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Chcete sa s nami podeliť o radosť, skúsenosť či o to, čo vás v Petr-
žalke trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl petrzalskenovi-
ny@gmail.com alebo na našom Facebooku www.facebook.com/
petrzalske.noviny.

Tvorte s nami Petržalské noviny
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A.I.I. Technické služby s.r.o. 
prijme ihneď

●	VODIČ „B“, „T“  - 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
   do výšky 1,85 €/hod. brutto 
●	VODIČ „C“  - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto

●	RUČNÝ   - 3,58 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
 PRACOVNÍK   do výšky 1,45 €/hod. brutto

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aiits.sk

Základná zložka mzdy + príplatky a ODMENY

 Hokejbalisti  
z Medveďovej chcú byť dobrými susedmi

Na ihrisku na Med-
veďovej sa každú 
nedeľu poobede 

bude až do augusta 
opäť stretávať sedem 

tímov Petržalskej 
hokejbalovej ligy. 

Áno, pri góle búcha-
jú hokejkami o man-

tinely, čo sa medzi 
domami ozýva. 

Avšak aj oni tvoria 
život na sídlisku, tak 

im odpustite emócie, 
ktoré k športu patria 

a príďte ako diváci 
zažiť atmosféru súťa-

že. Každý je vítaný.

Pandémia poznačila aj 
Petržalskú hokejbalovú 

ligu. „Začínali sme v  septem-
bri. Stihli sme odohrať päť kôl, 
kým sa v rámci opatrení zru-
šili všetky súťaže,“ hovorí šéf 
PHBL Miroslav Dragun. „Ne-

hralo sa od polovice októbra 
do 23. mája. Po zimnej pre-
stávke sa od februára do aprí-
la mala hrať základná časť 
a v tomto čase už malo byť na 
programe semifinále. Korona 
to celé zmenila.“ Hokejbalisti 

tak aktuálne dobiehajú 8 kôl 
a 24 zápasov, takže play off sa 
začne až 20. júna a celá súťaž 
ukončí až 1. augusta. 

Ihrisko je pre všetkých, 
nezničme si ho

Vďaka pozitívnemu prí-
stupu mestskej časti a  snahe 
Miroslava Draguna, ktorý je 
zároveň miestny poslanec, 
bude ihrisko na Medveďo-
vej čoskoro najmodernejšie 
v rámci Bratislavy pre hokej-
bal vo formáte 3 plus 1. Už má 
nové mantinely, aj pripravený 
projekt na vybudovanie šatní, 
aby sa hráči nemuseli prez-
liekať vonku vedľa detského 
ihriska. V  lete sa budú reno-
vovať staré tribúnky a  v  naj-
bližších týždňoch dostane ih-
risko aj nový povrch za 14 400 
eur. Celá obnova ihriska vyjde 
na 25-, až 30-tisíc eur. 

Ihrisko cez víkend slúži pri-
oritne na súťaž, ale zvyšok týž-
dňa je k dispozícii všetkým. Je 
v  správe mestskej časti, takže 
by sa nemalo stať to, čo v areáli 
kedysi verejnej školy na Sklo-
dowskej, kam dnes futbalisti 
na detské ihrisko pustia len 
deti z  francúzskej školy a  iné 
nekompromisne vykážu. 

„Ja som sa na ihrisku na 
Medveďovej hrával ako die-
ťa, dnes tam vídam iné deti 

a  chcem, aby to tak zostalo,“ 
hovorí Miroslav Dragun. Do-
dáva však, že streľbu s pukmi 
by ste si na zrekonštruova-
nom ihrisku už mali odpustiť. 
„Puky patria na ľad, man-
tinely na ne nie sú stavané, 
navyše spôsobujú veľký hluk. 
Bránky so sieťkami, ktoré sú 
k dispozícii stále pre všetkých, 
zas zničíte, keď do nich bude-
te strieľať šupy futbalovými 
loptami. Keď tu budete hrať 
futbal, myslite na to.“ Nový 
povrch nebude vhodný ani 
pre inline. Predsa len, je to 
hokejbalové ihrisko. Cez týž-
deň na ňom trénuje mládež 
z  klubu Indiáni Bratislava. 
Ak sa chce vaše dieťa naučiť 
hrať hokejbal, možnosť tu je. 
„Na Facebooku ma kontaktu-
jú hráči, tých vieme umiest-
niť do klubov. Avšak záujem 
prejavilo aj niekoľko rodičov, 
preto liga plánuje cez leto 
aj kemp pre deti zo sídliska. 
Chystáme sa zorganizovať aj 
letné detské turnaje a  so zá-
kladnou školou Narnia, ktorá 
má tiež hokejbalové ihrisko, 
pripravujeme hokejbalový 
deň,“ hovorí Miroslav Dragun.

Odjakživa  
tu bolo športovisko

Ako už začína byť pomaly 
zvykom, keď sa niečo na síd-

lisku zmení, vždy sa nájde 
zopár nespokojných. Chce-
me športoviská, chceme 
detské ihriská, ale nie pod 
mojím oknom, lebo... hluk. 
Takže aj hokejbalové ihris-
ko na Medveďovej, ktoré sa 
po rokoch chátrania dožilo 
obnovy a  ožilo, má svojich 
kritikov. Bolo by však lepšie, 
keby tu namiesto hokejbalo-
vého ihriska bolo parkovis-
ko, bytový dom či kancelá-
rie? „Chápem, že obyvatelia 
chcú svoj komfort a  môže 
ich rušiť, keď sa chalani 
hlasno tešia, prípadne na-
dávajú, keď sa niečo nepo-
darí či búchajú hokejkami 
o mantinel... Ale šport je aj 
o  emóciách a  nedeje sa to 
každý deň. Len raz v týždni, 
pár hodín, od tretej do pia-
tej poobede,“ argumentuje 
Miroslav Dragun a  pokra-
čuje: „Snažíme sa chalanov 
usmerniť, nechceme oby-
vateľov hnevať, práve na-
opak, chceme byť dobrými 
susedmi Ovsišťanov. Aj pre-
to sa chystáme zorganizo-
vať spoločnú akciu, pozvať 
obyvateľov okolitých domov 
medzi nás. Spoznať nás 
a krásu hokejbalu. Všetci sú 
vítaní.“

(in)
foto: Fb PHBL

Ihrisko zatiaľ nemá svoj domovský tím, 
slúži všetkým tímom ligy, ale v budúcnosti by 

tu mohol vzniknúť hokejbalový tím Ovsište. 

Na zastávke Šustekova je 
už niekoľko rokov osa-

dená tabuľa, ktorá mala kedysi aj 
zrkadlo. Síce neviem na čo slúžila, 
ale teraz tam len špatí a prekáža. 
Pribudla tam nedávno Infotabuľa 
MHD a táto nefunkčná „vec“ len 
bráni vo výhľade na ňu. Taká istá 
bola aj na zastávke oproti, ale už 
je dávno preč. Pýtam sa dokedy 
tam bude a kto je zodpovedný za 
to, aby ju odstránil?

 Štefan G.

Hnus neďaleko potravín

Pod terasou Zniev-
ska, je tunel dlhý asi 

100 metrov a široký oko-
lo 10 metrov. Na toto 
odpudzujúce miesto sa 
denne pozerajú stov-
ky ľudí. Nachádza sa tu 
rôzny odpad, ktorý sem 
dovážajú aj autá, vidieť 
tu uhynuté vtáctvo, psa, mačku, potkany a myši.... Toto všetko sa 
rozkladá v dažďovej vode, ktorá nemá kde a kade odtekať, lebo je 
tu nefunkčná kanalizácia. Okrem tohto všetkého sa tu ešte zdržu-
jú asociálne osoby, ktoré tu vykonávajú aj svoje telesné potreby, 
a nosia sem ďalší odpad z kontajnerov. Vidieť tu aj nákupné vozíky 
z neďalekého supermarketu. To všetko neďaleko potravín, zdravot-
ného strediska a obytných domov. Dokonalá absurdita! 
 Rastislav Gemerský

Aký má význam?

Z “terénu” sme neodišli
Aj my v občianskom zdru-

žení Ulita, ktoré dlho-
dobo pôsobí na petržalskom 
sídlisku Kopčany, sme počas 
uplynulého roka museli robiť 
zmeny vo fungovaní a  roz-
hodovať sa, ako bezpečne 
poskytovať naše služby. Väč-
šinu z  nich sme boli nútení 
zatvoriť, no von na sídlisko 
sme chodili neustále. Okrem 
prevencie covidu 19 v podobe 
distribúcie ochranných po-
môcok, dezinfekcie, vyjasňo-
vania opatrení a hoaxov, bolo 
naším cieľom rozprávať sa 
a pomôcť ustáť aktuálnu situ-
áciu. V  rozhovoroch s  deťmi 
a mládežou sa objavovali pál-
čivé témy, ktoré bolo potreb-
né riešiť tu a  teraz aj napriek 
pandémii. 

Jednou z  takých tém bola 
škola. Sťažená komunikácia 
s učiteľmi, problémy s inter-
netovým pripojením a  zvlá-
daním školskej výuky, vý-
razný pokles motivácie detí 
k  školským povinnostiam. 
V  domácnostiach s  tromi 
súrodencami bolo potrebné 
mať 3 zariadenia, súbežne 
pripojené na wifi počas celé-
ho dňa, čo je veľmi náročné. 
Rodiny sme podporovali ma-
teriálne (tlačenie školských 
listov, sprostredkovanie 
prihlásenia do emailového 
konta), alebo v  podobe in-
dividuálneho doučovania 
a pomocou s domácimi úlo-
hami.

U  mládeže sa potýkame 
s  rizikom experimentovania 
alebo užívania návykových 

látok aj za normálnych okol-
ností. Teraz zostali mnohí 
“visieť vo vzduchoprázdne” 
medzi domovom a  školou, 
bez možnosti zmysluplné-
ho trávenia voľného času, 
čím sa toto riziko ešte zvý-
šilo. V  mnohých rodinách 
zhoršenie finančnej situácie, 
pocit beznádeje a  neistoty 
v  kombinácii s  “ponorkou” 
znamenalo kumuláciu na-
pätia a  eskaláciu konfliktov. 
Či už bolo impulzom rebe-
lovať voči pravidlám lock-
downu, alebo išlo o  straté-
giu úniku z  napätia doma, 
mládež trávila čas vonku na 
sídlisku. Preto sme tam boli 
s  nimi a  hovorili o  veciach, 
o  ktorých hovoriť potrebu-
jú. O  bezpečnosti, užívaní, 
bezpečnom sexe, o  medzi-
ľudských a  partnerských 
vzťahoch...

Druhá ohrozená skupina 
detí a  mladých, ktorí chodili 
vonku sporadicky, často trá-
vili voľný čas na sociálnych 
sieťach a  hraním online hier. 

Uzavretie sa do seba či vir-
tuálneho sveta prináša so 
sebou tiež mnoho rizík, rov-
nako nadväzovanie kontak-
tov a  vzťahov cez sieť. Vďa-
ka tomu, že deti tieto témy 
mohli s nami zdieľať v teréne, 
momentálne pracujeme na 
preventívnych programoch, 
ktoré realizujeme na už spus-
tených skupinových aktivi-
tách v klube. 

Vďaka tomu, že sme osta-
li v  “teréne”, sme mohli byť 
bližšie k  rodinám, z  ktorých 
mnohé sa ocitli v existenčnej 
núdzi. Možnosť kontaktovať 
nás bola pre nich prospešná 
pri riešení situácie aj preto, 
že mnoho úradov a  inštitú-
cii bolo nútených zatvoriť 
svoje služby, prípadne prejsť 
do mailovej komunikácie. 
Umožnilo nám to rozbehnúť 
intenzívne poradenstvo pre 
rodičov a  materiálnu pomoc 
počas prvej vlny.

 Veronika Porubčanská, 
terénna sociálna 

 pracovníčka Ulity

Š P O R T

Tabuľka teamov 

 

  

  Názov teamu Z V VP PP P Skóre Body 

1. 
 

HBK Rača Wolves 8 6 0 1 1 31 : 19 19 

2. 
 

HBK Golden Boys Vrakuňa 7 6 0 0 1 27 : 10 18 

3. 
 

HBK Warriors 9 4 2 0 3 35 : 29 16 

4. 
 

LG BARBARI Petržalka 8 3 2 0 3 31 : 27 13 

5.  HBK Foxes Bratislava 8 3 0 2 3 30 : 24 11 

6. 
 

HBK Vlci Karlova Ves 8 2 0 1 5 19 : 26 7 

7. 
 

HBK Riman Hrobákova 8 0 0 0 8 9 : 42 0 Tabuľka produktivity hráčov 

 

  Meno hráča Góly Asistencie Body 

1. 
 

Samuel Čakrt 10 2 12 

2. 
 

Maroš Karas 7 5 12 

3. 
 

Christian Krausz 9 2 11 

4. 
 

Ladislav Soós 6 5 11 

5. 
 

Adrian Procházka 4 7 11 

6. 
 

Jozef Zemeš 3 8 11 

7.  Matej Kopál 6 4 10 

8.  Boris Kodada 6 3 9 

9. 
 

Marek Školník 5 2 7 

10. 
 

Vladimír Jankuj 3 4 7 

11. 
 

Ľubomír Matúška 5 1 6 

12. 
 

Lukáš Gúth 4 2 6 

13. 
 

Marián Rozemberg 4 2 6 

14. 
 

Radoslav Koňařík 4 2 6 

15.  Jaroslav Kuchár st. 3 3 6 

Výsledky po 9. kole


