €

Diétne stravovanie 
a športovci

1,85 € 2,90 € 49 € / 70 €

Zamestnanci 1,41 € 2,80 € 38,20 € / 66 €

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
1. STUPEŇ

stará cena
(do 2023)

nová cena
(od 2023)

na 20 pracovných dní v me-
siaci | stará/nová cena

Deti a žiaci 1,21 € 2,10 € 34,20 € / 52 €

Diétne stravovanie 
a športovci

1,46 € 2,40 € 39,20 € / 58 €

Zamestnanci 1,41 € 2,80 € 38,20 € / 66 €

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
2. STUPEŇ

stará cena
(do 2023)

nová cena
(od 2023)

na 20 pracovných dní v me-
siaci | stará/nová cena

Deti a žiaci 1,30 € 2,30 € 36 € / 56 €

Diétne stravovanie 
a športovci

1,56 € 2,60 € 41,20 € / 62 €

Zamestnanci 1,41 € 2,80 € 38,20 € / 66 €

vo verejnom obstarávaní potravín 
a informácií vedúcich školských 
jedální, že nedokážu za starých 
finančných podmienok variť podľa 
stanovených noriem a kvality.

Zatiaľ čo do konca roka 2022 
boli ceny potravín v petržalských 
11 základných a 27 materských 
školách určované vtedy maxi-
málnym možným III. finančným 
pásmom, aktuálne samospráva 
prešla do V., najvyššieho pásma.

Mestská časť uisťuje, že pre-
chodu do iného finančného pásma 
predchádzala odborná diskusia 
s vedúcimi školských jedální. Pri-
hliadalo sa pritom najmä na kvalitu 
potravín a ich preferovaný odber 
od lokálnych dodávateľov. Zvýšenie 
poplatku bolo teda nevyhnutným 
krokom, ktorý reflektuje mieru 
inflácie a cenové relácie základných 
potravín v bratislavskom regióne.

„Petržalka pristúpila výlučne k zvýše-
niu príspevku na potraviny. Iné ani režijné 
náklady, ktorých súčasťou sú napríklad 
mzdy zamestnancov či náklady na vodu 
a energiu zostávajú na pôvodnej hranici. 
O ich úprave budeme uvažovať až na 
základe vyhodnotenia situácie v reálnom 
čase,“ zdôrazňuje Katarína Brťková 
z petržalského oddelenia predpri-
márneho a primárneho vzdelávania.

Cieľom zvýšenia sadzby je záro-
veň podľa samosprávy zabezpečiť 
žiakom aj zamestnancom škôl 
energeticky a nutrične vyvážené 
pokrmy a nápoje, množstvo kva-
litnej, čerstvej, sezónnej zeleniny 
a ovocia aj celozrnné výrobky 
a pečivo, ktoré by si bez väčšej 
investície nemohli dovoliť.

NEVYHNUTNÉ 
NEPOPULÁRNE 
RIEŠENIE 

„Samozrejme, vieme, že je to nepopu-
lárne riešenie. Je však potrebné si uvedo-
miť, že rozhodnutím vlády samosprávy 
prišli o stovky miliónov eur, ktorými by 
inak mohli aj takéto zdražovanie aspoň 
sčasti dotovať,“ vysvetľuje starosta 
Petržalky Ján Hrčka s tým, že 
najľudnatejšie sídlisko zďaleka 
nie je jediné, ktoré k zvýšeniu prí-
spevku na stravu muselo pristúpiť.

„Všetci vidia, že sa to deje naprieč 
Slovenskom a naprieč hlavným mestom, 
ktoré je vzhľadom na najvyššie životné 

náklady rastom cien zasiahnuté najvý-
raznejšie,“ dodáva.

A čo to znamená pre samot-
ných rodičov? Pri výpočte v prie-
mere na 20 pracovných dní budú 
musieť rodičia petržalských žiakov 
siahnuť do vrecka o asi 20 EUR 
hlbšie.

Vedenie samosprávy si uve-
domuje, že najmä pre viacdetné 
rodiny, matky samoživiteľky či 
sociálne slabšie rodiny môže byť 
toto riešenie finančne náročné. 
Napriek tomu však podľa neho 
zostáva stravovanie v petržalských 
školských kuchyniach v porovnaní 
s komerčnými službami stále do-
stupným riešením.

Silvia Šimeková

TÉMA

NEŽIADANÝ HOSŤ V PODOBE 
ZDRAŽOVANIA ZAVÍTAL AJ DO 
PETRŽALKY. SUMA ZA OBEDY PRE DETI 
A ŽIAKOV SA OD JANUÁRA ZVÝŠILA

JANUÁR 2023
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Od marca zavrie aj obľúbená pošta na Holíčskej. | FOTO: MiÚ Petržalka

V piatok 23. decembra 2022 sa 
Miestnemu úradu Petržalka – 
priamo v zastúpení starostu Jána 
Hrčku po takmer pol roku a opa-
kovaných žiadostiach o diskusiu po-
darilo stretnúť so zástupcami štátnej 
spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

Aj keď sa malo podľa Hrčku 
primárne rozprávať o dôvodoch 
dočasného zatvorenia Pošty Bra-
tislava 51 na Pečnianskej 13, ktorá 
je mimo prevádzky od začiatku 
júla, či možnostiach, ako tento 
nežiadúci stav zvrátiť, nakoniec 
mu boli zo strany pošty podľa 
jeho vlastných slov: „… de facto iba 
oznámené definitívne rozhodnutia, ktoré 
štátna akciovka prijala bez diskusie 
s našou samosprávou.”

V záujme čo najlepšieho infor-
movania o veciach verejných 
v najľudnatejšej mestskej časti 
Bratislavy ho však Slovenská 
pošta požiadala, aby obyva-
teľov a návštevníkov s ich 
rozhodnutiami oboznámili.

Podľa otvoreného listu, 
ktorý starosta po spomínanom 
stretnutí obdržal 27. decembra 
2022, a ktorý má k dispozícii aj 
redakcia Našej Petržalky platí, že 
pošta na Pečnianskej ulici bude de-
finitívne zatvorená a zrušená od 1. 
februára a pomerne vyťažená pošta 
na Holíčskej ulici od 1. marca 2023.

LEN PÄŤ NA 
150-TISÍC

Bližšie dôvody rozhodnutia 
štátnej firmy vzhľadom na absen-
ciu dát o ziskovosti, návštevnosti, 

Pošty na Pečnianskej a Holíčskej ulici sa nepodarilo 
zachrániť ani priamo starostovi na predvianočnom 
stretnutí. Štátnej firme však mestská časť plánuje 
navrhnúť alternatívy.

duce. „Kompetencie mestskej časti 
ale nemajú na tieto, ani iné obdobné 
rozhodnutia partnerov zásadnejší vplyv, 
preto nám nezostáva opäť nič iné, než 
ich rešpektovať,” dodáva Hrčka 
s tým, že zástupcom pošty plánujú 
navrhnúť aspoň alternatívy.

Jednou z nich by malo byť 
prípadné otvorenie franšízových 
pobočiek pošty, teda pobočiek 
s vybranými poštovými službami 
priamo pod hlavičkou petržalského 
úradu či jeho organizácií. 

„Vopred však upozorňujem, že je 
to len malá iskierka nádeje, pretože 
podmienky prípadnej spolupráce, ako aj 
konečné slovo opäť určujú zástupcovia 
štátneho podniku,” uzatvára petržal-
ský starosta s tým, že Slovenskej 
pošte už raz zriadenie pobočky 
v Centre Technopol (kde sídli aj 
ich úrad) navrhoval, no vtedy sa so 
záujmom táto ponuka nestretla.

Jozef  Rybár

biznis pláne či zmenách na 
doručovacom trhu v kontexte ob-
chodného tajomstva mestská časť 
nepozná, preto odporúča všetky 
prípadné otázky či výhrady smero-
vať priamo na Slovenskú poštu.

Tá pri rušení pobočiek, 
podobne ako v množstve iných 
samospráv, argumentuje rastúcimi 
nákladmi, neefektivitou prevádzok 
a konsolidáciou štátnej akciovky. 
Vopred tiež avizuje, že plánuje 
zvyšovať cenník poštových slu-
žieb, pravdepodobne ešte v prvom 
štvrťroku 2023.

Zvyšných päť pobočiek 
Slovenskej pošty v 150-tisícovej 
Petržalke – na Vlasteneckom 
námestí, Jiráskovej, Einsteinovej, 
Furdekovej a Jasovskej ulici – 
však podľa spomínaného listu 
zostáva otvorených ďalej, pričom 
prevezmú aj služby pre občanov 
z dvoch zrušených prevádzok.

Slovenská pošta zároveň 
pripomína, že v Petržalke pre-
vádzkuje už 10 BalíkoBOX-ov, 
ktoré sčasti vynahrádzajú 
výpadok služieb na pobočkách. 
Ich adresy s prevádzkovými 
hodinami pobočiek a ďalšími 
informáciami o službách Sloven-
skej pošty nájdu ľudia aj na webe 
PETRZALKA.sk/posta. 

ISKIERKA NÁDEJE 
TECHNOPOL

Miestny úrad považuje aké-
koľvek obmedzenie poštových či 
iných služieb v rámci občianskej 
vybavenosti Petržalky za nežia-

AK
TU

ÁL
N

E

DVE POBOČKY SLOVENSKEJ POŠTY 
V PETRŽALKE KONČIA. AJ NAPRIEK 
APELOM MIESTNEHO ÚRADU

AKTUÁLNE
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Petržalský úrad si pre hostí opäť pripravil skvelú hudbu, chutné jedlo aj výbornú zábavu. | FOTO: MiÚ Petržalka

XXI.

maškarný ples

STAROSTA PETRŽALKY JÁN HRČKA
VÁS POZÝVA NA

PREDAJ OD 17. 1. 2023 V POKLADNI DK ZRKADLOVÝ HÁJ / INFO: +421 2 68 299 225

DK ZRKADLOVÝ HÁJ O 19:0004/02/2023

INZERCIA

Existuje udalosť, na ktorej bok 
po boku tancujú princezné s pi-
rátmi, šašovia s faraónmi, a všetci 
sa pri tom náramne zabávajú? Sa-
mozrejme, chystajte kostýmy, čím 
bláznivejšie, tým lepšie! Tradícia 
karnevalov pre dospelých sa totiž 
vracia späť do Petržalky.

Nadšenci kreativity si na svoj 
sviatok síce museli počkať tri roky, 

ale oplatilo sa – tradičný, ten-
toraz už XXI. ročník Petržal-
ského maškarného plesu sa 
4. februára opäť uskutoční 
v Dome kultúry Zrkadlový 
háj tak, ako kedysi.

Hostí tentokrát privíta 
bohatým programom i výbornou 
atmosférou – na tanečný parket 
bude pozývať skupina TIP 
TOP BAND & DJ a nestarnúce 
evergríny pripomenie svojím vy-
stúpením aj skvelý Paľo Drapák 
so svojím triom.

Nielen od tanca, ale aj pri sve-
telnej šou sa rozhorúčia rovnako 
tí, ktorí nie sú práve parketovými 

levmi a napäté to bude isto aj 
počas tomboly so zaujímavými 
cenami. Hladné žalúdky zasýti 
štvorchodová večera s občer-
stvením a peknú pamiatku do 
rodinného albumu či na sociálne 
siete si odnesú všetci, ktorí 

využijú možnosť odfotiť sa pri 
špeciálnej fotostene.

A napokon, výhodou takéhoto 
plesu je ešte jedno – môžete si byť 
istí, že si nikto neoblečie rovnakú 
róbu ako vy.

Lístky na ples možno zakúpiť 
osobne v pokladnici DK Zrkadlo-
vého hája a viac informácií nájdete 
aj na weboch PETRZALKA.sk 
a KULTURAVPETRZALKE.sk.

Ivana Vrabľová

PO
ZV

ÁN
KA

PLES PRE VŠETKÝCH ZO SVETA 
FANTÁZIE SA VRACIA DO PETRŽALKY

POZVÁNKA / INZERCIA



16

Petržalka po DK Zrkadlový háj získala druhú modernú kinosálu. | FOTO: Martin Kleibl

Samosprávne kiná v Petržalke lákajú aj klubovými festivalmi. | FOTO: KZP

Dom kultúry Lúky pripravil 
aj v roku 2023 pestrý program pre 
malých aj veľkých návštevníkov. 
Už 20. januára o 19:00 ochotnícke 
divadlo TANDEM predstaví situ-
ačnú komédiu Ako dostať dieťa 
z domu. V nedeľu 22. januára 
o 10:00 zase na tých najmenších 
čaká bábková rozprávka Tanečné 
kráľovstvo v podaní divadla 
HOPI TANI. Tešiť sa 25. janu-
ára o 18:00 v DK Lúky môžete 
aj na NOVOROČNÚ BUB-
NOVAČKU ORCHESTRA. 

V spolupráci s OZ ZVUKY 
CEZ RUKY sú všetky deti aj 
dospelí pozvaní na interaktívne 
predstavenie pod vedením skú-
sených dirigentov z bubnovej 

školy Rytmika.sk a kapely La3no 
Cubano. Netreba na to žiadne 
skúsenosti či talent. Stačí prísť 
a uplatniť svoj skrytý rytmus.

V DK Lúky pokračujeme 
i v pravidelnej krúžkovej a kurzo-
vej činnosti. Pripravili sme si tiež 
dve novinky. Od februára každý 
piatok o 15:00 otvárame KURZ 
STOLNÉHO TENISU PRE 
DETI stolnotenisovej legendy 
Alice Grofovej Chladekovej. Ne-
váhajte, možno aj vaše deti objavia 
svoj skrytý talent. Každú stredu 

od 19:00 do 20:00 otvárame 
ROPE SKIPPING NIE 
LEN PRE DOSPELÝCH. 
Verte nám, aj obyčajné 
skákanie cez švihadlo po-
skytuje možnosti na zábavné 
a veľmi efektívne cvičenie 
v každom veku.

Všetkých návštevníkov 
klubového kina v DK Lúky 
privíta i vynovená sála v mo-
dernom šate – pohodlné 
sedadlá, bezbariérový vstup 
či desať miest pre zdravotne 
znevýhodnených. Medzi 24. 
a 31. januárom sa aj na jeho 
veľké plátno už po devia-
tykrát vráti festival SCANDI, 
prehliadka súčasných 
severských filmov. A sláv-
nostné otvorenie digitalizo-
vaného Kina Lúky, ktoré 
podporil aj Audiovizuálny 
fond, sa uskutoční 9. febru-
ára o 18:30 s dokumentom 
Odpočítavanie, posledným 
filmom Ivana Palúcha.

Kultúrne zariadenia 
Petržalky

V ZRKADLOVOM HÁJI SA NAŠTARTUJEME 
ZA ZVUKU KLASICKÝCH I EXOTICKÝCH TÓNOV

Ani tento rok nezabudli Kultúrne zariade-
nia Petržalky (KZP) na tradičné novoročné 
koncerty. Symbolicky sa ponesú v duchu novej 
energie a znamení prísľubov lásky, tolerancie 

a chuti konať dobré a správne veci. Prvou 
ochutnávkou bude koncert Bratislavského 
chlapčenského zboru 22. januára o 18:00 
v Dome kultúry Zrkadlový háj pre všet-
kých milovníkov kvalitnej hudby.

Čaká nás aj Silvia Josifoska AfroBlues 
Connection, čo je najnovší projekt známej 
bluesovej stálice a viacnásobnej držiteľky 
titulu Najlepšia bluesová speváčka roka Silvie 

Josifoskej. Spojenie jej tvorby a výborných 
hudobníkov zo severnej i západnej Afriky do 
Petržalky predstaví marockého speváka a hráča 
na exotické gumbre Zakaria Ouelmana 
i senegalského basgitaristu Cheikh Ndaoa. 
Slovenskú časť hudobnej výpravy tvoria dlho-
roční spolupracovníci speváčky Pišta Lengyel, 
Erich Boboš Procházka a Ajdži Sabo. Spoje-
nie dvoch svetov si užijete v DK Zrkadlový háj 
31. januára o 19:00.

A počas plesovej sezóny sa nechystá zahá-
ľať ani Metropolitný orchester Bratislava, 
ktorý v DK Zrkadlový háj odohrá koncert Na 

bratislavskom bále 12. februára o 17:00. Na 
programe budú hity tanečnej a bálovej hudby. 
Ako sólisti sa tentokrát predstavia profesio-
nálne tanečné páry pod vedením umeleckého 
vedúceho a dirigenta Dušana Štefánka.

Popri valčíkoch, polkách predvedú aj 
tango, slow-fox, paso-doble, cha-chu, foxtrot 
boogie a omnoho viac. Mená autorov – okrem 
Johanna Straussa či Franza Lehára – vám 
možno nebudú príliš známe, ale po prvých 
taktoch zistíte, že drvivú väčšinu skladieb, ktoré 
odznejú, poznáte. Dramaturg KZP Pavel Ba-
ran navyše opäť namiešal pestrú a atraktívnu 
zmes plnú melódií na počúvanie aj pozeranie.

Kultúrne zariadenia Petržalky

KULTÚRA

NA LÚKACH VÍTAME ROK VYNOVENOU 
KINOSÁLOU A ĎALŠÍMI NOVINKAMI
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Nevadí, že je vonku za oknami akosi 
teplejšie, než by malo byť. Vďaka 
fantázii v týchto milých a napínavých 
zimných príbehoch z výberu 
knihovníčok a knihovníkov Miestnej 
knižnice Petržalka nasneží tak veľa, 
ako si len budete priať. Aj tieto 
knihy spolu s ďalšími vyše 200 000 
titulmi petržalskej knižnice nájdete 
aj v jej online katalógu na webe 
KNIZNICAPETRZALKA.sk.

Julie Caplin: Hotýlek na Islandu
Grada Publishing, 2019
Island – nádherný a zamrznutý – miesto, 

kde ukladá na spánok polárna žiara. Práve sem 
sa počas zimy čitateľ prenesie v „romantickom 
úteku“, prostredníctvom ktorého Lucy hľadá 
novú životnú šancu v malom hoteli ako ma-

nažérka. Po fi asku v predchádzajúcej práci 
v Londýne sa len ťažko dáva do poriadku. 
Do rovnakého hotela prichádza z Paríža in-
kognito aj Alex, aby zisťoval, hodnotil a po-
dával správy o jeho stave a úrovni služieb. 
Tvrdiť, že ho Lucy očarí na prvý pohľad, by 
bolo prehnané – spočiatku si o nej úprimne 
myslí, že je troska. Postupom času a s pri-

búdajúcimi krásnymi chvíľami sa ale medzi nimi 
rodí čosi iné. Ona má však osobné zábrany a on 
skrýva tajomstvo, ktoré jej nesmie prezradiť. Tak 
ako to nakoniec dopadne? Skvelý oddychový 
príbeh ako stvorený do nečasu priblíži aj miestne 
obyčaje, no nechýba v ňom ani chutné jedlo či 
veľa humorných okamihov.

Štěpánka Sekaninová: Veľká 
kniha snehu a ľadu

Albatros, 2017
Vitajte v krajine snehu a ľadu, milé deti. 

Nasaďte si čiapky, rukavice a začína sa polárna 

Jo Nesbø: Snehuliak
Ikar, 2012
Predstavte si, že napadol prvý sneh a pred 

vaším domom sa do rána zjavil snehuliak 
s čiernymi očami hľadiacimi priamo do domu. 

A vaša mama zmizla, zostal po nej len 
ružový šál. Mrazivého prípadu sa v de-
tektívke ujíma skúsený inšpektor Harry 
Hole, ktorému bol adresovaný tajomný list 
s podpisom Snehuliak. Vyšetrovanie sa za-
motá ešte viac, keď zistí, že za posledných 
desať rokov sa stratilo jedenásť žien práve 

v deň, keď napadol prvý sneh. Strhujúci dej 
spôsobujúci zimomriavky s množstvom zvratov 
a zápletiek drží čitateľa do poslednej chvíle 
v napätí. Radí sa tak už medzi zimnú klasiku 
každého fanúšika krimi, najmä v zime.

Mária Nerádová: Poďme 
objavovať zimné Slovensko

Meda Studio, 2021
Pre všetkých malých nadšencov zimnej 

prírody je tu krásne ilustrované leporelo, ktoré 
zobrazuje niekoľko zasnežených a zamrznutých 
miest Slovenska. Vďaka milým obrázkom sa 
aj vaše deti prejdú po zamrznutej rieke, zvezú 
lanovkou až nad oblaky a odvezú parnou 
lokomotívou po lesnej železnici. Budú mať 

možnosť pozrieť si naozajstný skokanský 
mostík, no zaplávajú si aj v teplučkej 
vode, zatiaľ čo im bude snežiť na hlávky. 
Zimnými potulkami po malebnej krajine 
s názvom Slovensko aj s kopcom zábavy 
všetkých malých čitateľov prevedú Oliver 
a Evička a ich zvierací kamaráti.

Miestna knižnica Petržalka
FOTO: Ivana Vrabľová

expedícia. Viete ako vzniká sneh a koľko jeho 
druhov poznáme? Alebo na čo nám vôbec je? 
Existujú dve rovnaké vločky? Aké to je, keď sa 
na človeka valí lavína? Ako sa býva v iglu a spí 
na lôžku zo stvrdnutého ľadu? Čitatelia, ktorí 
sa to chcú dozvedieť, nech neváhajú a otvoria 
grafi cky výnimočne spracované stránky tejto 
knihy. Množstvo zaujímavých informácií ukrý-
vajú skladacie strany populárno-náučnej knihy 

o človeku, klíme, prírode a najmä o zime.

KNIŽNÉ TIPY

JANUÁR S PETRŽALSKOU KNIŽNICOU:

SNEŽÍ! TEDA, ASPOŇ NA STRÁNKACH 
KNÍH PLNÝCH ZIMNÝCH PRÍBEHOV
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FOTO: Judo klub Patrónka

INZERCIA

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

Športový klub Judo klub Pat-
rónka začal svoju históriu písať ešte 
v roku 1967. Pod vedením Oľgy 
Hanákovej–Koniarikovej vtedy 
v Telovýchovnej jednote Slovan 
Patrónka vznikol oddiel džuda. 

Výlučne ženský charakter 
si družstvo zachovalo po dlhé 
roky, avšak aktuálne sa venuje 
výchove dievčat aj chlapcov od 

veku 6 rokov.
V roku 2003 odštartoval svoju 

činnosť krúžok džuda pod vedením 
dvojice trénerov aj na Základnej 
škole Nobelovo námestie, ktorú 
zriaďuje mestská ćasť Bratisla-

va-Petržalka. Z ekonomických dôvo-
dov sa na najväčšie Slovenské sídlisko 
v roku 2006 presťahoval aj celý 
oddiel, názov Patrónka však zostal.

Klub, ktorý sa v súčasnosti venuje 
práve predovšetkým deťom a mlá-
deži, vychoval hneď niekoľko úspeš-
ných slovenských reprezentantov 
a v jeho historickom kontexte najmä 
reprezentantiek. Veď mená ako 
Daša Ondrušová–Melichárková
(aktuálna predsedníčka klubu), Anna 
Danková, Klára Babálová, Magda 
Suchánková či Katarína Sýsová
vybojovali viacero titulov majsteriek 
ČSSR či SR.

Prínos džuda podčiarkla aj orga-
nizácia UNESCO, zaradením do 
svojho svetového dedičstva.
Za najväčšie benefi ty tohto bojového 
športu označila podporu fyzického 
rozvoja detí, posilnenie trpezlivosti či 
učenie sa vzájomnému rešpektu. 

„Tak čo, vyskúšajú ho aj vaše 
ratolesti?” pýtajú sa jednohlasne malí 
i veľkí bojovníci z petržalského 
Judo klub Patrónka. Viac informácií 
o ich pôsobení nájdete na webe 
JUDOBRATISLAVA.sk.

Dávid Pavlík

Klub sa snaží tradičným 
športom viesť deti od 6 ro-
kov k zdravému životnému 
štýlu i hodnotám.

ŠPORT / INZERCIA
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JUDO Z PATRÓNKY BOJUJE 
V PETRŽALKE UŽ 20 ROKOV
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FOTO: Zuzana Uhrová

Najväčšia mestská časť 
Slovenska je plná inšpiratív-
nych obyvateľov, ich nápadov 
a aktivít. Dajte nám na e-mail 
noviny@petrzalka.sk vedieť 
o tých vašich a nabudúce radi napí-
šeme aj o vás.

KRAJŠIA A ČISTEJŠIA 
BEŇADICKÁ VĎAKA 
DOBROVOĽNÍKOM

Petržalskí obyvatelia a obyva-
teľky dlhodobo prejavujú záujem 

o životné prostredie a jeho 
ochranu. Jedným z najlepších 
dôkazov sú skupiny dob-
rovoľníkov, ktoré v uliciach 
zeleného sídliska pravidelne 
odstraňujú skládky odpadu 
či menšie znečistenia naprieč 

katastrom mestskej časti.
Inak tomu nebolo ani začiatkom 

nového roka v prípade Beňadickej 
ulice. Skupina dobrovoľníkov 

sa v stredu 4. januára stretla pod 
tamojšou terasou, kde si hravo po-
radila s nahromadeným odpadom.

„Chceme sa veľmi pekne poďakovať 
všetkým, ktorý sa dnes zúčastnili 
brigády v okolí Beňadickej a vyzbierali 
naozaj veľké množstvo rôzneho 
odpadu. Je skvelé, že sa stále nájdu 
medzi nami ľudia, ktorým záleží, 
ako vyzerá okolie, kde bývame,” 
uviedla Zuzana Uhrová, jedna 
z dobrovoľníčok.

ODOBERÁTE UŽ 
NEWSLETTER NAŠA 
PETRŽALKA?

Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka v roku 2022 spustila ďalšiu 
užitočnú novinku a jej nový 
newsletter Naša Petržalka odoberá 
už viac ako 5 000 obyvateľov 
i návštevníkov zeleného sídliska. 
Ak chcete patriť medzi nich a pri-
bližne raz týždenne získať prehľad 
najdôležitejších správ z vašej 
samosprávy, odber noviniek z Petr-
žalky priamo na váš e-mail nájdete 

na webe PETRZALKA.sk 
/newsletter.

„Ďakujeme aj mestskej časti a jej 
makačom z údržby za poskytnutie 
rukavíc, vriec a následný odvoz odpadu 
do Zberného dvora Petržalka na ďalšie 
spracovanie. Dúfame, že poriadok 
aspoň chvíľku vydrží,“ dodala aktívna 
občianka.

Miestny úrad Petržalka aj 
v tomto kontexte obyvateľom pri-
pomína, že v prípade komunitných 
upratovacích alebo iných brigád 
vždy rád poskytne pomocnú ruku. 

„Neváhajte nám kedykoľvek napísať 
na e-mail podnety@petrzalka.sk. Čiste-
nie ulíc či zbieranie odpadu vám uľahčia 
naše vrecia i rukavice a s odvozom 
vyzbieraného odpadu vám radi pomôžu 
práve kolegovia z oddelenia správy 
verejných priestranstiev,” priblížil ich 
vedúci Peter Slovák.

Dávid Pavlík

KOMUNITA / SUDOKU

PETRŽALKA ŽIJE! UKÁŽTE TO MESTU 
A SVETU SPOLU S NAMI AJ VY

JANUÁR 2023

Čísla v správnom poradí z oboch zelených riadkov či stĺpcov zasielajte na e-mail noviny@petrzalka.sk do 5. februára v predmete správy so slovom 
SUDOKU. Jedného výhercu alebo výherkyňu radi odmeníme zaujímavou cenou od Miestneho úradu Petržalka. Prajeme príjemné lúštenie.

SUDOKU NA VYPLNENIE DLHÝCH ZIMNÝCH VEČEROV

KO
M

UN
ITA
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Čistila
si nos

Alkánová
skupina Svietidlo

Obúchal 
(expr.)

1. časť 
tajničky Plemeno

Označenie
ekolog. 

výrobkov

Značka
Pascalu

Pomôcky:
Teso, bat, 

utero, Nen, 
Pok, Postl

Neodišli

Posýpaj

Výtvor 
umelca

Army
Security
Agency

(skr.)

Ugandský
kmeň

Hlas hada Verdiho 
opera

Druh
narkotika

Autor:
Vierka

Blahová

Akváriová
rybka

3. časť 
tajničky

Vnútorná
strana ruky

Klepaním
odstráň

Vyhrávalo si

Vdovica

Spojovacia
dráha (skr.)

Sekaním
odstráň

Opak noci

Temnota, 
opak svetla

Plaz sa, 
šplhaj sa

Expozícia

Čes. maliar 
(Karel)

Silná
trhavina

Ilava (EČV)

Doštička
na

zlomeniny

Ukončíme
jedenie

Slov. okres. 
mesto

Trením
obrúsila

Kuchynská
kyslá

prísada
Priehlbne

Ženské
meno (29.4.)

Dlhý čas

Nechystaj 
varením

Značka
margarínu

4. časť 
tajničky

Abtesla (zn.)

Prístroj 
na urč. ťahu

Revúca
(EČV)

Vývrty, 
sondy

Netopier, 
po anglicky

Jediný boh
arabov

Kilometer 
(zn.)

Účtovnícky
rozdiel

Letecký
útvar (skr.)

Dvojhláska

Darovala

Časť tváre,
časť hlavy

2 (rímske
číslo)

A podobne
(skr.)

Pripravuj
varením

Bujaro, 
divoko

Meno
Vladimíra

Urobila
udanie

Predpona
(maternica)

Bodavý
hmyz

Psovitá
šelma

Patriaca
ujovi

Časť básne

Kilobit (skr.)

Mesto 
v Kambodži

Tĺkol, udieral

Čistila
v práčke

Citoslovce
bolesti

Erbium (zn.)

2. časť 
tajničky

Sídlo mozgu

Postarali sa

Pohyb 
figúrkou

Naša TV 
stanica

Hlasný krik

Vápnik (zn.)

Ľavá ruka
(skr.)

Medzin. skr. 
súhv. Orión

Cestoval 
lietadlom

Drevokazný
chrobák

Nespôsobuj
záhubu

Anglická
rieka

Tu máš

Na to 
miesto, tam

Pera (bás.)

Výherkyňou tajničky z čísla 
11/2022 sa stáva Mária Tóthová.

V januárovej tajničke hráte 
s vydavateľstvom Slovart o knihu 
pre tých, ktorí bažia po úspechu 
s názvom Úspech - Psychológia 
výkonnosti, z ktorej pochádza 
text tajničky. Držíme palce!

Správne odpovede zasielajte na e-mail noviny@petrzalka.sk do 5. februára v predmete správy so slovom TAJNIČKA.

„Prekonajte sa a snažte sa experi-
mentovať aj za cenu chýb -“

(dokončenie je v tajničke)


