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Prejavy solidarity 
všade okolo nás

Slovo solidarita sa najviac 
skloňuje v období Vianoc, sviatkov 
pokoja, mieru a vzájomnej po-
moci. Pomoci tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Mestská časť podporuje 
celoročne skupiny obyvateľstva, 
ktoré sa ocitli v nepriaznivej soci-
álnej situácii. Patria k nim seniori, 

ťažko zdravotne postihnuté 
osoby, obete domáceho násilia, 
sociálne znevýhodnené rodiny 
s deťmi či ľudia bez domova.

Gestá solidarity prejavuje Petržalka 
rôznymi aktivitami, z ktorých väč-
šina je pod patronátom oddelenia 
sociálnych vecí. V tomto roku sme 
museli mnoho z nich z dôvodu ko-
ronavírusu vynechať, na prejavoch 
solidarity nám to však neubralo.

Zbierka šatstva 
a potrieb pre ľudí bez 
domova 

Zima je pre ľudí bez domova 
náročným obdobím, najmä 
v januári a februári. V zimných 
mesiacoch sa ich v teréne zdržiava 
menej, pretože viacerí odchádzajú 
do útulkov, krízových centier alebo 
k známym či príbuzným. Napriek 
tomu na uliciach môžeme stále 
nájsť množstvo ľudí odkázaných 
na pomoc od iných. Aj preto 
petržalská samospráva každoročne 
organizuje tradičnú zbierku šatstva 
a potrieb pre ľudí, ktorí sa pred 
zimou nemajú kam skryť. Denné 
centrum na Vyšehradskej ulici 
sa každým rokom zapĺňa väčším 
počtom vriec s teplým oblečením, 

obuvou, paplónmi či spacími 
vakmi, ktoré následne sociálni 
pracovníci roznášajú ľudom bez 
domova na miesta, kde sa bežne 
zdržiavajú. Tento rok zbierku 
šatstva z dôvodu druhej vlny koro-
navírusu mestská časť organizovať 
nebude, s menšou zmenou však 
ponechala vianočnú kapustnicu, 
ktorú si budú môcť ľudia bez 
domova vyzdvihnúť zabalenú 
v Betleheme Sv. Matky Terezy na 
Rovniankovej ulici na Štedrý deň 
od 14:30 hod.

Petržalská kvapka krvi
Už štrnásty rok organizuje mest-

ská časť Petržalskú kvapku krvi, 
ktorej cieľom je humánne gesto 
– darovanie vlastnej krvi – a tým 

darovanie šance na prežitie. Odber 
krvi vykonávajú pracovníci Národ-
nej transfúznej služby v Dennom 
centre na Osuského ulici niekoľ-
kokrát do roka, najmä na Valentína 
a Mikuláša. Medzi dobrovoľníkmi 
sú pravidelní darcovia, niekoľkoná-
sobní darcovia, ktorí sú držiteľmi 
Jánskeho plakety, miestni poslanci 
aj zamestnanci miestneho úradu. 
O darcov je vždy dobre postarané 
vďaka sociálnym pracovníčkam, 
ktoré okrem prípravy pohostenia 
šíria dobrú náladu. Každý darca 
si po odbere odnesie ďakovný list 
a dobrý pocit zo záslužného skutku. 
Záujem obyvateľov o dobrovoľné 
darcovstvo je vysoký, čoho dôka-
zom sú desiatky litrov darovanej 
vzácnej tekutiny.
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Mikuláš pre 
deti zo sociálne 
znevýhodneného 
prostredia

Aké by to boli sviatky bez 
Mikuláša? Ten náš nezabúda ani na 
deti zo sociálne znevýhodnených 
rodín, ktoré každý rok poteší slad-
kými balíčkami a hračkami. Deti 
mu na oplátku zarecitujú básničku 
či zaspievajú pesničku. V minulom 
roku navštívil Mikuláš s anjelom 
a čertom Domov sociálnych 
služieb pre deti a dospelých Kam-
pino, denné centrum Baobab pre 
deti s viacnásobným postihnutím 

a zavítal aj do stredísk sociál-
nych služieb na Mlynarovičovej 
a Vavilovovej ulici, kam prišiel 
pozdraviť seniorov. Tento 

rok bude musieť Mikuláš tieto 
skupiny obyvateľov kvôli ochrane 
zdravia vynechať, veríme však, že 
v budúcom roku sa situácia zlepší 
a spraví deťom aj seniorom o to 
väčšiu radosť.

Sociálna výdajňa 
potravín

Mestská časť ako prvá na území 
Bratislavy a Bratislavského samo-
správneho kraja zriadila v auguste 
2011 sociálnu výdajňu na Rov-
niankovej ulici č. 12, o ktorej sme 
informovali aj v minulom čísle no-
vín. Ide o doplnkovú službu, ktorú 

mestská časť poskytuje bezplatne 
a nad rámec zákona. V sociálnej 
výdajni sa nachádza najmä tovar 
s blížiacou sa dobou ukončenia tr-
vanlivosti, pokrmy s poškodeným 
obalom, prípadne výrobky, ktoré 
boli uvoľnené z predajní v dô-
sledku potreby vyprázdňovania 
skladov. V sociálnej výdajni sa za 
tovar neplatí peniazmi, ale čipovou 
kartičkou s bodovým kreditom, 
ktorú získa oprávnená osoba 
zdarma na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu na dobu 
šiestich mesiacov. V januári 2021 
nadobudne účinnosť všeobecne 
záväzné nariadenie o poskytovaní 
sociálnej pomoci obyvateľom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktoré upravuje aj podmienky 
získania čipovej karty do sociálnej 
výdajne.

Donáška obedov 
pre seniorov

Petržalka zabezpečuje už 
niekoľko rokov donášku obedov 
do domácností pre seniorov 
odkázaných na starostlivosť iných, 
a to prostredníctvom Strediska 
sociálnych služieb Petržalka. 
V rámci opatrovateľskej služby sa 
do domácností roznesie približne 
120 obedov pre seniorov denne. 
Mestská časť tiež zabezpečuje pro-
stredníctvom zazmluvneného do-

dávateľa stravy takmer 100 obedov 
denne do dvoch výdajní obedov 
v denných centrách na Osuského 
a Medveďovej ulici, kam si obedy 
chodia seniori osobne vyzdvihnúť. 
V januári 2021 nadobudne účin-
nosť nové všeobecne záväzné na-
riadenie o poskytovaní príspevku 
na stravovanie pre poberateľov sta-
robného a invalidného dôchodku, 
ktoré upravuje podmienky získania 
a výšku príspevku. V snahe nevy-
stavovať seniorov riziku nákazy 
koronavírusom zabezpečovala 
Petržalka počas prvej vlny donášku 
stravy do domácností všetkým 
odoberajúcim, teda aj tým, ktorí 
si ich predtým chodili prevziať do 
spomínaných výdajní. V prípade, 
že vláda prijme prísnejšie proti-
pandemické opatrenia súvisiace so 
zákazom vychádzania alebo odpo-
rúčania obmedzujúce vychádzanie 
seniorov, záujemcovia o donášky 
obedov sa budú môcťnahlasovať 
u pracovníkov oddelenia sociál- 
nych vecí miestneho úradu na tele-
fónnom čísle 0947 487 555. 

Útulok pre matky 
s deťmi

Zariadenie sídli na Vavilovovej 
ulici č. 18 a má kapacitu 11 lôžok. 
Celoročnou pobytovou formou na 
dobu určitú poskytuje ubytovanie 
a zabezpečuje nevyhnutné pod-

mienky na uspokojenie základných 
životných potrieb na určitý čas 
pre tehotné ženy alebo osamelé 
matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej 
finančnej situácii alebo sa stali obe-
ťami domáceho násilia. V prípade, 
že poznáte niekoho, komu by ste 
takýmto spôsobom chceli pomôcť 
alebo ste matka „samoživiteľka“ 
vo finančnej tiesni, môžete 
kontaktovať Stredisko sociálnych 
služieb Petržalka na tel. čísle 
02 62 310 566.

Bezplatná právna 
poradňa

Pre tých, ktorí nevedia ako majú 
postupovať pri dedičskom konaní, 
exekúcii, napätých susedských 
vzťahoch a iných problémoch, 
ktoré si vyžadujú radu právnika, 
poskytuje mestská časť už od r. 
2012 možnosť bezplatnej právnej 
poradne. Právna poradňa sídli na 
prízemí miestneho úradu v Tech-
nopole a vedie ju JUDr. Jarmila 
Doleželová, ktorá sa namiesto 
odchodu do dôchodku rozhodla 
týmto spôsobom pomáhať Petr-
žalčanom. Spravidla funguje každý 
pondelok a stredu, momentálne je 
až do dovolania zatvorená. 

mh
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Pracovno-socializačné 
centrum Impulz v poslednom 
období lieči prostredníctvom 
keramiky. Aj vďaka finančnej 
podpore Mestskej časti Petržalka 
mohli rozšíriť terapeutické aktivity 
keramickej dielne pre klientov 
a obohatiť tak produktovú ponuku 
pre odberateľov. „V spoločných roz-
hovoroch nám klienti potvrdili, že práca 
s hlinou ich napĺňa krásnym pocitom, 
lebo dokážu vytvoriť niečo vlastnými 
rukami. Sú hrdí, keď o ich výrobky 
prejavia záujem firmy; teší ich, že ich 
predstavujeme na výstavách a predajných 
trhoch a môžu nimi obdarovať aj svojich 
blízkych,“ vyjadruje sa arteterape-
utka Mgr. Jana Mareková.

Väčšina aktivít OZ Ulity, ktoré 
sa venuje najmä zmysluplnému 

tráveniu času detí a mládeže, sa 
v súčasnosti odohráva v sprís-
nenom režime. OZ je tu však 
pre deti neustále – psychológo-
via a sociálni pracovníci Ulity 

ponúkajú podporu pri vzťaho-
vých, výchovných či finančných 
problémoch, ale aj pri vypĺňaní 
úradných tlačív alebo zorientovaní 
sa v sieti podporných služieb. 

V predvianočnom období deti 
absolvovali mikulášske tvorivé 
dielne v malých skupinách so 
samotným Mikulášom. Aj medzi 
sviatkami bude tím Ulity k dispozí-
cii počas služieb vonku na sídlisku 
alebo po dohode na individuálnom 
stretnutí osobne alebo online. 

Tradíciou pre Krízové centrum 
a Bezpečný ženský dom Brána 
do života je už každoročná via-
nočná zbierka. Jedným zo zvykov 
v tomto centre tiež býva písanie 
„Listov Ježiškovi“, v ktorých sa 
klientky s deťmi zveria so svojimi 

najtajnejšími prianiami. Na základe 
týchto listov sa do vianočnej 
zbierky zapájajú ako firmy, tak 
aj obyčajní ľudia. Psychologička 
Denisa Chorvátová však priznáva, 
že „Vianoce nie sú len o darčekoch. 
Pre niektoré rodiny, ktoré sa k nám 
dostali, sú to prvé štedré Vianoce, aké 
v živote zažili.“ Aj keď bol tento rok 
náročný pre pandémiu, množstvo 
firiem a ľudí sa nenechalo odradiť 
a vďaka tomu môže tato krásna 
tradícia pokračovať aj tentokrát.

V rámci podujatia GivingTue-
sday sa Dom sociálnych služieb 
MOST rozhodol vypísať aukciu 
na vlastnoručne ušitú tašku jednej 
z klientok, keďže aj toto centrum 
sa zaoberá predajom handmade-
dekorácií či doplnkov. Aj vďaka 
nemu je DSS schopné zabezpečiť 
bývanie pre 8 ľudí s duševnou 
poruchou v 2 bytoch podporo-
vaného bývania, a taktiež šírenie 
osvety o duševných poruchách či 
poskytovanie sociálneho poraden-
stva. Rehabilitačné stredisko už 25 
rokov zabezpečuje psycho-sociálnu 
rehabilitáciu 35 klientom, a tak ich 
motto „aby ľudia s duševnou po-
ruchou neboli sami ale s nami“ sa 
stalo nielen tvrdením, ale realitou.

Snáď viac ako ostatných pozna-
čila druhá vlna pandémie sociálne 
slabšie rodiny po celom Slovensku, 
ktorým svoj čas a energiu venuje aj 
Úsmev ako dar. Toto občianske 
združenie sa neustále snaží, aby 
mohli ich členovia tráviť Vianoce 
doma a spolu ako všetci ostatní.
Medzi najhoršie, ale bohužiaľ bežné 
situácie patrí, keď jeden z rodičov, 
prípadne samoživiteľ, stratil pravi-
delný a často jediný príjem. 

Štyri rodiny v núdzi žijú aj 

Aj keď by sa mohlo zdať, že pre občianske združenia 
a organizácie je solidarita najprirodzenejšia, aj tie sa 
museli v tomto neľahkom období popasovať s mnohými 
výzvami, aby svojim klientom priniesli krajšie Vianoce, 
ale aj celkovo bezproblémové každodenné fungovanie, 
ktoré je pre nich už beztak náročnejšie.

v centre pre obnovu rodiny v Bra-
tislave-Petržalke. Okrem tradič-
ných sviatkov, kedy k deťom príde 
napr. Mikuláš a obdarí ich, je pre 
nich najdôležitejšia celoročná od-
borná pomoc. Sociálni pracovníci 
a psychológovia v centre každý 
deň pomáhajú rodinám prekoná-
vať ťažké životné skúšky, s deťmi 
sa učia, sprevádzajú ich k lekárovi, 
sú im ľudskou oporou. OZ sa 
v tomto období navyše podaril aj 
malý zázrak: vďaka ich pomoci 
jedna rodina s dvoma maličkými 
deťmi bude už tieto Vianoce trá-
viť vo svojom vlastnom bývaní. 

Domov sociálnych služieb 
pre deti a dospelých KAMPINO 
poskytuje sociálne služby klientom 
s ťažkým a viacnásobným mentál-
nym postihnutím.

Vianočnou tradíciou je ví-
tanie Mikuláša, ktorý tento rok 
nezastupuje ako obvykle MČ, ale 
zamestnanci vo sviatočnom šate. 
Vďaka spolupráci s firmou IBM 
sú zamestnanci schopní obdaro-
vať klientov darčekmi podľa ich 
wishlistov.

Ako uvádza riaditeľka zaria-
denia Jana Tvarožková: „Pečieme 
a zdobíme sladkosti, spievajú sa vianočné 
koledy a piesne. Zamerali sme sa viac na 
rodiny klientov; klienti svojim blízkym 
pripravujú drobné vianočné pozornosti. 
Napriek týmto neočakávaným zmenám 
súčasná situácia prináša aj cenné 
pozitívum; absencia dynamických aktivít 
dáva možnosť stíšenia sa, spomalenia, 
hlbšieho prežívania a vytvorenia ešte 
väčšej vzájomnosti a blízkosti.“

iv
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Testovanie ukázalo veľké 
srdcia Petržalčanov

Dva náročné dni na prelome 
októbra a novembra dali zabrať, 
a to všetkým, ktorí sa na organi-

zovaní i samotnom testovaní 
podieľali. Desiatky zdravot-
níkov, vojakov, hasičov, dob-
rovoľníkov, koordinátorov, 
administratívnych pracov-

níkov či zamestnancov úradu si 
siahlo na dno síl. Spoločne sme 
to ale zvládli.

Veľkou pomocou boli aj sa-
motní Petržalčania a Petržalčanky.
Jednotlivým odberným 
tímom prácu počas ví-
kendu spríjemnili na-
pečenými dobrotami.
Tím na Hálovej si pochutnal na 
tekvicovej bábovke, v DK Zrkadlový 
háj veľmi rýchlo zmizol chutný koláč, 
sladké dobroty zaniesli obyvatelia 
Petržalky aj na odberné miesta na 

Turnianskej a Beňadickej. Zároveň 
potešili aj milé a podporné slová 

testovaných občanov, 
nechýbala ohľadupl-
nosť a trpezlivosť, 
aj napriek zložitosti 

situácie. Minúty čakania si krátili 
debatami so susedmi či čítaním knihy, 
na ktorú si dlho nevedeli nájsť čas. 

Spomenuté minúty si pripo-
meňme infografikou z celoploš-

ného testovania. Kde ste si na 
otestovanie počkali najdlhšie a kde 
naopak najkratšie? Ktoré z odber-
ných miest praskali vo švíkoch?

Či už v Petržalke v nasledujú-
cich týždňoch budú alebo nebudú 
ďalšie kolá celoplošného testo-
vania, jedno je jasné – spoločne 
to dáme. Solidarita Petržalčanov 
a Petržalčaniek nás o tom jed-
noznačne presvedčila.

dp

Celoplošné testovanie má úspešne za sebou aj naša mestská časť. Potešil nízky počet pozitívnych testov, 
ale tiež odozva samotných testovaných na organizáciu víkendového projektu.

104 000
obyvateľov

cca.

58% obyvateľov otestovaných
v celoplošnom testovaní spolu otestovaných 60 822

60 575 negatívnych

247 pozitívnych (0,41%)

OTESTOVANÍ

ĎAKUJEME VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM, ADMINISTRATÍVNYM 
PRACOVNÍKOM, ZDRAVOTNÍKOM, VOJAKOM, POLICAJTOM
A OBČANOM ZA TRPEZLIVOSŤ A ZHOVIEVAVOSŤ.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

ODBERNÉ MIESTA ČAKANIE

96
odberných 
miest

49 interiér

47 exteriér

1 otvorené v priebehu dňa

4 neotvorené miesta

Sobota ráno (jedna ikona označuje dve odberné miesta)

Sobota cez deň

Nedeľa

Dostihová dráha (chýbal zdravotnícky 
personál)

Strečnianska (výpadok elektrickej energie)

Tupolevova, Beňadická (spadnuté stany)

OC Danubia (drive through), ZŠ Gessayova, 
Námestie republiky, SOŠ technická 
Vranovská 4, Verbisti – Krupinská 2 (vysoký 
záujem obyvateľov)

Čakanie nad 2 hodiny
Čakanie 1-2 hodiny Čakanie do 1 hodny
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Chodník na Rovniankovej ulici.

Petržalčanom sa najnovšie kráča 
lepšie po chodníkoch vo viacerých 
lokalitách mestskej časti. Nedávno 
sa totiž zrealizovali ich lokálne 
opravy, na ktoré z tohtoročného 
rozpočtu petržalská samospráva 
vyčlenila viac ako 217-tisíc eur. 
Nie je to však jednoduchá úloha 
– Petržalka má v správe viac ako 
milión m2 chodníkov, a preto je 

možná len postupná a cielená 
oprava chodníkov. Prioritou 
mestskej časti je opraviť najmä 
chodníky, ktorých stav bol 
neúnosný a uľahčiť tak oby-
vateľom pohyb po miestnych 
komunikáciách. „Tam, kde to 

bolo možné, sme obrubníky na vstupoch 
na chodníky nahradili sklopenou plochou 
pre ľahší pohyb osôb s obmedzenou mo-
bilitou a mamičiek s kočíkmi,“ povedal 
starosta Petržalky Ján Hrčka.

Opravy chodníkov na území 
Petržalky má v réžii Referát 
technických činností mestskej 
časti, práce realizuje zazmluvnená 
dodávateľská firma. Všetky práce 

pozostávali z vyfrézovania cest-
ného povrchu, odstránenia porúch 
v konštrukčných vrstvách a apli-
kácie nového asfaltobetónu. Za 
túto sezónu, t.j. pred príchodom 
zimy, sa stihol opraviť chodník 
na Bulíkovej ulici vrátane obnovy 
vstupov do bytových domov, ktoré 
vykazovali povrchové poškodenia. 
Nový asfaltový povrch pribudol 
aj chodníkom na uliciach Hálova, 
Andrusovova a na Vlasteneckom 
námestí. Najnovšími opravami pre-
šli chodníky na Znievskej a na Tu-
polevovej ulici, kde išlo o priestor 
medzi obytnými domami, v kto-
rom problém v pohybe nepredsta-
vovali len poškodené časti betónu 
či jeho absencia, ale aj zničené 
dažďové vpuste. Veľký úsek chod-

níka sa opravoval na Holíčskej ulici 
rovnako so vstupnými chodníkmi 
do jednotlivých vchodov, ktoré si 
už opravu jednoznačne vyžadovali. 
Rozhodne najviditeľnejšia zmena 
sa zrealizovala prostredníctvom 
opravy rampy na Rovniankovej 
ulici, ktorá bola v dezolátnom 
stave najmä z dôvodu častého 
prejazdu nákladných vozidiel.

Pod nepriaznivý stav chodníkov 
sa podpisuje viacero nepriaznivých 
vplyvov – jednak ide o prirodzený 
proces starnutia chodníkov, na kto-
rých neprebehla žiadna úprava za 
posledné desaťročia, v niektorých 
lokalitách sa však stav chodníkov 
zhoršuje aj podmývaním terénu, 
ktorý sa pod nimi nachádza či 
poškodenou kanalizáciou. Veľkou 

mierou však k poškodeniu komu-
nikácií prispieva aj nepovolené 
a časté presúvanie motorových 
vozidiel po ploche chodníka. Už 
sa stalo akýmsi pravidlom, že 
najpoškodenejší povrch chodníkov 
sa nachádza práve na miestach, 
kde často jazdia zásobovacie autá, 
ktoré využívajú mnohé obchody 
situované v blízkosti alebo priamo 
v obytných domoch. Je nutné si 
uvedomiť, že konštrukcia chod-
níka je vytvorená iba pre peších, 
a preto nápor hmotnosti takéhoto 
typu nezvláda, čo prispieva k jeho 
postupnej dezolácii, ku ktorej 
v takomto prípade prichádza oveľa 
rýchlejšie ako za normálnych pod-
mienok. mh, iv
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Šrobárovo námestie — štúdia. FOTO: Michael Kostka

Mestská časť pripravuje 
revitalizáciu dvoch verejných 
priestranstiev, konkrétne Námestia 
Republiky tiahnúceho sa pri Jirás-
kovej ulici a Šrobárovho námestia 
lemujúceho základnú školu Čer-
nyševského 8.

 Aktuálne prebieha participa-
tívny prieskum zisťovania potrieb 
Petržalčanov ohľadom využívania 
Námestia Republiky. Závery 
prieskumu budú prezentované 
v polovici decembra, pričom 
kompletná štúdia potrieb verej-
nosti z dielne OZ PUNKT bude 
prístupná verejnosti začiatkom 
januára. Participácia pozostávala 
z niekoľkých častí. Kľúčovou 
fázou bol dotazníkový prieskum. 
Respondenti boli prevažne 
miestni Petržalčania. V ňom 
dominovali odpovede najmä 
ohľadom úpravy zelene, potreby 
prepojenia s Chorvátskym rame-

nom, revitalizácie mobiliáru 
či dobudovania cyklotrasy 
okolo námestia. Respondenti 
sa taktiež obávajú oklieštenia 
skateparku, výstavby na 
námestí, úbytku zelene pri 
rekonštrukcii priestoru, ale 
i malej politickej podpory revi-

talizácie. V lete sa námestie stáva 
neznesiteľnou horúcou plochou 
s nízkym trávnikom. Ľudia sa mu 
skôr vyhýbajú. Chýba mu voda, 
tieň, stromy či vodu zadržiavajúce 
opatrenia. Okrem prieskumu 
prebehlo stretnutie odbornej verej-
nosti v priestore s nadväznosťou 
na krátky workshop. Odborníci 
sa zhodli na potrebe lepšieho 
prepojenia s Chorvátskym rame-
nom či využívania priestoru na 
organizáciu kultúrnych podujatí, 
keďže mestská časť nedisponuje 
vlastným exteriérovým priesto-
rom na podobné účely. Zároveň 
električková trať a nová výstavba 
v okolí zmení spôsob využívania 
priestoru. Námestie Republiky 
má potenciál stať sa centrálnym 
verejným priestorom mestskej časti 
Petržalka. V roku 2021 nás čaká ar-
chitektonická súťaž, ktorá záväzne 
zadefinuje budúcu podobu námes-

tia. V celom procese bude opäť 
možnosť pre Petržalčanov vyjadriť 
svoje pripomienky a prípadné 
návrhy. Všetky aktuálne informácie 
o prebiehajúcom procese nájdete 
na stránke namestierepubliky.sk

Priestor Šrobárovho námestia 
a priľahlého okolia sa taktiež 
pripravuje na zmeny. Reaguje tak 
na masívnu petíciu Petržalčanov 
v danej lokalite. Tí požadovali 
revitalizáciu priestoru, pričom 
medzi hlavnými požiadavkami bola 
úprava zelene či vybudovanie špor-
tovej infraštruktúry. Na revitalizácii 
sa intenzívne pracuje. Mestská 
časť začiatkom roka zorganizovala 

participatívne stretnutia s občanmi 
žijúcimi v danom okolí, ktoré 
viedla vicestarosta Janka Hreho-
rová s poverenými zamestnancami 
mestskej časti. Na stretnutiach 
spolupracovali aj zástupcovia 
základnej školy Černyševského 8. 
Na základe týchto stretnutí bola 
vyhotovená štúdia rozvoja Šrobá-
rovho námestia, ktorú pripravili ar-
chitekti z dielne Kašovský Kostka 
Architekti s.r.o. V nej dominuje re-
konštrukcia miestnych chodníkov, 
výsadba nových stromov spojená 
s úpravou zelene, vybudovanie 
výbehu pre psov či workoutové 
ihrisko v školskom areáli základnej 

školy Černyševského. Aktuálne sa 
pripravuje verejné obstarávanie 
pre projektovú dokumentáciu na 
základe výstupov zo štúdie Šro-
bárovho námestia, čo je kľúčovou 
fázou z hľadiska realizácie obnovy 
priestoru. Tá totiž určuje kon-
krétne úpravy, ktoré má mestská 
časť v priebehu budúceho roka 
zrealizovať. Medzitým sa praco-
valo na finančnom krytí obnovy 
priestoru. Mestskej časti sa poda-
rilo načerpať štátnu dotáciu vo 
výške 200 000 eur na účely obnovy 
Šrobárovho námestia a priľahlého 
okolia, ktorú v zmysle zákona musí 
použiť do konca roka 2021. as
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Momentálne si občania môžu dať 
bezplatne urobiť antigénový test na 
koronavírus pri nemocnici na Antolskej 
každý pracovný deň od pondelka do 
piatku od 9:00 do 12:00.

Mestská časť podpísala Memoran-
dum k ďalšiemu ročníku Superškoly, 
ktorej cieľom aj v budúcom roku bude 
interaktívnou formou vzdelávať žiakov 
základných škôl.

Na Lúku vďaky pribudli 17. no-
vembra dva ďalšie stromy – dub Petra 
Jaroša a lipa Dany Hermannovej.

V rámci výzvy „Pomôžeme vám 
skrášliť si okolie“ boli v novembri 
zrealizované prvé dve komunitné kom-
postoviská na Romanovej a Budatínskej 
ulici.

Hlavné mesto Bratislava plánuje 
v najbližších dňoch otvoriť cyklotrasu 
Starohájska s dĺžkou 1,7 km, ktorú 
začalo budovať v r. 2018. Nový úsek 
bude spĺňať vyššie kvalitatívne aj bez-
pečnostné štandardy. 

Stručne

Petržalka zabezpečuje zimnú údržbu cca 
56 km komunikácií tretej triedy, priľahlých 
parkovísk a 35 km komunikácií štvrtej triedy, 
najmä chodníkov vedúcich k materským 
a základným školám, zdravotným zariadeniam, 
domovom sociálnych služieb, zastávkam 

mestskej hromadnej dopravy aj prístupovej 
komunikácie k nemocnici na Antolskej ulici. 
Zimnú službu realizuje aj na schodiskách 
a prístupových rampách vedúcich k 14 
terasám v správe mestskej časti. V dôsledku 
nedávnej novelizácie zákona o pozemných 
komunikáciách prešla na samosprávu zod-

povednosť aj za schodnosť chodníkov, o ktoré 
sa donedávna starali správcovia bytových 
domov, resp. vlastníci nehnuteľností.

Cieľom zimnej údržby bude zabezpečiť 
zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov 
a schodísk pre bezpečnosť obyvateľov. „Na 

zimnú údržbu našich ciest a chodníkov máme zabez-
pečených 23 strojov. Čo sa týka posypového materiálu, 
máme naskladnených 300 ton posypovej soli, 5 ton 
piesku, 5 ton posypového štrku a 40 ton ekologickej 
posypovej soli, tzv. Solmag, ktorú použijeme na posyp 
v pásmach hygienickej ochrany spodných vôd, napríklad 
na cyklochodníku pri Chorvátskom ramene, keďže je 
šetrnejšia k životnému prostrediu,“ vysvetlil vedúci 
referátu správy verejných priestranstiev Viktor 
Baumann. 

Aby sa obyvatelia mohli lepšie zorientovať, 
kto je zodpovedný za údržbu jednotlivých 
komunikácií na území Petržalky, pripravila 
mestská časť už dávnejšie prehľadnú mapu 
s farebne rozlíšenými verejnými priestran-
stvami. Mapa zimnej údržby pre jednotlivé lo-
kality Petržalky je dostupná na webovej stránke 
mestskej časti.

mh

Mestská časť Petržalka je na zimnú údržbu komunikácií vo svojej 
správe pripravená. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ju bude 
zabezpečovať vyšší počet zamestnancov aj strojov. Odhŕňanie 
snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľa plánu zimnej údržby 
budú vykonávať pracovníci referátu správy verejných priestranstiev 
do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
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Zimná údržba v Petržalke 
bude zabezpečená
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Počas zimných dní budú 
mať obyvatelia možnosť 
nahlasovať podnety 
týkajúce sa zimnej údržby 
na nepretržitú službu 
referátu správy verejných 
priestranstiev, a to 
prostredníctvom telefónneho 
čísla 0947 487 487 
alebo e-mailovej adresy 
zimnaudrzba@petrzalka.sk

Nahlasovanie
podnetov pre 
zimnú údržbu
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Miestny úrad počas Vianočných sviatkov 
bude občanom k dispozícii nasledovne.

Otváracie 
hodiny MÚ

FOTO: Ivana Vrabľová

Aj keď by si učitelia zaslúžili 
potlesk davov a svetlá reflektorov 
ako po minulé roky, tentokrát sa 
klasické oceňovanie ku dňu učite-
ľov nemohlo konať. Napriek tomu 
si mestská časť plne uvedomuje 
dôležitosť vzdelávania, a tak sa 
rozhodla vzdať úctu v podobe 
ocenení a Plakiet J. A. Komen-
ského tohtoročným nominovaným 
netradične 25. novembra.

Nielen termín slávnostného 
oceňovania, ale aj samotná udalosť 
sa odohrala v netradičnom – ko-
mornom – štýle, iba za prítomnosti 
starostu Jána Hrčku, vicestarostky 

Lýdie Ovečkovej a zamest-
nancov oddelenia školstva 
miestneho úradu. 

Ocenenie Škola roka sa 
udelilo Materskej škole 
Lachova 31, cenu si z rúk 
starostu prevzala riaditeľka 

Andrea Mošaťová. Škôlka 
v uplynulom roku viedla viacero 
projektov zameraných na zdravé 
stravovanie, ekológiu, ale aj 
napríklad na záchranárstvo a po-
moc druhým. Rovnaké ocenenie 
prevzal aj riaditeľ základnej školy 
Lachova 1, Martin Capek. Táto 
škola sa trvale vyznačuje dobrými 
výsledkami v testovaní T-9, ale aj 
v špecifických celoslovenských 
súťažiach. Má skvelé technické 
vybavenie, ktoré bolo nesmiernym 
prínosom aj pri dištančnom type 
vyučovania v tejto sezóne. 

Plaketu J. A. Komenského 
získali Viera Mikulášiková z MŠ 

Lachova 31, ktorá pri vyučovaní 
zavádza inovačné metódy a formy 
vzdelávania detí ako napríklad 
zážitkové učenie, dramatizácia, 
zmyslové hry, pojmové mapovanie 
a realizuje viacero školských 
programov a projektov; Zuzana 
Hatašová z MŠ Macharova 1, 
ktorá pri svojej práci s deťmi 
uplatňuje netradičné formy 
vzdelávania, zážitkové učenie a ne-
zvyčajné výtvarné techniky a vedie 
tiež krúžok pre predškolákov. 
Ďalšia ocenená, Erika Holásková 
z MŠ Tupolevova 20 za 12 rokov 
pedagogickej praxe koordinovala 
a realizovala viacero projektov vo 
výtvarnej, sociálnej či pestovateľ-
skej oblasti. 

Krásy slovenského jazyka 
pomáha žiakom objavovať Rudolf  
Gróf  zo ZŠ Gessayova 2, ktorý 
deti navyše rozvíja aj v rámci futba-
lového krúžku. Alica Miklošovi-
čová zo ZŠ Pankúchova 4 má ne-
ľahkú úlohu – pomôcť deťom za-
milovať si matematiku, a darí sa jej 
to veľmi dobre – jej žiaci pravidelne 
dosahujú z matematiky v testovaní 
9 výsledky nad celoslovenským 
priemerom. Marta Matejkinová 
učí na ZŠ Dudova 2 s krátkou 
prestávkou 27 rokov. Je učiteľkou 
geografie a telesnej a športovej 
výchovy a každoročne organizuje 
lyžiarsky výcvik a plavecký kurz. 
Michaela Gábrišová zo ZŠ 
Nobelovo námestie 6 využíva 
inovatívne metódy a formy práce so 
žiakmi a spolupracuje dokonca aj so 

zástupcami Európskej komisie na 
Slovensku, vďaka čomu ju môžu jej 
žiaci viac spoznať. Erika Machová 
zo ZŠ Prokofievova 5 je okrem 
toho, že je učiteľkou slovenského 
jazyka aj predsedníčkou orgánu 
školskej samosprávy – Rady školy 
– rovnako patrí k zakladajúcim 
členkám profesijnej organizácie 
– Slovenskej asociácie učiteľov 
slovenčiny. Marta Ráczová zo ZŠ 
Tupolevova 20 sa slávnostného 
oceňovania pre zdravotné dôvody 
nemohla zúčastniť, MČ ju ocenila 
pre jej snahu v oblasti integrácie 
žiakov s postihnutím, inovatívnym 
prístupom a aj za snahy v environ-
mentálnej oblasti.

Ocenenie Učiteľ, na ktorého 
sa nezabúda, vohnalo slzy dojatia 
do očí všetkým prítomným preto, 
že na neho učiteľov nominujú 
často žiaci či rodičia, ktorí si všimli 
neobyčajný, špeciálny, ale najmä 
zapamätateľný prístup pedagógov. 

V tejto kategórii boli tento rok 
ocenené Viera Šuranová zo ZŠ 
Holíčska 50 a Žaneta Mordelová 
zo ZŠ Turnianska 10.

Veríme, že budúci rok budeme 
schopní zabezpečiť učiteľom 
presne také ovácie publika, na 
ktoré boli zvyknutí. Sme totiž pre-
svedčení, že si ich zaslúžia.

iv
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Už dva roky ste vo fun-
kcii štatutára Mestskej časti 
Petržalka. Čo považujete za 
najväčšiu výzvu počas týchto 
uplynulých dvoch rokov? 

Pred nástupom do funkcie som 
mal dva a pol ročnú skúsenosť 
na pozícii prednostu úradu 
v Karlovej Vsi. Priznám sa, 
aj na základe tejto skúsenosti 
som očakával, že vykonávanie 
pozície starostu Petržalky bude 
jednoduchšie. Niektoré prio-
rity sa plnia pomalšie, než som 

plánoval. Avšak tri veľké priority, 
ktoré som sľúbil Petržalčanom 
pred voľbami sa napĺňajú. Ide kon-
krétne o zefektívnenie verejnopro-
spešného podniku vo vlastnej réžií, 
parkovacia politika či rozširovanie 

kapacít materských škôl. Tam sme 
bohužiaľ iba v polovici cesty, tento 
rok sme plán rozširovania naplnili 
iba čiastočne, ale v budúcom to bez 
problémov dobehneme. Situáciu 
nám skomplikovala pandémia 
COVID-19, v dôsledku ktorej 
sa spomalili potrebné reštruktu-
ralizačné zmeny. Tieto dva roky 
považujem za konsolidačné. Teraz 
prichádzajú dva roky, v ktorých sa 
ukážu naše výsledky. Áno, očakával 
som, že celková konsolidácia 
v mestskej časti bude jednoduchšia 
a rýchlejšia, každopádne je to na 
veľmi dobrej ceste. V roku 2021 
očakávam prejavenie pozitívnych 
zmien, na ktorých intenzívne 
pracujeme od môjho nástupu do 
funkcie starostu. 

Jednou z tém, ktorú ste už 
načrtli, je rekonštrukcia exis-
tujúcich priestorov materských 
škôl za účelom navyšovania 
kapacít. Vďaka rekonštrukcii 
školníckych bytov a práčovní sa 
podarilo navýšiť kapacity v ma-
terských školách Röntgenova, 
Turnianska, Lietavská, Piflova, 
Iljušinova. O koľko detí môžu 
prijať tieto materské škôlky 
v budúcom roku naviac? 

V tomto roku, ak si správne 
pamätám, sme otvorili ďalšie tri 
triedy, čiže sme prijali zhruba 
o 100 detí viac oproti minulému 
roku. Mali sme naplánované rozši-
rovanie kapacít o 7 tried, bohužiaľ 
nestihli sme to, každopádne tento 
proces dobehneme v budúcom 

roku. Zároveň je na budúci rok 
naplánovaných ďalších 8 tried. 
K septembru 2021 by sme teda 
mali otvoriť o dvanásť tried viac, 
do konca roka 2021 to už bude 
celkom pätnásť tried. Jedna trieda 
dokáže poňať zhruba 24 detí, 
čo však záleží od priestorových 
kapacít jednotlivých miestností. 
Približne by sa teda do konca roka 
2021 mala navýšiť kapacita o 280 
detí.

Aké ďalšie investície ste zre-
alizovali v školskom segmente? 

Okrem priority navyšovania 
kapacít materských škôl sa podarilo 
vybaviť kuchyne a jedálne v štrnás-
tich materských školách a šiestich 
základných školách novým zaria-

Starosta MČ Petržalka, Ján Hrčka nám v koncoročnom rozhovore zhrnul projekty, návrhy a plány za rok 2020, ale 
aj svoje dvojročné účinkovanie vo funkcii starostu. Čo-to sme sa dozvedeli aj o plánoch a prioritách na budúci rok.
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dením zhruba vo výške 90 000 eur. 
Išlo o nové gastronádoby, chladiace 
boxy či konvektomaty. Účelom 
nákupu bolo zefektívniť výdaj 
stravy pre deti a žiakov s cieľom 
uľahčiť prácu personálu v kuchyni. 
Takisto sme zrealizovali opravy 
havarijného stavu stúpačiek, toaliet 
v niektorých petržalských základ-
ných školách, napríklad v základnej 
škole Gessayova, Budatínska, Ho-
líčska, Pankúchova, Turnianska či 

Nobelovo námestie. Konkrétne 
na Holíčskej sme zrealizovali 
väčšiu rekonštrukciu, kde bolo 
potrebné vymeniť podlahu, 
ventiláciu či vybavenie kuchyne. 
Taktiež sme zrekonštruovali 
terasu na Jankolovej pri základ-
nej škole, ktorá bola dlhodobo 

v zlom technickom stave. V rámci 
koronakrízových možností sme 
toho urobili celkom dosť. 

Pomohol k týmto rekonštruk-
ciám prechod strediska služieb 
školám a školským zariadeniam 
priamo pod úrad? 

Čiastočne to s tým súvisí. Tuto 
však podotýkam, že prechod tejto 
rozpočtovej organizácie pod úrad 

bol nevyhnutný, keďže nastavenie, 
ktoré v tomto smere fungovalo od 
roku 2004, zákon nepripúšťal. Ma-
terské a základné školy majú mať 
buď právnu subjektivitu, alebo 
majú existovať v rámci štruktúr 
úradu mestskej časti. Túto 
skutočnosť nám opa-
kovane vytklo mini- 
sterstvo školstva. My 
sme teda tento rok 
stav, ktorý vlastne 
nikdy nemal nastať, 
dávali do poriadku. 
Na jednej strane sa 
po prechode rekon- 
štrukcie riešili rýchlej-
šie. Na druhej strane samotný 
prechod a koronakríza spôsobili 
rôzne procesné problémy, kto-
rých výsledkom je menší sklz 
v rekonštrukciách a v navyšovaní 
kapacít materských škôl. Všetky 
naplánované rekonštrukcie by sme 
však mali dokončiť v priebehu 
budúceho roka.

Do ktorých projektov išlo 
z rozpočtu 2020 najviac peňazí? 

Petržalka má pomerne široký 
rozpočet, ide o sumu vyše 40 

miliónov eur. Môže sa to zdať 
veľa, zdanie však klame. Viac ako 
50 percent rozpočtu ide na bežné 
výdavky spojené s prevádzkou 
základných a materských škôl. 
Z hľadiska investičných činností 
bola väčšina peňazí použitá na 
rekonštrukcie a investície v školách, 
škôlkach a školských zariadeniach. 
Taktiež sme investovali peniaze 
do opráv a rekonštrukcií súvislých 
chodníkov. Tento rok sa stihol 
opraviť chodník na Bulíkovej 
ulici vrátane obnovy vstupov do 
bytových domov. Nový asfaltový 
povrch pribudol aj chodníkom 
na uliciach Hálova, Andrusovova 
a na Vlasteneckom námestí. Naj-
novšími opravami prešli chodníky 
na Znievskej a na Tupolevovej 
ulici, kde išlo o priestor medzi 
obytnými domami, v ktorom 
problém v pohybe nepredstavovali 
len poškodené časti betónu či jeho 
absencia, ale aj zničené dažďové 
vpuste. Veľký úsek chodníka 
sa opravoval na Holíčskej ulici 
rovnako so vstupnými chodníkmi 
do jednotlivých vchodov, ktoré si 
už opravu jednoznačne vyžadovali. 
Rozhodne najviditeľnejšia zmena 
sa zrealizovala prostredníctvom 
opravy rampy na Rovniankovej 
ulici, ktorá bola v dezolátnom stave 
najmä z dôvodu častého prejazdu 
nákladných vozidiel. Veľa peňazí 
išlo aj do parkovacieho systému. 
Tu však podotýkam, že náklady 
spojené s parkovacou politikou 

v Petržalke majú byť 
refundované ma-
gistrátom hlavného 
mesta v momente, 
kedy sa spustí celo-
mestská parkovacia 
politika. Zároveň aj 
v dôsledku zavedenia 
parkovacej politiky 
sa nám zvyšuje počet 

ľudí s trvalým pobytom. Celých 25 
rokov počet Petržalčanov klesal, 
až v tom predošlom sa „zázračne“ 
začal zvyšovať, aktuálne evidujeme 
navýšenie o 1200 obyvateľov. 
Naša samospráva je financovaná 
prevažne z daní fyzických osôb, 
čiže navýšenie počtu obyvateľov 
s trvalým pobytom znamená 
zvýšenie finančných zdrojov pre 
mestskú časť a jej obyvateľov. Len 
pre predstavu, 1000 obyvateľov 
znamená každoročné navýšenie 
príjmov o 125 000 eur. 

Čo považujete za svoj naj-
väčší projekt, ktorý ste spustili 
v roku 2020?

 Za najväčší projekt považujem 
petržalský parkovací systém, 
ktorý sme síce spustili v novembri 
minulého roka, ale do praxe sme 
ho reálne začali zavádzať až 
tento rok. Za úspech považujem 
to, že aj napriek sťaženej situácií 
a podmienkam, ktoré nám zavá-
dzanie parkovacej politiky trochu 
skomplikovali, sa nám podarilo 
parkovanie v Petržalke rozbehnúť 
a zdokonaliť. Úspechom je aj 
to, že sme v tomto roku začali 
realizovať letnú a zimnú údržbu 
vo vlastnej réžii prostredníctvom 
novovzniknutého referátu správy 
verejných priestranstiev, čím sa 
výrazne zvýšila kvalita starostlivosti 
o čistotu, poriadok a zeleň v našej 
mestskej časti, a to aj napriek 
menším finančným výpadkom 
v rozpočte. Koronavírus spôsobil, 
že sa nám nepodarilo zrealizovať 
menšie projekty, ktoré sú však 
naplánované v priebehu nasledujú-
cich dvoch rokov.

Čo považujete za prioritu na 
budúci rok? 

Našou prioritou v nasledujú-
com roku bude udržať funkčnú 
parkovaciu politiku, v rámci ktorej 
budeme pokračovať v značení 
parkovacích miest. Jednou z naj-
väčších priorít aj naďalej ostáva 
rozširovanie kapacít v materských 
školách prostredníctvom rekon-
štrukcie existujúcich priestorov, 
budovanie cyklotrás a lokálne 
opravy menšieho aj väčšieho 
rozsahu.

Blíži sa koniec v mnohých 
oblastiach náročného roka. 
Čo by ste zaželali Petržalčanom 
do roku 2021? 

Všetkým Petržalčanom želám 
prinavrátenie fungovania života do 
starých koľají, mám na mysli najmä 
návrat detí do škôl, mať možnosť 
navštevovať kultúrne, spoločenské 
či športové podujatia a všeobecne 
normálne fungovanie ako pred 
koronakrízou.

as 
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FC Petržalka
Pred štartom sezóny bola situá-

cia veľmi ťažká. Vo veľmi krátkom 
čase stála pred trénerom úloha dať 
dohromady nové mužstvo. Štart 
do súťaže tomu aj zodpovedal, pri-
šli dve prehry. V danej chvíli hovo-
rila petržalská verejnosť o jedinom 
cieli, a to o možnej záchrane. Je 
obdivuhodné, čo sa podarilo tréne-
rovi Ladislavovi Peckovi a celému 
mužstvu v krátkom čase. Prichá-
dzali víťazstvá, body a umiestnenie 
v strede tabuľky. Z tohto pohľadu 
koronapauza tímu uškodila, no 

slúži mu ku cti, že napriek ne-
istote, či sa bude hrať, mal tím 
skvelý prístup. Na víťazstvo 
v Trebišove nadviazalo muž-
stvo v troch ďalších zápasoch 
bodovými ziskami – domácou 

výhrou, remízou v Dubnici a tiež 
remízou s lídrom z Banskej Bys-
trice. Skutočnosť, že Petržalka má 
19 bodov a hrá v strede tabuľky je 
malým zázrakom. Aktuálne je pred 
mužstvom prestávka, súťaž by 
mala pokračovať už od polovice 
februára. (Tím sa po jesennej časti 
nachádza na 7. pozícii, 5 bodov od 
zostupovej zóny, pozn. red.)

HC Petržalka 2010
Hockeyclub Petržalka 2010 

o.z. sa prvýkrát v histórii klubu 
zúčastnil všetkých najvyšších žiac-

kych líg, a to konkrétne u mladších 
a starších žiakov v sezóne 2019/20. 
Sezónu však nemohol dokončiť 
z dôvodu vypuknutia koronakrízy. 
Napriek tomu, že klub spomínaná 
kríza zasiahla veľmi tvrdo, skon-
štatoval, že vďaka enormnému 
nasadeniu pracovníkov prevádzky 
štadióna spolu s trénermi trénovali 
medzi prvými klubmi na Slovensku 
po uvoľnení opatrení a mladí špor-
tovci naplno zarezávali už pred-
posledný májový týždeň 2020. Za 
veľký úspech napriek veľmi zložitej 
situácii považuje klub aj otvorenie 
novej kategórie KADETI do 
sezóny 2020/21. Významný posun 
zaznamenal aj v príprave svojho 
projektu – výstavby multifunkč-
ného ihriska so zastrešením.

Gymnastické centrum, 
Wolkrova

Gymnastické centrum v tomto 
roku neabsolvovalo žiadne preteky, 
až teraz na konci roka, t.j. 8. de-
cembra, sa začínajú Majstrovstvá 
Európy mužov, žien, juniorov 
a junioriek. V nominácii sú juniori 
Oliver Kasala a Matej Nemčovič, 
v seniorskej kategórii je nomino-
vaná Barbora Mokošová. 

VK Slávia EU Bratislava
Extraliga žien ročníka 2019/20 

sa ukončila predčasne v polovici 

marca 2020. Družstvo postúpilo 
z 3. miesta, záverečnej časti súťaže 
do play-off, ale ďalej sa nehralo. 
Malo ambíciu hrať finále o majstra 
SR, ten sa však nevyhlasoval. 
V druhej najvyššej súťaži, Sloven-
skom pohári, postúpila Slávia do 
finále. Hralo sa v športovej aréne 
na Pasienkoch 9.2.2020 s VK 
Strabag Pezinok, duel Slávistky 
prehrali tesne v tajbrejku 2:3 
a obsadili 2. miesto. V novom sú-
ťažnom ročníku 2020/21 družstvo 
najskôr zorganizovalo 33. ročník 
medzinárodného volejbalového 
turnaja žien Slávia EU CUP 2020, 
VK Slávia celý turnaj vyhral. 
V extraligovej súťaži 2020/21 je 
družstvo úspešné. Je na 1. mieste 
po 12. kole a doteraz neprehralo. 

BSC Bratislava
BSC Bratislava je najväčším 

chlapčenským mládežníckym bas-
ketbalovým klubom na Slovensku. 
Všetky družstvá BSC Bratislava 
pôsobili v sezóne 2019/20 v naj-
vyšších súťažiach organizovaných 
Slovenskou basketbalovou asociá-
ciou. Klub mal prihlásené družstvá 
do každej súťažnej kategórie (spolu 
12 družstiev). Zároveň najstarších 
juniorov prihlásil do Bratislavskej 
mestskej basketbalovej ligy. Vede-
nie klubu sa teší z toho, že 5 jeho 
hráčov sa dostalo do reprezentač-

ných výberov Slovenska v roku 
2020. Zároveň klub potešilo, že 
vďaka dlhodobému úsiliu o roz-
širovanie členskej základne majú 
jeho najmladšie kategórie vysokú 
športovú úroveň. V spolupráci so 
Slovenskou basketbalovou asoci-
áciou a TK Matchball vybudoval 
BSC Bratislava 2 kurty na basketbal 
3x3 (streetball) v areáli na Smole-
nickej ulici. Ihriská budú otvorené 
aj pre širokú verejnosť. Ako 
spoluorganizátor sa klub podieľal 
aj na exhibičnom turnaji v 3x3 
basketbale s 11 najlepšími tímami 
zo Slovenska a Českej republiky.

LG Bratislava/
Petržalská hokejbalová 
liga

Hokejbal v Petržalke bol v roku 
2020 úspešný. Klub LG Bratislava 
sa stal vicemajstrom SR v hokej-
bale. Rozbehla sa tiež Petržalská 
hokejbalová liga a do Petržalky sa 
vracia amatérska hokejbalová liga. 
Zároveň v Petržalke pôsobí nie-
koľko úspešných mužstiev z Bra-
tislavskej hokejbalovej ligy. Rok 
2020 je možné napriek korona-
kríze označiť za úspešný a slušný. 
Hokejbalová obec v Petržalke sa 
teší zo zrekonštruovania ihriska, 
v roku 2021 sa chystá obnoviť 
ďalšie ihriská na území Petržalky.

dp

Opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu výrazne prehovorili aj do oblasti športu. Ako sa s nimi 
v priebehu tohto roka vyrovnali najväčšie športové kluby našej mestskej časti?
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FOTO: PumpPark Petržalka

FOTO: Petržalská hokejbalová liga

V uplynulých dňoch bola ukon-
čená prestavba starej bikrosovej 
dráhy na Haanovej ulici na mo-
dernejší a bezpečnejší pumptrack 
s asfaltovým povrchom. Areál 
poskytuje možnosť športového 
vyžitia pre vyznávačov kolesových 
športov rôznej výkonnosti a veku, 
najmä cyklistov, ale aj kolobežká-
rov, skejterov a inline korčuliarov. 
Po dokončení prestavby je k dis-
pozícii takmer 600 m dráh rôznej 
obtiažnosti, a to priamo v srdci 
Petržalky. Areál sa tak zaradil me-
dzi najväčšie športové areály tohto 
konceptu v Európe, ktorý je svo-
jou veľkosťou hodný najväčšieho 
sídliska v Európe.

Myšlienka na realizáciu projektu 
vznikla na pôde občianskeho zdru-
ženia Pedál v prostredí cyklistických 
nadšencov. Tí sa do jeho realizácie 
pustili už v roku 2014, ale keďže 
športovisko konceptu pumptrack 
ešte vtedy nebolo v našich pod-

mienkach známe, jeho realizácia 
bola dlhá a tŕnistá. Nakoniec sa 
dobrá vec podarila a od tohto roka 
sa všetci môžu tešiť z unikátneho 
priestoru pre športovanie priamo 
v prostredí sídliska.

Prestavba sa realizovala po-
stupne, ale už aj čiastkové výsledky 
sľubovali mimoriadnu obľúbenosť 
a vysokú návštevnosť. Veď areál 
poskytuje možnosti pre športové 
vyžitie nielen pre obyvateľov 
oblasti, ktorá má chronický ne-
dostatok verejných športovísk, 
ale celkovo pre širokú verejnosť.
Názov PumpPark Petržalka dostal 
po internetovom hlasovaní našich 
priaznivcov.

Postupne, ako sa areál prebu-
dovával, si získaval priazeň nielen 
obyvateľov, ale aj predstaviteľov 
samosprávy a súkromných nadácií. 
Vo finále sa už tešil masívnej 
finančnej podpore najmä hlavného 
mesta SR Bratislava, Bratislavského 

Petržalská hokejbalová liga 
nabrala nový dych vďaka komunite 
nadšených hokejbalistov z celej 
Bratislavy. Nadväzuje tak na svoju 
úspešnú minulosť, nakoľko „Petr-
žalská liga“ sa hrala už v sezóne 
1984/1985.

Liga sa začala hrať po obnovení 
v sezóne 2017/2018 pod názvom 
„pouličná“, postupne sa však rozvi-
nula a už v septembri odštartoval jej 
tretí ročník, na ktorom sa zúčastňuje 
sedem bratislavských družstiev. 
„Chceme ešte viac zastabilizovať ligu a počet 
mužstiev v nej. Rovnako chceme súťaž pri-
praviť na ďalší rozvoj. Cieľom je ukázať, 
že liga dáva priestor pouličným partičkám, 
aby mohli aktívne tráviť voľný čas. Taktiež 
je zámer dať priestor mladým chalanom,“ 
hovorí Roman Mareček, člen výkon-
ného výboru PHBL. Zápasy v tejto 
súťaži sa hrajú vo formáte 3+1 na 
jednom ihrisku, v petržalskej Ovsište 
aréne na Medveďovej ulici. „Veríme, 
že liga získa väčší náboj a konkurenciu, 
a že sa bude tešiť veľkej obľube obyvateľov 
Petržalky, ktorí chodia vo veľkom počte na 

zápasy, najmä počas play-off. Sme radi, že 
sa obnovila aj spolupráca s mestskou časťou 
Petržalka a na konci sezóny odovzdáme 
putovný pohár MČ víťazovi PHBL,“ 
uvádza Mareček.

Obnova ihriska
Počas korona pauzy sa zrekon-

štruovalo ligové ihrisko na Medve-
ďovej ulici.

Zápasy, na ktorých sa hráva 
Petržalská hokejbalová liga, budú 
mať po reštarte súťaže nový náboj. 
Ihrisko v Ovsišti dostalo nové 
mantinely aj siete, plánuje sa aj re-
konštrukcia ďalších vecí. „Uskutočnila 
sa výmena mantinelov, vďaka tomu sa 
upravili aj rozmery ihriska z pôvodných 
39 m x 18 m na 37 m x 17 m, takže sa 
znížil a štandardizoval rádius. Zvýšili sa 
aj siete za bránkou o pol metra, tým pádom 
sa zvýši aj bezpečnosť v okolí. V najbližšej 
dobe sa premaľujú čiary, vyhotovia sa 
tribúny a doriešia striedačky, mobilné toalety 
a taktiež chceme čoskoro osadiť plastový 
povrch,“ uviedol šéf  ligy.

samosprávneho kraja a mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, čo nám 
umožnilo areál dokončiť. Vďaka 
patrí aj všetkým ostatným prispie-
vateľom a firmám, ktoré pomohli 
s odbornými prácami (osvetlenie, 

zváranie, asfaltovanie, informačné 
materiály).

PumpPark Petržalka je ko-
munitný projekt organizovaný 
dobrovoľníkmi. V súčasnosti je po 
stavebnej stránke dokončený. 

S prevádzkou a údržbou areálu sa musíme vysporiadať sami. Preto 
ak máte chuťa možnosti, môžete prispieť osobne na brigádach alebo 
finančne nasledujúcimi možnosťami:

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/9092
Číslo transparentného účtu:  SK65 8330 0000 0021 0139 2858

reklamná správa

reklamná správa
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nádoby. Výmenu a ďalšie osadenie 
košov bude zabezpečovať miestny 
referát správy verejných priestran-
stiev. Inventarizované informačné 
tabule a nástreky na chodníkoch 
„Zákaz vstupu so psom“ boli 
renovované, vymenené alebo 
demontované. V areáli Veľkého 
Draždiaka pribudli nové tabule 
s informáciou o nekŕmení labutí či 
iného vodného vtáctva. 

Zamestnanci oddelenia život-
ného prostredia tiež inventarizovali 
novú výsadbu drevín za roky 2018 
a 2019. Zároveň pribudli nové dre-
viny, a to do konca jesene v počte 
94 kusov drevín. Samostatne sa 
inventarizovali pagaštany konské 
v počte 283 kusov. Pre lepšiu 
prípravu na väčšie horúčavy bolo 
z poslaneckej priority zakúpených 
212 kusov zavlažovacích vakov.
Do 12 areálov škôl bolo osadených 
16 kusov dynamických bezpeč-
nostných väzieb na zabezpečenie 
stability stromov. Inventarizáciou si 
tiež prešli predzáhradky, ku ktorým 
pribudla nová na Znievskej ulici č. 
42. Pre obyvateľov, ktorí v rámci 
budovania predzáhradok požiadali 
o poskytnutie materiálov boli za-
kúpené pletivá, stĺpiky, substráty a i.

Z dôvodu skvalitňovania 
starostlivosti o zeleň absolvovali 
zamestnanci referátu zelene a vy-
braní zamestnanci referátu správy 
o verejné priestranstvá školenie 
k základnému orezávaniu stromov.

V oblasti odpadového 
hospodárstva a v spolupráci so 
spoločnosťou JRK a miestnymi 
obyvateľmi pribudli prvé dve 
komunitné kompostoviská na Ro-
manovej a Budatínskej ulici. Ďalšia 
úspešná spolupráca sa podarila 
s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov ASEKOL SK s.r.o., 
ktorá postupne umiestňuje na 15 
vybraných miestach stacionárne 
nádoby na zber elektroodpadu, 
batérií a akumulátorov.

Z poslaneckých priorít sa tiež 
podarilo zakúpiť 45 ks exteriérových 
košov z vymývaného betónu, ktoré 
budú umiestnené do vybraných ob-
lastí. Na plánované podujatia orga-
nizované MČ a partnerské podujatia 
bolo zakúpených 15 ks 120 l nádob 
na triedené zložky odpadov, 6 ks 120 
l nádob na komunálne odpady a 21 
ks rámčekov na uchytenie vreca.

Veľa sa toho podarilo aj vďaka 
spolupráci s Nadáciou Pontis, ktorej 
sa tento rok podarilo v rámci akcie 

Oddelenie životného prostredia 
prostredníctvom referátu čistoty 
a poriadku a referátu zelene zabez-
pečuje plnenie úloh na úseku tvorby 
a ochrany všetkých zložiek život-
ného prostredia. Ide predovšetkým 
o administratívne úkony a kontrolnú 
činnosť priamo v teréne. Okrem 
toho sa oddelenie životného pros-
tredia sústreďuje aj na iné zaujímavé 

činnosti v jeho oblasti.
Dôkazom sú viaceré aktivity, 

ktoré sa podarilo v 2. polovici 
roka 2020 zrealizovať, a ktoré 
nepriaznivá situácia okolo ocho-
renia COVID-19 neohrozila. 
Z tých mimoterénnych aktivít 

stojí rozhodne za zmienku zabezpe-
čenie dávkovačov v tvare kostičky 
s vreckami na psie exkrementy, 
ktorých spôsob a termín distribúcie 
bude daňovníkovi oznámený 
v predstihu. Ďalej išlo o prípravu 
projektov pre nasledujúci rok 
2021. Zakúpenie, zabezpečovanie 
dodávok materiálu a podpora 
pre občianske projekty ako napr. 

„Koza v Háji“ alebo OZ Za zeleň 
Petržalky, ktoré v spolupráci s MČ 
vysadilo na Lúke vďaky 12 ks 
drevín. Dreviny a zavlažovacie 
vaky, ktoré spoločne krytkami proti 
mechanickému poškodeniu drevín 
ešte len pribudnú, boli financované 
z poslaneckej priority. V spolupráci 
s občianskym združením tiež 
pribudla prvá lúka s lúčnymi kvetmi 
pre opeľovačov pri Veľkom Draž-
diaku. Druhá lúka je v Ovsišti a bola 
dokončená na jeseň. 

Petržalka si plní aj povinnosti, 
ktoré jej vyplývajú zo zákona, 
preto bola túto jeseň tiež realizo-
vaná plošná deratizácia. 

Za viditeľné výsledky je možné 
považovať aj tie, ktoré vyplynuli 
z terénnych aktivít pri riešení pod-
netov alebo realizácii plánovaných 
činností a projektov. Vďaka inven-
tarizácii košov na psie exkrementy 
sa podarilo identifikovať poško-
dené nádoby, pre ktoré sa zakúpili 
chýbajúce časti, zásobníky a v nie-
ktorých prípadoch aj samotné 
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Zelené oddelenie nelení

Rok 2020 sa chýli ku koncu a je dôležité, aby odznelo 
to, čo sa mestskej časti podarilo v oblasti životného 
prostredia a čo je v pláne pre najbližšie obdobie. 
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„Naše mesto“ zrealizovať viaceré 
aktivity pre dobrovoľníkov. Rov-
nako sa už pravidelne pokračovalo 
aj v čistení brehov Chorvátskeho 
ramena, ktoré pravidelne organizuje 
referát čistoty a poriadku.

V rámci projektov sa podarilo 
spustiť prvú etapu revitalizácie 
Ovsištského námestia, kde bolo 

potrebné vymeniť povrch 
tzv. dreveného pódia, ktoré 
predstavovalo riziko pre 
prechádzajúcich. 

Najväčším projektom, 
ktorý sa tento rok podarilo 
spustiť je „Spoločne EKO“, 
ktorého cieľom je pomôcť 

materským školám stať sa viac 
environmentálne edukovanými 
a zelenými škôlkami s témami 
ako napr. „Aspoň jeden vyvýšený 
zákon“ a „Zber dažďovej vody“. 
Zapojené školy s podporou odde-
lenia životného prostredia realizujú 
na základe daných tém vlastné 
projekty. Projekt „Spoločne EKO“ 

je iniciatíva petržalského starostu 
Jána Hrčku. S týmto projektom tiež 
pokračujeme na pôde miestneho 
úradu – „Spoločne EKO-úrad“

Vedúca oddelenia životného 
prostredia, Daniela Vašková-Ka-
sáková uvádza, že celé oddelenie 
má ambície zrealizovať viac pro-
jektov a vykonať také množstvo 
aktivít, aby sa „zelený dlh“ voči 
Petržalčanom výrazne znížil. „Už 
na jar máme v pláne dosadenie rastlín 
na vybraných plochách. Revitalizovať 
plánujeme Lúku vďaky, na ktorú sme si 
podali žiadosť o grant z Nadácie VÚB, 
a tiež chceme pokračovať v revitalizácii 
Ovsištského námestia. Budeme tiež 
pokračovať v inventarizáciách, napr. 
kompostérov, ktoré neprešli schvaľovacím 
procesom a boli umiestnené obyvateľmi 
domov pred bytové domy na verejné 
priestranstvá. Okrem výsadby ďalšej 
zelene sa budeme sústreďovať aj na 
jej starostlivosť. Začneme prideľovať 
čísla predzáhradkam. Zároveň k nim 
chceme vyhlásiť súťaž o tú najkrajšiu 

predzáhradku.“ Dodáva, že „prebehlo 
verejné obstarávanie na zdravotné 
a redukčné rezy 141 ks drevín v are-
áloch materských a základných škôl 
posúdených v rámci inventarizácie drevín 
spoločnosťou SAFE TREES s.r.o. ako 
problémových. Realizácia je plánovaná 
počas vegetačného obdobia kalendárneho 
roka 2021, najmä v jeho prvej polovici.“

Petržalka chce tiež pomôcť 
tým, ktorí prejavia záujem zveľadiť 

svoje okolie a zároveň tvoriť 
aktivity, do ktorých sa bude môcť 
zapojiť aj široká verejnosť.

Ako zaujímavosť na záver 
uvádzame fakt, že tento rok bol 
po dlhšom období na Námestí Re-
publiky osadený vianočný strom-
ček z Petržalky. Konkrétne ide 
o borovicu čiernu, ktorú darovali 
obyvatelia z Hrobákovej ulice.

Oddelenie životného prostredia

Smrť blízkej osoby je tá najťažšia 
a najsmutnejšia situácia v živote 
každého. Ide nielen o náročnú životnú 
situáciu, ale z pohľadu práva ide aj 
o významnú právnu skutočnosť, 
s ktorou sa spája prechod majetko-
vých práv a povinností z poručiteľa na 

jeho dedičov. Tento proces často 
ešte viac komplikujú rodinné kon-
flikty a hádky trvajúce aj niekoľko 
rokov. Ktoré otázky v dedičskom 
konaní sú najčastejšie predmetom 
sporov a ako ich riešiť?

Štandardne sa dedičské 
konanie začína na podnet matriky, 
ktorá oznamuje smrť poručiteľa 
miestne príslušnému okresnému 

súdu prostredníctvom úmrtného listu. 
Na konanie o dedičstve je zásadne 
určený okresný súd, v ktorého obvode 
mal poručiteľ v čase smrti svoj trvalý 
pobyt. Na príslušnosť aj právomoc 
slovenských súdov však môže mať 
vplyv skutočnosť, keď sa časť ma-

jetku poručiteľa nachádza v zahraničí. 
Dedičské konanie sa môže začať aj na 
návrh, ak domnelý dedič žiada prejed-
nanie dedičstva po poručiteľovi.

Podstatou dedičského konania 
je zistiť okruh dedičov, rozsah 
majetku poručiteľa a spôsob jeho 
vysporiadania. Okruh dedičov je 
jednou z otázok, ktorá býva pred-
metom sporu. V dedičskom konaní 
nastávajú situácie, kedy dediči na-
vzájom spochybňujú svoje dedičské 
právo. V prípade ak niekto tvrdí, že 
je dedičom a popiera rovnaké právo 
iného dediča, ide o spor o dedičské 
právo. Ďalším predmetom sporu sú 
otázky súvisiace s majetkom. Ak bol 
poručiteľ zosobášený, v prvom rade 
sa po jeho smrti vysporiada bezpo-
dielové spoluvlastníctvo manželov. 
Bezpodielové spoluvlastníctvo man-
želov sa môže vysporiadať doho-
dou medzi pozostalým manželom 
a dedičmi. Pri uzavretí tejto dohody 

sa stáva sporným to, čo všetko pat-
rilo poručiteľovi, teda rozsah jeho 
majetku spolu s určením jeho hod-
noty. Hodnota majetku poručiteľa je 
podstatná tiež z hľadiska vyplatenia, 
t.j. ak sa dediči dohodnú, že jeden 
vyplatí druhého. Spôsob rozdelenia 
majetku poručiteľa je v zásade 
poslednou spornou otázkou, avšak 
často veľmi citlivou, keďže k to-
muto sporu dochádza v prípade, ak 
majú o jednu konkrétnu vec záujem 
viacerí dediči, či už z citového alebo 
iného hľadiska.

Ak takéto spory v konaní 
vzniknú, dediči majú niekoľko 
možností ako ich riešiť, avšak ktorá 
možnosť je tá najjednoduchšia 
a zároveň najefektívnejšia?

 V závislosti od toho aké sú 
vzťahy medzi nimi je dobré, aby 
zvážili možnosť nechať sa v tomto 
konaní právne zastúpiť. Advokát 
môže pomôcť vyhnúť sa nespočet-

nému množstvu konfliktov a hádok, 
ktoré s veľkou pravdepodobnosťou 
nikam nepovedú. V krajnom prípade 
majú dediči možnosť obrátiť sa 
na súd, nakoľko notár ako súdny 
komisár poverený na prejednanie de-
dičstva nemá právomoc riešiť tieto 
spory. Spory vzniknuté v dedičskom 
konaní sú odkázané na samostatné 
súdne konanie. Avšak odporúčame 
zvážiť aj mediáciu, a to hneď z nie-
koľkých dôvodov. Súdne konania sú 
časovo aj finančne náročné a okrem 
toho vynášajú autoritatívne rozhod-
nutia, s ktorými je vždy aspoň jedna 
strana nespokojná. Je nepochybné, 
že prostredníctvom mediátora tak 
dediči ušetria čas a peniaze, navyše 
dospejú aj k vyrovnanému výsledku 
formou dohody, ktorá má byť 
výsledkom mediácie. Vo výsledku 
nebude víťazom ale ani porazeným 
žiadna zo strán tak, ako by tomu 
bolo pred súdom.

Rada právnika: 
Spory v dedičskom konaní.
Smrť blízkej osoby je tragická udalosť, môže však priniesť aj právne komplikácie. Rada právnika 
JUDr. Jakuba Mandelíka vám pomôže s ťažkosťami, ktoré môžu nastať pri dedičskom konaní. 
Svoje podnety nám zasielajte na adresu noviny@petrzalka.sk s predmetom Rada právnika. 

15

EKO OKOM / RADA PRÁVNIKA
E

K
O

 O
K

O
M

NOVEMBER / DECEMBER 2020

Na palube jednorožca, FOTO: Jakub Kuruc

R
A

D
A 

P
R

Á
V

N
IK

A



Lýdia Ovečková Matúš Repka
Ako rodenej Petržalčanke mi záleží na 

mieste, kde žijem a kde vyrastajú moje deti. 
Kvalitný verejný priestor považujem za dôležitú 
súčasť životného prostredia, a preto sa už 
roky snažím aktívne prispievať k zlepšeniam 
v tejto oblasti. Či už revitalizáciou detských 
ihrísk a športovísk, alebo snahou o ovplyvnenie 
či zabránenie nezmyselnému zahusťovaniu 
Petržalky výstavbou, ktorej jediným kritériom 

často býva priniesť maximalizáciu zisku pre 
developera bez ohľadu na dopady na okolie, 
jeho obyvateľov, ako aj potenciálnych no-
vých obyvateľov. 

Aj z tohto dôvodu som v minulosti 
nesúhlasila a nestotožňujem sa s viacerými 
navrhovanými stavbami v našej mestskej 
časti. Bývam na Lúkach VIII, ktoré 
spolu s Lúkami VII a Slnečnicami patria 
k najexponovanejším lokalitám z hľadiska 
stavebných zámerov developerov. Táto si-
tuácia vznikla vďaka skutočnosti, že väčšina 

z pozemkov, žiaľ, v istom momente prešla do 
súkromného vlastníctva.

Dôvodom môjho nesúhlasného postoja 
k zahusťovaniu je, že väčšina projektov, 
ktoré som mala možnosť za posledné roky 
vidieť, nepriniesla takmer žiadne benefity 
do územia, ale práve naopak, množstvo 
negatív bezprostredným susedom – ľuďom 
bývajúcim v okolitých domoch. Developerské 
projekty boli navrhované bez prislúchajúcej 
infraštruktúry potrebnej pre život – občianskej 

vybavenosti – škola, škôlka, ihrisko, pošta, kniž-
nica, komunitné centrum, ambulancie. Veľmi 
často boli navrhnuté na úkor už existujúcej 
zelene, parkovísk, s napojením sa na existujúcu 
infraštruktúru občianskej vybavenosti, ktorá má 
zväčša problém pokryť potreby už súčasných 
obyvateľov. Rovnako považujem za problém, 
že takto navrhnuté projekty prinášajú problémy 
nielen pôvodným, ale aj novým obyvateľom, 
ktorí si v takejto stavbe kúpia byt, a ktorých 
riešenie potom „leží na pleciach“ samosprávy. 

Rovnako vidím veľký problém v tom, že 
mnohokrát nie je súlad medzi Magistrátom 
hlavného mesta a jednotlivými mestskými 
časťami pri posudzovaní a následnom vydávaní 
záväzných stanovísk k investičným zámerom.

Ako negatívum vnímam tiež snahy niekto-
rých developerov vysvetľovať si územný plán, 
či normy „po svojom“ a absenciu aktívneho 
dialógu s bezprostrednými susedmi plánovanej 
výstavby. To vedie nakoniec k nespokojnosti, 
hnevu a miestami až k zúfalstvu obyvateľov, 
ktorí následne spisujú petície, bránia výstavbe, 
lebo majú pocit, že niekto obrazne povedané 
chce „ukradnúť“ a znehodnotiť verejný 
priestor nás všetkých.

O to viac ma teší, že za tie roky sa v Petr-
žalke našli aj osvietení developeri a projekty, 
ktoré naozaj do územia priniesli viac pozitív ako 
negatív a sú dobrým príkladom aj pre ďalších. 
Zatiaľ ich možno síce hravo spočítať na prstoch 
jednej ruky, ale pevne verím, že postupom času 

sa tento trend zmení... a niektoré z ďalších 
projektov sa stanú prínosom pre Petržalku a jej 
obyvateľov pri rozvoji územia a napredovaní, 
ktoré Petržalka bezpochyby potrebuje. 

Lýdia Ovečková

Zahusťovanie, áno alebo nie? Táto otázka 
sa môže stať nástrojom pre odbornú diskusiu, 
ale aj populistickým procesom na zviditeľnenie 
sa v komunálnej politike. Poďme trochu do 
histórie, počas môjho štúdia na Fakulte architek-
túry sa vyjadril jeden pedagóg takto: „Petržalka 
nie je ideálna, ale ďakujme, že ju máme. Aspoň má 
100 000 ľudí kde bývať.“ Môžeme polemizovať, 
či sa v roku 1973 hovorilo o zahusťovaní alebo 
o rozvoji. Môj osobný názor je, že ak má prísť 
k zahusťovaniu, je nevyhnutná diskusia s oby-
vateľmi z okolia, v ktorom má nastať výstavba. 
Spoločnou komunikáciou medzi investorom 
a občanmi môže prísť k vylepšeniu a dohode, 
ale zároveň aj k zhodnoteniu územia okolitých 
nehnuteľností (stavba musí byť kvalitná nielen 
vizuálnym riešením, ale má slúžiť aj ako vhodná 
doplnková funkcia pre pôvodných obyvateľov). 

Jeden profesor-urbanista povedal: „Mesto, 
ktoré sa nerozvíja a stagnuje je mŕtve mesto“. S týmto 
citátom súhlasím, lebo si neviem predstaviť, že sa 
v meste prestalo stavať. Samozrejme, mesto musí 
mať jasný územný plán, ktorý vymedzuje tieto 
limity na výstavbu a jasne definuje priestor pre 
zeleň a parky. Skúsim poukázať na absurdný, asi 
nereálny príklad, ako to vnímam pri zahusťovaní. 

Poslanecký duel:
Ako vnímate zahusťovanie v Petržalke?
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Bytový dom, ktorý má dvanásť podlaží (cca 60 
bytov) sa rozhodne, že im vadí bytový dom, ktorý 
má 8 podlaží (cca 16 bytov). Obyvatelia vyššieho 
bytového domu sa rozhodnú, že sa im bude 
lepšie bývať, parkovať bez neho, a tak požiadajú, 
aby sa tento bytový dom odstránil. Príde tým 
rozhodnutím iných obyvateľov 16 rodín o svoje 
bývanie? Áno, je to nereálna situácia, ale podobne 
to vnímam pri zahusťovaní. Príde o bývanie 
niekoľko rodín, ak nedovolíme stavať v priestore, 
kde je to v rámci územného rozvoja dovolené? 
Zamýšľal sa niekto nad tým, ako sa na to pozerali 
obyvatelia starej Petržalky, keď prišli o svoje 
rodinné domy? Tiež im asi vadilo, že tam niekto 
bude v budúcnosti bývať. Mnohí zastavajú názor: 
„Nezahusťujme! Rozširujme mesto smerom na 
ornú pôdu a polia.“ Konkrétnym príkladom sú 
naše Slnečnice ako najväčšia bytová výstavba 
v Bratislave, ktorá dopadla tak, že nemá zázemie 
pre svojich obyvateľov, školy, škôlky, zdravotné 
stredisko, atď. Tento fakt má dopad na okolie 
a celú Petržalku. Problémom sa teraz zaoberáme, 
keďže predošlé neodborné vedenie MČ nás 
postavilo pred komplikovanú situáciu. Riadili 
tento proces odborníci alebo politici, nebodaj 

moc financií? Toto nastavenie a riadenie 
dospelo k dennodennej rannej a poobednej 
mobilizácii rodičov, ktorí vezú detí do škôlok 
a škôl v rámci celej Petržalky, čo má silný do-
pad na dopravu a ekológiu, a tiež na riadenie 
existujúcich škôl a škôlok v blízkom okolí 
novej zóny.

Zlá komunikácia s obyvateľstvom 
prišla aj v podobe Petržalskej rozvojovej 
osi, prostredníctvom ktorej snáď v blízkej 
budúcnosti príde k predĺženiu električkovej 
trate. Málokto z obyvateľov si uvedomuje 
fakt, že toto územie, ktoré pretne električka, 

bude mať úplne iný výzor a charakter (ide 
najmä o výrub drevín). Územie je od roku 
1973 považované za rozvojové. V existujúcom 
platnom územnom pláne bol nastavený vysoký 
koeficient zahusťovania. Návrh architekta 
prof. Kováča, ktorý bol prezentovaný v roku 
2018, výrazne znížil koeficient zahusťovania 
a zástavby. Nezáujem zo strany občanov 
informovať sa o probléme spôsobil, že celý 
proces zamietli, aj keď si mohli daný problém 
nechať vysvetliť. A tak momentálne stále platí 
starý územný plán, čo znamená, že nemáme ani 
regulatív vysvetľujúci to, kde budeme vysádzať 
nové dreviny, ktoré sa odstránia počas výstavby 
električky.

Verím, že projekt električky bude ďalej 
napredovať, ale zaujímalo by ma, o aký typ 
rozvoja by stáli obyvatelia na novej Petržalskej 
osi. Ak postavíme nový dom určený na sta-
rostlivosť o seniorov, škôlku, školu, športovú 
halu alebo mestskú radnicu pre obyvateľov 
dostupnú MHD a bicyklom, budeme to vnímať 
ako zahusťovanie alebo ako zlepšovanie vyba-
venosti pre obyvateľov Petržalky?

Matúš Repka

Branislav Kleinert

Ján Karman 

Petržalka, miesto kde žijem od narode-
nia vyše 40 rokov. Ako dieťa som vyrastal 
na Furdekovej ulici, momentálne s man-
želkou a dvomi synmi (12 a 15 rokov) bý-
vame už 15 rokov na ulici A. Gwerkovej. 
Vyštudoval som Strojnícku fakultu STU 
v Bratislave, získané vedomosti sa snažím 
pretaviť aj do našej rodinnej firmy, ktorá 
sa zaoberá problematikou vykurovania 
a sídli v Petržalke.

Vo voľnom čase si rád zašportujem, 
hlavne ak počasie dovolí, preferujem 

bicyklovanie na hrádzi. Celé detstvo až 
do dospelosti som strávil na bikrosovej 
dráhe na Haanovej ulici, ktorú môj 
otec pred 30 rokmi vybudoval, a ktorá 
prešla vďaka podobným nadšencom 
revitalizáciou a zmenou na pumptrack. 
Keďže mi nebolo ľahostajné, kam sa 

vývoj v našej Petržalke uberal v posled-
ných rokoch, rozhodol som sa v minulom 
volebnom období kandidovať do miest-
neho zastupiteľstva a prispieť svojou 
troškou k jeho smerovaniu a formovaniu. 
Som rád, že som mal možnosť vstúpiť 
ako poslanec do miestneho zastupiteľstva 
a začať prispievať k zveľaďovaniu tejto 
mestskej časti. Mojim cieľom je urobiť 
prácu v komunálnej politike transparent-
nejšou. Dúfam, že sa dožijem doby, kedy 
nebude pojem politika spájaný s korupciou 

V Petržalke žijem, bývam, športujem, 
relaxujem, ale i pracujem nielen ako 
miestny poslanec, kde zastupujem časť 
Petržalky ohraničenú od Panónskej cesty 
po Chorvátske rameno a od Rusovskej 
cesty po Pajštúnsku, ale aj ako mestský 
poslanec v zastupiteľstve mesta Bratislava, 
kde pracujem pre vás všetkých, Petržalča-
nov. Dovoľte mi aj touto cestou ponúknuť 

svoj kontakt jan.karman@ozonius.sk, 
ak máte nápad na zlepšenie alebo pod-
net na vyriešenie problému, napíšte 
mi, som tu nielen pred voľbami. Zatiaľ 
som každému odpovedal a verím, že 
to bude možné aj naďalej.

Zatiaľ čo v minulosti som bol 
ostrým kritikom vedenia, teraz som kan-
didoval v tíme spoločne so súčasným sta-
rostom Jánom Hrčkom a sme pripravení 
dobehnúť, čo sa za posledných 20 rokov 
zameškalo. Nejde to ani rýchlo, ani ľahko, 
ale zato bez kšeftov a systémovo. Som rád, 
že sme sa nevybrali populistickou cestou 
a nezobrali mnohomiliónový úver napr. na 
opravu rozbitých chodníkov, kde by bol 

a vedľajšími úmyslami. Snažím sa zapájať 
v čo najväčšej miere do pracovných skupín, 
ktoré sú zamerané na budovanie a plánovanie 
nových cyklotrás na území Petržalky, revita-
lizáciu detských ihrísk, podporu nášho snáď 
najväčšieho kúpaliska Matadorka a mnoho 
ďalších aktivít.

Zúčastňujem sa aj na petíciách zameraných 
na výstavbu nezmyselných projektov, ale zatiaľ 
iba pasívne.

Ako poslanec a predseda komisie, ktorá má 
na starosti financie sa snažím, aby každé euro, 
ktoré mestská časť vynaloží, bolo na prospech 
Petržalčanov.

Na záver by som rád poprial hlavne 
všetkým Petržalčanom príjemné prežitie via-
nočných sviatkov v kruhu rodiny a najbližších 
a všetko dobré do roka 2021. 

výsledok ihneď viditeľný, ale investujeme do 
kľúčových oblastí, ktoré v najbližších rokoch 
vygenerujú značnú úsporu.

Z pozície poslanca sa intenzívne zaujímam 
o centrálnu os Petržalky pozdĺž plánovanej 
trate električky, bojujem za rozšírenie kapacít 
v škôlkach, aktuálne sa podieľam na tvorbe 
manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kon-
tajnerových stojísk a dotvárame systém pre 
finančnú podporu žiadateľov. Rozpracované 
mám tiež nariadenie, ktoré bude chrániť zvie-
ratá vystupujúce v cirkusoch a budem presa-
dzovať, aby bolo schválené v celej Bratislave.

17

PREDSTAVUJEME POSLANCOV
P

O
S

LA
N

E
C

K
Ý

 D
U

E
L

P
O

S
LA

N
E

C
P

O
S

LA
N

E
C

NOVEMBER / DECEMBER 2020



FOTO: Ivana Vrabľová

Jedno je jasné – 
tohtoročná bilancia je 
v každom smere úplne 
iná ako po minulé 
roky. Rok 2020 preveril 
organizačné schopnosti 
všetkých zariadení 
v snahe predísť tomu, aby 
kultúra úplne vyhynula, 
a predsa aby mohla byť 
prístupná a bezpečná 
pre všetkých. Takto 
uplynulé mesiace zhrnuli 
predstavitelia kultúrnych 
zariadení v Petržalke. 

KZP nespí ani počas 
kultúrnej zimy

„Tento rok nás naučil veľmi pružne 
a rýchlo reagovať na meniacu sa epidemio-
logickú situáciu, preveril naše organizačné 
a komunikačné schopnosti a zručnosti, ale 
odhalil aj naše rezervy,“ uviedol Juraj 
Benčík, riaditeľ DK Lúky.

Podujatia sa konali v čase pan-
démie len v obmedzenom režime. 
Či už v exteriéri alebo v interiéri, 
nariadenia hovorili jasne – povolené 
bolo len obmedzené množstvo 
účastníkov – a tak sa tomu museli 
prispôsobiť všetky dovtedajšie plány. 

Namiesto obvyklých Dní Petr-
žalky, ktoré boli po minulé roky 
intenzívnym zážitkom na jeden 

víkend, sa tento rok uskutočnilo 
množstvo menších podujatí 
počas celého leta zvané Letné 
dni Petržalky. Tie ponúkli 
účastníkom zábavu v čo naj-
väčšej možnej miere bezpečia 
v exteriéri. Počas tohto obdobia 

sa dokonca niektoré nové koncepty 
podujatí, ako napríklad Výlet do 
Chorvátska, počas ktorého medzi 
sebou súperili kreatívni tvorcovia 
netradičných plavidiel, uchytili 
natoľko, že si istotne nájdu pravi-
delných návštevníkov každý rok. 

Z online podujatí najviac zare-
zonovala súťaž fotografií Petržalka 
z okna, a tak sa KZP rozhodli vy-
hlásiť ďalšiu podobnú súťaž pod 
názvom Príbeh Petržalky rovnako 

ako literárnu súťaž Petržalka – 
miesto, kde som doma.

„Upratujeme, opravujeme, rekonštru-
ujeme, dávame do poriadku budovy KZP 
a ich vybavenie a zariadenie. Sme hrdí 
na to, že sme využili náš čas a peniaze 
daňových poplatníkov na zveľadenie 
ich majetku. A prichystali sme si nové 
projekty. Tým prvým je autorský mu-
zikál Alica v krajine zázrakov, ktorý 
mal premiéru 12. 12. o 17:00 v DK 
Zrkadlový háj,“ uvádza Benčík.

Najnovšou výzvou tento rok 
boli samozrejme predovšetkým tie 
povinné, hygienické podmienky, 
ktoré museli zabezpečiť pri kaž-
dom jednom podujatí. Vytvorili 
priestor pre lepšiu informovanosť 
vydávaním trojmesačníka, vylepšili 
komunikáciu na internete, kde 
plánujú po skončení krízy praco-
vať na úplne novom portáli pre 
všetky kultúrne aktivity v mestskej 
časti a vytvárajú nový spôsob ko-
operácie so všetkými základnými 
a strednými školami v Petržalke.

Knižnica objavila nové 
(online) sféry

Knižnica mala na rok 2020 
pripravených niekoľko veľkých au-

torských projektov, ktoré podporil 
tiež Fond na podporu umenia. 
Z nich sa mohol zrealizovať iba 
jeden, literárna súťaž Petržalské 
súzvuky F. Urbánka, aj to v obme-
dzenom rozsahu a s prienikom do 
online priestoru. Ďalšie presunuli 
do budúceho roka. 

Kvôli uzatvoreniu pobočiek 
z dôvodu krízového stavu sa kniž-
nica zamerala vo väčšom rozsahu 
na e-služby – výpožičky elektronic-
kých kníh, registrácií, bezhotovost-
ných úhrad členstva a e-prezen-
tácie. Nákup aj výpožičky e-kníh 
svedčia o úspešnosti tohto kroku 
– ich popularita vzrástla štvorná-
sobne. „Po znovuotvorení knižnice nás 
čitatelia milo prekvapili zhovievavosťou, 
pochopením, ale aj záujmom o klasické 
výpožičky, takže sme sa pomerne rýchlo 
vrátili do pôvodných čísiel,“ uznáva 
Katarína Bergerová, riaditeľka 
Miestnej knižnice Petržalka.

Letné obdobie prinieslo nové 
skúsenosti s využitím komorných 
exteriérových podmienok niekto-
rých pobočiek. Novinkou sa stali 
letné oddychové zóny pre deti 
a dospelých s možnosťou čítania, 
spoznávania a zábavy prístupné 

v štyroch pobočkách knižnice. Za-
staviť sa, posedieť si a oddýchnuť 
si mohol prísť každý.

Najaktívnejšie zmeny knižnica 
realizovala na Vavilovovej 24 a 26, 
v snáď najznámejších a najväčších 
pobočkách petržalskej knižnice. 
Do procesu podpory obnovy po-
bočiek formou participácie aktívne 
zapojili verejnosť, ktorá okrem 
iného vyjadrila svoje názory, cenné 
pre ďalšie plány rekonštrukcií. 

„Je dobré, že sme udržali služby 
bez hrozby nezvládnutia základných 
úloh. Veľmi si cením, že sme dokázali 
nevtieravo osviežovať ponuku v našom 
online priestore, že vieme komunikovať 
s čitateľmi a návštevníkmi v pokojnej 
a kultivovanej atmosfére. Učíme sa, 
hľadáme a skúšame nové možnosti,“ 
rekapituluje Bergerová.

K dnešnému dňu registruje kniž-
nica 6 100 aktívnych čitateľov, 220 
000 zrealizovaných výpožičiek a 60 
500 návštevníkov, čo odráža vyššie 
uvedený výpadok počas fyzického 
zatvorenia pobočiek. Napriek tomu 
však ostáva optimistická. Ako to už 
predsa v knihách býva, príbeh sa 
jednou, i keď náročnou, kapitolou 
rozhodne nekončí. iv
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   * vystrihni kupón a získaš 50% zľavu na 1 vstupenku; zľava sa nevzťahuje na premiéru predstavenia!

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
02/ 68 299 200, kzp@kzp.sk

Partneri

SLEDUJTE NÁS AJ NA:
Kulturavpetrzalke
kulturne-zariadenia-petrzalky

 

Zriaďovateľom
Kultúrnych zariadení Petržalky je 
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 02/ 68 299 217, dkzh@kzp.sk
Artkino za zrkadlom, Rovniankova 3, artkinozazrkadlom@gmail.com
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 02/ 63 835 404/400, dkl@kzp.sk
CC Centrum, Jiráskova 3, 02/ 63 824 390, ccc@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky 
02/ 63 835 404
vstupenkydkl@kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj
02/ 68 299 225
vstupenkydkzh@kzp.sk

VIANOČNÁ PETRŽALKA 2020 

KULTúRNE ZARIADENIA PETRŽALKy

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
16.12. | 10:00 | 3 €                            ticketportal

ADVENTNÝ SENIORFEST - MILAN SLÁDEK 
dokumentárny film o umelcovi
Realizované s finančnou podporou MK SR

16.12. | 19:00 | 20 €                        ticketportal

LÚČNICA - SLOVENSKÝ TRIPTyCH 

19.12. | 12:00 | vstup voľný 
VIANOČNé REmESELNé TRhy 

20.12. | 17:00 | 10 €                        ticketportal

ADVENTNÝ SENIORFEST 
VEČER AUTENTICKéhO FOLKLÓRU
predstavujeme Vám obec OČOVÁ 
v programe „JeDneJ SMe nátuRy“ 
Realizované s finančnou podporou MK SR

CC CENTRUM
VÝSTAVA
01.-17.12.  | vstup voľný
TO, ČO NÁS SPÁJA 2020
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO - 9. ročník 
Realizované s finančnou podporou MK SR

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
 

17.12. | 19:00 | LUX ÆTERNA | 5 €
              20:00 | ChĽAST | 5 €

18.12. | 18:00 | UNDINE | 5 €
               20:00 | NIET ZLA mEDZI NAmI | 5 €
19.12. | 18:00 | O NEKONEČNOSTI | 5 €
              20:00 | PERZSKé LEKCIE | 5 €

21.12. | 16:00 | PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE | 5 €
             18:15 | mODELÁR | 3 € / 5 € **
             20:15 | CORPUS ChRISTI | 3 € / 5 € **

vstupenky na všetky filmové predstavenia zakúpite
 v sieti ticketportal

zvýhodnené vstupné 4 €
pre deti a mládež do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

DOM KULTÚRY 
LÚKY
16.12. | 16:00 | vstup voľný
SENIORCAFFé - ĽAHKO VáŽny VeČeR
hosť - Bibiana OnDReJKOVá
Realizované s finančnou podporou MK SR

19.12. | 15:00 | 3 €                             ticketportal

ADVENTNÝ KALENDÁR
ROZPRÁVKA O SLÁČIKOVOM KVARTETE 

19.12. | 19:00 | 9  €                        ticketportal  

SWINGOVé VIANOCE 
JANA DEKÁNKOVÁ A FATS JAZZ BAND

20.12. | 15:00 | 3 €                                  ticketportal

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA 
VIANOČNÁ LíVIA - DiVADlO JAKi

20.12. | 18:30 | 5 € / 7 €*                  ticketportal

ADVENTNÝ KALENDÁR - ViAnOČný KOnceRt 
V eVAnJelicKOM KOStOle

VÝSTAVy
01.12.-31.12. | vstup voľný
ADVENTNÝ KALENDÁR - SVET DETí

04.12.- 31.12. | vstup voľný
ADVENTNÝ KALENDÁR - SKAUTSKÝ DOM

KOmPLETNÝ PROGRAm NA WWW.KZP.SK

KULTúRNE ZARIADENIA PETRŽALKy 
VÁM PRAJú 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A KULTúRNy ROK 2021!
BETLEHEMSKÉ SVETLO pre obyvateľov Petržalky 

bude k dispozícii v našich kultúrnych zariadeniach - DK ZRKADlOVý HáJ, DK lÚKy, cc centRuM

Prehliadka festivalového 
filmu 
z Benátok, Berlína a cannes

     ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV                    ticketportal

Petržalský rozprávkový muzikál o neposednom dievčati bude úplne novou divadelnou 
adaptáciou príbehu o Alici z pera mladej, ambicióznej autorky Marušky MAgálOVeJ, 
ktorá už v roku 2016 úspešne pripravila muzikál Malý princ v divadle Malá scéna Stu. 
Zárukou nezabudnuteľného zážitku z novej, autorskej divadelnej inscenácie je spolupráca 
skúsených umelcov, s mladými inovatívnymi tvorcami. celý dej je popretkávaný čarovnou 
hudbou herca Slovenského národného divadla, Ondreja KOVAĽA. Hudobné naštudovanie 
diela má na starosti vynikajúci skladateľ a klavirista Ľubomír DOlný, ktorý spolupracoval 
na tvorbe mnohých úspešných muzikálov na novej scéne. Scénu a kostýmy navrhuje 
Alžbeta KutliAKOVá s pomocou módneho návrhára Fera MiKlOŠKA, svetelný dizajn je 
víziou Jozefa cHARFAiuHO, choreografie pripravuje lucia JuKlOVá, autorkou a hlavnou 
produkčnou projektu je Maruška MAgálOVá a celá inscenácia vzniká pod taktovkou 
režiséra Karola RéDliHO. 
   Účinkujú  mladí umelci z bratislavských konzervatórií a z VŠMu. Máme sa na čo tešiť.

50% ZĽAVOVÝ KUPÓN *
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Čo pre vás znamenajú 
Vianoce?

Vianoce sú pre mňa sviatkami 
pokoja, oddychu, času s rodinou. 
Je to obdobie, kedy spomalím, 
spomínam, ale tiež bilancujem 
či plánujem. Štedrý deň trávime 
doma pečením, varením a prí-
pravou na večer. Vždy zájdeme 

na cintorín za tými, ktorí tu 
s nami už nie sú.

Ktorý je váš obľúbený 
vianočný recept?

Mojím najobľúbenejším ko-
láčom je strúhaný tvarohový 

koláč. Pečiem ho iba na Vianoce 
a Veľkú noc a pripravujem podľa 
nasledovného receptu.

Aké tradície dodržiavate 
v rodine na Vianoce?

Vianoce by pre mňa nemohli 
byť bez kapustnice pripravovanej 
podľa receptu mojej mamy, ma-

jonézového šalátu podľa svokry, 
tiež bez lineckých koláčikov 
a medovníkov od môjho manžela, 
ktoré každoročne s deťmi pečie 
a sú úžasné, či bez spomínaného 
strúhaného tvarohového koláča.

Čo by ste chceli popriať 
Petržalčanom?

Pre väčšinu z nás to bol bez-
pochyby veľmi náročný rok, preto 
by som sa chcela všetkým poďa-
kovať, že sme to spoločne zvládli. 
Zo srdca prajem všetkým Petržal-
čanom krásne vianočné sviatky 
plné pokoja a pohody a do nového 
roka všetko len to najlepšie. Našej 
Petržalke prajem veľa aktívnych 
ľudí, ktorým nie je ľahostajné 
ich okolie a neváhajú „priložiť 
ruku k dielu“, aby bola Petržalka 
krajším a lepším miestom pre život 
nás všetkých.

mh

Čo pre vás znamenajú 
Vianoce?

Vianoce pre mňa znamenajú 
čas strávený s rodinou. Najradšej 
mám školské vystúpenia našich 
detí, spoločné aktivity rodičov 
v školskom klube, prechádzky po 
meste či vianočné trhy.

Ktorý je váš obľúbený via-
nočný recept?

U nás doma väčšinou pečieme 
medovníčky, najmä kvôli dcéram 
a času, ktorý pri miesení cesta, 
vykrajovaní a pečení spoločne 
trávime. Recept na vynikajúce 
medovníčky mám od kamarátky 
a som s nimi spokojná, pretože sú 
od začiatku mäkkučké.

Aké tradície dodržiavate v ro-
dine na Vianoce?

S manželom sme si vytvorili 
vlastné tradície a zvyky, ktoré 
súvisia aj s príchodom našich detí. 
Na Štedrý deň počúvame vianočnú 
hudbu, pozeráme vianočné roz-
právky, hráme spoločenské hry.
Náš štedrovečerný stôl zdobia via-
nočné oblátky, med, orechy, pred 
večerou prekrajujeme jablko. Na 
večeru mávame už tradične lososa 
na dusenej koreňovej zelenine so 
zemiakmi. 

Čo by ste chceli popriať 
Petržalčanom?

Všetkým Petržalčanom prajem, 
aby strávili vianočný čas so svojimi 
blízkymi, aby na chvíľu zabudli na 
tento ťažký rok, aby boli zdraví 
a v psychickej pohode. Všetkým 
prajem šťastný úsmev na tvári.

mh

Zvyky a tradície počas vianočných sviatkov každý dodržiava po svojom. U niekoho nesmie chýbať na stole 
kapor a kapustnica, u druhého losos a šošovicová polievka. Nech už je to s tradíciami akokoľvek, asi sa 
všetci zhodneme na tom, že Vianoce sú najmä o pokoji a čase strávenom s tými najbližšími. Opýtali sme sa 
zástupkýň starostu Lýdie Ovečkovej a Jany Hrehorovej, ako trávia obľúbené sviatky v roku ony. Podelili sa 
s nami aj o svoje obľúbené vianočné recepty.

Strúhaný tvarohový koláč 
podľa Lýdie Ovečkovej

Potrebujete
Cesto: 400g hladkej múky, 150g práško-

vého cukru, 250g masla, 1 žĺtok, 1 balíček 
vanilínového cukru, 3PL kakaa.

Plnka: 700-900g tvarohu, 250g práškového cukru, 1 balíček 
vanilínového cukru, 3 žĺtky a 4 bielky.

Postup
Všetky prísady potrebné na cesto zmiešam dokopy a ručne 

vypracujem cesto. Cesto rozdelím na dve rovnaké časti a uložím 
ho do chladničky na cca 30 minút. Na pripravený plech vyst-
laný papierom na pečenie si na hrubom strúhadle postrúham 
polovicu vychladeného cesta, aby bolo pokryté celé dno plechu, 
druhú polovicu nastrúham do misy, v ktorej bolo cesto v chlad-
ničke. Následne vymiešam tvaroh, práškový cukor, 3 žĺtky, vani-
línový cukor a do vymiešanej zmesi opatrne pridám vyšľahaný 
tuhý sneh z bielkov. Plnku potom rovnomerne nanesiem na 
vrstvu cesta. Následne druhou časťou nastrúhaného cesta pri-
kryjem plnku a dám piecť do vyhriatej rúry na cca 35-40 minút 
pri teplote 180˚C. Po upečení a vychladnutí koláč nakrájam na 
malé kúsky. Dobrú chuť!

Vynikajúce Medovníky 
podľa Jany Hrehorovej

Potrebujete
Cesto: 100g masla, 250g práškového 

cukru, 4 PL medu, 4 vajcia, 600g hl. múky, 
škorica, mleté klinčeky, 1 badián (alebo 
perníkové korenie), 1PL sódy bikarbóny, 1 vanilkový cukor.

Poleva: 1 vaječný bielok, 140 g práškového cukru.

Postup
Cesto zamiesim a nechám 24-36 hod. uležať v chlade. 

Z cesta vykrajujem tvary s hrúbkou 0,5 mm - 1 cm a dám piecť 
do vyhriatej rúry na pekáč jednotlivé tvary ďaleko od seba.

Po vybratí z rúry ozdobím bielkom vyšľahaným s práškovým 
cukrom.

Dobrú chuť!
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Petržalčania, Petržalčanky, želám všetkým 
požehnané sviatky a úspešný štart roka 2021. 

Želám predovšetkým pevné zdravie, nech 
nás tá hnusná pliaga v podobe korony 
obchádza. Veľa lásky, rodinnej pohody 
a krásnych chvíľ. Dovolím si pridať aj jeden 
krátky vinš: Mrazivé ticho, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas 
vianočný, keď stromček sa ligoce, praje vám 

zo srdca prekrásne Vianoce rodina Poláková. 
Richard Polák

Chcel by som zaželať všetkým Petržalčanom 
a čitateľom novín Naša Petržalka najviac zdra-
via, lebo v každých časoch, aj dobrých aj zlých, 
je najdôležitejšie len naše zdravie. Prestaňme sa 
preto nezmyselne hádať a urážať za iný názor, 
ale viac si začnime vážiť jeden druhého a malič-
kosti okolo seba a radšej venujme okoliu úsmev 
ako mrzutú a zamračenú tvár.

Tino Štefanec

Ja by som nám všetkým priala, aby sme mali 
v tomto období čo najviac dôvodov na radosť, 
nech sa už deje čokoľvek.Vám v novinách, 
aby ste mali spokojných čitateľov, a hlavne aby 
to kúzlo Vianoc nevyprchalo ani v ťažkých 
časoch. Prajem si, aby sme sa navzájom rešpek-
tovali a pomáhali si, aby nám tu bolo lepšie. 

Juliana Vašaková

Želám všetkým Petržalčanom opravené 
cesty a chodníky.

Jaroslav Fiebert

Za celú redakciu želáme všetkým našim čitateľom, aby sa im splnili všetky ich najtajnejšie priania, aby sme 
sa v novom roku mohli stretávať všetci v zdraví, šťastí a aby sme mali veľa dôvodov na úsmev (nielen) 
v našej mestskej časti. 

- Redakcia Naša Petržalka
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Priania Petržalčanom

Za krajšiu Petržalku je občian-
ska iniciatíva, ktorú sme založili 
ako skupinka Petržalčanov, ktorých 
nebaví iba niečo kritizovať, ale radi 
sa zapájame do riešenia lokálnych 
problémov, kde si primárne stačí 
iba vyhrnúť rukávy. Niektorí 
z nás sa do vecí verejných zapájajú 
dlhšie, pár rokov, niektorí kratšie. 
To však nemení nič na tom, že 
chceme, aby sa nám v bratislavskej 
Petržalke žilo čo najlepšie. Ne-
chceme sa prizerať, ale aj konať, 
pretože niekedy stačí urobiť pre 
svoje okolie málo.

Iniciatívu sme sa rozhodli zalo-
žiť v septembri 2020 ako reakciu 
na viaceré aktivity, do ktorých 
sme sa zapájali my, ale aj ľudia 
z rôznych iných združení, iniciatív 
či susedstiev. Tento rok sa nám 
podarilo dokončiť maľovanie plota 
areálu MŠ Gessayova 31, dať nový 
náter 4 lavičkám a vymedzovacie 
stĺpiky a desiatky smeťozberov. 

Vo verejnoprospešných aktivitách 
pokračujeme aj v decembri v rámci 
aktivity Adventný kalendár za kraj-
šiu Petržalku, kedy od 1. decembra 
až do Vianoc chodíme každý deň 
upratovať nejakú lokalitu, kde sú 
odpadky viditeľné.

„Iba spoločným úsilím sa nám 
podarí urobiť Petržalku krajšiu pre 
život.“

V našich aktivitách chceme 
pokračovať aj v roku 2021, sami 
to však nedokážeme. Hneď ako 
to situácia ohľadom ochorenia 
COVID-19 umožní, budeme or-
ganizovať väčšie akcie, do ktorých 
sa budú môcť zapojiť susedia 
z okolia, či priamo VY. Ak máte 
chuť pomôcť, pridať ruku k dielu, 
informovať sa o našich aktivitách 
alebo máte podnety, ktoré by sme 
vedeli riešiť, dajte nám vedieť. 
Stačí nás kontaktovať na našom 
FB alebo prostredníctvom webovej 
stránky www.krajsiapetrzalka.sk

reklamná správa

Spoločne za krajšiu 
Petržalku. Pridajte 
sa k nám!

FOTO: OZ Za krajšiu Petržalku
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Klzisko na Jiráskovej, 90-te roky, FOTO: Archív MČ Mikuláš sa prihovára deťom, 1994, FOTO: Archív MČ

Modrý sneh

keď sa zotmie
sneh zatají dych
zmodrie

možno len čaká
kým sa končekmi prstov
dotkneš krehkých vločiek

aby aj padlým anjelom
bolo raz odpustené

(z básnickej zbierky Cestovný (ne)poriadok, Vydavateľ-
stvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015)

Natália
(dieťa Vianoc)

Škoricové pery uväznené v mede
pre bozk, ktorý pozná všetky odpovede,
úhľadne ich vpíše na studené líce,
keď sa izbou šíri vôňa borovice.

Na klavíri hrám ti pieseň narodenia,
v mäkkých tónoch počuť, ako sa sny menia
na splnené priania, čo sa stanú za noc,
keď sa s vločkou snehu rodí dieťa Vianoc.

(z básnickej zbierky Za tajomstvom očí, Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, 2020)

Sneží v nás

Sadáš si ku mne ako plachá vločka,
ktorá chce spadnúť na dno krehkých snov,
možno nás jeden pod imelom počká,
stanem sa tebou a ty zasa mnou.

Ihličím budú voňať tvoje dlane,
tak ako vonia ráno svitaním,
súzvuk je zázrak, čo sa občas stane,
a zázrakom sa z úcty nebránim.

Sneží v nás nádej ako plameň v zime,
mení sa v srdciach rýchlo na stopy,
sneží v nás svetlo, ktoré uvidíme,
až keď sa vločka snehu roztopí.

(z básnickej zbierky Cestovný (ne)poriadok, Vydavateľ-
stvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015)

Michaela
(Bohu podobná)

v noci nasnežilo
pod perinou je
zemi teplejšie
čo sa schová
dlhšie pretrvá

často sa budím
odokrytý
keď mi chýba
tvoj dych
na mojej hrudi

rytmické chvenie
rezonančnej blanky
v ktorom Boh
zjavil svoju podobu

(z básnickej zbierky Za tajomstvom očí, Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, 2020)

Tvorba Martina 
Chudíka
Martin Chudík (1988) je básnik, textár, ktorý žije 
v Petržalke. Debutoval básnickou zbierkou Ukryté 
v dotykoch, ktorá získala Cenu Ivana Kraska za 
najlepší debut autorov do 35 rokov. Nasledovali 
básnické zbierky Cestovný (ne)poriadok a Precitnúť, 
ktorá získala Prémiu Slovenského centra PEN 2019. 
V októbri tohto roku mu vyšla nová zbierka básní 
Za tajomstvom očí. Jeho básne boli publikované 
v niekoľkých antológiách či v literárnych periodikách. 
Okrem poézie sa venuje aj textovaniu piesní.
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FOTO: Ivana Vrabľová

Mikuláš sa prihovára deťom, 1994, FOTO: Archív MČ Deti hrajú hokej, 90-te roky, FOTO: Archív MČ Na Malom draždiaku, 2000, FOTO: Archív MČ

Mikuláš rozsvecoval Petržalku
Túžba po slobodnej oslave Via-

noc nás spája a vyháňa z úkrytov 
domácností na svetlo verejného 
priestranstva. Tak sme sa v piatok 
5. decembra stretli aj s Mikulášom, 
anjelom a čertom, ktorí v koči 
ťahanom dvoma koňmi najprv 

zavítali na Lúky. Pred domom 
kultúry rozsvietili najprv prvý 
z troch stromov vianočných 
prianí, želaní a vinšov, na ktoré 
môžu obyvatelia Petržalky až 
do Vianoc vešať svoje odkazy 
pre komunitu. Nasledovalo 

rozžiarenie ďalších troch ozdo-
bených borovíc v komunitnej 
záhrade pri telocvični. Trojica náv-
števníkov v tradičných kostýmoch 
nasadla na koč a previezla sa na 
Námestie republiky. Tu rozsvietili 
najväčšiu vianočnú jedličku v Petr-

žalke, stojacu uprostred námestia 
a druhý strom vianočných prianí, 
želaní a vinšov pred Cik-Cak Cen-
trom voľného času na Jiráskovej 3 
jediným mávnutím ruky. Mikuláš 
nasadol so svojimi pomocníkmi 
opäť na koč a svoju púť ukončil 
pred Domom kultúry Zrkadlový 
háj, kde sa už od obeda konal 
Mikulášsky susedský deň s re-
meselnými trhmi. Tam rozsvietil 
posledný, tretí strom vianočných 
prianí, želaní a vinšov a spolu so 
starostom Jánom Hrčkom a s vi-
cestarostkami Lýdiou Ovečkovou 
a Janou Hrehorovou poprial všet-
kým krásne a veselé Vianoce.

Mgr. art. Juraj Benčík, 
Kultúra v Petržalke

„Mám rúško tajomstva. Stačí to?“

23

NOVEMBER / DECEMBER 2020 VIANOCE

V
IA

N
O

C
E

K
A

R
IK

AT
Ú

R
A



Lišajník

Aliancia žien 
Slovenska

Rozľahlé 
pole

Chlipli 
(expr.)

Meno Heleny

Arabská 
studňa

Existuješ

Kód meny
v Bolívii

Holandský 
syr

Nemecký 
jazyk (skr.)

Lesklý kov

Nesúhlas

Dolná časť 
trupu

Častica 
(hneď)

Hliník (zn.)

Podiel, 
čiastka

Odvinutie

Tiež

Year (skr.)

Chyba 
materiálu

Pasta

N foneticky

Low level 
(skr.)

Dymil, 
čmudil

Ruské sídlo

Obriadim 
(hovor.)

Počnúc

Slovenský 
vrch

Sídlo v USA3. časť 
tajničkty

Výraz
v kartách

Roku Pána

Snobský 
človek

Súlad
(kniž.)

Inakšia

Lítium (zn.)

Oblasť, 
územie

Uzavretá 
dráha

Lekár 
(hovor.)

Rádioloká-
tory

Duplikát

Psie 
plemeno

Pomôcky: 
Oha, Narin Podvedie

Tromf
v kartách

Dopúšťaj
sa krádeže

2. časť 
tajničky

Druh 
papagája

Spôsobujú 
príjemno

Dolná časť 
tváre

Mužské 
meno

Citoslovce 
žiaľu

Citoslovce 
radosti

Liate železo

Podal, 
poskytol, 
venoval, 
daroval

Psie meno

Írske mesto

Bohato
jedz a pi

Koľko,
po česky

Choroba

Nespíme

Domáce 
meno Zory

Vydal povel

Kaliť,
po česky

Drevina

Obľúbená, 
pôvabná, 
prívetivá

Naša 
hudobná 
skupina

Rozprestrel 
(nár.)

Autor: 
Vierka 

Blahová
Sadol si 1. časť 

tajničky Šúchal Vlhči rosou
M foneticky

Nemecké 
mesto

Robia balíky

Adriana 
(dom.)

Sicílska 
sopka

Obyvateľ 
Moravy

Duje Boží 
služobník

Mesto
na Záhorí

Totižto Volebná 
schránka

Letecká 
spoločnosť 

USA
Abvolt (zn.)

Pomôcky: 
hokum, 

BOP, Ork, 
Almo, kai

Udávaj smer
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TO
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Na troch vyžrebovaných čitateľov, ktorí úspešne vylúštia tajničku, čakajú ceny. Odpovede nám 
zasielajte na e-mailovú adresu noviny@petrzalka.sk a do predmetu správy uveďte Tajnička.

„Stačí len prekonať strach...“ 
(dokončenie je v tajničke)


