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správca domov

(02) 210 28 544

Nechýbal tradičný kolo-
toč, klasický červený 

vláčik či autíčka od výmys-
lu sveta. Deti si výbornú 
atmosféru užívali plnými 
dúškami. Bohatý sprievodný 
program navodil pravú let-
nú atmosféru, pred pódiom 
vystúpil detský folklórny 
súbor Lúčka z Petržalky, 
ktorý roztancoval takmer 
všetkých malých návštev-
níkov. Tí najmenší náv-
števníci si následne pozreli 
rozprávkové predstavenie 

O dvoch kohútikoch. Počas 
celého dňa si deti taktiež zdo-
konaľovali svoje zručnosti 
v tvorivých dielňach, súťažili 
v pretekoch na kolobežkách 
alebo si nechali pomaľovať 
tvár motívom rôznych zvie-
ratiek. Odvážnejšie deti ab-
solvovali lezeckú stenu, ská-
kanie na trampolíne a ďalšie 
atrakcie. 

Lunapark bude fungovať 
celé leto.

Text a foto: 

Miroslav Košírer

Je to tak, aj nie je tak
Sú témy a témy. Tie prvé sú obyčajné, 
každodenné a všeobecné - od jedla 
cez prácu po spánok, tie druhé sú tiež 
obyčajné, len sa netýkajú všetkých. Sú 
problémové. Aj im sa venujeme.

strany 14 - 15

Dávame deťom, čo 
sme my nemali, ale 
zabúdame im dávať 
to, čo sme mali
S hereckou divou Marínou Kráľovičo-
vou sme oslávili jej životné jubileum.

strana 3

Otvorili sme

lunapark
V rámci Dní Petržalky 2017 spustili 
v areáli Auparku obľúbený lunapark. 

Dni Petržalky - sen 
posunutý do reality
Dvadsiate výročie Dní Petržalky oslá-
vime o pár dní a to si naozaj zaslúži 
obzrieť sa dozadu a zaspomínať si na 
začiatky podujatia, ktoré veľkosťou 
presiahlo počiatočné očakávania. 
Rozprávali sme sa o nich so starostom 
Vladimírom Bajanom, ktorý stál pri 
ich zrode.

strana 10
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Kto čo i len trošku pozná zákony týka-
júce sa samosprávy, ten len neveriacky 
krúti hlavou nad niektorými vyhláse-
niami pána primátora. Napríklad nad 
tým, že pre Bratislavu by bolo najvý-
hodnejšie, keby mala jeden stavebný 
úrad. Údajne by sa tak zjednodušila 
výstavba takých potrebných objektov, 
akými sú reštitučné nájomné byty. Ivo 
Nesrovnal chce, aby sa táto klauzula 

dostala do nového návrhu zákona o Bratislave. 
Kto čo i len trošku pozná zákony vie, že to nie je možné a že pán 
primátor opäť klame. Je to iba jeho výhovorka na to, že nevie 
vyriešiť problém s náhradnými nájomnými bytmi, alebo naozaj 
nepozná zákony, ktoré by poznať mal?

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  
poriadku totiž jasne hovorí: „... ak starosta obce zastupuje obec  
a zároveň je oprávnený vykonávať správne konanie podľa sta-
vebného zákona, preto so zreteľom na zásady správneho ko-
nania zákon vylučuje, aby vydal rozhodnutie vo veci vlastného 
návrhu.“

Jednoducho povedané – starosta alebo primátor nemôže na 
vlastnom území povoľovať stavbu, ktorú chce sám (ako zástup-
ca obce či mesta) postaviť. Preto sú pre Petržalku napríklad v prí-
pade rekonštrukcie škôlky na Vyšehradskej stavebným úradom 
Rusovce. Čiže, keby mala Bratislava len jeden stavebný úrad, kto 
by vydával rozhodnutia pri výstavbe nájomných bytov, kde by 
bolo stavebníkom mesto? Malacky? Senec? A ako dlho by po-
tom stavebné konanie trvalo? 

Aby bolo jasné, problémom nestavania nájomných reštituč-
ných bytov nie je počet stavebných úradov, ale Nesrovnalova 
neschopnosť nájsť pre ne nekon>iktné pozemky. Teda nie či, ale 
kde stavať. Jeho ignorantské správanie sa k starostom, poslan-
com a v konečnej fáze k obyvateľom mestskej časti, teda mesta. 

Pán primátor však zrejme až tak ďaleko nerozmýšľa, alebo 
možno rozmýšľať nechce.

Nesrovnalova snaha o centralizáciu moci do jedných rúk – pri-
mátorských – je zjavná už dávnejšie. Netají sa tým, že by si vedel 
predstaviť menej (alebo žiadnu) mestských častí a snaží sa pre-
svedčiť verejnosť o tom, aké by to bolo pre všetkých Bratislavča-
nov výhodné. Ja ho však upodozrievam z toho, že výhodné by to 
bolo najmä preňho, lebo by tým zlikvidoval hlasy starostov, ktorí 
sústavne upozorňujú na jeho prešľapy. 

Súhlasím s primátorom v tom, že Bratislava má priveľa poslan-
cov a úradníkov, ktorí pracujú v samospráve, že je načase tieto 
počty nejako zredukovať, ale toto určite nie sú argumenty, prečo 
by sa tak malo stať.

Jedno mesto, jeden stavebný úrad?

V dňoch 24. – 27. mája na pozvanie starostu a poslancov 
navštívili Petržalku zástupcovia MČ Prahy 5 (Smíchov).

Dlhoročná spolupráca 
medzi mestskými čas-

ťami tak nadobudla nový 
rozmer, nakoľko doteraz sa 
zúčastňovali len naši žiaci, 
športovci a umelecké talen-
ty na podujatiach v Prahe.

Cieľom návštevy bola vý-
mena skúseností, tento rok 
to bolo z oblasti školstva  
a životného prostredia. Pre 
hostí sme pripravili pestrý 
program, takže odchádzali 
plní dojmov a určite aj dosť 
unavení. 

Po oficiálnom prijatí na 
miestnom úrade navštívi-
li ZŠ na Tupolevovej ulici. 
Prezreli si areál školy, nav-
štívili triedy pre deti so špe-
cifickými vývinovými poru-
chami učenia. V centre pe-
dagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie na 
Švabinského ul. si vymenili 
informácie k inklúzii. Nad-
chli sa výnimočnosťou Sadu 
Janka Kráľa a z výšky „UFA“ 
získali lepšiu predstavu  
o tom, že Petržalka v žiad-
nom prípade nie je žiadna 
betónová džugla, ale krásne 

miesto na plnohodnotný ži- 
vot so zelenými oázami, 
krásnymi miestami na  
oddych, šport, kultúrne vy-
žitie. 

Aj keď múzeum moder-
ného umenia Danubiana 
už nepatrí do katastra Pe-
tržalky, nedalo nám, aby 
sme hosťom neukázali aj 
túto časť Zadunajska a ne-
pochváli sa aj s celosvetovo 
známym areálom, oázou 
vodákov Divoká voda“ Ču- 
nove, ktorý sme mali ces-
tou. Aby toho nebolo má- 
lo, zahrali sme si priateľ-
ský bowlingový turnaj 

(Petržalka síce vyhrala  
o pár bodov, ale o to pred- 
sa vôbec nešlo. Dôležitá 
bola vynikajúca atmosfé-
ra). O kultúrny zážitok sa 
postaral FS Železiar v Do-
me kultúry Zrkadlový háj. 
Formálne aj neformálne 
stretnutia s poslancami  
a pracovníkmi úradu boli 
prínosom pre obe strany. 
Veríme, že sa k nám radi 
vrátia aj o rok a budeme 
sa môcť venovať ďalším 
spoločným témam, inšpi-
ratívnym diskusiám a vý-
menám skúseností. Tiež 
majú podobné problémy 
napríklad s parkovaním, 
sociálnymi a nájomnými 
bytmi a podobne. 

Ešte mi ostáva poďako-
vať sa starostovi Vladimí-
rovi Bajanovi, poslancom, 
riaditeľke PPPaP pani Fe- 
llegiovej, riaditeľovi ZŠ Tu-
polevova pánovi Cisárovi a 
mojim kolegyniam a kole-
gom, ktorí prispeli k úspeš-
nému priebehu návštevy a 
spokojnosti našich hostí.

D. Emeljanovová

foto: autorka

Boli u nás kolegovia zo Smíchova

Darujte krv  
Starosta Vladimír Bajan, okrem iného aj držiteľ Striebornej Ján-
skeho plakety pozýva všetkých, ktorí môžu a sú ochotní daro-
vať tekutinu najvzácnejšiu, aby prišli 15. júna v čase od 8.00 h 
do 12.00 h do Denného centra na Osuského ul. č. 1-3.
„Naša mestská časť organizuje dobrovoľné darovanie krvi dva 

razy do roka a práve v tomto období je táto akcia súčasťou 

Dní Petržalky 2017. Darovanie krvi je podľa mňa skutočným 

„darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom 

chorým a po úrazoch. Rozhodnutie darovať krv môže rozhod-

núť o osude iného človeka a zachrániť mu život. Aj preto medzi 

darcami krvi nikdy nechýbam,“ dodal Vladimír Bajan.        (tod)

Otvárame 
v septembri 2017

Prihlášky na www.bystraskolka.sk
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Tešíme sa na vaše podnety, návrhy, reakcie
www.petrzalskenoviny.sk

www.borymall.sk

Spoločne si pozreli pár foto-
grafií z Plesu Záhorákov, za-
spomínali na jej rodné Čáry 
na Záhorí aj na časy, kedy 
ešte ako malé dievča chodi-
la s nošou predávať vajíčka 
do Bratislavy, odkiaľ potom 
vykročila na dosky, ktoré 
znamenajú svet a pre pani 
Marínu aj celý život. 

Zaspomínala si aj na to, 
ako s manželom chodi-
li „randiť“ do Petržalky a 
neskôr už s deťmi na ko-
lotoče. „Petržalka bola 
vtedy dedinka a teraz je z 
nej veľkomesto,“ dodala so 
smiechom a pochválila sa, 
že už po 50. raz pôjde nav-

Takto citoval národnú 
umelkyňu, dvojnásob-

nú laureátku Štátnej ceny a 
v týchto dňoch aj osláven-

štíviť svoje obľúbené Piešťa-
ny. Reč prišla aj na súčasnú 
tvorbu nielen v divadelnom, 
ale predovšetkým v televíz-
nom vysielaní a jej kvalite 
a odkaze mladým generá-
ciám. Marína Kráľovičová 
má svoju tabuľku na chod-
níku slávy v Bratislave, je 
v sieni osobností televíz-
nej ankety OTO a získala 
Krištáľové krídlo. Ešte stále 
účinkuje v Slovenskom ná-
rodnom divadle a ako sama 
hovorí: „Odpočívať môžem 
neskôr. Budem mať na to 
celú večnosť.“

 (mp)

foto: autor

kyňu Marínu Kráľovičovú 
starosta Vladimír Bajan. 

Pri príležitosti životného 
jubilea jej zablahoželal za 

všetkých Petržalčanov a po-
prial jej najmä zdravie, aby 
celému Slovensku ešte dlho 
rozdávala radosť a úsmev. 

Dávame deťom, čo sme my nemali, 
ale zabúdame im dávať to, čo sme mali
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Hrobákova 7 (prízemie)

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885, Katka  0905 156 765

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice ............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ......................................................... 90 €
Objednávky: Ľubka 0907 556 758

Otvorené: pondelok - piatok 
 9.00 - 19.00 h, 
 sobota 8.00 - 13.00 h, 
 iba na objednávku
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PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!

Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

KÚPIME - byt v Petržalke, 
aj zadĺžený. Tel.: 0917 708 319

www.montaz-nabytku.com
Tel.: 0948 590 956

MŠ Holíčska 30 prijme do 

pracovného pomeru uči-

teľky. Bližšie informácie na 

tel.: 0903 519 220 - riaditeľka

PREDÁM 1- izb. byt v Ovsiš-

ti. Tel.: 0903 145 373

PREDÁM dámsky bicykel 

BERGAMONT. Cena 300 €. 

Dohoda možná. 

Tel.: 0903 146 498.

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
20. 5. 2017 Ján Žiška – Vlasta Abrahámová
 Tomáš Legendy  - Monika Melíšková
 Andrej Jakubička – Mária Gašparová
 Miroslav Griesl – Romana Bednárová
 Martin Juščiak – Nikola Vaculová
25. 5. 2017 Marcel Pazdúr – Erika Szöcsová
27. 5. 2017 Marek Kobolka – Anna Špeťková
 Marek Valábik – Andrea Némethová
 Tomáš Schiller – Miroslava Drahusová
 Francis Jacques Teynier – Iveta Bali Hrycková
 Mikuláš Telehanič – Veronika Oršulová
3. 6. 2017 Martin Meliš – Lenka Sviteková
 Juraj Paška – Lucia Stúpalová
 Patrik Voštiar – Veronika Šošková

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

Otváracie hodiny: Po - Pi 10 -18,30 h. ∙ So: 9,30 - 12,30 h.

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

 Uvítali sme do života
3. júna sme slávnostne uvíta-
li do života tieto detičky: 

Richard Friga, Adela Tere-
ňová, Lea Zwettler

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Cirkevný sobáš
20. 5. 2017 Pavol Plačko – Aneta Bírešíková
27. 5. 2017 Marek Tahotný – Liliana Šranková
  3. 6. 2017 Peter Pokoraczi – Mariana Klačanská
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Sami proti sebe?!
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Martin Kleibl vydal 
publikáciu Petržalka 

– prekvapivý sprievodca 
mestskou časťou už pred 
tromi rokmi. Dnes chce ho-
voriť o tajomstvách sídliska 
priamo s jeho obyvateľmi. 

Na pláne je diskusia Pe-
tržalské tajomstvá v Dome 
kultúry Lúky, v stredu, 
14. júna. My sme ho v re-
dakcii poprosili o tak tro-
chu netradičnú pozvánku. 

Čo by obsahovali medai-
lóny Martina Kleibla, ak 
by mal hovoriť ...
o sebe ....

Od môjho narodenia 
v roku 1981 žijem v Petržal-
ke. Prežil som tu svoje det-
stvo a momentálne tu preží-
vam detstvo mojich dvoch 
dcér. Môj vzťah k tomuto 
miestu sa formoval podve-
dome, ale až po nedokon-
čenom štúdiu architektúry 
a popri štúdiu fotografi e 
som si začal intenzívnejšie 
uvedomovať priestor, ktorý 
ma dennodenne obklopo-
val. Zamýšľal som sa nad 
tým, že žijem v dome spolu 
s asi 200 obyvateľmi, a že ten 
môj „rodný dom“ postavili 
na mieste, o ktorom som 
takmer nič nevedel. Začal 
som teda popri fotografo-
vaní zaujímavých miest, 
umeleckých diel, budov a 
zátiší na sídlisku študovať 

históriu Petržalky. V mojej 
diplomovej práci na fotogra-
fi i som sa snažil o vyjadrenie 
vzťahu k môjmu „rodnému 
domu“ tým, že som sa pokú-
sil nafotiť všetkých susedov. 

Keď sa mi narodila prvá 
dcéra Júlia, popri dlhých ko-
číkových prechádzkach mi 
napadlo, že vytvorím akési 
trasy, ktoré človeka prevedú 
po zaujímavých miestach Pe-
tržalky, a ktorých vôbec ne-
bolo málo. Na základe toho 
vznikla kniha Petržalka – 
prekvapivý sprievodca mest-
skou časťou, ktorú som vydal 
v roku 2014. Bol to teda na 
jednej strane akt, pomocou 
ktorého som sa snažil po-
chopiť miesto, v ktorom celý 
život žijem a na druhej strane 
som chcel upozorniť na to, že 
Petržalka má bohatú histó-
riu, zaujímavú súčasnosť a v 
neposlednom rade, že pravý 
breh Dunaja má veľký poten-
ciál pri utváraní budúceho 
života hlavného mesta.

O súčasných Petržalčanoch 
a Petržalke ...

Súčasná Petržalka má ďa-
leko od Petržalky, akú som 
zažíval v prevažnej časti môj-
ho života. Zo staveniska sa za 
viac ako 30 rokov stalo miesto, 
ktoré má najviac zelene zo 
všetkých bratislavských častí 
v porovnaní so zastavanou 
plochou. Veľmi sa zmenila aj 

Petržalka má viacero prekvapení, hovorí 
Martin Kleibl, ktorého meno sa spája 
s knihou ponúkajúcou originálny pohľad 
na toto sídlisko. Aktuálne sa chystá odha-
liť jeho tajomstvá v zaujímavej diskusii. 

Petržalka má viacero 
prekvapení

Základná štatistika celej štafety: 
počet účastníkov: 401 

vzdialenosť: 175 575 m

mentalita ľudí, ktorí sa viac sta-
rajú o svoje okolie a zaujímajú 
sa o to, čo sa v ich okolí deje. 
Petržalka už dávno nie je nocľa-
háreň, geto, betónová džungľa 
– ako ju kedysi zvykli nazývať. 
V súčasnej Petržalke žije široké 
spektrum obyvateľov. Od „sta-
rousadlíkov”, po mladé rodiny a 
v neposlednom rade množstvo 
mladých ľudí a študentov, ktorí 
tu žijú prechodne. Práve toto 
široké spektrum sociálnych 
skupín ma na Petržalke fasci-
nuje. Stačí si v pekný slnečný 
deň zájsť k Draždiaku a pozo-
rovať, akí ľudia tu žijú a ako sa 
tu cítia. Toto prostredie je pre 
mňa stále veľmi inšpirujúce a 
mám z neho dobrý pocit.

O dnešných fotografoch, 
umelcoch ... Jednoducho ľu-
ďoch z jeho „brandže“

Petržalské prostredie in-
špirovalo aj niektorých umel-
cov a fotografov a vznikli tu 
aj zaujímavé projekty. Nie je 
ich veľa a, samozrejme, by ich 
mohlo byť aj viac. Momentál-
ne ma napríklad teší, že sa do 
Petržalky, na terasu Rovnian-
kovej 4 sťahuje galéria Photo-
port. Vznikne tam zaujímavý 
kultúrny bod, aký v Petržalke 
doteraz chýbal a je možné, 
že podnieti mladých umel-
cov k výtvarným projektom 
v tomto prostredí. Verím, že 
ak sa vhodne dobuduje cen-
trálna časť Petržalky, s elek-
tričkou a priľahlým okolím, 
má obrovský potenciál stať sa 
atraktívnou súčasťou Brati-
slavy, ktorá bude obyvateľom 
zo širšieho okolia poskytovať 
nielen množstvo športovo-
rekreačných príležitostí, ale 

aj bohatý priestor na kultúr-
no-spoločenské a umelecké 
vyžitie.

A niečo z tých tajomstiev?
Nebudem prezrádzať, ale 

verím, že akcia v DK Lúky, 
ktorú nechcem viesť ako 
prednášku, ale skôr ako dis-
kusiu, odhalí množstvo otá-
zok, ale aj odpovedí. Možno 
sa nakoniec aj dozvieme, ako 
vlastne vznikol názov Petr-
žalka. 

Preto chcem pozvať 
všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o históriu, súčasnosť, ale aj 
budúcnosť Petržalky, ktorí sa 
chcú niečo nové dozvedieť a 
podeliť sa o svoje znalosti a 
skúsenosti.

Eva Vašková 
foto: Tomáš Benedikovič
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Bratislavy sa vytrácajú 

miesta, ktoré ešte nie 

 

Z

, 
starosta Nového Mesta 

Nežijeme z histórie, 
sme naozaj dobrí v súčasnosti!

O význame duálneho vzdelávania 
a prepájania stredných odbor-
ných škôl a zamestnávateľov sme 
hovorili s riaditeľkou SPŠE Hálova  
Ing. Ivetou Šafránkovou.

Systém duálneho vzdelávania 
predpokladá realizáciu odborného 
výcviku žiakov u zamestnávateľov 
jeden a viac dní v týždni. SPŠE Há-
lova je „priemyslovka“. Na rozdiel od 
iných SOŠ - bývalých učilíšť - majú 
naši študenti výrazne viac teoretic-
kého vzdelávania. Praktické vzde-
lávanie je však súčasťou výučby 
všetkých odborných predmetov.
Znamená to teda, že školský 
vzdelávací program SPŠE Hálova 
sa realizuje výlučne v školskom 
prostredí?

Klasický model „priemyslovác-
kej“ praxe sa realizuje v školských 
dielňach a dva súvislé týždne v II. 
a III. ročníku vo 0rmách. SPŠE Há-
lova však uplatňuje vlastný model 

Dobrá škola svojim žiakom poskytuje cenné teoretické vedomosti, ktoré sú nena-

hraditeľné v ich ďalšej pracovnej kariére. Ale skutočne dobrá škola ich na prácu pri-

praví aj prakticky. Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej 16 svojim 

žiakom poskytuje vlastný systém odbornej praxe priamo u zamestnávateľov.

výučby odbornej praxe. Okrem 
uvedených dvojtýždňových pra-
xí naši študenti III. ročníka praxujú 
pol roka jeden deň v týždni vo 
0rmách a inštitúciách. Firemná 
prax ďalej študentom otvára dve-
re k platenej odbornej brigáde 
počas prázdnin a absolventom 
možnosť zamestnať sa v relatívne 
známom pracovnom prostredí.

Aký je záujem o praktikantov 
na strane zamestnávateľov?

Zamestnávatelia hodnotia 
pozitívne model prepojenia 
teórie a praxe v SPŠE Hálova. 
Oceňujú možnosť spoznávať 
študentov počas odborných 
praxí a pripravovať si tak kan-
didátov na obsadzovanie pra-
covných pozícií. 

SPŠE Hálova si teda zaslúži ten 
krásny vzhľad, ktorý nadobudla 
pred jeden a pol rokom...

O rekonštrukciu budovy - vý-
menu okien, strechy a novú fasá-
du sme usilovali 8 rokov! Viac ako 
polovica okien bola priklincova-
ná k rozpadajúcim sa rámom,  
v zimných mesiacoch sme pra-
covali a vzdelávali sa naobliekaní 
vo svetroch a bundách. V roku 
2015 sa na základe iniciatívy 
Eduarda Demela, poslanca Brati-
slavského samosprávneho kraja, 
ktorý je členom našej rady ško-
ly, zrealizovala v rámci projektu 
Munse: komplexná rekonštruk-
cia budovy školy. V súčasnosti 
je objekt SPŠE Hálova ozdobou 
Petržalky. 
Je niekoľko škôl elektrotechnic-
kého zamerania. V čom je SPŠE 
Hálova špeci0cká?

V školskom roku 2017/2018 
otvárame ako jediná škola v brati-
slavskom regióne študijný odbor 
informačné a sieťové technoló-
gie zameraný najmä na progra-
movanie, sieťové technológie, 
bezpečnosť prenosu a spracova-
nia údajov. Samozrejme, naďalej 
poskytujeme vzdelávanie v od-
bore elektrotechnika v oblastiach 
prípravy na povolanie počítačové 

systémy a multimediálna tech-
nika. Pri skvalitňovaní vzdeláva-
cieho procesu spolupracujeme  
s Ústavom automobilovej me-
chatroniky Fakulty elektrotechni-
ky a informatiky STU v Bratislave  
a Asociáciou spoločností IT prie-
myslu. V každom školskom roku 
otvárame aj jednu triedu so 
športovou prípravou - cieľom je 
udržanie kontinuity vzdelávania 
športovo nadaných absolventov 
základných škôl aj na strednej 
škole technického zamerania.
Atraktívne študijné odbory, 
kvalitné podmienky na vzde-
lávanie. Majú Hálováci nejaký 
nesplnený sen? 

Študenti a učitelia na Hálovej 
16 majú spoločný sen s obyva-
teľmi blízkeho a širšieho okolia 
- zlepšiť stav pozemku, ktorý je 
vnímaný ako školský dvor. V sku- 
točnosti ním však nie je, nepat-
rí škole ani jej zriaďovateľovi. 
Vlastníkom je Hlavné mesto SR 
Bratislava. My, ktorí sme nútení 
pozerať sa naň cez poškodené 
oplotenie, snívame o uprave-
ných športoviskách a udržiava-
nej zeleni. A snažíme sa oslo-
vovať kompetentných, aby sa 
tento sen zmenil na skutočnosť. 

(isa)
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Filmári 
na Pifflovej

Čo je to na tej Pifflovej za ruch? Sanitka bli-
ká a húka, v tráve ktosi stoná a okolo behajú 
kameramani. Zdá sa, že si v RTVS materskú 
školu na Pifflovej ulici obľúbili. Spolupra-
cujú s ňou už 13 rokov a len tento rok tam 
boli detskú reláciu Fidlibum nakrúcať už 
trikrát. Tentoraz je témou záchrana života.

Úbohého Alexa bodla 
včela a teraz čaká na 

ošetrenie. Kým sa deti s očami 
dokorán prizerajú, na školský 
dvor vchádza blikajúca sanit-

ka a po ošetrení ho záchraná-
ri v užasnutom tichu nakla-
dajú na nosidlách do sanitky. 
Vzápätí musia škôlkarov pani 
učiteľky ubezpečiť, že je to 

Otvorené dvere Impulzu 
Vyrobiť si voňavú sviečku nie je úplne jednoduché, klienti Impulzu to 

však zvládajú rovnako šikovne ako výrobu ozdobných odznakov, deko-

rovaných tašiek či keramických ozdôb. Prezrieť si priestory Pracovno-so-

cializačného centra Impulz a vyskúšať si niektoré z aktivít jeho klientov 

mohli návštevníci počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal na Turnian-

skej 10. Viac informácií o celom podujatí nám poskytla Jana Mareková, 

riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

v Petržalke a Pracovno-socializačného centra Impulz.

S
nažíme sa pre našich klien-
tov vytvárať podporujúci, 

útulný a podnetný priestor 
pre zážitkové učenie, rozvoj 
tvorivosti a pracovné uplatne-
nie. Súčasťou tohto zámeru je 
aj snaha o premostenie sveta 
ľudí s mentálnym postihnutím 
so svetom väčšinovej spoloč-
nosti prirodzenou cestou, a to 
rôznymi spôsobmi prezentácie 
činnosti organizácie ako takej 
a prezentáciou individuálnych 
schopností a zručností klientov. 
Pravidelne sa zúčastňujeme na 
Radničkiných trhoch, klienti zí- 
skavajú ocenenia na výtvar-
ných salónoch organizovaných 
Združením na pomoc ľuďom  
s mentálnym postihnutím v Slo-
venskej republike, zúčastňujú 
na plaveckých pretekov organi-
zovaných BSK a športových hier 
DSS Karola Matulaya.

Organizujeme aj vlastné 
predajné výstavy a kultúrne 
podujatia Urobme radosť sebe 
a iným, do ktorých zapájame aj 
ďalšie organizácie, školy a 4rmy, 
čím sa snažíme o rozširovanie 
pracovných kontaktov a záro-
veň o nadväzovanie nových 
neformálnych vzťahov. Najob-
ľúbenejšou aktivitou sú nepo-
chybne workshopy na výrobu 
sviečok, ktoré organizujeme po-
čas celého roka pre školy, 4rmy 
a rôzne organizácie. Workshopy 
sú hlavným programom aj Dňa 
otvorených dverí v Impulze. 
Tento rok sa na ňom zúčastnilo 
asi 300 účastníkov, väčšinou to 
boli žiaci zo škôl – ZŠ Turnianska 
(aj dramatický krúžok), ŠZŠ Žeh-
rianska a praktická škola na Šva-
binského, klienti z občianskych 
združení Prima, Žijeme len TAK, 
Dom svitania, Kampino, Gaude-

amus. Navštívili nás aj pracovníci 
z Kultúrneho zariadenia v Petržal-
ke a redaktorky z novín To sme 
my a Petržalských novín.

Čo ste pre hostí pripravili?
Aj vďaka 4nančnej podpore 

Nadácie VÚB sme pripravili pre 
našich návštevníkov workshopy 
na výrobu sviečok, odznakov, de-
korovaných papierových tašiek 
a kvetov z krepového papiera. 
Záujemci si mohli tiež vyzdobiť 
vlastný svietnik alebo keramický 
hrnček, namaľovať rybu do „im-
pulzáckeho textilného akvária“ a 
dať si urobiť na ruku alebo tvár 
maľované tetovanie od vojačiek 
z leteckého dopravného krídla 
v Kuchyni, ktoré spestrujú náš 
program v tento deň už štyri 
roky.
Akým aktivitám sa venujú klien-
ti v PSC Impulz?

Impulz prevádzkuje rehabi-
litačné stredisko a chránenú 
dielňu na výrobu darčekových 
predmetov a dekoratívnych 
sviečok, v ktorej zamestnáva päť 
ľudí s mentálnym postihnutím. 
V rehabilitačnom stredisku ro-
bíme výcvik komunikačných, 
sociálnych, ale aj záujmových 
zručností klientov. Učia sa naku-
povať, variť, hospodáriť s peniaz-
mi, prať a žehliť. Na zdravovede 
získavajú dôležité informácie o 
svojom tele, učíme ich starať sa 
o svoje zdravie, a tak predchá-
dzať chorobám. V rámci pracov-
nej terapie sa môžu venovať tka-
niu, šitiu, vyšívaniu a háčkovaniu 
a rozvoj ich tvorivosti podporu-
jeme aj prostredníctvom artete-
rapie, experimentovaním s rôz-

nymi výtvarnými technikami 
a modelovaním v novootvo-
renej keramickej dielni. Našim 
klientom poskytujeme šance 
na prezentáciu ich zručností, a 
tak sa snažíme o prehlbovanie 
kontaktov s verejnosťou. 

Koľko klientov máte v súčas-

nosti?

Impulz má ministerstvom 
zdravotníctva odsúhlasenú 
kapacitu 16 klientov . V súčas-
nosti poskytujeme sociálne 
služby 14 dospelým ľuďom so 
stredným a ťažším stupňom 
mentálneho postihnutia.

Majú ľudia s mentálnym po-
stihnutím v Petržalke dostatok 
možností realizovať sa a rozví-
jať svoje zručnosti? 

Aj deti zo ZŠ Turnianska si vyskúšali výrobu sviečok.
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V Petržalke sa nachádza 
niekoľko pobytových zaria-
dení pre ľudí so zdravotným 
postihnutím. Vhodným spô-
sobom ich integrácie do ko-
munity, ktorí nemajú záujem 

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

PETRŽALSKÉ NOVINY   nájdete nás aj na facebooku!

o poberanie sociálnych služieb 
v denných stacionároch alebo 
v pobytových zariadeniach, sú 
však aj centrá voľného času, 
ktoré nemusia klienti navšte-
vovať pravidelne. Prostredníc-

tvom záujmových a vzde-
lávacích aktivít sú však pre 
nich podporou a priestorom 
k nadväzovaniu obojstran-
ne prospešných kontaktov a 
k upevňovaniu a získavaniu 
nových zručností nevyhnut-
ných k ich samostatnejšiemu 
životu. Účinným prostried-
kom pomoci pre mladé rodi-
ny s deťmi so zdravotným po-
stihnutím sú aj centrá včasnej 
intervencie a diagnostiky.

Čo chystáte do budúcna?
Vzhľadom na to, že sa nám 

podarilo začiatkom tohto 
roka rozšíriť tvorivé aktivity 
rehabilitačného strediska o 
keramickú dielňu, kde naši 
klienti s radosťou modelujú 
rôzne úžitkové aj dekoratívne 
predmety, chceli by sme ju 
v budúcnosti rozšíriť aj o kera-
mický kruh. Uvažujeme aj nad 
založením počítačovej miest-
nosti s interaktívnou tabuľou, 
kde by mohli aj klienti s ťaž-
ším mentálnym postihnutím 
prostredníctvom intuitívnych 
hier získavať zaujímavé infor-
mácie a rozvíjať svoju kreati-
vitu. Ostatní klienti budú mať 
príležitosť precvičovať si už 
nadobudnuté zručnosti, dôle-
žité na ich ceste k nezávislosti.

Michaela Dobríková 

foto: autorka

takáto situácia má riešenie a 
oni sami dokážu pomôcť pri-
volaním pomoci. Naše občian-
ske združenie Falck Academy 
vydalo aj knižku Pomáhať 
nebolí, kde sa deti dozvedia 
všetko o prvej pomoci.“

Pre riaditeľku MŠ Pifflova 
Emíliu Šimkovú je dôleži-
té, že pri filmovaní relácie 
nejde len o to, aby škôl-
karov použili ako komparz. 
O téme vopred diskutujú v 
triedach a počas nakrúca-
nia sa dozvedia nové dôle-
žité informácie, prípadne 
si utvrdia to, čo už vedia. 
Samozrejme, pre deti je veľ-
kou motiváciou, že sa naživo 
stretnú s kamarátmi z tele-
víznej obrazovky a že hotovú 
reláciu ,na ktorej „spolupra-
covali“, si neskôr s rodinou 
v sobotu doobeda pozrú 
v televízií. Jednoducho, ako 
ozajstné filmové hviezdy.

Michaela Dobríkova

foto: autorka

iba akože, o Alexa strach mať 
nemusia. A vzápätí si sami 
vyskúšajú, aké je to zachra-
ňovať život. 

Podľa pokynov režiséra 
relácie Ivana Hansmana si 
posadajú k záchranárom z 
Falck-u Petrovi Lakomému 
a Adele Meluchovej a každé 
z detí dostane plyšového 
macka. Ako musíme dať ruky, 
kde a koľkokrát stlačiť, aby 
sme jeho srdce oživili? Deti 
s nadšením opakujú pokyny 
záchranárov a chvália sa tým, 

že poznajú dôležité čísla 122, 
150, 155 aj 158. 

A to je, ako vraví hovorca 
Falcku Vladimír Vanko, to 
najdôležitejšie. Deti v pred-
školskom veku ešte nemajú 
silu, aby dokázali poskytnúť 
masáž srdca, ale už dokážu 
dospelému privolať telefó-
nom pomoc: „Je dôležité 
o takýchto veciach s deťmi 
hovoriť a vysvetľovať im. Aby, 
ak sa zrania oni sami alebo 
ich kamaráti či rodina, nepre-
padli panike a chápali, že aj 

Klienti Impulzu pripravovali pre návštevníkov DOD odznaky.

V tejto dielni sa vyrábajú kvety a tašky. MŠ Macharova
MŠ Pi4  ova
MŠ Bradáčova
MŠ Bulíkova
MŠ Jankolova

MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka,
MŠ Turnianska
MŠ Tupolevova 

Materské školy, ktoré majú sídlo v priestoroch základných škôl – 
MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6 – budú 
mať prerušenú prevádzku počas celých letných prázdnin od 1. 7. 
do 31. 8. a deti budú navštevovať materské školy v blízkosti:
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31, MŠ Holíčska 50  v MŠ Holíč-
ska 30, MŠ Nobelovo nám. 6 v MŠ Röntgenova 16.
MŠ Tupolevova, ktorá má sídlo v ZŠ Tupolevova, bude mať za-
bezpečené stravovanie v MŠ Iľjušinova, preto bude v júli v bež-
nej prevádzke.

(upr)

Počas letných prázdnin je potrebné prerušiť 
prevádzku každej materskej školy (v súlade 
s vyhláškou) najmenej na tri týždne z dôvodu 
potreby dôkladného čistenia priestorov mater-
skej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako 
aj čerpania dovoleniek zamestnancov. V tomto 
roku stanovila Petržalka prevádzku materských 
škôl, školských jedální materských škôl počas let-
ných prázdnin nasledovne:

Škôlky v prázdninovom režime

v auguste (1. až 31. 8. 2017) budú v prevádzke:

MŠ Bohrova
MŠ Lachova 
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova 
MŠ Nobelovo námestie 

   v MŠ Röntgenova
MŠ Ševčenkova

MŠ Gessayova 2
    v MŠ Gessayova 31

MŠ Holíčska 50 
    v MŠ Holíčska 30

MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
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Nepoznám veľa komu-
nálnych politikov, s kto- 

rými by novinár mohol zdie-
ľať toľko udalostí - pozitív-
nych aj negatívnych - formu-
júcich prostredie označované 
za betónovú džungľu, geto, 
králikáreň. Popravde, sta-
rosta najväčšej bratislavskej 
mestskej časti Vladimír Ba-
jan si Petržalku odžil spolu 
s nami. A či ho niekto má 
(mal) rád alebo nie, nemá 
nič spoločné s faktom, že  
v súvislosti s jeho prácou je  
o čom hovoriť. Dvadsiate vý-
ročie Dní Petržalky oslávime 
o pár dní a to si naozaj zaslúži 
obzrieť sa dozadu a zaspomí-
nať si na začiatky podujatia, 
ktoré veľkosťou presiahlo po-
čiatočné očakávania. 

Na začiatku nového roka 
si ľudia často dávajú pred-
savzatia, stavajú pred seba 
úlohy, ciele, posúvajú sny 
do reality. Tak to bolo aj  
v roku 1998. Sedeli sme spo-
lu aj s Dankou Emeljano-
vovou - ešte aj dnes pracov-
níčkou miestneho úradu -  
a rozprávali sa o tom, že 
Petržalčania prichádzajú o 
veľa radostí, lebo nedobu-
dované sídlisko je iné ako 
mesto, dedina. A priznám 
sa, že neviem, kto z nás vy-
tiahol ako tromf hody. Ve-
selica, zábava, stretávanie 
sa rodín, obyvateľov, cez-
poľných…

Kto to bol, nie je podstatné. 
Dôležitejšie na tej spomienke 
je to, že sme reálne začali 
snívať o tom, že Petržalka si 
hody zaslúži tiež. Nápady sa 
začali nabaľovať a ustálili sa 
na základe - zorganizujeme 
Deň Petržalky. V tom čase 
sme mali o dvadsať rokov 
menej - dnes by sme možno 
videli pred sebou toľko pre-

sledujúcich ročníkoch deko-
rovali pred galakoncertom 
na javisku a pred tisíckami 
návštevníkov. Prečo ste od 
toho upustili, pretože v sú-
časnosti oceňujete osobnos-
ti v komornom prostredí?

Od prvých ročníkov sa to-
ho veľa zmenilo. Je pravda, že 
podujatie má dnes sofistiko-
vanejšiu podobu - nie takú, v 
dobrom slova zmysle, živel-
nú, ako v začiatkoch. Náv-
števnosť jeho popoludňajších 
programov a galakoncertu 
má niekoľkonásobne vyššiu 
účasť, pribudli sprievodné 
programy, zoznam miest-
nych organizácií, ktoré sa na 
podujatí podieľajú je oveľa 
väčší… Stalo sa tak predo-
všetkým z organizačných dô-
vodov - aj keď si myslím, že 
osobnosti by sme mali vrátiť 
pred tváre tisícok ľudí. 

Na dvadsať ročníkov Dní 
Petržalky by sme mohli spo-
mínať dlho. Za ten čas boli 
ich súčasťou mnohé kapely, 
moderátori, umelci, špor-
tovci - tvorili ich príbehy 
ľudí, radosť z ohňostrojov, 
dobrá nálada, prajní ľudia 

kážok, že by sme do toho 
nešli. Nemali sme skúse-
nosti, veľa peňazí, za sebou 
žiadne agentúry, ktoré by 
na kľúč zhmotnili myšlien-
ku, plány. Ale zase veľa ľudí 
malo chuť a motiváciu uro-
biť niečo, čo Petržalku zbaví  
v tom čase populárnych 
negatívnych prívlastkov. Aj 
preto sa zo Dňa Petržalky 
stali Dni Petržalky. Začali 
sme rozmýšľať o koncerte na 
Závodisku, potom o sprie-
vodných programoch a aby 
toho nebolo málo, vymysle-
li sme, že do toho zapojíme 
šport a turnaje - futbalový a 
basketbalový - na základných 
školách. V Petržalke sa v tom 
čase rozšírilo korčuľovanie - 
tak prečo nespraviť beh…  
a osloviť skateboardistov… 

Viem, písali sme tie nápa-
dy na papier a dopĺňali ich 
zoznamom ľudí, o ktorých 
sme si mysleli, že do toho 
pôjdu, že pomôžu. Nielen 
organizačne, ale aj s pro-
pagáciou - aby ľudia vedeli, 
aby prišli.

Priznám sa, že toho som 
sa bál najviac - či prídu. 
Či nebudú kapely a detské 
folklórne súbory vystupovať 
pred tou velikánskou plo-
chou Závodiska bez divákov. 
Povzbudilo ma, že myšlienku 
Dní Petržalky podporili aj 
vtedajší poslanci miestneho 
zastupiteľstva. To obdobie 
bolo prajné aj v tom, že bez 
ohľadu na politickú prísluš-
nosť konali poslanci v pros- 
pech obyvateľov, nech prišiel 
s nápadom ktokoľvek.

Čo vás v procese príprav 
Dní Petržalky najviac pre-
kvapilo?

V prvom rade som ledva 
rozchodil nápad, že starosta 

pôjde ulicami Petržalky až na 
Závodisko v koči a obleče-
ný v dobovom kostýme. Ale 
malo to svoje opodstatnenie, 
keďže sme termín podujatia 
zastrešili dátumom pripoje-
nia Petržalky k bratislavskej 
kapitule. A najväčšiu radosť 
som mal z toho, ako nadšene 
sa zapojili do športových tur-
najov žiaci a ich učitelia. Celé 
dopoludnie som sa presúval 
z jedného ihriska na druhé a 
skutočne som si užíval, ako 
zrazu Petržalka ožila. A ne-
zabudnem ani na to, ako za-
reagovali ľudia na výzvu, aby 
nám poslali návrhy na Osob-
nosť Petržalky. Ak si dovtedy 
neuvedomovali, koľko vzác-
nych ľudí žije v ich blízkosti, 
tak zrazu sa nám začali hrnúť 
tipy a aj sami sme zistili, že 
naše sídlisko sa má kým po-
chváliť.

Osobnosti Petržalky ste  
v prvom a niekoľkých na-

Dni Petržalky - 
sen posunutý do reality
S petržalským starostom Vladimírom Bajanom sa dnes stre-
távame menej často než v minulosti. Ale trvá to už viac ako 
štvrťstoročie. Z našich rozhovorov by sa dal poskladať ži-
votopis sídliska - od narodenia novodobej samosprávy, cez 
turbulentné časy jej usádzania sa v praxi a v živote občianskej 
spoločnosti - až po dnešok. 

- domáci i z druhého brehu 
Dunaja. Ktorý odkaz Dní je 
pre vás najpodstatnejší?

Keď som prvýkrát nastú-
pil na post starostu Petržal-
ky, bol som plný odhodlania 
zmeniť k lepšiemu všetko, 
čo je v silách úradu. Veľmi 
rýchlo som si uvedomil, koľ-
ko problémov má sídlisko a 
jeho obyvatelia. Bolo to ako 
deravý balón - jednu die-
ru zapcháš a fučí z druhej. 
Petržalčania boli odvšadiaľ,  
z rôznych kútov Slovenska - 
a mnohí brali sídlisko len ako 
prechodné bydlisko. Nevedel 
som, dokiaľ to tak bude, ale 
veril som, že raz príde čas, 
keď sa z Petržalky stane ich 
domov. A k tomu dopomá-
hali aj také neproblémové 
“maličkosti” - ako Dni Petr-
žalky. Niečo, čo predstavuje 
identitu, spoločné zdieľanie, 
spolupatričnosť, pocit, že 
toto je naše a tu som doma. 
Zrazu sme mali svoje ho-
dy, tak ako všetky mestá a 
dediny. A to vďaka ľuďom, 
ktorí si povedali, že keď nie-
čo môžu spraviť - tak musia.  
A všetkým, ktorí sa podieľali 
(a podieľajú) na tom, že Dni 
Petržalky dnes k Petržalke 
neodmysliteľne patria, a na 
ktoré sa všetci dlho vopred 
tešíme, sa chcem POĎA-
KOVAŤ. Organizátorom, 
účastníkom, aj  tým, ktorí na 
Závodisko každý rok chodia 
a vytvárajú tam skvelú atmo-
sféru. 

Gaba Belanová
foto: archív redakcie
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VSTUPENKY V DIVADLE  
 

REZERVÁCIE  , 

14.

16.

21.

23.

ENGLISH DVOJKA 

SLOVAK GEISHA 

SLOVAK GEISHA 

10.

9.

2.

JEDEN ZA VŠETKÝCH, 
VŠETCI DO NEBA

JEDEN ZA VŠETKÝCH, 
VŠETCI DO NEBA

MICHALSKÁ 5, 810 01 BRATISLAVA
WWW.LAKOMIKA.SK

FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

06 / 2017

3.

6.

8.

13.

LET ME GO!    
PREMIÉRA

OC DANUBIA
OSLAVUJE 

SPRIEVODNÝ

MODERUJE:

PROGRAM:

VSTUP 

ZADARMO!

 

OZ DOMČEK Z 
vytvorilo Centrum voľného času na Bradáčovej ulici. Domček 
Z sa venuje hlavne pohybovým aktivitám - pre dospelých pila-
tes a SM systém, pre deti pohybová prípravka. Dnešný sedavý 
spôsob života spôsobuje bolesti chrbta, kĺbov. Naším cieľom 
je zapojiť čo najviac ľudí do cvičenia. 

Pilates a SM systém je cvičenie pre všetkých. Učí správnemu 
držaniu tela, správnemu dýchaniu a používaniu svalov pri po-
hybe. Je prevenciou bolesti pohybového aparátu a osteopo-
rózy. Je dobrým štartom pre tých, ktorí chcú začať športovať 
alebo ako doplnok k behaniu a bicyklovaniu. Cvičí sa v malých 
skupinkách. Cvičiť môžu mladí i seniori. Cvičencom sa venuje 
inštruktor, sleduje správnosť prevedenia cvikov. 

Pohybová prípravka je pre deti od 2,5 do 11 rokov. Deti sú 
rozdelené do skupín podľa veku a svojich schopností. Rozvíja-
me hudobno–pohybové a tanečné schopnosti detí. Dbáme 
na správne držanie tela a zvýšenie pohyblivosti, rozvíjame ryt-
mus, orientáciu v priestore, posilňujeme celý pohybový apa-
rát a rozvíjame koordináciu pohybu s hudbou. Vychádzame 
z princípov klasického, mo-
derného a jazzového tan-
ca. Počas roka majú rodičia 
možnosť sledovať pokroky 
detičiek na otvorených ho-
dinách a vystúpeniach.

K dispozícii máme dve 
sály. V rovnakom čase 
môže byť dieťa na pohy-
bovej prípravke a rodič vo 
vedľajšej sále na pilatese 
či SM systéme. Ak si rodič 
nechce zacvičiť, čakanie 
na dieťa si môže spríjemniť 
posedením pri kávičke či 
čaji, alebo čítaním. Ženám 
vieme poradiť so starostli-
vosťou o ruky a pleť. 

Príďte si k nám zacvičiť, radi vás uvidíme. Bradáčova 7, 
www.domcekz.sk, domcekz@domcekz.sk, Fb Domček Z, 
Tel.: 0903 609 791

Týždeň otvorených dverí 
19 - 23. 6. 2017

Chcete urobiť niečo 
pre svoje zdravie?

Príďte si k nám zacvičiť 

ZADARMO

Domček Z
Občianske združenie
Bradáčova 7, tel.: 0903 609 791

Čo cvičíme?
Pilates pre začiatočníkov 

 aj skúsených

Tanec pre deti do 12 rokov

 SM systém pri bolestiach 
 chrbtice, kĺbov...

všetky informácie nájdete na
www.domcek.cz

Farmárske trhy 
každy piatok 
pred TPD Euronics 
na Farského ulici

Rozlet – 
* t v každom veku
Priatelia pozývame vás 
na spoločné aktivity.

Program: 17. 6. 2017 túra Mariánka - Rača
Počas prázdnin v mesiachoch júl a august sa stretneme 
na cvičení jogy každý utorok od 17 h - 18 h na Chorvátskom 
ramene (Ševčenkova ul.) vedľa detského ihriska.

Tešíme sa na stretnutie

Podrobnejšie informácie o výletoch, alebo o joge si pozrite na 
facebooku/ Rozlet * t v každom veku.

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Na tomto mieste vám 
predstavíme vždy jedné-
ho z predajcov. 

Obec Zázrivá má špeci9 ckú 
polohu. V okruhu 30 km nie 
je žiadne mesto. Aj kvôli špe-
ci9 ckým klimatickým pod-
mienkam jedinou možnos-
ťou, ako sa uživiť, bolo aj je 
chovať ovce a kravy a vyrá-
bať syr. Z výroby syra vznikla 
tradícia, venujú sa jej celé 
rodiny, ktoré si strážia svoje 
výrobné tajomstvá. 

Jedným z týchto rodin-
ných výrobcov je aj rodina 
Pučekovcov. Už ich pradedo 
i dedo chodili predávať po 
svete. Tejto rodine sa poda-
rilo vybudovať krásnu malú 
mliekareň, kde sa výrobe 
venujú. Okrem 20 zamest-
nancov v nej pracujú všetci 
členovia rodiny. Vsadili na 
tradíciu a kvalitu a tej ostá-
vajú verní. Dobrý kvalitný 
syr sa líši od toho obyčajné-
ho množstvom tuku v ňom 
obsiahnutom. Keď z mlieka 
separujete smotanu, vyrobí-
te síce syr, ale kvalita pokriv-
káva. Toto sa u Pučekovcov 
jednoducho nerobí, preto 
sú ich výrobky stále dobré, 
tak ako kedysi. 

Rodinná 9 rma Syrmix 
patrí medzi najväčších vý-
robcov, ich korbáčiky, nite 
(ktoré Zázrivci volajú vojky), 
žinčica či bryndza získali 
mnohé ocenenia na rôz-
nych výstavách. A keď išlo 
o spor s Poliakmi, z okolia 
Zakopaného, kto prvý za-
čal s výrobou  oštiepkov a 
bryndze, a má teda právo v 
únii tento názov aj používať, 
mama Pučeková sa do toho 
dala s typickou zázrivskou 
zarputilosťou a názov oštie-
pok a bryndza obhajovala 
a aj obhájila priamo 
v Bruseli.
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si originálne filmy z ciest za 
zatmením slnka. Vo voľnom 
čase využili športové priesto-
ry aj bazény zariadenia.

Pred viac ako 400 deťmi 
vystúpil aj skutočný „koz-
monaut“ Dr. Baláž, ktorý vý- 
znamnou mierou prispel  
k úspechu medzinárodnej 
misie Rosetta, ktorá pristála 
na kométe Čurjumov - Gera-
simenko. Nedýchajúcim žia- 
kom Dr. Vršanský načrtol ná-
dej prežitia prebiehajúceho 
šiesteho vymierania, ktorého 
sme strojcovia a Doc. Saniga 
očaril svet žiakov bežnými aj 
vzácnymi obyvateľmi našej 
nádhernej krajiny, predo-
všetkým jeho celoživotnou 
láskou – vzácnym murárikom 
červenokrídlym.

Petržalská Super Škola 
prináša viac už piaty rok
Viac ako 20 000 žiakov sa zapojilo do projektu Super školy 
v Petržalke a ostatných mestských častiach Bratislavského 
kraja. Školy si už samé vyžiadajú tému alebo konkrétnych 
prednášajúcich. O projekte sa už uvažuje aj na predsed-
níctve UNESCO v Paríži. Aj preto organizátori pripravujú 
rovnaký pilotný projekt pre učiteľov, aby im umožnili ľahší 
prístup k najnovším objavom.

Detský deň 
s futbalistami

Deti na úvod privítal veselý 

šašo, ktorý svojimi šikov-

nými rukami nafukoval balóny 

a vytváral z nich zvieratká od 

výmyslu sveta. O niekoľko met-

rov ďalej v bielom stane mali 

deti možnosť kresliť a maľovať 

na sklo rôzne rozprávkové po-

stavičky alebo sa vyskákať do 

sýtosti v nafukovacom hrade. 

Na svoje si prišli aj väčší chlapci, 

ktorí mali jedinečnú príležitosť 

zakopať si s futbalistami zo Slo-

vana Bratislava a FC DAC Dunaj-

ská Streda a získať autogram. 

Nechýbala ani detská diskotéka 

a drobné sladké občerstvenie. 

Prvých dvadsať detí, ktoré na 

túto oslavu prišli, dostalo futba-

lové lopty, z ktorých časť bola 

špeciálne vyrobená s menom 

Marka Hamšíka.

Zatiaľ, čo si deti si užili veľa 

zábavy, ockovia a maminky si  

v pokoji prezreli pobočku a po-

nuku tohto predajcu jazdených 

automobilov.

Miroslav Košírer

foto: autor

Nevšednú oslavu zažili deti v predvečer 
svojho sviatku v pobočke automobilovej 
spoločnosti na Panónskej. 

sedom SAV Pavlom Šajgalí-
kom a starostom Vladimírom 
Bajanom otvoril Dr. Klempa, 
lovec nových vírusov, pred 

314 siedmakmi. Profesor 
Rušín zas osvietil ôsmakov 
svojou celoživotnou láskou 
a hviezdou – Slnkom. Nikto 

Tento ročník mal len v Pe-
tržalke 2 457 účastníkov 

na 17 podujatiach. Superškolu 
po podpise memoranda pred-

netušil, že vrtuľník, ktorý sa 
zrútil počas nácviku záchrany 
a otriasol celým Slovenskom, 
riadil jeho syn, ktorý pri ma-
névri zahynul. Hosť SAV, 
Michaela Musilová (SOSA), 
zasvätila žiakov do čara astro-
biológie a simulovaných misií 
na Mars.

Práve tieto tri témy boli spo-
jené s vypracovávaním žiac-
kych projektov a prestížnymi 
cenami (tablety, čítačky, pa-
mäťové médiá, odborné kni-
hy) vrátane sústredenia v za- 
riadení Národnej Rady v Čas-
tej-Papierničke. Tam víťazi 
zažili vedu na vlastnej koži, 
geologickú, ekologickú a his-
torickú exkurziu na Červený 
kameň (rozprestierajúci sa na 
mieste dávnej triasovej „Saha-
ry“, nehostinnej púšte), cviče-
nie z virológie v sterilných ob-
lekoch, súťaž v púšťaní rakiet 
na vodný pohon (rekord bol 
tesne pod 30 metrov) a pozreli 
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Deti deťom
Naši dvaja potenciálni vedci - Šimon Slamka z 9. A, v 8. roč- 
níku úspešný riešiteľ projektu Petržalskej super školy na 
tému Fermiho paradox a Filip Holčík z 9. B ZŠ Černyšev-
ského 8 - si pripravili interaktívnu prednášku Všeobecný 
pohľad na fyziku pre žiakov 2. stupňa. 

Posledný májový týždeň ro-
bili prednášky pre jednotli-

vé triedy v rozsahu vyučovacej 
hodiny v odbornej učebni 
biológie a fyziky s použitím di-
daktickej techniky a priprave-
nej prezentácie v powerpoin-
te. Pre lepšiu predstavivosť 
prednášajúci žiaci simulovali 
názornú ukážku zakrivenia 
časopriestoru okolo Zeme po-
mocou glóbusu a plachty a 
použili množstvo zaujímavých 
ilustrácií a názorné pomôcky. 

Prednáška popisovala jeden 
z najdôležitejších princípov vo 
fyzike, teóriu relativity. Na vy-
svetlenie všeobecnej a špeciál- 
nej teórie relativity (paradox 
dvojčiat) použili názory obja-
viteľov - fyzikov a množstvo 
odkazov z rôznych zdrojov. 
Pre pochopenie javu déja vu 
vysvetlili opozičné názory z 
pohľadu fyzikov a z pohľadu 
biológov. 

Postupne sa zameriavali na 
čisto hypotetické oblasti fyziky 
a kvantovej mechaniky, opisu-
júce paralelné vesmíry, cesto-
vanie v časopriestore do minu-
losti, hypotézu „predurčeného 
osudu“ a tachyóny. Informácie 
boli prezentované primera-
ne veku, formou zážitkového 

učenia. Žiaci žiakom priblížili 
z ich pohľadu predmet Fyzika 
zaujímavou a hravou formou, 
naučili ich nové pojmy či vy-
svetlili niektoré fyzikálne javy. 
Odborné pojmy z prednášok 
ako kvantová mechanika boli 
preložené do anglického ja-
zyka v prípade zverejnenia 
prezentácie. 

Žiakov aj učiteľov pred-
náška zaujala, pretože žiaci 
boli po odbornej a obsaho-
vej stránke pripravení, a tak 
mohli odovzdávať informácie 
mladším spolužiakom. Žiaci sa 
pýtali na rôzne zaujímavosti a 
mnohí prezradili, že aspoň raz 
v živote zažili déja vu. Veríme, 
že nielen nádejných vedcov 
zaujala prednáška, ale všetci 
zúčastnení žiaci mali príjemný 
zážitok a odchádzali spokojní a 
obohatení o poznatky z fyziky.

foto: Janette Teplická

 zástupkyňa RŠ

Cyklus vyžiadanými pred-
náškami pre deviatakov 
uzavreli Profesorka Henrieta 
Moravčíková (Ústav staveb-
níctva a architektúry) s naj-
významnejšími architekto-
nickými stavbami Bratislavy, 
Dr. Radovan Václav (Ústav 
Zoológie SAV; Konrad Lo-
renz Institute) s najunikát-
nejšími adaptáciami sveto-
vých (aj našich) živočíchov, 
Doc. Ján Feranec, (Geogra-
fický ústav) o družicovom 
snímkovaní Zeme, Lucia Le- 
váková, (BROZ, hosť SAV) o 
lužných lesoch a Dr. Jarosla-
va Schmidtová (MMB An-
tická Gerulata, hosť SAV) aj 
o Ville Rustike.

(tod)

foto: Michaela Platznerová

Pri vode sú lákadlom 
sladkosti 
Až 13 % detskej populácie u nás trpí nad-
váhou alebo obezitou. V prepočte to na 
Slovensku znamená asi 150-tisíc detí. Je to 
viac, ako ochorení na alergie…

Nedávno bol Medzinárod-
ný deň detí, onedlho sa 

budú rozdávať vysvedčenia. 
Býva zvykom, že v tieto dni 
rodičia vezmú svoje deti na 
zmrzlinu alebo im kúpia slad-
kosti. S teplými dňami nás to 
ťahá k vode, kde majú deti chuť 
na nanuky a sladké limonády... 
Až príliš veľa sladkého, nie?

„Raz za rok a raz za čas si 
môžeme dovoliť povoliť z reži-
mu racionálneho stravovania. 
Ako vravia Nemci, einmal ist 
keinmal, raz je nič, s čím úpl-
ne súhlasím,“ hovorí dekan Fa-
kulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity a 
zároveň prednosta Detskej 
kliniky Fakultnej nemocnice 
Trnava prof. Jaroslav Slaný a 
odporúča: „Kúpaliská, tam by 
som už bol opatrnejší, to nie je 
jeden deň v roku, ale celé leto.“

Deti milujú sladké, to je úpl-
ne prirodzené. Podľa prednos-
tu je to dokonca vývojová zá-
ležitosť – dieťa potrebuje veľa 
glukózy pre svoj vývoj a rozvoj 
mozgu. „Druhá vec je, že žije-
me v dobe, kedy máme sviatok 
takmer každý deň. To, čo bolo 
pre našich predkov výnimočné 
– raz za rok, alebo za sezónu, 
tak to sa pre nás stáva každo-
dennou skutočnosťou. A to je 
chyba. Aj deti by mali vedieť, že 
nejaké konkrétne sviatky alebo 
významné dni, akými sú na-
príklad rozdávanie vysvedčení 
aj spomínaný Medzinárodný 
deň detí sú výnimočné, a preto 
sú sladkosti úplne v poriadku.  
Z toho nepriberú. Ale, ak sa 
sladké hodovanie stane kaž-
dodennou súčasťou ich života, 
potom je problém,“ vysvetľuje 
Jaroslav Slaný.

Možnosti znížiť alarmu-
júce čísla detskej obezity sú 
najmä v rukách rodičov. Zdá 
sa, že návyky získané v rodine 
môžu mať významný vplyv na 
najmenších. Takže, aké sú zá-
kladné odporúčania detského 
lekára? „Stravovanie päťkrát 
denne a dodržiavať čas stano-
vený na večeru - 2 hodiny pred 
zaľahnutím do postele. Pre 
deti je veľmi dôležitý pravidel-
ný a dostatočný spánok. Čas 
strávený pred televízorom, 
počítačom či hernou konzolou 
by mal byť čo najkratší a mini-
málne hodina pohybu denne 
- chôdza, bicykel, plávanie... 
by mali byť samozrejmosťou. 
Myslite na to, keď budete va-
šim najmenším vyberať darče-
ky, alebo sladkosti...“

(ab)

foto: archív J. S.
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Ale pre voľby ako „stvo-
rené“. Pre kandidátov v 

nich. Len si v predstihu nájsť 
správnu tému a razantne 
sa jej zmocniť. Osvedčený 
scenár: vystrašiť, zabrániť, 
zachrániť, sľúbiť. Čokoľvek. 
Po voľbách scenár pokračuje 
rokovaním na rôznych úrov-
niach a zvyčajne sa končí: ne-
máme, nedá sa, odložiť a až 
pričasto - nesplniť. Veď načo 
by boli potom ďalšie a ďalšie 
voľby... 

Taký čas je zasa tu. Naj-
bližšie voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov budú čo 
nevidieť, o pol roka. Ale už 
ich kadekým a kadekde vidieť 
aj v Petržalke. V agende ma-
terských škôl. I keď nie sú ob-
sahovo a kompetenčne kraj-
skou záležitosťou,  majetkové 
súvislosti so župou majú. Sú 
emotívnou, viacgeneračnou 
témou. Licitačnou, účelovou. 
Jedno dieťa (v škôlke neu-
miestnené) vie byť nositeľom 

maždenia, spisovať petície, há-
dzať kadejaké písomnosti do 
schránok. Tak ako neraz. Do-
teraz. Veď práve v Petržalke sa 
rozhoduje o tom, kto sa stane 
krajským županom či mest-
ským primátorom. Kto v nej 
získal  najviac hlasov, sa ním 
aj stal. Stotisíc petržalských 
voličov znamená štvrtinu 
všetkých voličov v Bratislave. 
Toľko, koľko ich je dohroma-
dy v Dúbravke, Karlovej Vsi, 
Podunajských Biskupiciach 
a v Rači. Materské školy sú 
však vážnou témou, nemajú 
byť žiadnym snaživcom zne-
užívané. Deti sa nesmú stať 
rukojemníkmi volebných am-
bícií  politických strán, hnutí, 
skupín, jednotlivcov. 

Naše deti majú deti 
Takto pred tromi rokmi 

sme v PN uverejnili seriál 
článkov. Kládli sme otázky a 
prinášali odpovede o mater-
ských školách v našej mest-

niekoľkých voličských hlasov, 
hoci samé nie je voličom. Kto 
sa ako kandidát na poslanca 
takého či onakého zastupiteľ-
stva, na starostu, primátora, 
župana „ujme“ jeho detských 
záujmov (chcem byť v škôl-
ke!!!), môže získať voličské 
hlasy jeho rodičov, starých i 
krstných rodičov, prípadne 
starších súrodencov, susedov, 
známych a iných. (Synergický 
efekt?) Treba ísť na barikády, 
nastaviť hruď, zvolávať zhro-

skej časti. Koľko ich máme, 
koľko je v nich detí a koľko 
miest ešte chýba. Zamerali 
sme sa na nevyužité objekty, 
ktoré boli pôvodne materský-
mi školami či jasľami a ktoré 
časom dostali iné určenie. Aj 
vlastníkov. A či by sa niektoré 
dali ešte prinavrátiť k tomu, 
čím v začiatkoch boli. Tak, 
ako boli kedysi objekty na 
Znievskej 2, 4, Vyšehradskej 
17, Kránohorskej 14, Zniev-

Sú témy a témy. Tie prvé sú obyčajné, každodenné a všeobec-
né - od jedla cez prácu po spánok, tie druhé sú tiež obyčajné, 
každodenné, len sa netýkajú všetkých. Sú problémové.

Je to tak, aj nie je tak

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu  |  Dirigent: Rudolf Geri  |  Réžia: Peter Oravec

od februára 2017 |  www.novascena.sk

v hlavných úlohách

AAAAAAdAdAddddddddrrririririririanaannnnnaaaaa a KKKKoKoKoKoooohúhúhúhúúúúttttktktkkkkoooooovovvvvááá
MMMMMMMMMMMiMiMiiiirrrorororor sslslsllllaaaavavvvvv DDDDDDDvovvovooooorrrrrsrssskkkkkkýkýkýýý //// RRRRRRRRóóóóbóbóbóbbbbbeeererrt t HHHHHaHaHaHaaaaallláláláláááááákkkk

OOOOOOOOppppppppppppeeeeeeeerrrreeeeeetttttttaaaaaarrreeeeettttttaaaaa

FFFFFrrraaannnnzzz LeLeLehhháháhááááárrr

  VVViViViicctcttororr L LLLLéééééoéoéooonnnnnn

   LLLLLeeeoeo SSSStteteteeeeiininnnnn

UniCare Centrum, súkromná materská škola 

a jasle, Polereckého 3, vlastník stavby Inforama, a. s.

Cirkevná materská škola 

Márie Mazzarellovej,  

Lachova 33, vlastník stavby  

hl. m. Bratislava

Krízové centrum Repuls 

Budatínska 59 a, vlastník 

stavby hl. m. Bratislava
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skej 26. Niečo sa odvtedy  
zmenilo, niečo už mení a 
niečo sa zmení. Vyšehrad-
ská 17 je defi nitívne naša, 
petržalská. Rekonštruuje sa, 
čoskoro z nej bude zasa, ale 
od podlahy, nová materská 
škola pre 150 detí. Znievska 
26 naďalej chátra, to sa však 
čoskoro skončí. Rozhodne o 
tom obchodná verejná súťaž, 
ktorú odsúhlasilo v máji t.r. 
mestské zastupiteľstvo. Pôj-

de o nájom stavby a pozem-
ku. Aj Krásnohorská 14 má 
svoje pokračujúce využitie. 
Má totiž nájomcu. Rozhodla 
o tom obchodná verejná sú-
ťaž. V marci t.r. odsúhlasilo 
zastupiteľstvo BSK, že stavba 
sa využije ako súkromná zá-
kladná škola, resp. materská 
škola. Znievska 4. Tá, vyho-
rená. Je niekoľko variant jej 
využitia. Písali sme o nich, 
stále nie je rozhodnuté...

Čo je doma, je naše
Fakt: v materských školách 

v školskom roku 2016/2017 
je v zriaďovateľskej pôsob-
nosti MČ Petržalka umiest-
nených 2 602 detí (stav k 15. 
9. 2016); v 23 materských 
školách je prevádzkovaných 
114 tried.

A je to u nás
Reč je o 40 objektoch, kto-

ré nie sú vo vlastníctve ani 
v správe MČ Petržalka. Sú 
to niekdajšie materské školy, 
niekdajšie jasle či ich kombi-
nácie. Niektoré si pôvodné 
určenie uchovali, iné, a je ich 
viac, majú iné využitie. Tiež 
sú v rôznom fyzickom stave. 
Napokon, zhodnoťte. Chýba-
jú kapacity pre vyše 500 detí...

Rudolf Gallo
foto: autor

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA 
A SERVIS PEUGEOT Bratislava Petržalka Jasovská 22/A, 851 07, 02 / 212 907 77

          CENY
S E R V I S N Ý C H 
PREHL I ADOK

PEVNÉ

 náhradné vozidlo zdarma pri oprave nad 400 €  olejový servis osobného vozidla za 99 € 
 servis do 1 d a od objednania  preplácanie spoluú asti až do výšky 100 %

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na hanudelova@aii.sk

KOSEC ručný krovinorezom, kubota 
MECHANIK nákladných vozidiel
PILČÍK  
ZÁHRADNÍK vyučený v odbore

VODIČ „C“ + KKV

TECHNIK vozového parku - prevádzka 
vozového parku

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-
4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

Misionárky lásky - Betlehem, 
Rovniankova 10, vlastník 
stavby hl. m. Bratislava

Niekdajšia materská škola, 
Šintavská 2, vlastník stavby 

Okresný úrad Bratislava

Niekdajšie jasle, 
Polereckého 1,  
vlastník stavby 
hl. m. Bratislava
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Predaj bytov v  projekte EINPARK bol 
spustený začiatkom októbra. Koncom 
novembra naň bolo vydané stavebné 
povolenie, ktoré získalo právoplatnosť 
ešte v  decembri minulého roka. 
Developer CORWIN CAPITAL, a. s., tak 
v  uplynulých dňoch začal s  výstavbou 
bytového domu na pravom brehu 
Dunaja. V  ponuke sú 1- až 4-izbové 
byty a apartmány vo vyššom štandarde 
s balkónom alebo s terasou. 

K  najväčším prednostiam projektu 
EINPARK patria  lokalita s  výbornou 
dopravnou aj pešou dostupnosťou, 
krásny výhľad na celú Bratislavu 
či moderné technické vybavenie 
bytových jednotiek, kde nebude chýbať 
podlahové vykurovanie, predpríprava 
na pripojenie každého bytu na 
centrálny zdroj chladu, vetraná fasáda 
a  zelené strechy. Okrem bytového 
objektu sa v  lokalite bude nachádzať 
aj polyfunkčná budova, ktorá ponúkne 
obchody a služby každodennej potreby.

Počas stavebných prác vznikne na 
mieste vznikajúceho projektu EINPARK 
jedinečný umelecký projekt Street 
Gallery, ktorého cieľom bude priblížiť 
umenie k  ľuďom. Namiesto masívnej 
reklamy tak dá oplotenie staveniska 
priestor umeniu. Prvá výstava, ktorá 
skrášli toto miesto už v máji, nesie názov 
„Petržalka story“ s  podtitulom „Dovoľte 
známemu miestu vyrozprávať svoj 
príbeh cez umenie“. Inštalácia fotogra6 í 
bude prezentovať prierez novodobej 

histórie Petržalky zaznamenávajúcej 
demoláciu starých domov až po 
výstavbu najväčšieho sídliska u  nás. 
Výstava vznikne s podporou developera 
CORWIN CAPITAL, a. s., a rodeného 
Petržalčana Martina Kleibla, ktorý 
zbierku fotogra6 í nielen zostavil, ale 
mnohé z nich sú dokonca jeho dielom.

Ďalšie informácie o  projekte nájdete 
na stránke www.einpark.sk alebo 
dostanete na predajnom mieste.

Odštartovala výstavba projektu EINPARK v Petržalke

CORWIN CAPITAL, a. s., je 
staviteľská spoločnosť so 
slovenským kapitálom. V  roku 
2016 získala ocenenie Developer 
roka, a to na jubilejnom 10. 
ročníku podujatia ASB GALA. V jej 
portfóliu je niekoľko úspešných 
projektov v hlavnom meste 
Slovenska Bratislave. Medzi 
ne patria výstavby s cenovo 
dostupným bývaním Rinzle 
a Dúbravy, ale aj nadštandardné 
rezidenčné komplexy Blumental 
Rezidencia a Záhrady Devín. 
V segmente kancelárskych 
priestorov je to moderný 
komplex Blumental O;  ces. 
Spoločnosť Corwin Capital si ctí 
tradície a  snaží sa z nich čerpať, 
vytvára kvalitu nielen pre svojich 
budúcich zákazníkov, ale aj pre 
verejný priestor.

PROJEKT EINPARK, KTORÉHO TVORCOM JE DEVELOPER CORWIN CAPITAL, A. S., JE UŽ VO VÝSTAVBE. ŠTÝLOVÉ BÝVANIE NA PETRŽALSKOM 
BREHU DUNAJA TAK NÁJDU BUDÚCI MAJITELIA 110 BYTOVÝCH JEDNOTIEK S JEDINEČNÝM VÝHĽADOM NA DOMINANTY BRATISLAVY, 
AKÝMI SÚ BRATISLAVSKÝ HRAD, KATEDRÁLA SVÄTÉHO MARTINA ČI UFO. 

Najväčšia oslava Medzi-

národného dňa detí  

v Bratislave sa konala v ne- 
deľu 4. júna od 10. do 17. h 
v areáli Auparku a Sade Jan-
ka Kráľa. Túto celodennú 
rodinnú akciu organizovalo 
občianske združenie Moon-
light camp, ako súčasť pro-
jektu na podporu nadaných 
detí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia pod ná-
zvom Na palube jednorožca, 
nad ktorým prevzal záštitu 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. MDD Na palube jed-
norožca je vyvrcholením už 
šiesteho ročníka tohto pro-
jektu. 

Na palubu jednorožca pri-
šlo tento rok príjemne a uži-
točne stráviť MDD na rodin-
nej akcii približne osemtisíc 
usmiatych a spokojných ľu-
dí. Počas dňa sa registrovalo 
viac ako 1 800 detí a na záver 
si prítomní užili najväčšiu 
tortovú párty na Slovensku. 

Na palubu jednorožca sa vošlo 8 000 ľudí
MDD prišlo osláviť tento rok Na palubu jednorožca do areálu Auparku a Sadu J. Kráľa 8 000 ľudí. 
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„Je to úžasné miesto, nabité 
energiou tisícročí, energiou ti-
sícov životov, mnohých kultúr, 
ktoré tu zanechali stopu. Na 
tomto mieste žili ľudia od doby 
kamennej, cez dobu bronzovú, 
Kelti, Rimania, práve tadiaľ 
vraj vstúpili na Veľkú Moravu 
vierozvestcovia Konštantín a 
Metod a o tisícročie neskôr tu 
začali štúrovci cestu k sloven-
skej samostatnosti,“ povedala 
pri slávnostnom otváraní hor-
ného hradu Devín námestníč-
ka primátora Bratislavy Ľud-
mila Farkašovská (na fotografii 
s charge d affairs Nórskeho 
kráľovstva Per Oystein Vatne). 

Stredoeurópsky dostihový 
festival Turf-gala mal mi-

nulú nedeľu pred sebou svoju 
39. edíciu a na štartových listi-
nách piatich najostrejšie sledo-
vaných zápolení so štatútom 
Listed a Graded figurovalo 
spolu 58 koní. 

Víťazom 39. ročníka Veľ-
kej ceny Slovenska (rovina, 
Graded 3, vzdialenosť 2 400 
m, pre 4-ročné a staršie kone, 
dotácia 30 000 eur) sa stal kôň 
v českom tréningu Intisari v 
sedle so slovenským džokejom 
Zdenkom Šmidom. V hlavnej 
položke 39. ročníka medziná-
rodného mítingu Turf-gala na 
Závodisku obaja aktéri získali 
na dotácii 15 000 eur. Päťroč-
ného tmavohnedého valacha 
pripravuje v českých Veľkých 
Karloviciach pre stajňu Monte 
Negro tréner Radek Holčák. 

„Pre hlavné mesto je preto 
nielen výzvou, ale aj cťou sa 
o Devín starať, aby sme ho v 
dobrom stave zanechali ďal-
ším generáciám.“

Rekonštrukcia stála trištvrte 
milióna eur – 300 000 poskyt-
lo zo svojho rozpočtu hlav-
né mesto a zvyšok šiel z tzv. 
nórskych fondov. Súčasťou 
rekonštrukcie bol aj archeolo-
gický prieskum, ktorý odhalil 
ďalšie významné pamiatky. 
Okrem úžasného výhľadu 
čaká návštevníkov vynove-
ného hradu Devín aj jaskyňa  
s novou expozíciou geologic-
kej histórie hradného brala 

,,Boli to parádne dostihy, na 
mäkkej pôde poctivo rozbe-
hnuté, ako to má byť. My sme 
mali dobrú pozíciu a všetko 
nám vychádzalo. Akurát vo 
finiši Oriental Sky prišiel s 
nami do kontaktu, hodil nás 
smerom k bariére. Intisarimu 
po tomto poškodení chvíľu 
trvalo, kým sa znova rozbehol, 
ale je to pán kôň, zabojoval a 
dal to. Tento triumf si vážim, 
lebo Veľká cena Slovenska je u 
nás druhá najvýznamnejšia po 
derby. Čakal som na úspech 
na nej jedenásť rokov,“ povedal 
džokej Zdenko Šmída.  

Pre zranenie spred týždňa 
na dostihoch v Budapešti ne-
štartoval jeden z najlepších 
slovenských džokejov Jaroslav 
Línek, ktorý mal byť pôvod-
ne v sedle Oriental Sky, ktorý 
skončil vo Veľkej cene Sloven-

Devín opäť v plnej paráde
Najkrajší výhľad v Bratislave. Takmer deväť 
rokov si ho verejnosť musela odopierať. De-
vínske hradné bralo začalo totiž praskať, a tak 
horný hrad Devín z bezpečnostných dôvodov 
uzavreli. Už mesiac však opäť láka aj najkraj-
šou panorámou.

Veolia Energia

Oslava 
výnimočných 
chutí  
Už tretí júnový víkend nás čaká 
najstarší a najväčší gastronomický 
festival v Bratislave – Gurmán fest 
Bratislava 2017. Tradične sa môžu 
všetci labužníci tešiť na kvalitné 
reštaurácie, predajcov delikates, 
vinárov či farmárov. Festival však 
tento rok okrem posunu dátumu 
prichádza aj s ďalšími novinkami.  

To, čo návštevníkov Gurmán 
festu počas už deviateho ročníka 
určite poteší, je zmena miesta ko-
nania festivalu. Z udomácneného 
priestoru v parkových priestoroch 
dostihovej dráhy sa festival presú-
va do Sadu Janka Kráľa. 

Gurmáni tento rok zažijú aj 
nový spôsob platby za delikatesy 
Gurmán festu. Klasické Gurmán 
šeky nahradí nový platobný sys-
tém bližší 21. storočiu. Návštevníci 
budú platiť pomocou platobnej 
Gurmán karty. Na tú si budú môcť 
nabiť ľubovoľný objem eur a ňou 
platiť v stánkoch reštaurácií a u 
predajcov počas Gurmán festu. 

Okrem reštaurácií sa môžu fa-
núšikovia varenia a dobrého jedla 
tešiť aj na kuchárske hviezdy Slo-
venska ako Marián Filo, Igor Čehy, 
Braňo Križan či Martin Korbelič. 

(upr)

siahajúcou až do treťohôr, 
teda 16 miliónov rokov 
späť,  keď bolo toto miesto 
zaliate morom – dodnes 
tam z neho zostal kus pies-
ku. Pozornosť si tiež zaslúži 
aj najstarší kvapľový útvar 
na Slovensku, ktorý je tiež 
súčasťou expozície.

Hrad Devín je prístupný 
každý utorok až piatok od 

ska druhý. V ďalších šty-
roch medzinárodných do-
stihoch so štatútom Gra-
ded 3 a Listed prvenstvá 
pre kone v slovenskom tré-
ningu vybojovali Connor s 
džokejom Srncom v Staro-
hájskom kritériu na vzdia- 
lenosť 2 000 m a Mooren  
s džokejom Palíkom v Cene 
Arvy na 1 800 m. Na mí-
tingu Turf-gala sa zúčast-
nila ministerka pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR Gabriela Matečná. Do-
stihy mali kvalitnú úroveň 
a dobrú atmosféru. Škoda 
len, že poobede začalo pr-
šať a na konci podujatia už 

10.00 do 18.00 h, posledný 
vstup o 17.30 h.

V soboty a nedele je ot-
vorený od 10.00 do 19.00 h,  
posledný vstup o 18.30 h. 
Základné vstupné (dospe-
lý) je 5 eur, zľavnené (deti 
od 6 r. do 14 r., študenti, 
dôchodcovia) 2,50 eur.

(f) 

foto: autor     

silno, čo predsa len ovplyv-
nilo návštevnosť. Pravda, 
vlani to bolo ešte horšie, 
lebo dostihy kvôli prietrži 
mračien na hodinu preru-
šili. Okrem dostihov zaujal 
aj bohatý sprievodný pro-
gram pre deti a dospelých, 
vrátane tomboly, súťaže  
o najelegantnejšiu dámu  
v klobúku a pre najmenších 
jazdenie na koníkoch.

(mv)

Foto: Milina Strihovská

Intisari vyhral Veľkú cenu Slovenska
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

JÚN 2017

Pokladňa DK Lúky 

CC CENTRUMDOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY LÚKY

ARTKINO ZA ZRKADLOM

INÉ PODUJATIA

* predpredaj/ v deň podujatia / ** členovia FK/ nečlenovia FK   |  - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal |   zmena programu vyhradená

 s KZP

júl - august 2017

info a prihlášky: www.kzp.sk
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Ľud 
versus 

Eva N

Vynovená knižnica 
na Lietavskej  
Miestna knižnica Petržalka sa 

pustila do komplexnej rekon-

štrukcie svojej pobočky pre 

dospelých na Lietavskej 16. 

Z priestorov vynosili knihov-

níci tony kníh a obratom ich 

nahradili šikovní majstri, ktorí 

postupne dávajú vnútorným 

priestorom novú krajšiu tvár.

Ako prezradila riaditeľka knižnice 
Katarína Bergerová, s obnovou 
začali v súlade s rozvojovým plá-
nom Miestnej knižnice Petržalka 
a v nadväznosti na schválený roz-
šírený rozpočet kapitoly údržby  
a opráv pre rok 2017: „Komplexnú 

revitalizáciu pobočky slúžiacej do-

spelým čitateľom realizujeme v ter-

míne od polovice apríla do polovice 

júna. Je to jedna z prvých pobočiek, 

ktoré boli organizačne začlenené do 

štruktúry petržalskej knižnice, takže 

nadišiel čas na jej zrenovovanie.“

Pobočka prechádza komplet-
nou úpravou vonkajšieho vstup-
ného priestoru, modernizáciou 
dispozičného riešenia s malou 
relaxačnou zónou pre čitateľov a 
používateľov, obnovou technické-
ho vybavenia, knihovníckeho mo-
biliáru a prístupov k informačných 
zdrojom pre verejnosť. Výsledkom 
revitalizácie budú kvalitné výpo-
žičné služby a možnosť oddychu 
pri čítaní periodík, či štúdiu vy-
bratej literatúry v rámci návštevy 
pobočky, využitie internetu, wi4 
zóny. Čitatelia a návštevníci budú 
môcť osobne, mailovo a telefo-
nicky využívať poradenstvo, kon-
zultácie a ponuku e-výpožičiek.

Zrevitalizovaná a zmodernizo-
vaná pobočka Lietavská 16 bude 
prvou v štruktúre Miestnej kniž-
nice Petržalka, ktorá bude plniť 
kvalitné komunitné, vzdelávaco-
informačné služby pre dospelých, 
od študentov stredných škôl až 
po seniorov. Pobočka má veľmi 
dobre zabezpečený knižný fond 
s množstvom kvalitnej literatúry, 
od beletrie až po populárno-ná-
učnú oblasť. Prví čitatelia ju môžu 
navštíviť od 19. júna v obvyklých 
výpožičných hodinách. 

(tod)

Ruší vás rekonštrukcia susedného 
bytu? Alebo sused, ktorý ruší nočný 
pokoj, a vy preto dlhodobo trpíte po-
ruchami spánku? Ak sa neviete vyrov-
nať s podobnými problémami, choďte 
do divadla. Konkrétne do činohry 
SND, kde pre vás pripravili túto sezó-
nu predposlednú dramatickú novinku. 
Hra Slávy Daubnerovej  Spievajúci 
dom je totiž inšpirovaná reálnom 
udalosťou.

ka Vadasa: Útek a Katarína 
Slaninková za knihu od 
Babče B. Kardošovej: Traja 
kamoši a fakticky fantastic-
ký poklad. Súťaž potvrdila, 
že v ilustrátorskej tvorbe 
pre deti a mládež máme 
umelcov európskej úrovne, 
ktorých čakajú aj ďalšie me-
dzinárodné nominácie.

Najkrajšie knihy Sloven-
ska 2016 sú už na pultoch 
a vo fonde petržalskej kniž-
nice.

Všetky ocenené knihy a 
autorov nájdete na stránke 
www.biabiana.sk.

(tod)

foto: (bib)

Mladá ambiciózna au-
torka napísala Spieva- 

júci dom podľa udalosti, kto-
rá sa stala v Štúrove a o ktorej 
pravidelne referovala televízia 
Markíza. V tomto malom slo-
venskom mestečku totiž 14 
rokov tyranizovala svojich su-
sedov istá podnikateľka, Eva 
N., ktorá si tam kúpila dom. 
Bohvie prečo poštvala proti 
sebe susedov, na ktorých sa 
potom dlhé roky vŕšila tým, 
že im púšťala desať hodín 
denne operné árie v podaní 
Pavarottiho. A tak bez ope-
ry nemohli raňajkovať, spať 
ani sa učiť a keďže intenzita 
v reproduktoroch neprekra-
čovala zákonom predpísanú 
mieru, nikto si nevedel s tým-
to problémom poradiť. 

V prvej polovičke hry sa 
stretávame s postojom pos- 
tihnutých susedov, v druhej 

má sólo podnikateľka, frus- 
trovaná Eva N. Každá pravda 
má dve tváre a v bravúrnom 
obsadení jednotlivých úloh 
znie skutočne maximálne au-
tenticky. Autorka hry, ktorá 
ju súčasne aj režíruje, zvolila 
pôsobivú, modernú scénu. 
V kostýmoch z dielne Simo-
ny Vachálkovej sa predstavia 
Ingrid Timková, Ján Gallovič, 
Štefan Bučko, Anna Maľová, 
Emil Horváth, Božidara Tur-
zonovová, Kamila Magálová, 
Zuzana Kocúriková a ďalší. 
Pokiaľ teda nie ste rodákom 
priamo zo Štúrova, budete sa 
zabávať. V opačnom prípade 
je možné, že sa práve vás táto 
hra osobitne dotkne. Hoci 
presne takýto scenár sa mo-
hol odohrať kdekoľvek inde 
na Slovensku.

Barbora Laucká

foto - repro: autorka

Tento rok sa do súťa-
že zapojilo 134 kníh  

a študentských prác. Vybra-
né knihy reprezentujú nie-
koľko kategórií – odborná 
literatúra, beletria, knihy 
o umení a knihy pre deti  

a mládež - a práve táto ka-
tegória je najsilnejšie zastú-
pená. 

Na slávnostnom vyhod-
notení sa zúčastnila aj ria-
diteľka Miestnej knižnice 
Petržalka Katarína Bergero-

Začiatkom mája sa stretli najlepší tvor-
covia – grafici, výtvarníci, výtvarní 
teoretici, polygrafi a zástupcovia or-
ganizátorov pri príležitosti vyhlásenia 
Najkrajšej knihy Slovenska za rok 2016. 

Najkrajšie knihy 
sú už v Petržalke 

vá, keďže knižnica je stálym 
partnerom BIBIANY, jedné-
ho z organizátorov súťaže.

Medzi najlepšie ilustrá-
torky, ocenené Cenou MK 
SR, patria Daniela Olejníko-
vá za ilustrácie knihy Mare-

Ingrid Timková 

ako podnikateľka, 
ktorá bojuje 
s hlúposťou 

a nevraživosťou 
okolia.

Susedia 
sa bránia 
ako vedia 
najlepšie.
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V historickom okamihu pre Petržal-
ku v sobotu, 27. mája, všetko zapa-
dlo ideálne do seba, krásne počasie, 
dobrá organizácia podujatia a najmä 
skvelý výkon Richarda Vargu, naj-
väčšieho favorita. Petržalský rodák  
a slovenský reprezentant sa stal maj-
strom Európy v akvatlone.

V pretekoch, ktoré sú 
kombináciou plávania 

a behu, triumfoval v oko- 
lí Veľkého Draždiaka pred 
veľkým počtom divákov 
v čase 28:13 min. a získal 
premiérový titul kontinen-
tálneho šampióna. Druhé 
miesto obsadil Ukrajinec 
Dmytro Malyar, bronz bral 
Slovinec Domen Dornik.

Varga má vo svojej 
zbierke štyri tituly sveto-
vého šampióna v akvatlo-
ne, ale primát majstra Eu-
rópy mu doteraz chýbal. 
Najlepší slovenský triat-
lonista triumfoval v do- 
mácich podmienkach su- 
verénnym spôsobom. Pla- 
vecká trať v otvorenej vo- 
de jazera mala dĺžku 1 000 
metrov, pretekári kategó-
rie Elite absolvovali dva 
okruhy v dĺžke 500 metrov. 
Bežecká trať pri jazere a po 
hrádzi merala 5 km, beža-
lo sa päť okruhov v dĺž- 
ke 1 000 metrov. Jedenásty 
muž olympijského triat-
lonu z Ria de Janeiro mal  
z titulu veľkú radosť. „Je 

to úžasný pocit, ďakujem 
divákom za podporu. Som 
veľmi vďačný, že prišlo toľ-
ko fanúšikov a že som ich 
mohol potešiť víťazstvom,“ 
povedala v cieli Varga, kto-
rý získal aj víťaznú prémiu 
900 eur. 

V pretekoch triatlonovej 
Svetovej série patrí me-
dzi najrýchlejších plavcov. 
Prvý vyplával z vody, prvý 
dobehol do cieľa. Potvrdil, 
že na domácej pôde bol 
najväčším favoritom na 
zisk zlatej medaily. ,,Prav-
dupovediac, nebolo to nič 
jednoduché. Ľudia, ktorí 
prišli, ma dojali. Nečakal 
som, že ich bude popri 
trati a pri jazere až toľko. 
Som im vďačný, vytvorili 
fantastickú atmosféru. Bol 
to pre mňa zrejme najjed-
noduchšie vybojovaný ti-
tul z vrcholných podujatí, 
i keď sa nerodil ľahko. Vo 
vode som o sebe trochu po-
chyboval, či mám svoj deň. 
Našťastie sa ukázalo, že 
som si dobre rozložil sily 
a v správnom čase vystup-

ňoval tempo. Vytvoril som 
si rozhodujúci náskok a v 
závere som ho iba kontro-
loval.“  V cieľovej rovinke 
spomalil, od fanúšikov si 
zobral slovenskú vlajku a 
pásku preťal víťazným kro-
kom. „Posledné metre som 
si užil s divákmi, mal som 
na to čas, pozdravil som 
sa s nimi a takisto s mojou 
manželkou. Priznávam, 
na podujatí takéhoto ran-
gu sa mi to ešte nestalo. 
Tento triumf bude patriť 
medzi moje najsilnejšie 
spomienky v kariére,“ vraví 
šťastný Varga.

„Veľmi nás potešilo, že 
takéto prestížne športové 
podujatie, akými sú ME v 
akvatlone, sa uskutočnili 
práve u nás v Petržalke. 
Bolo pre nás cťou, že sme 
počas troch dní hostili elit-
ných pretekárov či už pri 
Draždiaku alebo v našej 
novovybudovanej plavár-
ni. Je to ocenenie pre Petr-
žalku a pre Petržalčanov,“ 
povedal zástupca starostu 
mestskej časti Petržalka 
Ján Bučan. „Tieto ME sme 
mohli usporiadať aj v 
iných častiach Bratislavy, 
napríklad na Kuchajde, 
ale mestská časť Petržalka 
prejavila o toto podujatie 
veľký a úprimný záujem 
a sme radi, že sme sa roz-
hodli dobre. Takisto zavá-
žilo, že Richard Varga je 
Petržalčan,“ povedal nám  

prezident Slovenskej triat-
lonovej únie (STÚ) Jozef 
Jurášek.   

Na ME v akvatlone v oko- 
lí jazera Veľký Draždiak 
súťažilo vo viacerých kate- 
góriách spolu 471 špor-
tovcov z 21 krajín. Je za-
ujímavé, že v hobby kate-
góriách štartovalo až 136 
Angličanov.  Slovensko má 
s usporiadaním vrcholo-
vých šampionátov už dob-
ré skúsenosti. „V minulosti 
sme usporiadali trikrát 
majstrovstvá Európy a raz 
majstrovstvá sveta v zim-
nom triatlone, juniorské a 
dorastenecké ME v duat-
lone a ME v kros triatlo-
ne,“ pripomenul Jurášek. 
„Som veľmi rád, že sme 
nadviazali na predchá-
dzajúce organizátorské a 
športové výsledky a tešili 
sme sa z troch zlatých me-
dailí,“ dodal Jurášek, tiež 
obyvateľ Petržalky. Richar-
da Vargu prišiel povzbudiť 
aj bývalý slovenský fut-
balový reprezentant Filip 
Šebo, ktorý presedlal na 
triatlon. „Verím, že počas 
týchto pretekov sa všetci 
diváci mohli presvedčiť, že 
futbal je oproti triatlonu 
prechádzka ružovou zá-
hradou,“ zdôraznil bývalý 
hráč všetkých troch bra-
tislavských klubov, Interu, 
Petržalky a Slovana. 

 Milan Valko

foto: Ján Luky    

Dojatý Varga 
ďakoval divákom 
za skvelú podporu 

Koniec spolupráce
Jozef Korbel už nie je mediálny manažér 

súčasnej slovenskej mužskej tenisovej 

jednotky Martina Kližana. ,,Po vzájom-

nej dohode sme sa spoločne rozhod-

li ukončiť našu spoluprácu. Zároveň  

chcem popriať nášmu najlepšiemu 

tenistovi Martinovi Kližanovi v prvom 

rade veľa zdravia a, samozrejme, čo naj-

viac športového šťastia a nepochybne 

napredovanie vo svetovom tenisovom 

rebríčku,“ vyjadril sa Jozef Korbel, ktorý 

rovnako ako Kližan býva v Petržalke.

Mokošovej sa darí

V Bratislave ďalšie ME

Barbora Mokošová, slovenská reprezen-

tantka v športovej gymnastike, ktorá sa už 

niekoľko rokov pripravuje v špecializova-

nej telocvični v Pengym klube v Petržal-

ke, prežíva momentálne najúspešnejšie 

obdobie svojej doterajšej kariéry. Najprv 

sa v slovinskom Koperi prvý raz dostala 

na stupeň víťazov Svetového pohára a 

darilo sa jej aj v chorvátskom Osijeku, kde 

sa dvakrát prebojovala do 0nálovej os-

mičky. „Som veľmi šťastná, že sa mi takto 

darí. Mám veľkú motiváciu naďalej tvrdo 

pracovať, aby som dosahovala ešte lep-

šie výsledky.“ Tréner Martin Zvalo ju tiež 

chváli: „Je z nej už celkom skúsená gym-

nastka, v tejto sezóne z množstva zostáv 

pokazila iba jednu. Jej výkonnosť začína 

byť stabilná, som s ňou veľmi spokojný, 

lebo je pracovitá, vie čo chce v živote do-

siahnuť. Veľmi túži vybojovať si miesten-

ku na OH v Tokiu v roku 2020.“

Bratislava je v tomto roku dejiskom via-

cerých významných podujatí. Už sa tu ko-

nali prvé samostatné paralympijské MS v 

stolnom tenise družstiev, ME v akvatlone 

a od 26. júla do 6. augusta sa slovenská 

metropola spolu s Piešťanmi stane dejis-

kom ME basketbalistov do 18 rokov. „Sme 
radi, že šampionát bude v týchto dvoch 
mestách. Aj keď ide o turnaj do 18 rokov, ne-
treba zabúdať, že sú to majstrovstvá Európy, 
to znamená, že k nám príde celá kontinen-
tálna špička,” povedal prezident Sloven-

skej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel 

Bagin. Veľká športová akcia má aj dvoch 

ambasádorov. Jedným z nich je Radoslav 

Rančík, sedemnásobný a úradujúci víťaz 

ankety o Najlepšieho basketbalistu roka 

pod Tatrami. Navyše sa mu nedávno po-

darilo s bratislavským Interom získať do-

máci majstrovský titul. „Som tu preto, aby 
som chlapcom pomohol, ak mi tréner da tú 
možnosť. Či už sa s nimi porozprávať, na-
motivovať ich či poskytnúť radu. Budeme 
sa spolu s organizátormi snažiť prezento-
vať toto podujatie čo najlepšie. Je úžasné, 
že sa podarilo dostať takúto akciu na Slo-
vensko,“ povedal R. Rančík. Slovensko sa  

v Bratislave v základnej D- skupine stret-

ne s Francúzskom, Bosnou a Hercegovi-

nou a Lotyšskom.         (mv)

Š P O R T
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Na turnaj sa kvalifikovali 
regionálni víťazi z jed-

notlivých krajov. Východo-
slovenský kraj reprezentovala 
Technická univerzita Košice, 
stredoslovenský  Žilinská 
univerzita a bratislavský kraj 
Ekonomická univerzita síd-
liaca v Petržalke. Hralo sa 
podľa vyžrebovania, systé-
mom každý s každým, odo-
hrali sa 3 zápasy a víťazom sa 
stali študenti z našej Ekono-

mickej univerzity. V prvom 
zápase porazili TU Košice 
4:2  a v druhom Žilinskú 
univerzitu po dramatickom 
priebehu 4:3. Získali teda 6 
bodov a zaslúžene sa stali ví-
ťazmi tohto turnaja, ktorý už 
tradične zabezpečuje SAUŠ. 
V zápase o 2. a 3. miesto po-
tom vyhrala TU Košice nad 
Žilinskou univerzitou 5:2.  
Najlepším strelcom sa stal 
Pavol Matejov (EU) s 5 gólmi. 

Futsal už má v akademickom 
športe svoje tradičné miesto 
a už niekoľko rokov patrí 
spolu s futbalom a basketba-
lom medzi najpopulárnejšie 
univerzitné športy. Dobrou 
motiváciou pre študentov do 
budúcnosti môže byť aj to, že 
víťaz bude mať právo účas-
ti na ME univerzít, kde by 
reprezentovali nielen svoju 
univerzitu, ale aj Slovensko.

(mv)

Cenný triumf EU z Petržalky
V polovici minulého mesiaca sa pod záštitou rektora TU Košice 
uskutočnilo finále univerzít Slovenska vo futsale. 

Malí futbalisti medzinárodne
Na ihrisku Súkromnej špor-
tovej strednej odbornej školy 
na Ulici M. C. Sklodowskej sa 
konal 3. ročník medzinárod-
ného futbalového turnaja, 
ktorý organizuje Súkromná 
základná škola francúzsko – 
slovenská. V piatok, 2. júna, sa 

na tomto športovom podu-
jatí zúčastnilo 250 futbalistov 
a futbalistiek z 25 družstiev 
z 5 škôl, ktoré navštevujú deti 
z Francúzka, Českej republiky, 
Anglicka a ďalších štátov. 

Miroslav Košírer

foto: autor

Beňuš piaty
Na majstrovstvách Európy 
slalomárov na divokej vode 
v slovinskom Tacene striebor-
ný olympionik z Ria de Jane-
iro a Petržalčan Matej Beňuš 
skončil s jedným chybným 
prejazdom piaty. „Vo " nále 

som bojoval celú jazdu s vo-

dou, katastrofa. Dlho som 

uhýbal šiestej bránke a mu-

sel som dlho čakať, z toho 

pramenila ďalšia chyba a to 

ma stálo lepší výsledok. Do-

bojoval som to až do cieľa, 

z Tacenu som odišiel nespokoj-

ný. Všetky jazdy nasvedčovali, 

že budem atakovať medailu 

a po ňu som tam šiel. Vo " nále 

v Tacene sa mi zatiaľ nedarí, 

ale beriem to ako výzvu, nie 

ako prekliatie. Jazdí sa mi tu 

dobre, len " nále mi nevychá-

dzajú,“ povedal Matej Beňuš. 
(mv)

foto: archív redakcie

ŠPORT/ INZERC IA



22 • 9. 6. 2017 PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA

Z  aktivít si vybrali na- 
tieranie lavičiek a 

smetných košov. Spoločný-
mi silami natreli až 37 lavi-
čiek, čo je výkon hodný ob-
divu. Veríme, že okrem nás 
ocenia ich snahu aj všetci 
návštevníci najstaršieho 
parku v Strednej Európe.

Dobrovoľníci zo spoloč- 
nosti Imperial Tobacco Slo- 
vakia, a. s. venovali svoj 

čas a úsilie na odstránenie 
skládky v lokalite Veľkého 
Draždiaka. Vyzbierali vyše 
20 vriec odpadu! Veríme, 
že aj návštevníci lužných 
lesov sa búdu z ich výkonu 
tešiť.

V utorok, 30. mája sa 
aktívne seniorky z den-
ných centier Haanova a 
Medveďovej po dohode s 
riaditeľkou materskej ško- 

ly rozhodli prispieť k úprave 
a skrášleniu okolia MŠ Bra-
dáčova. Podelili sa so svo- 
jimi „kvetinovými a kríč-
kovými prebytkami“ zo zá- 

hrady a zopár letničiek aj pri-
kúpili. Toto pracovno-priateľ-
ské stretnutie sa uskutočnilo 
ako pokračovanie petržalské-
ho projektu Reťaz skúsenos-
tí – most generácií, ktorý sa 
realizoval počas roku 2012 a 
položil základy novým pria-
teľstvám a pevným vzťahom 
medzi generáciami. Ako od-
menu po dobre odvedenej 
práci seniorkám detičky pri-
pravili odmenu v podobe ma-
lého kultúrneho programu. 

(tod)

foto: archív

Dobrovoľníci skrášlili Petržalku
Vynikajúca partia dobrovoľníkov zo Slovenskej sporiteľne 
venovala svoj čas skrášleniu Sadu Janka Kráľa. 

Vďaka, 
pán starosta,
dovoľte mi poďakovať vám za 
zriadenie špeciálnej triedy pre 
deti s poruchou autistického 
spektra (PAS) v MŠ Iľjušinova, 
ktorú môj syn Ján aktuálne na-
vštevuje, a takisto za ochotu 
podporiť zriadenie špeciálnej 
triedy 1. ročníka pre deti s PAS v 
ZŠ Proko3evova, ktorú bude môj 
syn navštevovať v nasledujúcom 
školskom roku.

Som matkou 6-ročného Jána, 
chlapca s vysokofunkčným autiz-
mom a narušeným vývinom reči. 
Napriek tejto inakosti je to veselé 
dieťa, ktoré má rado zvieratká, 
zvlášť psov a krokodílov, ako sa-
mouk ovláda abecedu od 4 ro-
kov a momentálne sa tešíme z 
jeho čerstvo objaveného hudob-
ného talentu. Učiteľ hudobnej 
výchovy v ňom objavil absolútny 
sluch. Ján má rád ľudí, vyhľadáva 
rovesníkov, aj keď s nimi nedoká-
že plnohodnotne komunikovať. 
Ján je dieťa s normointelektom. 
Bolo pre mňa veľkou výzvou po 
takej skvelej škôlke, akou je MŠ Il-
jušinova, nájsť pre neho optimál-
ne školské prostredie. Nájsť školu, 
ktorá by jeho citlivej, zraniteľnej, 
no v niečom veľmi bohatej duši 
poskytla zázemie, pochopenie, 
umožnila sa rozvíjať vhodným in-
dividuálnym spôsobom, pomoh-
la ochrániť ho pred šikanou a 
ubližovaním a zároveň dala príle-
žitosť na integráciu a stretávanie 
sa aj s „bežnými“ deťmi. Verím, že 
tou vhodnou školou pre Jána a 
ďalších 7 detí s PAS je práve ZŠ 
Proko3evova s variantom špe- 
ciálnej triedy pre deti s PAS popri 
ostatných bežných triedach v roč- 
níku. Keďže zriaďovanie takejto 
špeciálnej triedy so špeciálnym 
pedagógom aj asistentom v bež-
ných štátnych ZŠ nie je vôbec 
samozrejmé a, žiaľ, je skôr výnim-
kou, patrí vám veľká vďaka za jej 
schválenie a podporenie. Veľmi si 
z pohľadu rodiča cením a chcem 
vyzdvihnúť i výnimočnú ochotu 
na spoluprácu medzi pedagóg-
mi MŠ Iljušinova a ZŠ Proko3evo-
va pri prestupe našich detí s PAS 
zo škôlky do školy.

Verím, že vynaložené úsilie sa 
pretaví pozitívne do životov tých-
to detí a raz sa z nich stanú mladí 
ľudia, ktorí budú v niečom osobi-
tým prínosom pre našu Petržalku 
aj našu spoločnosť.

Martina

Dáme šancu dlžníkom  
Ľuďom, ktorí majú staré dlhy na ná-
jomnom a službách spojených s uží-
vaním bytov, odpustíme časť dlhu 
o poplatky z omeškania alebo ich 
podstatnú časť, ak zaplatia istinu dlhu 
a náklady, ktoré mala mestská časť 
s vymáhaním ich dlhu. Môže sa to 
zdať málo, ale v niektorých prípadoch 
predstavujú poplatky z omeškania 
viac ako 80 % celého dlhu. Do roku 
2009 boli totiž poplatky z omeškania 
vo výške viac ako 90 percent ročne a 
potom dosť dlho ešte stále vo výške 
viac ako 30% ročne. Dnes by také pe-
nále žiadny súd nepriznal. Na Sloven-
sku sa o exekučnej amnestii zatiaľ len 
hovorí, tak som rád, že my, v Petržal-
ke, už máme túto diskusiu za sebou. 
Pomôžeme ľudom zbaviť sa starých 
dlhov, ale nebude to zadarmo. 

Prečo?

Mestská časť Bratislava-Petržalka evi-
dovala ku dňu 31. 12. 2015 pohľadávky 
súvisiace s bytmi po lehote splatnosti  
vo výške 3 milióny eur. Je pravdepo-
dobné, že v mnohých prípadoch po-
hľadávok so staršou dobou splatnosti sa 
po niekoľkých rokoch stala pohľadávka  
z pohľadu príjmu aj majetku dlžníka ne-
splatiteľnou. Počet exekučných konaní 
voči fyzickým osobám, ale aj iným sub-
jektom v rámci Slovenska, je enormne 
vysoký. Ľudia sú v súčasnosti až priveľmi 
zaťažení exekúciami a ich následkami 
akými sú exekučné záložné práva, zrážky 
zo mzdy, blokovanie bankových účtov. 
Platby, ktoré dlžníci Petržalke zaplatia, 
aby sme im mohli ostávajúcu časť dlhu 
odpustiť, pôjdu do rozpočtu a pomôžu 
nám lepšie sa starať o mestskú časť.  

V minulosti podobné aktivity priniesli 
tisíce eur. A na druhej strane ani náklady 
mestskej časti na exekučné konania nie 
sú zanedbateľné. 
Ako na to?

Osoby, ktoré majú dlh na nájomnom  
a službách za byt a záujem sa ho zbaviť, 
môžu tak urobiť do 31. augusta 2017 za 
splnenia nasledovných podmienok: 

 zaplatia alebo doplatia celú istinu 
 uhradia náklady na súdne konania, ad-

vokátov a exekučné konania, ktoré Petr-

žalke vznikli

 uhradia 15 % z poplatkov z omeškania 
pri osobách, ktorým už bola v minulosti 
odpustená pohľadávka alebo jej časť, 
alebo osobách, ktoré istinu uhradili a  
v súčasnosti majú neuhradené penále. 
Dlžníci môžu požiadať petržalský miestny 
úrad o určenie výšky pohľadávky a čiast-
ky, ktorú majú uhradiť do 31. 7. 2017. 

Michal Radosa, zástupca starostu
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