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PETRŽALSKÉ NOVINY

V Petržalke 
mi chýba 
futbalová omša
rozhovor s manažérom Petra Saga-
na, novinárom Jozefom Korbelom 

strany 14 - 15

Pokračovanie na stranách 12 -13 

lumbus, ktorý ju „objavil“ až v roku 
1492. Nemá byť na tomto mieste tiež 
súsošie odvážnych a bojovných Seve-
ranov? Po Karlovom moste korzuje 
mladík v šortkách (akoby ušitých)  
z americkej vlajky. Dáva najavo svo-
ju slobodomyselnosť, ktorú si cení 
viac ako štátnu symboliku. Ba pred 
ňou má prednosť ešte aj študentská 
obliekacia recesia. Emil z Bratisla-

Pod štíhlou Eiffelovou vežou stojí 
muž v strednom veku. Na sebe 

má zelené tričko so skicou klokana. 
Usmieva sa na ženu,  ktorá sa chystá 
zachytiť ich spoločnú parížsku chvíľu. 
Gestom jej naznačuje, že v zábere má 
byť aj zvierací symbol najmenšieho 
svetadielu - Austrálie. Veď práve o to 
ide… V rímskom Koloseu si hlučná 
partia mladých ľudí ako na povel na-
sadzuje na hlavy ušianky s odznakom 
dvojhlavého orla. Aha - matička Rus… 
Olaf a Madelaine zo Štokholmu si  
v barcelonskom prístave pod 60-met-
rovým  monumentom Krištofa Ko-
lumba tiež nasadia na hlavu pokrývku. 
Striebristé vikingské prilby s rohami. 
Verejný oznam okoliu, čí sú potomko-
via, ale tiež verejná výčitka oficiálnym 
dejinám, že ich predkovia, Vikingovia, 
tiež moreplavci, boli v Amerike skôr, 
už pred tisíc rokmi, a nie ako Ko-

Petržalčan?
Kam kráčaš 

vy, z pravého brehu Dunaja, stojac 
na brehu Jadranu, na ostrove Brač, 
na chýrnej pláži Zlatni rat v mesteč-
ku Bol sa postaví pred fotoaparát, 
roztiahne ruky - a dôkaz je na svete.  
V rukách drží Petržalské noviny. Ako 
Zdenka na Skalnatom plese a Nikolas  
s Romankou na vrchole Chopku. Sú 
síce Slováci, ale najmä – Petržalčania. 

AHOJ DETI !
Pripravili sme pre vás

radostné ukončenie prázdnin

a... HURÁ DO ŠKOLY!
ZÁBAVNO-ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE

PRE VŠETKY DETI A ICH RODIČOV
podfarbené muzičkou od kapely

COUNTRYFIED
v pondelok 1. septembra od 15. do 18. h

na brehu DRAŽDIAKA
Za školou na Tematínskej ulici,

pri detskom ihrisku, stánku s občerstvením.
! V prípade daždivého počasia sa akcia nekoná !

Príďte na 

PETRŽALSKÝ PIKNIK 

Začne sa 6. septembra od 14. h 

v Sade Janka Kráľa pri rozáriu. 

Čaká vás nielen pestrý program, 

dobrá muzika, ale aj guláš a nejaké 

maškrty.
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So starostom na Lúkach
Kontrolný deň ukázal, či sú opravy spravené včas a kvalitne

Pripomienkujte Štúdiu 
rozvoja cyklistickej dopravy

V  Petržalke dnes existuje sieť rôznorodých cyklotrás – od tých medzi-
národného významu až po „sídliskové“, nie vždy sú však prepojené. 

Preto samospráva štúdiou nielen hľadá „kľúč“ na ich efektívne pospája-
nie, ale aj spôsob ako vyhovieť všetkým požiadavkám cyklodopravy - 
bezpečnosť, dobrá obslužnosť územia a v neposlednom rade aj celková 
atraktivita trasy. Vypracovanú štúdiu predkladá mestská časť obyvate-
ľom, aby sa opäť podieľali na veciach verejných. 

Spracovaním tejto štúdie pristúpila Petržalka k jednému z krokov 
rozvoja dopravy, ktorého cieľom je začať vplývať na obvyklé dopravné 
správanie sa obyvateľov tak, aby mali možnosť zvoliť si aj alternatívny 
druh prepravy - nielen individuálnu automobilovú alebo hromadnú do-
pravu. Týkať sa to môže obyvateľov, ktorí dochádzajú do zamestnania, 
štúdovať alebo za voľnočasovými aktivitami do vzdialenosti približne 
10 kilometrov. Každá trasa je v štúdii presne popísaná - dĺžka, náklady, 
označenie. V závere navrhuje aj opatrenia na podporu „povedomia“ o 
cyklistickej doprave, so zameraním na fakt, že cyklistická doprava nemá 
byť posudzovaná len ako rekreačná záležitosť, ale ako plnohodnotný 
spôsob prepravy. Mnohé projekty týkajúce sa cyklistickej dopravy sa rea-
lizovali a niektoré sú ešte rozpracované. V roku 2011 sa podarilo vyznačiť 
cyklistickú trasu na Viedenskej ceste, zjednotiť značenia a opraviť časti 
komunikácie pri Chorvátskom ramene, pripravené je aj dokončenie ro-
zostavaného prepojenia trasy Chorvátskeho ramena na Medzinárodnú 
dunajskú cyklistickú cestu, pre väčšinu známejšiu ako petržalská hrádza. 
V minulom roku spolupracovala Petržalka na projekte Servus Pontis, vďa-
ka ktorému sa podarilo vybudovať a označiť cyklotrasu od Železničnej 
stanice Petržalka až ku hraniciam s Rakúskom pri obci Kittsee. 

Mnohé z týchto aktivít mali väčšinou lokálny význam. Základná kostra 
hlavných cyklotrás je síce zadefinovaná v územnom pláne, ale chýba 
ich prepojenie, aby cyklisti prešli po jednej trase súvislo, bezpečne a 
efektívne z bodu A do bodu B. Komunikácie v Bratislave sú špecifické, 
nakoľko o niektoré sa stará hlavné mesto, o niektoré zas mestské časti 
a ďalšie sú v súkromnom vlastníctve. Jedným z hlavných predpokladov 
úspešného zavedenia štúdie do praxe bude preto skvalitnenie spolu-
práce medzi mestom a mestskou časťou, nakoľko výsledkom štúdie je 
kompaktná sieť cyklotrás na území Petržalky bez ohľadu na to, kto je, 
resp. bude správcom. Všetky spôsoby riešenia pritom majú spoločného 
menovateľa a tým sú peniaze. Existujú viaceré možnosti financovania 
(granty, dotácie...) a aj na tie chce byť Petržalka pripravená práve takouto 
komplexnou štúdiou.

Pripomienky môžu Petržalčania zasielať na adresu milan.raus@petr-
zalka.sk do 15. septembra.                                                               (tod)

Vladimír Bajan:
Konečne sa mi podarilo mesto rozhýbať
Mesto zareagovalo na tlak zo strany petržalskej samosprávy - generálny investor Bratislavy začal v 
týchto dňoch s výstavbou parkoviska na Žehrianskej ulici. Investícia vo výške takmer 90-tisíc eur 
zahŕňa okrem prepojenia Žehrianskej ulice a výstavby 33 nových parkovacích miest aj prekládku 
verejného osvetlenia a elektrických káblov, ako aj odvodnenie parkoviska.

Príďte sa poradiť
Po dvojmesačnej prázdnino-
vej pauze bude od 3. septem-
bra všetkým Petržalčanom 
opäť k dispozícii bezplatná 
právna poradňa na Kutlíko-
vej 17, v budove Technopolu 
na prízemí za podateľňou 
miestneho úradu, kancelária 
č. 001. Právne poradenstvo 
pre obyvateľov Petržalky 
bude aj naďalej poskytovať  
JUDr. Jarmila Doleželová bez-
platne. Konzultačné hodiny 
zostávajú nezmenené: pon-
delok: 13.00 – 17.00 h. a stre-
da: 9.00 – 12.00 h.        (tod)

ktorí v tejto lokalite bývajú, 
dozvedeli, na čo by sa mal 
starosta a úrad prioritne za-
merať.

Okrem Lúk sa za posled-
né mesiace opravilo ešte viac 
komunikácií. Ich prehľad náj- 
dete v tabuľke. Súbežne sa 
opravujú aj budovy základ-
ných a materských škôl, re-
vitalizujú sa športoviská pre 
staršiu mládež (Gessayova 
13, Hrobákova 25/a, Medve-
ďova 32, Budatínska 25 a 69, 
Vyšehradská 25 sú už opra-
vené a pripravené sú opravy 
ďalších troch),  zároveň sa 
opravujú terasy, schodiská a 
v onedlho sa skončia práce 
na výmene okien DK Zrkad- 
lový háj.

Samozrejme, starosta 
skontroluje, ako sa peniaze 
investovali aj v ďalších petr-
žalských lokalitách. 

(sv)
foto: (tod)      

Koncom júla mali byť 
opravené niektoré ces-

ty III. a IV. triedy, ktoré má 
v správe Petržalka, ale aj 
chodníky a parkoviská na 
ploche dvetisíc štvorcových  
metrov v celkovom objeme 
za 150-tisíc eur. Mnohé z 
nich zaradila samospráva do 
harmonogramu na základe 
žiadostí a podnetov od oby-
vateľov, ktoré poslali poštou, 
mailom alebo na ne pouká-
zali prostredníctvom portá-
lu odkazprestarostu.sk.

A starosta, ako správny 
gazda, si bol kvalitu a včas-
nosť prác osobne skont-
rolovať. Vladimíra Bajana 
ste mohli stretnúť spolu s 
prednostom úradu a vedú-
cim investičného referátu na 
Lúkach. Okrem kontroly sa 
zamerali aj na ďalšie pláno-
vané investície v tejto časti 

– opravy schodísk, chod-
níkov či lavičiek. Zároveň 
tento kontrolný deň využili 
na to, aby sa priamo od ľudí, 

Pozemky, na ktorých chcela 
Petržalka pre obyvateľov 

vybudovať parkovisko, mala 
mestská časť v prenájme od 
hlavného mesta do roku 2010 
za symbolickú sumu, no mesto 
potom zvýšilo nájomné až na 
70-násobok a po ukončení vý-
stavby parkoviska na 19-náso-

bok pôvodnej ceny. Nájomnú 
zmluvu za týchto podmienok 
odmietol starosta Petržalky 
Vladimír Bajan podpísať, pre-
tože bol a je presvedčený, že 
pri výstavbe parkoviska ide o 
verejný záujem a nie komerč-
nú činnosť. Napriek tomu, 
že mala Petržalka pripravené 

financie, nemohla bez vzťahu 
k pozemku projekt realizovať. 
Bajan preto vyvíjal tlak na hlav-
né mesto, aby na vlastnom po-
zemku vybudovalo parkovisko, 
ktoré začal plánovať ešte jeho 
predchodca. Mestská časť po-
skytla dokonca mestu aj kom-
pletne vypracovanú projektovú 

dokumentáciu a súčinnosť pri 
vybavovaní potrebných povole-
ní, aby proces urýchlila a oby-
vatelia priľahlých domov sa tak 
konečne dočkali parkoviska. 

V týchto dňoch sa teda vý-
stavba konečne začala a par-
kovisko by malo byť hotové do 
troch mesiacov.           (tod)
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neseďte doma!  
„Keď sme boli malí, tak nás museli rodičia naháňať, aby sme išli do-
mov. Dnes musia rodičia deti vyháňať, aby nesedeli doma za počítač-
mi,“ usmieva sa Tibor Ilija zo Street – Workout Locomotiva. Spolu so 
svojimi kamarátmi Michalom – Hectorom Locom a Danom, nazýva-
ným tiež Harry Em, sa rozhodli pri Draždiaku vytvoriť priestor na cvi-
čenie, tancovanie, jednoducho  na pohyb. Za vlastné a vlastnými silami.

„Bolo to síce finančne ná-
ročné, ale sme radi, že sa nám 
to podarilo,“ hovorí hrdo Mi-
chal. „Predovšetkým chceme 
dostať decká a tínedžerov od 
počítačov, aby sa tu zdokona-
lili nielen fyzicky, ale aj dušev-
ne. Veď si už odvykli rozprávať 
sa medzi sebou, počúvať jeden 
druhého. Virtuálna komu-
nikácia nemôže nahradiť tú 
skutočnú, živú, medziľudskú. 
Toto naše mini-centrum je 
však pre všetkých. Bez rozdielu 
veku,“ dodáva Michal.

Keď chalani cvičia, je ra- 
dosť sa na nich pozerať. Mnohí 
okoloidúci sa pristavia. Mož-
no by sa aj pridali, ale ostý-
chajú sa, myslia si, že sú na to 
už starí, že im takto sa hýbať 
nedovoľuje zdravie. „Nie je to 
tak,“ vysvetľuje Tibor. „U nás 
si môže zacvičiť každý, všetci 
sú tu vítaní. Radi im ukáže-
me ako, pomôžeme. Aby sa 
im to páčilo, aby z toho mali 
radosť.“ Skutočne sme sa sami 
presvedčili, že neváhajú po-
vzbudiť tých, ktorí zatiaľ len 
postávajú pomimo.

Partia z Locomotivy a 
okolo Locomotivy, to sú od-
borníci azda na všetky po-
hybové aktivity, ktoré sa dajú 
robiť vonku. Od cvičenia na 
náradí cez gymnastiku po ta-

nec. Vidno, že to robia z lásky  
a s radosťou.

„A – nechceli sme len byť za 
múdrych – že ako by sme my 
vedeli pritiahnuť ľudí k cviče-
niu, vytiahnuť ich von. Chceli 
sme najskôr ukázať, že to nao-
zaj ide a že ľudia majú o takéto 
aktivity záujem. Teraz už mô-
žeme aj rozmýšľať o spolupráci 

s nejakými sponzormi, prí-
padne s mestskou časťou, aby 
sme získali peniaze. Chceme 
totiž takýchto centier vybu-
dovať viac, predovšetkým  
v Petržalke, veď sme Petržal-
čania,“ vysvetľuje Tibor.

Locomotiva nie je pri Draž-
diaku na pozemku bufetu Pod 
školou dlho, no už sa tu stihla 
vytvoriť komunita ľudí, ktorí 
sa sem radi vracajú. Ako sami 
hovoria, je to čarovné miesto, 
kde vládne pozitívna energia. 

Okrem toho tu každý ví-
kend robia akcie. Pre deti sú-
ťaže, pre ostatných aj koncer-
ty rôznych žánrov. Aby sme 
sa aj zabavili, aby nám bolo v 
Petržalke jednoducho dobre. 

Silvia Vnenková

Blízkosť kontajnerov na do-
máci odpad človek v týchto 

dňoch identifikuje aj so zavretými 
očami. Šíri sa z nich smrad typický 
pre rozkladajúce sa ovocie a zele-
ninu. Moderné kompostárne na 
likvidáciu tohto druhu odpadu sú 
u nás zatiaľ iba v plienkach. Situá-
ciu preto treba riešiť po starom.

Nie každý vie, že mestský pod-
nik Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) kontajnery nielen vyprázd-
ňuje, ale raz do roka aj dezinfiku-
je. Určite by sa to zišlo častejšie, 
najmä v letnom období. „Dá sa 
to, zákazník si u nás však musí 
túto službu objednať a, pocho-
piteľne, aj zaplatiť,“ reagoval Pa-
vel Vitek, ktorý má v OLO okrem 
iného na starosti aj komunikáciu 
s verejnosťou. 

Na čistenie kontajnerov na 
území celej Bratislavy má táto 
spoločnosť vypracovaný ročný 
harmonogram. „V mestskej časti 
Petržalka bude podľa tohto plánu 
dezinfekcia realizovaná približ-
ne v 37. až 46. týždni,“ spresnila 
Alena Polakovičová, samostatná 
referentka oddelenia služieb zá-
kazníkom OLO. To je asi od 10. 
septembra do polovičky novem-
bra, teda obdobie po skončení 
zaváracej sezóny. 

Smrad sa najmä v týchto týž-
dňoch šíri aj z prístreškov, kde sú 
nádoby na smeti uložené. Niekde 
s ním robia poriadok upratovacie 
firmy starajúce sa o čistotu domov, 
niekde to jednoducho neriešia... 
Našťastie je medzi Petržalčanmi 
zopár jednotlivcov, ktorých tento 
puch obťažuje natoľko, že si sami 
vyhrnú rukávy. Vystačia si pritom 
s hadicou na polievanie kvetín 
a kríkov, do ktorej pustia horúcu 
vodu z vodovodu, ďalej s jarou 
a ostroštetinatou metlou. Najprv 
„vyšurujú“ steny, potom sa pustia 
do betónovej dlážky. Zapotia sa 
najmä pri zoškrabovaní mazľa-
vých usadenín, ktoré tu ostávajú 
po zvyškoch domácej stravy. 
Sypú a vylievajú ju sem takzvaní 
milovníci vtáctva. Neuvedomujú 
si pritom, že tým robia sami sebe 
škodu a neporiadok. Ale najmä - 
vykrmujú kolónie potkanov a do-
konca porušujú miestny zákon o 
dodržiavaní čistoty a poriadku, za 
čo by mohli vyfasovať pokutu!

Alena Kopřivová

Zápach obťažuje ľudí 

Kontajnery čoskoro  
dezinfikujú

Za jeden e-mail - nové ihrisko 
Píše sa júl 2013. Po prečítaní článku v Petržalských novinách o tom,  
ako si rodičia svojpomocne zveľadili jedno ihrisko medzi panelákmi, mi 
napadlo: a čo sme my horší? Naše ihrisko by tiež potrebovalo namaľo-
vať, prečistiť, prípadne doplniť nové hracie prvky.  

A tak som e-mailom oslovi-
la Ivanu Brezinskú z Ob- 

čianskeho združenia PIPI. Na 
základe jej rád sme začali ob-
háňať susedov, kolegov a zná- 
mych, aby venovali svoje dve 
percenta z dane práve pre ihris-
ko pri ZŠ Budatínska. Jedného 
dňa nás oslovili dobrovoľníci 
zo spoločnosti  Johnson Con-
trols a na obnovu ihriska vy-
členili pekných pár eur. Slovo 
dalo slovo a prvý krok - brigá-
da sa mohla začať. 

Je sobota, 12. júl, 9. hráno, 
oznamy na detskom ihrisku, 
že sa koná brigáda, tam visia  

Zrazu prichádzajú chlapci 
z podniku Verejnoprospeš-
ných služieb (VPS) a začínajú 
s osádzaním lavičiek z vonkaj-
šej strany ihriska. Pán Uhrín z 
VPS nám sľúbil, že nám pomô-
že, a my mu za to ďakujeme!

Teraz plánujeme nákup hra- 
cích prvkov a zastrešenie 
pieskoviska. Na spoluprácu 
sme oslovili našich poslancov 
miestneho zastupiteľstva, rea-
goval len jediný, pán Kovár. 

A vy, susedia, chcete nám 
pomôcť? Námety, pripomien- 
ky a príspevky smerujte na: 
ihriskobudatinska@gmail.
com Vstupné na ihrisko je za-
tiaľ zadarmo. 

Mamičkám: Liv, Angie, 
Ľudke, Zuzke, Majke, Macke, 
Marcelke Ivke za to, že popo-
hnali svojich manželov a môj-
mu manželovi za trpezlivosť.

ĎAKUJEME

v predstihu už dva týždne. 
Objavujú modré tričká dob-
rovoľníkov z JC. A začínajú 
sa schádzať skalní – susedia, 
ktorých deti sa hrajú s tými 
našimi. Je nás už pätnásť a 
stále niekto prichádza. Deti 
dostali do rúk šmirgľový pa-
pier a púšťajú sa s dobrovoľ-
níkmi do lavičiek. Tatkovia 
čistia drevenú konštrukciu 
so šmykľavkou od nánosu ka- 
mienkov a prvé ťahy štetca 
začínajú meniť jej tvár. Mamy 
odhŕňajú štrk, aby sa mohli 
namaľovať obruby okolo pies-
koviska.

Je poludnie. Slniečko pripe-
ká a postupne sa deti zberajú  
s rodičmi na obed a „do ha-
jan“. Dušan s ostatnými dob-
rovoľníkmi riešia upchatú od-
padovú šachtu a dávajú online 
avízo cez odkazprestarostu.
sk. Finišujeme. Na múriku od 
pieskoviska vďaka šikovným 
rukám svieti maják, pláva-
jú rybičky a bójky, z druhej 
strany sa kolíšu vo vetre vl-
čie maky a presúvajú známe 
zvieratká. Posledná plechovka 
farby, cvak-cvak, zopár fotiek 
ako dokumentácia a vykopa-
nou zeminou dorovnáme ne-
rovnosti povrchu na ihrisku.  
O 16. hodine balíme a krátko 
nato sa spustí obrovský lejak. 
Modlíme sa, aby to farba ustá-
la. Všetko je tak, ako má byť. 
Po daždi vychádzame na ve-
černú prechádzku a deti nám 
nadšene ukazujú, čo maľovali.
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Inzercia

 KONDIČNÉ JAZDY. 
Tel.: 0905 752 537

 RENOVÁCIA vaní systémom 
,,vaňa do vane“ (nie smaltova-
ni e). Tel. 0905 646 790

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

 LIETAJÚCA KRAJČÍRKA -
po zákazky prídem aj ku Vám 
domov, prípadne aj do � rmy, 
Tel.:  0905 534 995

 JÁN POLÁK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka  
19. júl 
MUDr. Mohamed Abdurahman  Ali – Bohdana Lenardová
Ing. Peter Dufek – Veronika Dolníková
Michal Ondruš – Ing. Zuzana Molnárová
Roman Hanták – Marcela Kuruczová
Milan Hámoš – Ing. Viera Siakelová
Matričný úrad Bratislava-Petržalka
8. augusta 
Martin Ivan -  Barbora Benkovičová
9. augusta 
Miloš Rehák – Beata Párovská
Branislav  Štálnik – Lucia Pochylá   
Michal Fiescher – Silvia Stiglincová
Marek Moravčík – Denisa Slažanská
Lukáš Králik – Ing.arch. Soňa Tóthová

Cirkevné sobáše
9. augusta 
Peter Ďuriš – Mgr. Katarína Cáriková

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ.  TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765

S T U D I O  B E L L A N I
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ.  TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

s rozvozom
JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
02/16002, 0948/777401, 0948/777402

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 12 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

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

Novopečená bakalárka zachránila kocúra

hodlajú zaútočiť. Nič také sa 
však nestalo. „Zrejme sa zabe-
hol a netraf í domov. Určite to 
nie je tulák,“ odhadovali ľudia, 
ktorým sa kocúra uľútostilo a 
občas mu niečo doniesli pod 
zub. Bolo toho však podstatne 
menej, než dostával predtým. 
Z vykŕmeného macka sa stal 
po mesiaci štíhly manekýn... 
A práve vtedy prišla domov 
Evička, ktorá sa zachovala ako 
správna študentka špeciálne-
ho chovateľstva. „Najprv som 
volala občianske združenie 
Mačky SOS. Hoci prejavili 
ochotu, pomôcť nedokázali. 
Nemali miesto. A tak som si 

spomenula, ako som asi pred 
tromi rokmi zachraňovala 
mačiatko, ktoré sme našli 
opustené uprostred poľa. 
Nechať ho tam, čaká ho istá 
smrť. Dva mesiace som ho 
mala na nitrianskom priváte. 
Blížili sa však Vianoce. Do-
niesť domov mačku som si ne-
trúfl a. Napokon mi pomohla 
pani, ktorá zachraňuje tieto 
prítulné zvieratká. Na vlast-
né oči som sa presvedčila, 
že sa o ne stará naozaj dob-
re, kým sa dostanú k novým 
majiteľom,“ vrátila sa Eva do 
obdobia spred pár rokov. Po-
vedala si, že práve túto pani 

osloví opäť. K dohode stačilo 
pár telefonátov. Nasledoval 
trochu komplikovaný, no 
napokon úspešný odchyt pe-
tržalského najdúcha. Vďaka 
ochote Evkinho brata sa v 
klietke vydal na cestu sme-
rom do Trnavy. „Dúfam, že 
skončil v dobrých rukách. 
Ale bol to životaschopný je-
dinec, nebojím sa oňho,“ uza-
tvára Eva kocúrí príbeh so 
šťastným koncom. Nie každé 
sídliskové zviera má totiž 
také šťastie.

Evička túžila po zvieratách 
od malička. Začala ako 12-
ročná s vodnými korytnač-

„Toho kocúra tu nič dobré nečaká. Buď skončí pod kolesami auta na blízkom parkovisku, 
alebo mu ublíži nejaký zlomyseľník,“ odhadovala možný vývoj situácie pred jedným z petržal-
ských panelákov novopečená bakalárka Eva Kováčová, študentka Slovenskej poľnohospodárs-
kej univerzity v Nitre. 

Kocúra si všimla náhodou, 
keď sa na chvíľu zasta-

vila doma. Aj mištičiek, do 
ktorých mu susedia dávali v 
horúcich dňoch vodu a tiež 
potravu. 

Kocúr si vyležal pelech 
v suchej tráve v ohradenej 
predzáhradke. Keď sa v ňom 
uvelebil po prvýkrát, bol riad-
ny maco. Dobre živený. Pred 
ľuďmi mal rešpekt, ale nebál 
sa ich. Keď mu dali najesť, ne-
chal sa pohladiť. Ani domáce 
psy mu nenaháňali hrôzu. 
Spočiatku sa ježil, ale o dva-
tri týždne ich už len pozorne 
sledoval, či sa náhodou neod-

Eva Kováčová v sebe nezaprela študentku chovateľstva

kami, no tie pre astmatické 
problémy svojej chovateľky 
museli z domu preč. Potom 
to boli akvarijné rybičky, ne-
skôr škrečky, potkany. Dnes 
si nedokáže život predstaviť 
bez sedemapolročnej sučky 
Granš (Lhasa apso), ktorej 
prapraprarodičia pochádza-
jú z Tibetu.

Alena Kopřivová
foto: autorka

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!

Podnety, návrhy, inzercia:
petrzalskenoviny@gmail.com
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Zbierajme PET fľaše jednoduchšie a efektívnejšie

Bratislavský región ako od macochy Zápis seniorov 
do jazykových 
kurzov
Jazykové vzdelávanie 
patrí k obľúbeným akti-
vitám, ktoré dlhodobo 
priťahujú záujem 
seniorov Petržalky. 

Praktizuje sa v priestoroch 
Denného centra Miestneho 
úradu na Strečnianskej ul. 
18 a na Haanovej ul. 8. Aj 
v školskom roku 2014/2015 
sa pripravuje otvorenie štú-
dia anglického a nemecké-
ho jazyka, a to v dvoch sku-
pinách – pre začiatočníkov 
a pokročilých. Miestny úrad 
Petržalka podporuje takto 
orientovaný druh sociálnej 
práce už niekoľko rokov. Pre 
seniorov je výučba angličti-
ny a nemčiny zmysluplnou 
činnosťou, ktorá im okrem 
možnosti naberať nové ja-
zykové vedomosti poskytuje 
príležitosť stretávať sa s pria-
teľmi, ktorí majú podobné 
záujmy. 

Možnosť pre seniorov pri-
hlásiť sa na štúdium anglic-
kého a nemeckého jazyka 
je aktuálna. V prípade ang-
lického jazyka (AJ) sa opäť 
plánujú otvoriť dve triedy 
– jedna pre začiatočníkov a 
mierne pokročilých, druhá 
pre pokročilých. Vyučovanie 
skupiny pokročilých bude 
pravidelne v utorok od 13.15 
do 14.50 h a pre skupinu 
začiatočníkov od 15.00 do 
16.35 h v Dennom centre 
na Strečnianskej ul. 18. Zápis 
pre obidve skupiny AJ sa tu 
uskutoční v utorok 9. sep-
tembra o 13.15 h. 

Pokiaľ ide o vyučovanie ne-
meckého jazyka (NJ), takisto 
sa uvažuje o otvorení dvoch 
tried – jednej pre začiatoč-
níkov a mierne pokročilých, 
druhej pre pokročilých. Kur-
zy budú v priestoroch Klubu 
dôchodcov na Haanovej ul. 
8 vo štvrtok od 13.15 do 
14.50 h pre začiatočníkov a 
pre skupinu pokročilých od 
15.00 do 16.35 h. Zápis pre 
obidve skupiny NJ sa usku-
toční v Dennom centre na 
Haanovej ul. vo štvrtok 
11. septembra o 13.15 h.   

Ján Puchovský

„staršie“ ako priemer Sloven-
ska. Potvrdzuje to aj analýza z 
dielne Komunálneho výskum-
ného a poradenského centra, 
n. o., Piešťany. Uvádza sa v nej, 
že kým v rámci celého Sloven-
ska v roku 2010 tvorili občania 
65-roční a starší 12,38 percen-
ta obyvateľov, v Bratislave to 
bolo až 13,58 percenta. A kým 
index starnutia na Sloven-
sku predstavoval v tom čase 
81,01 %, v Bratislave to bolo 
109,86%. A trend starnutia po-
pulácie pokračuje.

„Národný projekt môže byť 
len vtedy národný, keď je pod-
chytené celé územie, a nielen 
jeho časť. A v Bratislave treba, 
aby bola podporená opatro-
vateľská služba,“ tvrdí pred-
seda regionálneho združenia 
bratislavských mestských čas-
tí, starosta Petržalky Vladimír 
Bajan, ktorý o tejto záležitosti 
mieni rokovať s kolegami z 
ostatných regionálnych zdru-

žení obcí a miest v kraji. Avi-
zoval, že v auguste sa  stretne 
so starostami z Pezinska, Po-
dunajska a zo Záhoria. 

Zásadné NIE povedalo re-
gionálne združenie aj v prí-
pade právnej analýzy z dielne 
bratislavského magistrátu, 
ktorá sa týka predchádzajú-
ceho písomného stanovis-
ka starostu mestskej časti v 
prípade schvaľovania nájmu 
nehnuteľnosti majetku v pria-
mej správe hlavného mesta. 
Analýza totiž dospela k záve-
ru, že primátor nemá povin-
nosť žiadať o predchádzajúci 
písomný súhlas starostu, resp. 
mestskej časti, ak ide o nájom 
nehnuteľného majetku v pria-
mej správe hlavného mesta a 
mestské zastupiteľstvo môže 
schvaľovať návrh na uzatvo-
renie nájmu takéhoto ma-
jetku bez predchádzajúceho 
písomného stanoviska staros-
tu dotknutej mestskej časti. 

Regionálne združenie takúto 
fi lozofi u odmieta.

„Mesto je verejnoprávna kor-
porácia, nie súkromná osoba,“ 
oponuje Vladimír Bajan. „Preto 
je veľmi dôležité, aby orgány 
Bratislavy a orgány mestských 
častí postupovali napríklad 
aj pri nakladaní s majetkom 
Bratislavy vo vzájomnej súčin-
nosti a so znalosťou miestnych 
pomerov. Napokon, mestské 
časti najlepšie poznajú potreby 
konkrétnych území.“ Prítomní 
starostovia podporili Bajanov 
názor, že vydávanie predbež-
ných stanovísk mestských častí 
by bolo vhodné zakomponovať 
do štatútu hlavného mesta, aby 
nebol dôvod na ich spochyb-
ňovanie. O návrhu magistrátu 
mienia bratislavskí starostovia 
rokovať s primátorom v sep-
tembri.

Alžbeta Klesnilová,
tlačová tajomníčka 

RZ MČ BA

Po jarnom a jesennom čistení, počas ktorého sme mohli nepotrebný odpad hodiť do veľ-
kokapacitných kontajnerov, po zbere elektroodpadu či škodlivého odpadu ponúka Petr-
žalka svojim obyvateľom ďalší projekt z oblasti životného prostredia a jeho ochrany. Ide 
o projekt Renviro, ktorého cieľom je zber a triedenie PET � iaš takým spôsobom, ktorý vyhovuje 
obyvateľom a zároveň maximalizuje výhody, ktoré prináša recyklácia. 

Pre PET fľašu predstavuje re-
cyklácia „ďalší život”, čím do-

chádza k šetreniu zdrojov a suro-
vín. Špecializovaný  zber PET � iaš 
zefektívňuje triedenie a zame-
dzuje znečisteniu od iných látok, 
akými sú napríklad chemikálie, 
ktoré recykláciu znemožňujú.

Projekt sa zakladá na spo-
lupráci zmluvného partnera 
- spoločnosti Renviro s. r. o. so 
správcami bytových domov a 
vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov prostredníctvom ich 
zástupcov.

Obyvatelia bytových do-
mov, resp. bytové domy, ktoré 

o tento projekt prejavia záu-
jem, budú pravidelne dostávať 
vrecia na zber, ktoré naplnené 
v dohodnutý deň vyzdvihnú 
pracovníci Renvira z priestorov 
domu. Účelom interiérového 
systém zberu je zamedzenie 
hromadenia PET � iaš v okolí 
domov. Za každú tonu vyzbie-
raných PET � iaš odmení spo-
ločnosť bytový dom � nančnou 
sumou formou príspevku do 
fondu prevádzky, údržby a 
opráv. 

Veríme, že spôsob dohody a 
úzkej spolupráce priamo s oby-
vateľmi prinesie okrem iného 

na stránke www.renviro.sk, ale-
bo na telefónnom čísle 0908 
120 850. (upr)

(tod)

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ.  TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765

S T U D I O  B E L L A N I
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ.  TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765

Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy zásadne odmieta národ-
ný projekt Podpora opatrovateľskej služby v podobe, ktorá sa k bratislavskému regiónu stavia 
macošsky. Starostovia mestských častí Bratislavy sa na tomto stanovisku zhodli na júnovom 
rokovaní regionálneho združenia. Zároveň vyjadrili presvedčenie, že Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR je povinné nájsť riešenie pre bratislavský región.

viac zodpovednosti k svojmu 
okoliu aj zo strany samotných 
Petržalčanov.

Viac o projekte sa dozviete 

Národný projekt fi nan-
covaný z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu 
má výrazne pomôcť zabez-
pečovaniu opatrovateľskej 
služby, na ktorú občania často 
doplácajú nemalé sumy. Jeho 
cieľom je zvýšiť dostupnosť 
opatrovateľskej služby v regió-
noch a umožniť občanom 
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ako aj občanom 
s nepriaznivým zdravotným 
stavom a seniorom zotrvať vo 
svojej rodine a komunite s ná-
ležitou odbornou pomocou. 
Z pohľadu bratislavských sta-
rostov, ale aj predstaviteľov 
Združenia miest a obcí Slo-
venska, má však tento projekt 
vážnu chybu krásy – uskutoč-
ňovať sa má po celom Sloven-
sku s výnimkou bratislavského 
regiónu.

Ak odhliadneme od ostat-
ných troch okresov kraja, 
minimálne hlavné mesto je 
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W W W . B G S F M . S K

BLOKOVÝ GR ANT PRE MVO A PODPORU PARTNERSTIE V ŠVA JČIARSKO -SLOVENSKE J SPOLUPR ÁCE
REALIZUJE NADÁCIA EKOPOLIS

V SPOLUPRÁCI  S  PAR TNERMI NADÁCIOU SOCIA A K ARPATSKOU NADÁCIOU

Slovenská
republika

Na projekte sa � nančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.
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Denne 
6 – 22 h

Miesto pre 
vaše hravé 
a zdravé 
nákupy
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Konečne 

S Í D L I S K O

Učitelia a Slovenské 
národné povstanie
Tento rok si pripomíname viacero 
významných slovenských, ale aj 
svetových udalostí - 70. výročie 
Slovenského národného povsta-
nia, vyvrcholenie protifašistického 
odboja, či 70. výročie od ukonče-
nia druhej svetovej vojny. Múzeum 
školstva a pedagogiky na Hálovej 
16 (prístavba budovy SPŠE) sa pre-
to rozhodlo upriamiť pozornosť na 
tieto témy a poukázať na jednu z 
významných oblastí života spo-
ločnosti – školstvo, vzdelanosť a 
výchovu. 

Výstavu Slovenskí učitelia v odbo-
ji a Slovenskom národnom povsta-
ní sme pripravovali počas letných 
mesiacov. Návštevníkom múzea 
priblížuje osudy slovenských uči-
teľov v protifašistickom odboji a 
školstvo v rokoch 1939-1945. Ďalej 
sa bližšie zoznámia s historickými 
udalosťami druhej svetovej vojny, 
spoločensko-politickým vývojom 
na Slovensku po roku 1939, a s 
udalosťami Slovenského národné-
ho povstania. Najväčšia pozornosť 
je venovaná školstvu, výchove a 
vzdelávaniu v období rokov 1939-
1945 na Slovensku. Súčasťou vý-
stavy bude exponovaná autentická 
trieda a mnoho archívnych škol-
ských dokumentov. 

(k)

Keď si spomeniem na prvý deň v škôlke, neverím že odvtedy 
prešlo už toľko času. Zo začiatku uplakané tváričky detí, ktoré sa 
mamičiek držali ako kliešť, sa zo dňa na deň menili na vysmiate 
a šťastné detičky, ktoré sa denne tešili do škôlky, na svojich ka-
marátov, pani učiteľky a bohatý program. Teraz sú to veľké deti 
so sebavedomím a  štrbavým úsmevom, ktoré sa tešia do školy, 
a ktoré určite  nikdy nezabudnú na úžasné zážitky a krásne chví-
le strávené v škôlke. 

Škôlka, na ktorú nezabudneme

Za detičky i za rodičov 
končiacich Včielok by 

som chcela veľmi poďakovať: 
Pani riaditeľke Erike Pušká-
rovej, ktorá sa obklopila skve-
lými ľuďmi a nakazila ich 
svojím optimizmom a pra-
covným nadšením. Svojim 
malým zverencom sa snažila 
spríjemniť pestrým progra-
mom každý jeden škôlkarský 
deň.  Vďaka pani učiteľkám 
Jitke, Jarke, Ivetke a Deniske, 

bádateľmi, historikmi, pes-
tovateľmi, cukrármi, detek-
tívmi, spisovateľmi, zodpo-
vednými účastníkmi cestnej 
premávky či jazdcami na ko-
ňoch. Vštepili im lásku k prí-
rode mnohými výletmi, lás-
ku ku knihám, naučili úcte k 
ostatným ľudom,  vzbudili v 
nich záujem o históriu a oko-
litý svet a hlavne, vždy vedeli 
odpovedať na všetky detské 
všetečné otázky. Nezane-

dbali  ani telesnú schránku 
našich detí, mnohé sa  nau-
čili plávať, korčuľovať či ly-
žovať práve vďaka nim.

Veľká vďaka patrí pani 
Majke a Vlastičkám, kto-
ré detičky takto familiárne 
volali. Starali sa o poriadok 
a čistotu škôlky a tým aj o 
bezpečnosť našich pokla-
dov. Vždy boli pravou ru-
kou každej učiteľky, pomá-
hali detičkám s obliekaním, 
kým ich prstíky ešte neboli 
také zručné. Nikdy nešetri-
li úsmevom, milým slovom 
či pohladením. Veľké ďaku-
jem patrí aj kuchárkam, kto-
ré vždy s láskou pripravovali 
chutné a zdravé pokrmy pre 
prieberčivé  jazýčky našich 
detí. A napriek tomu, že aj 
maminky sú dobré kuchár-
ky, tak určite sa každá z nás 
musela popasovať s infor-
máciou, „že teta kuchárka 
to varí lepšie“. 

Pre detičky aj nás rodi-
čov bolo veľkým potešením 
zdieľať s vami tie štyri krás-
ne roky. Prešiel len mesiac 
prázdnin a my môžeme po-
vedať, že nám budete veľmi 
chýbať. 

Prajeme veľa síl, nadše-
nia  a energie do ďalšej vašej 
krásnej a záslužnej práce. 

Za všetkých rodičov a deti 
Michaela a Laurika Szabóové 

ktoré našich drobcov spre-
vádzali počas škôlkarskych 
liet. 

Obrovské ďakujem patrí 
učiteľkám Janke Oswaldovej 
a Ingrid Fedákovej, ktoré bo-
li triednymi učiteľkami na-
šich ratolestí posledné dva 
roky a interaktívnou formou 
ich pripravovali na ich ďal-
ší životný krôčik – vstup do 
školy. Detičky sa vďaka nim 
stali malými dobrodruhmi, 

Zbierajú knihy pre rómske deti 
Janka Halušková sa s knihou 

Rozprávkové počítanie, kto-
rú dostala pred pár rokmi pod 
stromček, lúčila pomerne ľahko. 
„Páčila sa mi, ale je pre prvá-
kov. A ja už idem do štvrtej trie-
dy,“ vysvetlila. Jej dvojča Veroni-
ka doniesla do Centra voľného 
času (CVČ) na Gessayovej ulici 
Nemčinu pre najmenších. Tiež 
už splnila svoje poslanie v rodine 
Haluškovcov. Martinovi Masné-
mu musel pomôcť otec, lebo so 
14 knihami by si sám neporadil. 
Jednoducho to bola ťarcha nad 
jeho fyzické sily. „Medzi nimi 
boli dve, ktoré mi venoval krst-
ný ocino, ale aj tak som ich daro-
val,“ priznal sa chlapec.

Na policiach centra bolo v po-
lovici júla už okolo 600 zozbie-
raných kníh – encyklopédiami 
počnúc a rozprávkami končiac. 
Prázdninujúce deti si z nich číta-
li a s vedúcimi Jašidielne či Len-

nosti rozpoznávať predsudky, 
diskutujeme o diskriminácii 
a ľudských právach,“ priblíži-
la Katarína Búliková, riaditeľka 
CVČ. Predpokladá, že rovnaké 
témy detskí darcovia rozobera-
jú aj so susedmi, príbuznými 
a známymi, keď sa k nim vybe-
rú pýtať knihy pre neznámych 
rovesníkov z Košického kraja. 
„Aby sa im aspoň trochu priblí-
žili, do každej knihy dajú vlast-
noručne vyrobenú záložku. Sú 
na nich rôzne motívy a tiež 
osobné pozdravy pozostávajú-
ce z pár slov,“ doplnila Búliková. 
Dôležitá bude koncovka pro-
jektu, za ktorým stojí pracov-
níčka CVČ Magda Peková: Aby 
z týchto kníh mal kto ich adre-
sátom čítať, či už to bude v ko-
munitných centrách, školách 
alebo iných detských zariade-
niach. Postarať sa o to musia už 
na východe Slovenska.

Vyše 400 detí v 13-týždňo-
vých turnusoch denných tá-
borov sa okrem tohto projektu 
stará o zvieratká, získavajú re-
meselné a výtvarné zručnos-
ti v tvorivých dielňach. Okrem 
toho boli v Plaveckej akadémii 
na Šustekovej, termálnom kú-
palisku v Dunajskej Strede, po-
zreli si Vodné dielo Gabčíkovo. 
Slnečné počasie im umožnilo 
športovať v prírode. Nezabud-
nuteľná ostane návšteva televí-
zie JOJ a osobné stretnutie so 
známym moderátorom Jánom 
Mečiarom a veľa iných spoloč-
ných zážitkov. 

Centrum voľného času už te-

tilkova – to sú názvy denných 
táborov – obsah rozobrali. Ho-
voria pritom o dobre a zle, ne-
dostatku a bohatstve, spravod-
livosti a neprávosti, vyvyšovaní 
sa a ponižovaní. Učia sa tiež po-
rovnávať a nachádzať rozdie-
ly. Napríklad medzi ľuďmi žijú-
cimi v Bratislave a dedinách v 
Spišskonovoveskom okrese. Je 
tam početné rómske obyvateľ-
stvo prebývajúce aj v osadách, 
v domcoch zbitých z dosák a ku-
sov plechu. Práve sem totiž ma-
jú knihy putovať. 

„Zbierku detských kníh sme 
rozbehli v spolupráci s Úra-
dom splnomocnenca úradu 
vlády SR pre rómske komuni-
ty v Spišskej Novej Vsi v má-
ji a potrvá do konca septem-
bra. Logicky do nej zapájame 
aj školákov, ktorí u nás trá-
via prázdniny. Vedieme ich 
pritom k tolerancii, schop-

raz pozýva Petržalčanov na Deň 
otvorených dverí 6. septembra. 
Bude sa tu dať zapísať do krúž-
kov pre škôlkarov i školákov. 
Spomeňme napr. keramický, 
počítačový, pohybový, tanečný, 
vodácky, turistický, rybársky, 
maľovanie na hodváb, vitráž 
Tiff any, šitie handrových bábik, 
točenie na hrnčiarskom kruhu, 
paličkovnie, tkanie... Zvyčaj-
ne ich tu otvárajú okolo 60, no 
ich počet sa môže aj zdvojnáso-
biť. Záleží od predstáv a záujmu 
detí a rodičov. Zápis potrvá do 
15. 9., viac sa dozviete na www.
cvcgessayova.eu.

text a foto: Alena Kopřivová 
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IPčko.sk – 
internetová poradňapre mladých

Pred pár dňami bol pokle-
paný základný kameň vý-
stavby modernej plavárne 
v Petržalke. Tento projekt je 
významný z viacerých hľa-
dísk: po rokoch ide o jednu z 
najvýraznejších investičných 
akcií realizovaných zo strany 
samosprávy, financovanie 
výstavby prostredníctvom 

získaného bankového úveru je ukážkou dobrej finančnej kondície mestskej časti 
a samotné prevádzkovanie plavárne je dimenzované ako finančne neutrálne. Pro-
jekt výstavby plavárne je zároveň pekným príkladom spolupráce medzi mestskou 
časťou Petržalka a Bratislavským samosprávnym krajom, ktorú iniciovali a po celý 
čas aktívne podporovali predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS v Petržalke Ján 
Bučan a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za SDKÚ-DS Eduard Demel. 
Výsledkom úspešnej spolupráce je dotácia 500-tisíc eur zo strany BSK na výstavbu 
plavárne v tomto roku a rovnaká čiastka v roku budúcom. Petržalčania sa tak už 
čoskoro dočkajú 25-metrového plaveckého päťdráhového bazéna, detského ba-
zéna, vodného sveta v podobe zážitkového bazénu či saunového sveta

Spolupráca 
na regionálnej a miestnej úrovni 

sa oplatí 

Žijeme v uponáhľanej dobe,  
v ktorej sa veľký dôraz kla-

die na výkon a výsledok, pričom 
neúspech sa (takmer) neodpúš-
ťa. V snahe byť úspešní sa čoraz 
viac sústreďujeme na seba, pri-
čom často zabúdame na druhých  
a ich potreby. Takáto nepriaz-
nivá situácia, žiaľ, nie je ojedi-
nelá ani medzi tými najbližšími, 
teda medzi rodinou a jej členmi. 
Oslabené a niekedy dokonca až 
absentujúce sociálne vzťahy sú 
veľkým problémom pre každého 
z nás, no najviac sa týkajú predo-
všetkým detí a mladých ľudí. 
S nedostatočným sociálnym zá-
zemím sa často nedokážu sami 
vyrovnať, v dôsledku čoho sa 
môžu nechať zlákať na cestu rizi-
kového spôsobu života, prípadne 
sa uzavrú do seba, trpia úzkosťa-
mi, depresiami, či v najhoršom 
prípade až sebapoškodzujúcimi 
a samovražednými sklonmi. 
Práve pre nich tu je internetová 
poradňa IPčko.sk, ktorú zastre-

šuje občianske združenie Inštitút 
prijatia. 

Hlavným cieľom IPčka.sk je 
poskytovať priateľské sprevá-
dzanie formou psychologickej 
pomoci, sociálneho, právneho, 
ako aj osobnostno-rozvojového 
poradenstva každému, kto sa 
ocitol v ťažkej či na oko nezvlád-
nuteľnej situácii. Tieto činnosti 
zabezpečujú dobrovoľníci najmä 
z radu takzvaných pomáhajúcich 
profesií, predovšetkým psycho-
lógovia a sociálni pracovníci. 
Každý dobrovoľník prechádza 
akreditovaným vzdelávaním pod 
názvom Psychologická a sociál- 
na pomoc v krízových situá- 
ciách prostredníctvom internetu, 
vďaka ktorému je zabezpečená 
plná spôsobilosť pre poskytova-
nie pomoci na vysoko odbornej 
úrovni.

Za viac ako dva roky svojej 
existencie stihlo IPčko.sk po-
môcť veľkému množstvu mla- 
dých ľudí, ktorých počet dosiahol 

v súčasnosti úctyhodných 9-ti-
síc klientov. Poradenstvo pros- 
tredníctvom internetu má nie-
koľko dôležitých výhod. Inter-
net je masovým komunikačným 
prostriedkom, ktorý najčastejšie 
a najintenzívnejšie využívajú 
práve mladí ľudia. Väčšina od-
borníkov sa zhoduje na tom, 
že internet vytvára špecifické 
prostredie, v rámci ktorého do-
káže človek ľahšie prekonať svo-
je zábrany a nesmelosť, rovnako 
sa tak stáva otvorenejším a viac 
vyjadruje svoje pocity. Veľkou 
výhodou, ktorú IPčko.sk po-
skytuje, je anonymita. S dobro-
voľníkom možno komunikovať 
bez toho, aby ste mali strach z 
prezradenia vašej identity, ak si 
to neželáte. Medzi ďalšie výho-
dy patrí aj možnosť vybrať si zo 
zoznamu dobrovoľníkov toho 
vášho, ktorý sa vám na prvý 
pohľad takpovediac zapáči. Pre 
lepšie zorientovanie je pri kaž-
dom dobrovoľníkovi jeho struč-

ný profil, ktorý toto rozhodova-
nie uľahčuje.

Za nápadom pomáhať mladým 
ľuďom, ktorí sa ocitli v problema-
tickej situácii, stojí Marek Mad-
ro. Marek pre Petržalské noviny  
v krátkosti prezradil, ako sa v 
ňom táto myšlienka zrodila a čo 
ho k vybudovaniu tohto výni-
močného projektu motivovalo. 

„Myšlienka spustiť IPčko.sk 
vznikla na Orave pri realizácii 
nízkoprahového klubu COOL 
CLUB, ktorý som viedol. Často 
som sa stretával s tým, že mladí 
ľudia v problémoch nedokázali 
otvorene hovoriť o svojom pre-
žívaní. No na sociálnych sieťach 
tento problém nebol a na face-
booku som mal denne desiatky 
prosieb o pomoc od mladých,  

ktorými som sa stretával v klu-
be. Vedel som, že facebook nie je 
najvhodnejším miestom na hľa-
danie riešení a podporu, a tak 
som so svojimi priateľmi spus-
til bezpečný anonymný online 
priestor, kde sa snažíme prepájať 
priateľský prístup s odbornou 
pomocou. Je pre mňa fascinujú-
ce, že vďaka IPčku.sk sa stávame 
na chvíľu súčasťou tisícov príbe-
hov mladých, že toto stretnutie 
premieňa a mení životy.“

IPčko.sk poskytuje svoje od-
borné služby každodenne, v čase 
od 7. do 24. h. Viac informácií 
o projekte a samotnú porad-
ňu nájdete na webovej stránke 
www.ipcko.sk.

Michal Chudík
foto:  ipcko.sk

M O D R Á  J E  D O B R Á 

Ján Bučan, 34 rokov
poslanec MČ Petržalka

Eduard Demel, 32 rokov
poslanec BSK za Petržalku
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V nasledujúcich riadkoch nebude reč o tom, čo podaktorým 
po prečítaní titulku okamžite prišlo na um ako prvé. Pôjde 
totiž o texty v novinách a hovorené slovo v rozhlase a tele-
vízii. Obísť však nemožno ani prejavy milovaných čelných 
predstaviteľov.

Dve minúty a dosť!

A prečo teraz píšem 
práve o tom? Istý pán 

sa ma totiž nedávno spý-
tal, z akého dôvodu uve-
rejňujem len samé krátke 
veci. Možno aj vás bude 
zaujímať, čo som mu vte-
dy povedal.

Jednoducho, niekto je 
na šprinty, iný na desať 
kilákov. Okrem toho si 
myslím, že ak človek nie-
čo zmysluplné nedokáže 
vypotiť na desiatich riad-
koch, nebude mu stačiť 
ani sto. V novinárskej pra-
xi je na to príkladov haba-
dej. Nejde však o víťazstvo 
novinára na danej vzdiale-
nosti, úplne najlepšie je, ak 
je tým skutočným víťazom 
čitateľ. (Až som sa zľakol, 
aká myšlienka to len tak 
vyletela!)

Niektoré rádiá si robi-
li prieskum, po akom čase 
záujem ľudí o danú tému 
začína slabnúť. Podľa via-
cerých zistení sú to zhru-
ba dve minúty počúvania. 
Lenže, čo? Do dvoch mi-
nút je to dobré a potom už 

a záverečný dokument 
sme sa pokúsili vtrepať 
na dve novinové strany. 
Technický redaktor kúzlil, 
chlapi v tlačiarni tiež, no aj 
tak sme museli vyhodiť asi 
tridsať riadkov. Na druhý 
deň sme tŕpli. A nič. Asi to 
nikto nečítal.

Generálny tajomník ÚV 
KSČ a tiež prezident Čes-
koslovenskej a zároveň 
aj socialistickej republiky 
Gustáv Husák každono-
voročne v osemdesiatych 
rokoch minulého storo-
čia ľuďom sľuboval kraj-
šie zajtrajšky tak, aby sa 
to vošlo na jednu novino-
vú stranu. Aj s jeho veľkou 
fotografiou. Prvého januá-
ra mu vždy na stole kvitol 
orgován. Nám nie.

Do tretice americký 
prezident Lyndon B. John-
son. Do úradu nastúpil na 
druhý deň po zavraždení 
Johna F. Kennedyho v no-
vembri 1963, pretože bol 
viceprezidentom. Známy 
bol okrem iného i tým, že 
aj v bazéne mu na hladine 

plával telefón. Istý popu-
lárny redaktor prestížnych 
novín s ním urobil ce-
lostranový rozhovor. Keď 
sa ten rozhovor v novi-
nách objavil, volal, čo naň 
prezident hovorí. A John-
son odpovedal: „Prečítal 
som len titulok. Myslím si, 
že ani ľudia viac nečítali.“

V novinách sa občas na 
vážne koncipovaných stra-
nách vyskytnú aj skutočné 
kuriozity. Jednou z nich  
v šesťdesiatych rokoch 
uplynulého storočia cel-
kom iste bola recenzia ro-
mánu z leteckého prostre-
dia, nazvaného Dovidenia 
Zem. Znela takto: Dovide-
nia Zem – zbohom román. 
A podpis autora recenzie. 
Ušetrili fúru priestoru.

Odhadom už uplynu-
li takmer dve minúty od 
chvíle, čo ste tento výtvor 
začali čítať. Musím teda  
v záujme veci končiť. Lú-
čim sa urýchlene otrepa-
ným zvolaním – Dočíta-
nia.

Oskar Král

nie? To, ako by ste poveda-
li, že husle sú lepší hudob-
ný nástroj ako basa, lebo 
tá dlhšie horí. Nech už je 
ako chce, aj naďalej sa tých 
kraťasov budem držať.  
A rád si prečítam dlh-
ší (dobrý) rozhovor či iný 
materiál od druhých.

A teraz zopár v podsta-
te zábavných konkrétností 
na danú tému. Na úvod sú 
v hre hneď traja preziden-
ti. Najskôr Fidel Castro, 
právnik, revolucionár, po-
litik, od roku 1959 až do 
roku 2008 všetko mož-
né vrátane pezidenta Ku-
by. Potom poslal politickú 
malú domov bratovi Raú-
lovi. Rád rečnil, jeho preja-
vy trvali osem aj desať ho-
dín. Hrôza. Predstavujem 
si, ako by sme to šialenstvo 
dostali do novín. Pri vte-
dajšom rozsahu asi na po-
kračovanie. Týždenné.

V roku 1975 sa v Hel-
sinkách konala Konferen-
cia o bezpečnosti a spolu-
práci v Európe. Mal som, 
ako sa hovorilo, službu  

Voľno? To si nemôžem dovoliť?!
Častá otázka počas letných dní. Bol si už na do-
volenke? Leto je spojené s tým, že sa plánujú 
voľné dni a ľudia odchádzajú do zahraničia, do 
hôr alebo na chatu. Naozaj však dokážu vypnúť 
svoje mobily a na týždeň či dva si nezapnúť svo-

ju pracovnú mailovú schránku?

V  súčasnosti, keď je veľký tlak 
na výkon a plnenie úloh, je 

naozaj náročné dokázať sa odre-
zať na nejaký čas od požiadaviek  
z práce alebo rodiny. Máme oba-
vu, že niečo nestihneme, alebo 
prídeme o zákazníka, alebo stra-
tíme s niekým vzťah, alebo sa 
stane niečo, čo bude mať potom 
katastrofálny dosah. Otázkou je, či 
to, čo sa reálne môže stať, je nao-
zaj také ohrozujúce, ako si myslí-

– vyriešené! Čo mi v hlave vytvára 
ďalšiu otázku. Nie je problémom 
vypnutia a venovania sa času iba 
sebe a svojmu súkromiu v tom, že 
máme obavu, že veci budú rieše-
né inak, ako si predstavujeme? Že 
zistíme, že aj iní vedia robiť tie naše 
úlohy? Alebo, že niektoré veci ani 
netreba toľko riešiť, a predsa sa 
podaria? 

Možno je letný čas a s ním 
spojené voľno, čas na prečistenie 

  Psychológia bližšie k vám

me. Či naša obava, že svet sa bez 
našej činnosti zosype, je naozaj 
taká skutočná. 

Ak ste si niekedy dovolili ísť 
do tohto rizika a naozaj sa vypli 
pre svet, určite ste zistili, že svet 
sa nezastavil a že dokonca ani 
problémy neprestali. Lenže stalo 
sa aj niečo ďalšie. Našu pracovnú 
rolu obsadili, čo znamená, že veci 
ktoré „horeli“ niekto zahasil. Spravil 
to síce po svojom, ale výsledok bol 

toho, koľko vecí robíme a ani ich 
robiť netreba, alebo koľko vecí by 
za nás mohol urobiť niekto iný a 
rovnako dobre. Samozrejme to ne-
znamená, že sme teraz menej po-
trební, alebo neschopní. Možno je 
to len príležitosť myslieť viac tímo-
vo a rozdeliť zodpovednosť medzi 
viacerých. Už len obyčajná doho-
da, že polievať kvety bude oddnes 
vaše dieťa, nám môže pomôcť 
mať 10 minúť zo dňa pre seba.  

A čo je na tom to najfascinujúcej-
šie, ak dohody rozdelenia zodpo-
vednosti budú dobre vytvorené, 
aj druhá strana bude spokojná, že 
má niečo nové na starosti a že my 
jej dávame tú dôveru, že to doká-
že. A dať najavo niekomu „verím ti!“,  
je ten najlepší spôsob ako pomôcť 
zlepšeniu vzťahov medzi nami.

Mgr. Lenka Zeleníková,
CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk

Útoky vtákov na ľudí sa množia,
úrad bude rokovať s ornitológmi
„Ján Dobšovič sa mýli. Nie je totiž pravda, 
že medzi útočiacimi vranami a ľuďmi ne-
došlo ku kontaktu,“ zareagovala Gabrie-
la Mezeiová na uverejnené konštatova-
nie tohto známeho zástupcu Slovenskej 
ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slo-
vensko v 13. čísle Petržalských novín.

„Pred pár týždňami som zachraňovala jež-
ka, ktorého tento krkavcovitý vták ďobal do 
zadnej labky. Vzápätí sa pustila aj do mňa,“ 
opisuje svoj prvý nepríjemný kontakt s ope-
rencom. Vtedy ešte netušila, aký hororový 
zážitok ju čaká o niekoľko dní. „V podvečer 
som sa vybrala popri bývalej Autoškole na 
Wolkrovej ul. na pravidelnú prechádzku so 
svojím psíkom. Z ničoho nič naň zaútočila 
jedna vrana a keď som sa ju snažila odo-
hnať, spustila sa na mňa druhá. Zobákom 
ma ďobla do pleca a hlavy. Napokon som 
zutekala, no mať tak slabšie srdce, mohol  
z toho byť infarkt,“ uvádza ešte vždy rozru-
šená žena. Odvtedy ju vraj zachváti panika 
vždy, keď začuje krákanie. „Neviem si pred-
staviť, ako by na mojom mieste dopadlo 
12- či 14-ročné dieťa vodiace svojho psíka,“ 
uzatvára G. Mezeiová. Svoj zážitok tlmočila 
oddeleniu životného prostredia petržalské-
ho miestneho úradu a ornitológom. 
Ing. Ladislav Milincký z miestnej samosprávy 
nám prisľúbil zvolať pracovné stretnutie za 
účasti odbornej verejnosti z oblasti ornitoló-
gie. Cieľom bude venovať sa nepriaznivým 
skúsenostiam obyvateľov sídliska z napáda-
nia vtákmi. Verejnosť o prijatých záveroch 
budeme informovať.

(aká)
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Reagujem na článok v rubrike 
Sídlisko o možnosti poskyt-
nutí finančných prostriedkov 
na odstránenie grafitov, čo 
sa nás prirodzene týka. Náš 
dom bol grafitmi dokaličený 
zo všetkých strán.

Náš predseda združenia 
vlastníkov bytov doručil 
správcovi noviny, v ktorých 
je informácia, že mesto po-
skytuje na odstránenie gra-
fitov finančný príspevok. Na 
tento účel mesto vyčlenilo 
zhruba 50 000 €. Zároveň ho 
predseda vyzval, aby o tento 
príspevok menom vlastníkov 
96 bytov v dome Furdekova 2 
mestský úrad požiadal.

Správca nás následne in-
formoval, že dostal od ma-
gistrátu tlačivo na vyplnenie 
žiadosti o príspevok. O jeho 
výške vraj rozhodne neskôr. 
Doteraz sa však nič neudialo. 

Uvítali sme ústretovosť 
hlavného mesta, ktoré v rám-
ci poslaneckých priorít vyčle-
nilo finančné prostriedky na 
odstránenie nechutných čar-
bancov po stenách domov 
na celom území Bratislavy. O 
to viac nás nemilo prekvapilo, 
že náš správca o tento príspe-
vok nepožiadal.  

Ako Petržalské noviny do-
kladovali, dali sme odstrániť 
grafity, keď sme navyše obo-
hatili fasádu domu o ume-
lecké motívy pozoruhodným 
spôsobom, ktoré obdivovali 
takmer všetci okoloidúci. 
Dňa 23. 4. 2014 sme dielo 
spolu so správcom prevzali. 
Petržalské noviny túto sku-
točnosť pohotovo zdoku-
mentovali článkom Odvážna 
a originálna Furdekova. Úhra-
da nákladov za túto zákazku 
išla, samozrejme, z peňazí 
vlastníkov bytov. Nebola to 
lacná záležitosť, a preto prí-
spevok zo strany mesta by 
sme určite privítali. Žiaľ, nie 
je to jediná výčitka, ktorú ad-
resujeme nášmu správcovi. 
Už viackrát sme sa presved-
čili, že sa musíme viac spo-
liehať na seba ako na nášho 
správcu.

 (ek)

Správca 
peniaze 
nechce?

Sme hrdí na naše Námestie republiky?
Pri potulkách naším hlavným mestom a jeho mestskými časťami 
môže človek naďabiť na rôzne unikáty. Jeden si dovolím opísať  
a unikát to určite je, no veď posúďte sami. 

Obvykle sa nad názvami 
ulíc vôbec nepozasta-

vujem, ale poviem na rovinu, 
že toto ma pobavilo, pretože 
nazvať jednu z najotrasnejších 
plôch v Petržalke Námestím 
republiky je asi vtip.

Obvykle sa vo svete, aspoň 
u našich asi menej „vtipne“ 
založených bratov Čechov, 
Námestím republiky po-
menúvajú priestranstvá pri-
najmenšom reprezentatívne-
ho charakteru. Možno je to  
z národnej hrdosti a uvedome-

zriaďujú ležovisko a smetis-
ko. A ešte polorozbitý (hoci 
viackrát rekonštruovaný) 
„skejt“ park. Hrdé to Námes-
tie republiky. 

Tým vôbec nechcem pou-
kazovať na nič iné len na to, 
že aj pri takej banálnej veci, 
akou je rozhodovanie o ná-
zve ulíc, námestí či verejných 
priestranstiev je potrebné aj 
trošku uvažovať. Núka sa však 
aj zákerná otázka. Je to zámer 
a človek po hlbšom zamysle-
ní má nájsť skrytý zmysel, či 
nebodaj zakódovanú paralelu 
vzťahujúcu sa na obraz roz-
položenia nášho štátu, mesta 
a spoločnosti ako takej? 

 Petržalčan Stano 

losti, alebo len skrátka vďaka 
obyčajnej logike. V našom 
hlavnom meste sa však dejú 
veci, nad ktorými zostáva 
rozum stáť a toto je len ma-
linká perlička z mora perál, 
ktoré sa tu dejú a vyskytujú. 
Námestie republiky v Brati-
slave – Petržalke je označené 
železnou tyčou zapichnutou 
do zeme s nastoknutým ná-
zvom námestia. Človek sa 
následne môže pokochať lá-
nom vyprahnutej a smetím 
a psími výkalmi ozdobenej 

trávy, rozbitým chodníkom, 
kanálovou šachtou, resp. 
šachtami, či na slnku sa vy-
hrievajúcimi podgurážený-
mi bezdomovcami, ktorí si 
z predmetnej plochy spravili 
obľúbenú piknikovú zónu. 
Jedinou ako tak zaujímavou 
kulisou sa môže s prižmúre-
ním oka javiť akurát kame-
ninový či betónový pokus  
o umenie, ktorá však pad-
la do oka už spomínaným 
bezdomovcom a s radosťou 
si pod priľahlými stromami 

Draždiak má dve tváre   
Som rozhorčená, keď pri behaní okolo Veľkého Draždiaka míňam kopy 
smetí po neporiadnych rekreantoch. 

Na  jednej strane vidno, 
že sa o brehy a po-

riadok niekto stará, lebo sú 
tu koše, ktoré pravidelne vy-
prázdňujú, a poriadok. Žiaľ, 
nie je to tak po celom obvode 
jazera. Akoby mal Draždiak 
priveľa pánov, ktorí sa nie v 
rovnakej miere oň starajú. 
Často bežím so zodvihnutou 
plastovou alebo sklenenou 
fľašou, naposledy aj s ružo-
vou prasknutou nafukovač-
kou, ktorú ktosi nechal voľne 
pohodenú v lese, a odhodím 
pri dome do kontajnerov. Na 
potvrdenie svojich slov pri-

pájam fotografiu skvostnej 
skládky, ktorá sa vyníma pri 
vstupe do lesa z Antolskej 
a pri plote hotela.  Nemám 
slov.

Chcela by som apelovať a 
požiadať všetkých návštev-
níkov jazera, aby si svoje 
objemné odpadky brali so 

sebou, ak je smetný kôš už 
plný. Tiež pastové fľaše by 
mohli pred vyhodením mini-
málne stlačiť, ak už nie zobrať 
zo sebou a vyhodiť do sepa-
rovaného odpadu pri svojom 
bydlisku. 

Je nefér jazero využiť pre 
seba na rekreáciu a potom tam 

zanechať po sebe smetisko. 
To je tiež také slovenské. 
Obdivujeme, ako je čisto 
v iných krajinách, a sami 
robíme neporiadok u nás. 
Nespoliehajme sa stále, že 
niekto to urobí za nás a bude 
čisto. Snažme sa o to sami. 
Odvďačme sa jazeru  a lesí-
ku, že nám poskytli priestor 
na oddych a osvieženie a ne-
znečisťujme ich.

 Beáta Koreňová
foto:  autorka

funkcie a významu pre životné 
prostredie v danom priestore 
a možné ohrozovanie bez-
prostredného okolia” navrhli 
strom vyrúbať. Uznali, že vŕba 
je už naozaj v zlom stave, má 
vo svojom kmeni dve veľké 
dutiny. 

Začalo sa teda správne ko-
nanie v zmysle zákona. Do ko-
nania sa prihlásili okrem iných 
aj zástupcovia Petržalského 
okrašľovacieho spolku, ktorí sa 
síce na obhliadke nezúčastnili, 
ale žiadali, aby sa strom nevy-

Ani ochranári by to nemuseli preháňať rúbal. Hoci petržalský úrad 
prisľúbil, že sa bude snažiť 
vydať rozhodnutie čo najskôr, 
pretože podľa odborných ná-
zorov je strom naozaj nebez-
pečný, nešťastiu sa už nedalo 
predísť. 

Kým Petržalský okrášľova-
cí spolok bojoval za zhnitý 
strom, prvý lejak odkmasol 
kus chorej vŕby a jej konáre 
spadli na autá. Zatiaľ je po-
škodený len majetok. Čakajú 
ochranári, kým sa strom ne-
vyvalí napríklad na deti?

Petržalčan Peter
foto: autor

Keď som podal na petržalský 
miestny úrad oznámenie, 

že vŕba na Ambroseho ulici 

ohrozuje ľudí aj majetok, od-
borníci z úradu „po posúdení 
aktuálneho stavu stromu, jeho 
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Kam kráčaš 
Petržalčan?

A J  T U  S O M  P E T R Ž A L Č A N

Milá Redakcia Petržalských novín,
Chcela by som sa s Vami podeliť, nakoľko mám rada Vašu 
rubriku Aj tu som Petržalčan, s fotkou z dovolenky vo 
Francúzsku, odkiaľ som sa vrátila len pred pár dňami.
Fotka je z Avignonu, v pozadí pápežský palác.

S pozdravom, Ing. Jaroslava Variová

Pozdrav z Thajska 
s fotogra� ou nám 

do redakcie poslala
čitateľka Lucia

Milá Redakcia Petržalských novín,

So synom Jakubom sme cez prázdniny navštívili hlavné 
mesto Európy Brusel. Pri prechádzke v známom parku Mini-
Europe sme sa odfotografovali pred kópiou Modrého kosto-
líka, ktorý od r. 2006 reprezentuje Slovensko a jeho hlavné 
mesto aj vďake zásluhe vtedajšieho predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja Vladimíra Bajana.

Stála čitateľka Danka

So synom Jakubom sme cez prázdniny navštívili hlavné 

Aj v Turecku som bola Petržalčanka.
Vaša pravidelná čitateľka

Aj v Turecku som bola Petržalčanka.

Štadión Maracana 
v brazílskom Riu deJaneiro.

Čitateľ PN

Štadión Maracana 

 Pokračovanie z 1. strany

Niekde inde, na iných 
miestach, v iných mes-

tách, na námestiach, štadió-
noch, v múzeách, v chrámoch 
a kostoloch, na plážach, kop-
coch a vrcholoch, na olym-
piádach, kadejakých maj-
strovstvách sveta či na iných 
významných, ale aj menej vý-
znamných udalostiach, ba aj 
v tých najobyčajnejších dňoch 
si niekto konkrétny, určitý, pre 
iných v prostredí však ano-
nymný, neznámy - prehodí cez 
plecia pončo (odkiaľ si nezná-
my-neznáma - z Peru, Čile či 

Argentíny?), oveje sa ohnivo-
červeným vejárom a vykročí 
v rytme fl amenca (žeby už 
skutočná, neliterárna a neo-
perná Andalúzanka Carmen?), 
aby sa identifi koval. Prezradil, 
prezentoval, predstavil, kto je, 
odkiaľ a prečo je tu. Práve tu. 
V nespočítateľnom dave sa ne-
známi skupinovo oddeľujú a 
rôznia zelenými, žltými, fi alo-
vými a inými farebnými „krej-
zy“ parochňami, maľujú si tváre 
vo farbách štátnych vlajok, na 
líca, čelá si vtlačia znaky štátov, 
akoby sa chystali na vojnovú 

výpravu, aby sa stali známymi. 
(Našťastie nie je to žiadna ak-
tuálna východná Ukrajina, ani 
blízkovýchodná Gaza.) Čo a 
ako sa predvádzajú, kričia, tešia 
i smútia, nie je to proti životu, 
ale oslava života. To najpri-
rodzenejšie mierové fande-
nie, individuálne a kolektívne 
emócie.

Ľudia vychádzajú zo svojho 
malého sveta a vchádzajú do 
veľkého. Takže to známe: Quo 
vadis - Kam kráčaš… Oni si 
však svoj svet svojsky berú so 
sebou a pripomínajú si ho na 

Španielsko.                                            Eva Henterová Elba.               ĽubomírŠpanielsko.                                            Eva Henterová
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Čínsky múr.                               Manželia z Petržalky

Na prázdninách v Miami.                                                                                       Aj tu sme  PetržalčaniaOddych počas splavu, Česko.                                                  Ctibor

Z cyklotúry do Prahy ešte jedna spoločná fotogra� a 
pre Petržalské noviny

Viliam Fischer a Vladimír Bajan

ďalekých a cudzích cestách. 
Ako tí naši - z Petržalky. Keď 
sme pred tromi rokmi uverej-
nili v Petržalských novinách 
prvú snímku, kde sa Petržalské 
noviny stali sprostredkovate-
ľom, komunikátorom a mos-
tom medzi našou krajinou 
a cudzinou, netušili sme, že 

Petržalčania si pribalia do ces-
tovných tašiek a kufrov, že za-
ložia medzi osobné a intímne 
veci akurát vaše-naše noviny. 
Že ony budú svojráznym ces-
tovným pasom, originálnym 
dokladom miestno-mestskej 
totožnosti - kto sú a odkiaľ 
prichádzajú. Tak ako si ich 

pred sebou roztvorili - Jaro, 
majúc za sebou Veľký čínsky 
múr, Andrej a Kristína stoja-
ci v mraze na Aljaške, Soňa 
v rozhorúčenom rímskom 
Koloseu, Ľubo z Gerceno-
vej ul. s partiou cyklistov na 
ostrove Elba, Ivana na Kube, 
Julo na slávnom štadióne 
Maracana v brazílskom Riu 
a iní Petržalčania - v Gib-
raltári, Kodani, Kambodži, 
v Tolede, Paríži, Londýne 
a inde a inde… PN si vzali 
aj na cesty po Slovensku, na 
návraty do svojich rodísk - 

Kysúc, Oravy, Gemera, Spi-
ša, Šariša. Že aj tu, síce ešte 
na rodnom, sú už Petržalča-
nia… Prečo je to tak, to už 
necháme na každom z nich. 
Nemožno zovšeobecniť, ani
zvýnimočniť. Boli by to 
len pokusy, hádanie. Každé 
ďalšie tušenia by mohli len 
oslabiť to silné a vnútorné - 
petržalské. Preto radšej uve-
rejňujeme aj v týchto Pe-
tržalských novinách to, čo 
sme do redakcie od vás, Pe-
tržalčanov, dostali.

redakcia PN Aljaška.             Andy a KristínaAljaška.             Andy a Kristína

Sydney                           VladkaV lanovke na Chopok.          Gabika so Silviou
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skúmavý, hĺbavý, viac do seba, 
ako od seba. Neplytvá slova-
mi, ani citmi, dôverou. Tak, 
ako je odvážny a na ceste ris-
kuje, vo vzťahoch k ľuďom je 
mimoriadne opatrný. Preto si 
cením, že naša spolupráca trvá 
siedmy rok. 

Keď sa pýtali jeho špurto-
vého konkurenta Marka 
Cavendisha, aby charakte-
rizoval Petra Sagana, od-
povedal stručne, že Sagana 
nemožno zaradiť nikam, 
lebo on je - Sagan... teda 

osobitý fenomén. Ako ho 
vnímaš ty, jeho pravá i ľavá 
ruka? 

 Že má talent od Boha... Ale 
to už vedia mnohí, len sa ne-
vedia dohodnúť, či je fenomé-
nom raz za 50 či 100 rokov... 
Áno, Peter je iný. Má v sebe 
niečo, čo mal vynikajúci futba-
lista Peter Dubovský, s ktorým 
som sa poznal dôverne. Čo 
mali Karol Jokl či Laco Petráš. 
Ale aj Jožo Golonka. Že prídu 
na pľac, začnú hrať, pretekať 
a sú na rozdiel od iných - iní. 
Neopakovateľní. Čo sa nedá 

Začnime od konca. Takmer 
tri desiatky rokov si aktív-
ne novinárčil v redakci-
ách Športu, Smeny, Nového 
Času. Videl si hrať svetové 
kluby, svetových hráčov, bol 
si na svetových štadiónoch. 
Jedného dňa si so všetkým se-
kol, nechal tak. Dôvod? 

 Znepáčila sa mi žurnalisti-
ka. Nie novinárčina, lebo to je 
rozdiel. Už som nechcel pôso-
biť v žurnalistike, ktorá člove-
ka, aj výborných športovcov, 
ktorí získali medaily, preslá-
vili krajinu - ľudsky znevažu-
je. Ako novinár som sa vždy 
snažil priniesť z podujatí, zo 
života športovcov zaujímavos-
ti, áno, aj „pikošky“, ale nie za 
každú cenu a pochybnej hod-
noty. Asi tak: aj bulvár musí 
mať svoju mieru, svoje medze. 
Na Slovensku prestal mať a 
nemá doteraz ani jedno, ani 
druhé. Žiaľ, športová žurna-
listika nie je výnimkou. Neraz 
uráža, ponižuje, škandalizuje, 
vymýšľa si, zveličuje i priamo 
klame. Nechcel som byť ak-
tívnym ani pasívnym účastní-

kom tohto trendu. Takže som 
zatĺkol klinec.

Nie však celkom, ani nadlho. 
S médiami si naďalej tykáš. 
Síce z druhej strany, nie kto 
sa pýta, ale odpovedá. Cyk-
listický svet ťa pozná ako 
mediálneho manažéra Petra 
Sagana. Ako ste sa k sebe do-
stali? 

 Keď som zabalil aktívnu no-
vinárčinu, reku, skúsim to ako 
športový a mediálny manažér. 
Skontaktoval som sa s jednou 
púchovskou agentúrou, podni-
kateľmi, ktorí vyhľadávali špor-
tové talenty, manažovali ich. 
Mládež mi bola vždy blízka, 
roky som o nej písal v Športe. 
Takže sme si vytypovali 14 - 15 
športovcov, napr. atlétku Maťu 
Hrašnovú, plavkyňu Denisu 
Smolenovú, nádejných tenis-
tov - Horanského a Škamlovú 
a jedného dňa prišiel aj osem-
násťročný horský cyklista Pe-
ter Sagan zo Žiliny. Bol už síce 
juniorským majstrom sveta, 
ale mal som problém dostať 
o ňom pár riadkov do novín. 

Doslova som žobronil po re-
dakciách. Tie nezaujímali mla-
dí nádejní športovci, chceli ho-
tové a veľké hviezdy. A chceli 
to „žurnalisti“, ktorí nepoznali 
poriadne žiadne slovenské 
kluby, ich funkcionárov, ktorí 
v živote neboli na štadiónoch 
v Stropkove, Svidníku, ba tí 
bratislavskí ani v Banskej Bys-
trici, ale sa hrnuli do Londýna 
na Wembley či do Milána na 
San Siro. Škoda, že sa aj táto 
púchovská agentúrno-talento-
vá epizóda po dvoch rokoch 
skončila. 

Dôvod? 
 Stačí, ak uvediem - na Slo-

vensku je to tak? Až mi jed-
ného dňa zavolal Peter Sagan. 
Či by sme sa spolu nestretli... 
Bol už v talianskom profi  tíme 
Liquigas. A mal dvadsať. Po-
známe sa, vieme o sebe, či by 
som ho teda marketingovo a 
mediálne zastupoval. Prečo 
nie, rád. Veľmi som si vážil 
jeho dôveru, Peter si k sebe 
poľahky nikoho nepúšťa. Nie 
že by bol odmeraný, je skôr 

V Petržalke mi chýba 
futbalová omša
Kedy a kde sa táto nezvyčajná omša celebrovala? 
Zvyčajne v nedeľu, o pol jedenástej predpoludím. 
A nie je to tak dávno - na pravom brehu Dunaja 
na štadióne Artmedie pri Starom moste. 
Štadión už neexistuje a most sa, našťastie, 
„len“ rekonštruuje. Ešteže ten Dunaj 
neúnavne a spoľahlivo naďalej tečie... 
Nie náhodne práve takto začíname 
rozhovor so skvelým 
športovým novinárom, 
Petržalčanom, Jozefom Korbelom. 
On je totiž autorom výroku 
o futbalovej omši.
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natrénovať, nadrilovať, okop-
čiť po niekom inom. Naopak, 
sú nositeľmi nového. Kde sa 
prejavuje ozajstná, nenapodo-
biteľná osobnosť. Oni sa ne-
trápia pri hre, výkone, oni sa 
tešia, zabávajú, vymýšľajú, aj 
provokujú. Keď ich to nebaví, 
nechajú to tak. Veď tak, ako sa 
orientuje v pelotóne Peter, sa 
nedá naučiť, okopírovať. Nie je 
tzv. ďalekosiahly typ, nadlho a 
doďaleka, veľmi sa nezaujíma o 
to, čo bude o týždeň, mesiac, ba 
neraz ani zajtra. Je práve v kon-
krétnom čase, na konkrétnom 
kilometri, toľko pred cieľom. 
Jeho prednosť je v okamžitých 
rozhodnutiach, má všade oči, 
vie naakumulovať bez pomoci 
iných ohromnú energiu, silu, 
prejaviť ju. Peter je súťaživý typ. 
A najmä víťazný. Ak by sme 
hrali o guľôčky, chcel by ich 
mať čo najviac. Keď má čo i len 
chvíľu voľna, hľadá posilňovňu, 
tréning. Je pracovitý, vytrvalý, 
ide až na hranu. Je adrenalínový 
typ. Ale neznáša druhé a štvrté 
miesto, to sa až trápi. Tohto-
ročná Tour de France bola 
toho dôkazom. Nemal radosť 
v očiach. To podstatné však je, 
že má v sebe ohromnú pokoru, 
skromnosť. Výchova v rodine, 
pocit rodinnej súdržnosti - má 
štyroch súrodencov - je u neho 
mimoriadne pevný. Je nábo-
žensky založený. Pred každou 
etapou mu otec urobí na čelo 
krížik... 

Nezabudol si ešte na niečo?
 Ale áno, to som si nechal na-

koniec. Že je zábavný, hoci by 
to malo byť v rozpore s jeho zá-
dumčivou povahou, introver-
nosťou. Zrejme potrebuje svoje 
emócie dostať von zo seba. Vy-
mýšľa, ako vniesť do monotón-
nosti etáp veselosť, povestná je 
jeho jazda na zadnom kolese 
alebo vo víťaznej etape - čo a 
koho napodobniť. Práve pre 
jeho voľnosť, hravosť, nekon-
venčnosť ho majú radi priaz-
nivci cyklistiky na celom svete. 
Hovorí sa o saganománii. 

Peter Sagan je síce Žilinčan, 
ale aj tak trochu, najmä tvo-
jím pričinením, Petržalčan. 

 Už druhý rok si prišiel na 
náš dunajský breh zabicyklovať 
po Petržalke. A v petržalskom 
pelotóne bolo s ním dvetisíc 
cyklistov - amatérov. Uvažova-
li sme nad tým, ako Petra pred-

staviť aj Slovensku, veď je celý 
rok na iných, cudzích cestách. 
Že by sa patrilo mať športovo-
spoločenské akcie, na ktorých 
by ho poznali aj inak ako toho, 
čo sedí na bicykli. Agentúra sa 
rozhodla pre jeho rodnú Žili-
nu a našu Petržalku. Peter rád 
prichádza do Petržalky a Petr-
žalka sa teší na Petra a z Petra. 
Tak sme to chceli, tak to je. 

Cestuješ po svete, prechádzaš 
desiatkami, stovkami miest. 
Čo by si z nich najradšej vzal 
a priniesol, ak by sa to dalo, 
do našej Petržalky?

 Som stále, mysľou i dušou 
športový novinár. A šport je 
voľný čas, relax, zábava, spo-
ločenská atmosféra. Preto hes-
lovite. Také niečo, čo máme 
my, teda zeleň a voľný priestor 
popri Chorvátskom ramene 
vyzerá v iných mestách inak. 
Nebehajú tam, ako u nás, 
zväčša psy a občas ešte neja-
kí rekreanti, ale sú to miesta 
s množstvom malých ihrísk, 
stánkov, odpočívadiel, minia-
túrnych zábavných areálov. 
Najmä - je tam veľa ľudí, naj-
viac detí, mládeže. Že by sme 
to v Petržalke nechceli, nedo-
kázali? Ďalej - parkovanie. Čo s 
ním? V Petržalských novinách 
som čítal, že vlastníci bytov 
v blízkosti ich panelákov od-
mietajú parkovacie domy. Ale 
mestá na západ od nás majú v 
takých lokalitách, ako je naša, 
petržalská, práve tie parko-
vacie domy. Síce najmä pod 
zemou, ale aj nad ňou. Preto 
to, čo je v Petržalke každý pod-
večer a noc, tam nevidno. Ne-
parkuje sa pred vchodmi, ani 
na chodníkoch, vôbec nie na 
tráve. Viem, ťažko porovnávať, 
tam išlo o dlhodobý a postup-
ný proces automobilizácie, u 
nás to „buchlo“ zo dňa na deň. 
Bez prípravy, bez potrebnej 
infraštruktúry. Keď som už pri 
autách, potom aj pri cestách. 
Zdá sa, že už v Rakúsku majú 
iný asfalt ako my... Asi majú 
lepších odborníkov, zrejme sa 
tam neklame, možno i nekrad-
ne. Preto majú cesty vo Švaj-
čiarsku, Francúzsku i Nemec-
ku, a nie tankodromy ako my. 

Videl si tiež mnohé športo-
viská... 

 A rôzne, pre všetkých, tiež 
pre výkonnostnú špičku. Srd-
ce ma bolí, ako v Bratislave, 

Váš profil:
 výučný list / stredoškolské vzdelanie    
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teda aj v Petržalke, ubúdajú, 
priam miznú. Ba aj tie, ktoré 
ešte sú, napr. ihriská pri ško-
lách, pustnú, chátrajú. Bežec-
ké dráhy v dezolátnom stave, 
namiesto trávy len trsy a hru-
dy zeme, hrdzavé futbalové 
bránky. Nie sme schopní udr-
žiavať to, čo sa v inom čase a 
režime vybudovalo, postavi-
lo... Ako si potom môžeme 
trúfať ešte na niečo nové? Ak 
predsa niečo nové, potom je 
to len ako vzácna a chránená 
lastovička. Vnútrobloky me-
dzi domami sú urbanistickou 
pýchou Petržalky. Krásne 
voľné priestory pre ľudí, prí-
roda na voľný čas, rekreačné 
aktivity. V niektorých sú rôz-
ne športové areály na basket-
bal, volejbal, tenis. Niečo z 
toho sa rekonštruuje, niečo 
stále čaká, iné sa možno ani 
nedočká. No neodpustím si 
to vrcholové. Spoločenské, 
kultovné a atraktívne. 

Pokiaľ ide o športovú slávu, 
Petržalka - to bol najmä fut-
bal. 

 V Petržalke mi chýba fut-
balová omša. Nedeľná, do-
poludňajšia, v chráme pri 
Starom moste. Na štadióne 
Artmedie. Zánikom klubu 
zanikla aj známa petržalská 
atmosféra. Petržalke chýba, 
cítiť to, vidieť to. Nebudem 
sa rýpať v tom, kto má viac či 
menej masla na hlave za stav 

a pád, kto mal a má aké úmys-
ly s atraktívnou lokalitou, ale 
aby Petržalke, počtom obyva-
teľov akoby tretiemu najväč-
šiemu mestu na Slovensku 
chýbala najvyššia futbalová 
liga, ba zdá sa, že z hľadiska 
pokračujúcich dôsledkov už 
aj futbal ako taký - to je sila! 
To je faul, po ktorom sa ťažko 
rozchodí... 

Zhováral sa Rudolf Gallo 
foto: archív J. Korbela a archív

R O Z H O V O R / I N Z E R C I A
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Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
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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

Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16, Bratislava 851 04
0905 864 457  |  sekretariat@vsemvs.sk

Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v  Bratislave, ktorej vláda SR udelila štátny súhlas na 
pôsobenie, uskutočnuje vzdelávanie v akreditovaných študijných 
programoch. V  akademickom roku 2014/2015 ponúka VŠEMvs 
akreditované bakalárske a magisterské študijné programy 
v dennej a externej forme štúdia.

Akreditované BAKALÁRSKE študijné programy (1. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch

Akreditované MAGISTERSKÉ študijné programy (2. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania

Absolventi VŠEMvs sa uplatnia v oblastiach:
 štátnej správy a samosprávy  verejného sektora
 štruktúrach Európskej únie  regionálneho rozvoja
 krízového manažmentu  manažmentu podniku               
 v podnikateľskom prostredí
 na úseku krízového riadenia
 bezpečnosti štátu a obyvateľstva

Študujte na našej VYSOKEJ ŠKOLE
bez prijímacích skúšok,

lepšie sa uplatníte v praxi!

www.vsemvs.skstudijne@vsemvs.sk

Fitnessland, Rovniankova 15
www.� tness-land.sk 

V ponuke: • 30 min zdravotná masáž chrbta a šije
  • 60 min celotelová masáž
  • 30 min masáž rúk alebo nôh
  • 20 min masáž šije

N o v i n k a 
MASÁŽE už od 8 €

objednávky na tel. č.: 0915525462

I N Z E R C I A

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte  0905 410 802
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Prvé poviedky som napísala 
ešte na základnej škole, kde mi 
aj prvú uverejnili v školskom 
časopise, keď som mala 13 ro-
kov. Potom prišla stredná škola 
a iné záujmy, denné štúdium na 
vysokej škole a popritom den-
ná práca letušky. O štvrtej ráno 
som vyrážala na letisko, letela 
do Zürichu a potom do školy 
na cvičenia, večer zas do Mní-
chova. Ten sen vo mne kdesi 
stále tkvel a neprestávala som 
o ňom rozprávať. Myslela som 
si však, že spisovateľom sa u 
nás môže stať len starý bradatý 
pán. Jedného dňa však objavili 
naše vydavateľstvá aj sloven-
ské spisovateľky. Veľmi som 
sa potešila a hneď som poslala 
jeden môj rukopis rovno do 
dvoch vydavateľstiev a obe ho 
chceli vydať... Do zásuvky som 
písala už 6 rokov a to bol môj 
tretí dokončený román. Bol o 
vzťahoch, a keďže mal úspech, 
aj ďalšie som písala podobným 
štýlom. Myslím si, že spisovate-
lia píšu aj o tom, čo radi čítajú. 
Ja som mala rada aj knihy Joy 
Fieldingovej – kde okrem vzťa-
hov, v ktorých sa máme my, 
ženy, tendenciu vŕtať, bolo aj 
napätie a to som sa pokúsila do 
mojich kníh dostať. 
Kto pozná, ako vyzerá deň 
viceprimátorky a manželky 
ministra či aktuálne europo-
slanca? To by asi náš klebetný 
svet zaujalo...

Mám pocit, že som vo vod-
nom víre, ktorý ma vtiahol do 
seba pred štyrmi rokmi a ešte 
stále nevypľul. Občas sa mi zdá, 
že sa zadusím a potom rých-
lo kopem nohami, aby som sa 
vynorila niekde na povrchu as-
poň na chvíľku. Úprimne, mám 
pocit, že nezvládam všetko, čo 

by som mala a chcela. Ale už sa 
nad tým nejako extra nevzru-
šujem, jednoducho, beriem to 
dočasne ako obdobie, ktoré 
raz skončí, a to už zanedlho. 
Ako ten chlapec, čo okopával 
vinohrad a aby sa mu nezdala 
tá práca taká nekonečná, tak si 
vždy hodil čiapku dopredu a na 
dohľad s tým, že musí kopať len 
potiaľ. Aj ja som sa vždy snažila 
prežiť deň týmto štýlom. 
Máte upratovačku, kuchárku, 
opatrovateľku?
Upratovačku nemám, zastávam 
názor, že treba zapojiť deti, a 
keďže ich mám štyri, mám dosť 
rúk. Tak sme vyrastali aj my. 
Naše deti majú služby rozpísa-
né na chladničke. Občas som z 
toho dosť na nervy, keď jedné-
ho syna presviedčam, aby pri 
vysávaní odtiahol aj škatuľu s 
hračkami, a druhému zas stále 
pripomínať, že prach sa utiera 
aj pod vecami... A ostatné veci 
riešime rôzne – rodičovské, le- 
kári a oblečenie zostáva na 
mne, keďže manžel je ešte viac 
zaneprázdnený, do škôlky a zo 
škôlky vyberieme malú podľa 
dohody so synom, deťmi a ma-
mou, nákupy mi rieši moja zlatá 
mamka a na žehlenie a občas aj 
varenie som si našla skvelú pani 
Marku. Hoci žehlenie je moja 
najobľúbenejšia domáca práca. 
Opatrovateľku nepotrebujem, 
tí starší v prípade potreby malú 
Kláru postrážia, aj osprchujú, aj 
prečítajú rozprávku. 

Porodili ste päť detí, to tretie 
asi najťažšie – mŕtve, (udusilo 
sa pupočnou šnúrou). A jedno 
sa nenarodilo, lebo ste mali 
mimomaternicové tehoten-
stvo. Neobávali ste sa, čo sa 
môže stať pri ďalšom tehoten-
stve?

Mám pocit, že som vo vodnom víre
Krásna a múdra. Vzdelaná a pracovitá. Slovom a písmom ovláda štyri jazyky. Mama šty-
roch detí, viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy a manželka europoslanca (predtým 
aj ministra). Kto je tá žena? Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracovala 
ako letuška, moderátorka a redaktorka Slovenskej televízie. Autorka ženských románov 
a noviel s témou partnerských vzťahov súčasníkov. Debutovala prózou Chcem len tvoje 
dobro (2005), s ktorou zvíťazila v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut roka. Nasledo-
vali knihy Za to mi zaplatíš (2006), Pozri sa na seba (2007), Nepýtaj sa, kde som (2007), 
Ženy nášho rodu (2010) a knižiek pre deti Klára a mátohy (2012), Klára a iglu (2013), 
výberu z fejtónov Ide o život a o pár týždňov jej vyjde aj záverečný diel trilógie jej detské-
ho seriálu – Klára a Tity. Petra Nagyová Džerengová. 

To sú také intímne veci, o 
ktorých nerada rozprávam. Kto 
to zažil, vie, aký je to pocit, prísť 
aj o nenarodené dieťa... Mal to 
byť tretí chlapec a dodnes sa 
občas s deťmi o ňom rozprá-
vame, keďže s nimi riešim ot-
vorene všetky témy. Do života 
vždy niečo príde a niečo odí-
de... Keby sa narodil on, nemali 
by sme našu dcéru Lórinku. 
Keď ma po mimomaternico-
vom tehotenstve (ktoré prask-
lo) operovali, doktor užasol, že 
som to prežila. A či som sa bála 
ďalšieho tehotenstva? Myslím, 
že nie, brala som to tak, že som 
pripravená na všetko. 
Viem, že máte pekný vzťah so 
širšou rodinou. Mama je asi 
pre vás veľmi silný bod...

Mama je veľmi silná osob-
nosť, netrápia ju otázky, ani 
hľadanie odpovedí, vo všet-
kom má jasno, čo jej občas 
závidím. Ja som skôr ten več-
ný pochybovač a hľadač. Moji 
rodičia pre mňa veľmi veľa 
znamenajú, prisťahovali sa za 
mnou z Košíc a sú mi oporou 
a pevným bodom. Keď k nim 
prídem na návštevu, cítim 
tú istotu a bezpečie malého 
dieťaťa, a tiež bezpodmieneč-
nú lásku, že hocičo sa stane, 

majú ma radi. Dúfam, že raz 
to budem vedieť dať aj svojím 
deťom, keď budú dospelé. Otec 
sa nám veľmi venoval a vlastne 
preto používam jeho priezvisko 
– Džerenga. Celé detstvo nám 
rozprával vymyslené príbehy s 
tým, že keď bude na dôchodku, 
tak to napíše, dnes mu stačí vi-
dieť jeho priezvisko na mojich 
knihách. 
Zatiaľ sa priamo do literatúry 
dostali Ženy nášho rodu, kniž-
ka, ktorá vybočuje z radu. Po-
vedali ste, že túto knižku máte 
osobitne rada...

Áno, je to príbeh viacerých 
generácií, ktorý je aj o tom, že 
sa nedokážeme odstrihnúť od 
života našich predkov, či chce-
me, alebo nechceme. Nesieme v 
sebe ich osud a gény a je na nás, 
či s tým dokážeme niečo robiť, 
alebo nie. Hlavnými hrdinkami 
sú dve nevlastné sestry. Obe vy-
rastali bez otca, a obe s tým a so 
stigmatom nemanželských detí 
naložili inak. Je tam aj skutočný 
príbeh z našej rodiny, keď moji 
starí rodičia skrývali v pivnici 
židovskú rodinu. Aj keď našu 
rodinu to nejako neovplyvnilo, 
jednej z hlavných postáv v knihe 
to ovplyvní celý život... 

Gabriela Rothmayerová

V čitárni U Červeného raka 
ste otvorili leto. A zároveň 
prezradili, že máte rada jeseň, 
hmly, náladu typickú pre se-
verskú literatúru...

Ktovie, kde sa vo mne zro-
dila táto vášeň pre jeseň, hmlu, 
ale aj zimu a sneh. Už ako dieťa 
som hovorievala, že zo všetkých 
ročných období mám najradšej 
zimu. Okrem toho, že sa mi to 
spájalo s Vianocami, môžem 
dodatočne dedukovať, že to 
bolo aj pre pocit súdržnosti, či 
odkázanosti na seba, keď rodina 
trávila vnútri spolu viac času. 
Iste v tom bola aj vášeň pre číta-
nie, keď bolo viac času, nemuse-
la som pracovať na záhrade... 
Literárne zážitky vás ovplyv-
nili?

 Áno, jednoznačne. Ako dieťa 
som mala bohatú fantáziu a všet-
ko prečítané som hneď prenáša-
la aj do života. A tak, keď som 
čítala Lastovičky a Amazonky, 
tak sme sa premenili na skupi-
nu námorníkov, každý dostal 
funkciu, či už lodného kuchára  
alebo plavčíka a plavili sme sa na 
tajomný ostrov, kam sa síce dalo 
prebrodiť, keďže voda siahala po 
kolená, ale my sme išli plne na-
ložení na nafukovacom člnku.  
A keď som čítala Majster detek-
tív Kalle Blomsqvit, tak sme na 
ostrove zakopali poklad a kres-
lili tajné mapy, rozprávali tajnou 
rečou. Kdesi tam sa zrodila aj 
moja túžba – napísať čosi také, 
čo pohne vnútrom človeka, čo 
ho dojme, ovplyvní... 
Písať ste začali už ako man-
želka a mama. A rovno o cito- 
vých búrkach, nepochopení, 
zrade v spolužití. V duchu Tol-
stého odkazu: všetky manžel-
stvá sú si podobné, ale nešťast-
né je každé svojím spôsobom... 
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presunul do DK Zrkadlový 
háj. Aj keď už klub neexistuje, 
klubová činnosť zostala. „Tak 
sa nejako stalo, že som sa zase 
vrátila k deťom, k škôlkarom,“ 
hovorí spokojne. Práve pre 
nich organizuje rôznu krúž-
kovú činnosť a táto práca ju 
neuveriteľne napĺňa. A aké sú 
petržalské deti dnes? „Rovna-
ké ako ostatné. Veľmi na nich 
vidno, ako sa im venujú doma, 
ako v škôlke. A sú neuveriteľne 
tvorivé. Stačí im papier, vo-
dovky a nožnice, aby vytvori-
li krásne veci. Často sa aj my 
čudujeme, čo všetko dokážu 
spraviť, aká bohatá je detská 
fantázia.“ Okrem rôznych 
techník a zručností však deti 
učia aj to, aby sa nebáli prejaviť 
sa, že nikde nie je napísané, aká 
má byť čiara na výkrese, či akú 
farbu má mať tráva... A o tom, 
že sa tu deti cítia bezpečne a 
spokojne, svedčí aj fakt, že za 
pani Alicou a jej kolegyňami 
rady chodia aj mentálne zne-
výhodnené aj autistické deti. 

Okrem škôlkarov sa Alica 
Donthová venuje aj seniorom. 
„Tí najviac milujú tanečné po-
poludnia,“ prezrádza. „Ale pá-
čili sa im aj besedy o rôznych 
miestnych zvykoch,“ dodáva.

Málokto zrejme vie, že Ali-
ca Donthová v Petržalke pred 
15 rokmi založila čipkársky 
krúžok Okolok, ktorý stále 
funguje, kde sa túto techniku 
pod jej vedením naučili desiat-
ky žien.

Ako sa podľa nej Petržalka 
zmenila? „Skrásnela. Pane-
láky už nie sú len sivé, máme 
tu veľa zelene, pribúdajú ih-
riská, ja sa najviac teším na 
plaváreň. A aj dnešní tíne-
džeri akoby si Petržalku váži-
li viac ako tí spred tridsiatich, 
dvadsiatich rokov. Neničia ju, 
skôr naopak. Chcú, aby bola 
stále krajšia. Podľa mňa je to 
aj tým, že si rodičia uvedomi-
li, že nikomu sa nepáči, keď 
žije v zdevastovanom prostre-
dí,“ hovorí oduševnene pani 
Alica.

Prvých desať rokov praco-
vala v rôznych materských 

školách a potom sa jej začal 
plniť profesijný sen – byť sú-
časťou petržalskej kultúry. 
„Najskôr som robila na štátno-
politickom oddelení petržal-
ského Obvodného kultúrneho 
a spoločenského strediska. 
Trochu som sa toho názvu 

bála, ale keď som zistila, že 
mojou úlohou je organizovať 
kultúrne podujatia pri prí-
ležitosti rôznych politických, 
štátnych a historických výro-
čí, tak to bolo nakoniec fajn,“ 
spomína pani Alica.

Po revolúcii v kultúre zosta-
la. V Klube mládeže na Ges-
sayovej ulici, ktorý sa neskôr 

Úžasní speváci zo súboru 
Melódia prilákali množ-

stvo okoloidúcich, z ktorých 
sa okamžite stalo vďačné obe-
censtvo. A známe i menej zná-
me pesničky, ale najmä krásne 
hlasy spojili na pár chvíľ aj ľudí, 
ktorí sa dovtedy nikdy nevideli.

Rovnako Petržalčanov zblíži-
lo aj frisbee. Ruku na srdce, kto  
z vás vie, že to nie je len rekreač-
né hádzanie si plastovým tanie-
rom, ale aj celkom vážny šport  
s podobnými pravidlami, aké 
má golf? Tiež treba trafiť do 
cieľa, v tomto prípade tanierom 
do vymedzeného priestoru. Evi-

dentne to nevedelo ani veľa Pe-
tržalčanov, ale radi si to vyskúšali. 
S náradím a technikou ochotne 
pomohol Juraj „Chorche“ Turan 
z OZ Ultimate, ktorý to naučil 
mnohých piknikujúcich. 

Na prvý raz sa nás síce ne-
stretlo veľa, ale tí, ktorí prišli, boli 
spokojní. Najmä preto, že sme 
niečo robili spolu – spievali, 
hrali sa, alebo len tak relaxovali 
a prizerali sa. A to bol a je náš 
cieľ. Aby sme sa viac spoznávali, 
aby sme sa viac stretávali a ro-
bili niečo spolu. Aby sme cítili, 
že sme Petržalčania a že nám je  
v Petržalke dobre.

Povzbudení prvým pikni-
kom, rozhodli sme sa zorgani-
zovať aj druhý. Teraz už vo veľ-
korysejšom štýle. Zaspievame 

si country, naučíme sa tancovať 
moderné tance, zacvičíme si, 
opäť si zahráme frisbee a kin-
ball, zistíme, že aj veda vie byť 
zábavná. Aký by to bol však pik-
nik bez občerstvenia? Kto príde, 

nebude odkázaný len na svoje 
zásoby. Dostane guláš aj niečo 
slané či sladké na zahryznutie. 
Druhý Petržalský piknik sa zač- 
ne v sobotu 6. septembra opäť 
o 14. hodine.

Tešíme sa, ako sa spolu zaba-
víme!

Redakcia

Prvý Petržalský piknik sa vydaril

Osobnosť Petržalky - Alica Donthová 

Jej srdce patrí deťom  
Hoci nie je rodená Petržalčanka, dnes by Petržalku nemenila za nič 
na svete. Do Bratislavy prišla z východného Slovenska za manželom.  
A keď sa v roku 1982 nasťahovali do Petržalky, jej radosť z nového bytu 
bola taká veľká, že jej neprekážalo ani blato namiesto ciest a nefungu-
júci výťah. „Ale, veď tým sme si prešli všetci,“ hovorí dnes s úsmevom 
Alica Donthová, tohtoročná Osobnosť Petržalky. 

A čo jej tu, naopak, chýba? 
„Materské školy, a najmä jas-
le. Keďže pracujem so škôlkar-
mi, týka sa ma to nejako viac. 
A viac zábavy. Taká tančiareň 
by sa nám tu zišla... No a uví-
tala by som väčšiu spoluprácu 
firiem, ktoré v Petržalke síd-
lia, a Petržalčanov. Aby sa ne-
trieštili sily a financie, ale aby 
sa robili spoločné podujatia, 
napr. na MDD, Mikuláša či 
na Vianoce. Niečo sa už zača-
lo podujatím Na palube jed-
norožca, len by to chcelo ešte 
rozšíriť. Určite by to prispelo 
aj k väčšej petržalskej spolu-
patričnosti a prilákalo by to  
k nám aj iných Bratislavča-
nov,“ dodáva na záver. A pre-
zradila ešte jedno želanie – aby 
sme nezabúdali na históriu, na 
ktorú je Petržalka bohatá, aby 
sme o nej s deťmi hovorili, aby 
sme ju nejakou atraktívnou  
a zábavnou formou stále mlá-
deži pripomínali. Veď bez mi-
nulosti niet budúcnosti.

(sv)
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ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom 
„zelenej linky“ 02/63 820 158. Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

 prijíma 
nových pacientov

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

VINÁRSTVO BALOUN 
VÁS SRDEČNE POZÝVA DO NOVOOTVORENEJ 
VINOTÉKY, NA PRAVÉ MORAVSKÉ VÍNA

Nájdete nás na Gessayovej ul. č.11 v Petržalke.
Otváracia doba: pondelok až piatok od 10. do18. hod.
 v sobotu od 9. do 12. hod.

Inzerát je zároveň kupón na 1dcl vína zdarma!

Hlavný partner Partneri Mediálni partneriOrganizátori

Stredovek
pri Dunaji

O Ž I V E N Á  H I S T Ó R I A  R Y T I E R S K Y C H  R Á D O V

Pod záštitou starostu mestskej časti Petržalka Vladimíra Bajana

BOS stredovek pri Dunaji INZ 210x130.indd   1 15.8.2014   20:15

Pre� nancovanie starých 
i nových vozidiel 

pre všetkých. 

www.grande� nance.com
0919 230 155

Štrudľové cesto 
bez tuku a konzervantov

burek, štrúdle makové, 
tvarohové, jablkové.

Domáca chut
BIO

Gessayova 33, Bratislava-Petržalka 
info: 0948 066 444

PR
ED

Á
M

 L
A

CN
O

 PC
 IN

TE
L 

CE
LE

RO
N

, E
 3

40
0@

2,
6 

G
H

z, 
1,

96
 G

B 
RA

M
, 

60
 G

B 
+ 

90
 G

b 
= 

15
0 

G
B 

pa
m

äť
. K

lá
ve

sn
ic

a,
 

m
on

ito
r, 

slú
ch

ad
la

, v
id

eo
ka

m
er

a,
 W

i� 
 m

o-
du

l. C
en

a:
 2

00
 €

 (p
ôv

od
ná

 c
en

a 
50

0 
€)

In
fo

: 0
90

5 
27

3 
41

4



20 • 22. 8. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYP O R A D Ň A

Čo s bezpodielovým spoluvlastníctvom?
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné. 

Bývam 15 rokov v byte s manželom a spoločným 14-ročným synom. Byt patrí manželovi 
asi dva roky, získal ho darom od rodičov. V priebehu tých dvoch rokov sme robili v byte 

rôzne úpravy a investovali sme doň. Manžel je nezamestnaný invalidný dôchodca, ja pra-
cujem na plný úväzok. Chcela by som podať žiadosť o bezpodielové spoluvlastníctvo, na-

koľko manžel nemá väčšiu snahu sa zamestnať. Keď mu dôjdu financie (najčastejšie na al-
kohol) musím mu dať z rozpočtu určeného na celú rodinu. Vyhráža sa, že ma vyhodí z bytu, 

alebo mi narobí dlhy tým, že si zoberie pôžičky, ktoré on samozrejme z malého  dôchodku 
nebude schopný splácať. Takisto sa vyhráža, že za mojej neprítomnosti rozpredá zariade-

nie v byte vrátane mojich osobných vecí a cenností. Neviem, ako mám čo najefektívnejšie 
postupovať, ak sa chcem v čo najkratšom čase dočkať rozhodnutia súdu v môj prospech, 

respektíve ako dlho to celé môže trvať. Čo v prípade, ak by sa manžel k súdnemu pojednáva-
niu odmietol dostaviť? Ak by sme sa rozviedli a po rozvode sa chceli majetkovo vysporiadať 

nie dohodou (pretože sa nevieme dohodnúť), mala by som nárok iba na polovicu zariadenia v byte nadobudnutého 
počas trvania manželstva, ktorého kúpu viem dokázať  záručným listom? 

Silvia H. (gmail.com)

Bezpodielové spoluvlastníc-
tvo je špecifické tým, že 

môže vzniknúť len medzi man-
želmi, vzniká uzavretím man-
želstva a jeho trvanie je dané 
trvaním manželstva. Zánik bez-
podielového spoluvlastníctva 
manželov je datovaný právo-
platným rozhodnutím súdu o 
rozvode manželstva.    

Otázka vysporiadania bez-
podielového spoluvlastníctva 
manželov po zániku manželstva 
rezonuje v tejto rubrike často. 
Pod vysporiadaním rozumieme 
rozdelenie nielen vecí, ktoré 
tvoria predmet bezpodielového 
spoluvlastníctva, ale aj celkové 
riešenie majetkových vzťahov 

medzi bývalými spoluvlastníkmi. 
Patria sem napríklad aj pohľadáv-
ky a dlhy, ktoré vznikli za trvania 
manželstva. Ako vyplýva z usta-
novenia § 143 zákona č. 40/1964 
Zb. - Občiansky zákonník - v plat-
nom znení (ďalej len „Obč. zák.“) 
v bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov je všetko, čo môže 
byť predmetom vlastníctva a čo 
nadobudol niektorý z manželov 
za trvania manželstva (do okru-
hu nadobudnutých vecí patrí aj 
sporenie, spoločný účet a ďalšie 
finančné náležitosti), s výnim-
kou vecí získaných dedičstvom 
alebo darom. Okrem dedičstva 
a darov do bezpodielového spo-
luvlastníctva nepatria veci, ktoré 

podľa svojej povahy slúžia osob-
nej potrebe alebo výkonu povo-
lania len jednému z manželov a 
nepatria ani veci, vydané podľa 
predpisov o reštitúcii majetku 
jednému z manželov, ktorý mal 
vydanú vec vo vlastníctve pred 
uzavretím manželstva, alebo 
ktorému bola vec vydaná ako 
právnemu nástupcovi pôvod-
ného vlastníka. Pri vysporiadaní 
bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov sa vychádza 
z toho, že podiely oboch man-
želov sú rovnaké, a teda každý 
z nich môže požadovať uhradiť 
to, čo zo svojho vynaložil na 
spoločný majetok, ale aj nahra-
diť čo sa zo spoločného majetku 

vynaložilo na jeho ostatný ma-
jetok. Samozrejme, v nemalej 
miere sa prihliada aj na potreby 
maloletých detí, ako sa každý z 
manželov staral o rodinu aj na 
to, ako sa zaslúžil o nadobudnu-
tie a udržanie spoločných vecí. 
K vysporiadaniu bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov 
môže dôjsť dohodou, súdnym 
rozhodnutím alebo uplynutím 
doby. Ak sa manželia nedo-
hodnú, koná vo veci na návrh 
niektorého z nich súd, čo by bol 
asi aj Váš prípad.  

Nakoľko z formulácie otázky 
nie je znateľné, akú žiadosť o 
bezpodielové spoluvlastníctvo 
chcete na súd podať, predpo-

kladám, že ste mali na mysli ná-
vrh na zrušenie bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov. 
Občiansky zákonník taxatívne 
vymedzuje prípady, kedy počas 
trvania manželstva môžu  man-
želia formou notárskej zápisnice 
upraviť obojstranné majetkové 
pomery, dohodou modifikovať 
rozsah, prípadne obsah BSM. V 
zmysle ustanovenia § 148 ods.2 
zo závažných dôvodov (naprí-
klad spomínaný alkoholizmus 
vášho manžela), najmä ak by 
ďalšie trvanie bezpodielového 
spoluvlastníctva odporovalo 
dobrým mravom, môže súd na 
návrh niektorého z manželov 
toto spoluvlastníctvo zrušiť aj 
za trvania manželstva. Závaž-
nosť dôvodov skúma súd v ko-
naní, v tomto prípade dohoda 
manželov nie je možná. Dĺžka 
súdneho konania závisí od via-
cerých faktorov. Na Okresnom 
súde Bratislava V bola v roku 
2013 priemerná dĺžka súdneho 
konania v občianskoprávnych 
veciach takmer 11 mesiacov 
(10,77). V prípade, ak sa predvo-
laný nedostaví na pojednávanie 
a svoju neúčasť neospravedlní, 
môže ho súd dať predviesť.

Vo Vašej záležitosti odpo-
rúčam využiť právnu pomoc 
advokátskej kancelárie, ktorá 
Vám po preverení relevantných 
okolností kauzy navrhne opti-
málne riešenie. 

Je pravda, sebakriticky sa vy-
znáva pisateľka vo svojom 

maile, že občas, najmä teraz cez 
leto, suším bielizeň na našom 
balkóne. Stane sa, že pri väčšom 
praní plachta nepatrne prevísa a 
susede o poschodie nižšie to pre-
káža, vraj čo mám čo sušiť nad jej 
bytom, že ona nie je povinná sa 
dívať na moje handry. Ako pisa-
teľka zdôraznila, ona má v spore 
pravdu a pýta sa, aký paragraf je 
na fiflenu, ktorá čerstvo vypra-

ťou našich panelákových bývaní. 
Roky žijeme vedľa seba a nedo-
kážeme sa pozdraviť, drobné ma-
lichernosti zakladajú nevraživosť 
na dlhé roky, prieky od špáradiel v 
zámke po poškrabaný lak na aute 
a iné škodoradosti sa neraz stáva-
jú normou zla, prinášajúceho ďal-
šie protivenstvá. Psychológovia 
na margo susedských konfliktov 
splodených z menších či väčších 
schválností hovoria o určitej for-
me sebarealizácie či kompenzá-

cie vlastných trápení alebo život-
ných neúspechov. Keď tak vravia, 
asi na tom niečo bude. Faktom 
však zostáva, že spory, tie dedin-
ské alebo v tieni kulís mestských 
domov tu boli, sú tu a zrejme aj 
naďalej budú. Niektoré veci sveta 
majú svoj nemenný pohyb, ktorý 
nedokážeme ovplyvniť, pretože 
sme iba ľudia zabúdajúci, že nie 
je nič ľahšie, ako sa ocitnúť v kolo-
toči, z ktorého sa ťažko vystupuje. 
„Paragrafov na fiflenu“ by sa našlo 

Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

Pod jednou strechou
Paragrafy na fiflenu

nú bielizeň postriekala akýmsi 
lakom, a tak jej spôsobila škodu, 
lebo ani po druhom praní fľaky  
z plachty nechceli zmiznúť. Chce 
ju zažalovať na súde a získať fi-
nančnú satisfakciu za ujmu na 
dobrom mene, nakoľko bola po-
hanená vulgárnymi slovami pred 
vlastným bytom a obyvateľmi 
domu. 

Susedské vzťahy, ktoré či už 
chceme, alebo nechceme, sú 
neodmysliteľnou a trvalou súčas-

dosť (ale našla by ich aj „fiflena!“). 
Hľadať a chrániť si svoju pravdu a 
svoju spravodlivosť možno po-
mocou mestskej polície či štátnej 
polície, obce alebo súdov (ale 
hľadať tú svoju pravdu by mohla 
aj „fiflena!“). Dá sa ísť takou cestou, 
ale... lepšie chudé pokonanie, ako 
tučný proces viesť, vraví sloven-
ské príslovie. 

Tak veru, sila dobrého slova 
dokáže vyriešiť viac ako záľaha 
paragrafov.
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  Viete, že...

K R I M I

V Bratislavskom kraji za šesť mesiacov roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 2 779 prípadov trestného činu krádež 
(SR 11 236), na základe ktorých bolo vyšetrovaných 818 osôb (objasnenosť 26 %). Tak vraví § 212 Trestného zákona v súvis-
losti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až 
na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby  - až pätnásť rokov - je recidíva, značná škoda, čin 
spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, osobný motív, krízová 
situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.). O hanobení miesta posledného odpočinku hovorí § 365: Kto zničí, poškodí alebo 
zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo náhrobnú dosku, alebo zničí, alebo poškodí zariadenie pohrebiska 
alebo iného miesta posledného odpočinku, alebo kto sa na pohrebisku alebo inom mieste posledného odpočinku dopustí 
inej hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou pou-
žitie vyššie trestnej sadzby  - až päť rokov - je závažnejší spôsob konania, osobitný motív, značná škoda). Problémom je 
dokazovanie úmyslu hanobenia, polícia často klasifikuje odcudzenie častí hrobu ako krádež, resp. výtržníctvo (§ 364).

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na naj-
bližšom policajnom útvare, 
alebo na telefónnom čísle 158, 
prípadne na e-mail patranie 
@minv.sk. 

Popis osoby: nezistený.  
Na menovaného vydal  Okresný súd 
Bratislava III príkaz na zatknutie pre 
trestný čin sprenevery. 

Popis osoby: nezistený.  
Na menovaného vydal Okresný súd 
Trenčín príkaz na zatknutie pre trest-
ný čin zanedbania povinnej výživy.  

.

 
Popis osoby: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I  príkaz na zatknutie pre 
prečin útoku na verejného činiteľa. 

Popis osoby: je nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III  príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin podvodu. 

Marián
GAŠPARÍK
(40)
z Bratislavy 

Viliam
BALÁŽI
(37)
z Bratislavy 

Tomáš
ČAVOJSKÝ
(23)
z Bratislavy 

Jozef
HAVLÍK 
(44)
z Bratislavy

Krimifórum

Spevy podľa Kladiva
 Z policajného bloku

Nepoučiteľníi
Za nedovolenú výrobu omam-
ných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s ni- 
mi formou spolupáchateľstva 
si Jakub M. (19), Patrik Ž. (21)  
a Denis Ď. (19), všetci z Brati-
slavy, vyslúžili obvinenie a po-
byt za policajnými mrežami. 

Na Mamateyovej ulici ešte  
v apríli 2014 policajti pri do-
movej prehliadke zaistili 12 
dávok pervitínu a 41 jednora-
zových dávok marihuany, za 
čo v tom čase skončil Patrik Ž. 
vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetro-
vanie odhalilo, že Jakub M. od 
januára 2013 do januára 2014 
poskytoval pivničné priestory  
na Furdekovej ulici v Bratislave 
Patrikovi Ž., ktorý opakova-
ne, vo väčšom množstve a na 
rôznych miestach v Bratislave, 
nakupoval od nateraz nezná-
mych osôb marihuanu. Túto 
prechovával a spoločne z Deni-
som Ď. a Jakubom M. delili na 
menšie dávky. Patrik Ž. a Denis 
Ď. drogy odpredávali ďalej. Už  
v minulosti boli za drogovú 
trestnú činnosť odsúdení.

Buďte opatrní!
Nestaňte sa obeťou lúpeže. 
Vyhýbajte sa neosvetleným 
uliciam, parkom, pozor si 
dávajte aj v podchodoch.  
V nočných hodinách upred-
nostnite taxík, s taxikárom si 
dohodnite jeho odjazd, až 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Tak vyhlásil Kladivo, 
vlastným menom Alojz 

(20), vo svojich kruhoch 
známy to vzdelanec, ktorý 
z dôvodov hodných zreteľa 
nedoštudoval gymnázium v 
neďalekom hlavnom mes-
te. V danom prípade dôvod 
hodný zreteľa predstavoval 
mix činností zameraných na 
privlastňovanie si vecí jemu 
nepatriacich. Táto Bohu  
i svetskej vrchnosti nemilá 
činnosť rozkrútila kolotoč 
paragrafov, na konci ktorého 
sa črtala výmena nádejnej 
alma mater za slušne strá-
ženú štátnu ustanovizeň. 
Vyšlo mu to, ako dúfal. Iný-
mi slovami, milého Lojza za 
doterajšie krádeže súd ocenil 
iba podmienkou, predčasná 
rozlúčka so strednou školou 
však bola bonusom vyplýva-
júcim z vlastného rozhodnu-
tia.  

Do areálu jedného z mest- 

ských cintorínov ho nepri-
viedol rodinný nebožtík, ale 
nedostatok financií. Ako sa 
vyjadril v klube spriazne-
ných duší, insolventnosť sa 
žobráckou podporou v neza-
mestnanosti z jeho života ne-
vymaže. Vopred vyhliadnuté 
náhrobné tabule sa dajú spe-
ňažiť, vždy sa nájdu majstri, 
ktorí ju dokážu spracovať do 
novoty, dal reč s Igorom (24), 
motorizovaným to kolegom 
zo skupiny príležitostných 
nenechavcov. Rekognoskácia 
terénu pred niekoľkými dňa-
mi bola úspešná, a tak čakali 
len na chvíle plné radostných 
spevov, ktoré mali nastať po 
dobre vykonanej práci. Pred-
zvesťou očakávaného sa stal 
daždivý večer v znamení 
sliepňajúcich žiariviek ako 
vystrihnutý z nevydareného 
hororového filmu. Cez plot sa 
dostali šikovne, neboli žiad- 
ne padavky. Po krátkom čase 

mali demontovaný prvý ná-
hrobný kameň zo žuly tma-
vej farby, ku ktorému pridali 
ďalšie dva vytypované a chys-
tali sa opustiť zdevastované 
miesta, zvyčajne požívajúce 
všeobecnú úctu. 

Nevedeli, že drobná babič-
ka sa v tom čase pri vchode 
do cintorína dušovala poli-
cajtom, že na cintoríne máta, 
počula vzdychy a škrípanie 
zubov. Pravdupovediac bde-
lé orgány viac zaujímala na 
parkovisku osamelá stará 
fordka, ktorej chýbalo zadné 
evidenčné číslo, ako záhrob-
ní bubáci. Keď sa však dve 
postavy vynorili z prítmia 
areálu cintorína, aby sa v 
okamihu rozhodli splynúť s 
tmou opačným smerom, po-
chopili súvislosti. Pretože nie 
je známe, že by sa naši poli-
cajti báli duchov, rozbehli sa 
za dvojicou s buchotom sa 
zbavujúcou svojho corpus 
delicti. Na opustenom mies-
te zostala iba prežehnávajúca 
sa babka, u ktorej zvedavosť 
zvíťazila nad pocitom stra-
chu.

 Polícia Polícia radí 

Ak sú na parkovisku vyznačené parko-
vacie miesta, vodič smie stáť len 
na nich, vraví paragraf. Ale kde - 
na čiare alebo medzi nimi? zisťujú 
mestskí policajti.                    

Ilustračné foto:  archív polície

... od 1. januára do 10. au-
gusta 2014 sme v našom 
kraji zaznamenali 1 465 
dopravných nehôd, čo je 
o 14 viac ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri tých-
to nehodách prišlo o život 
21 osôb, z toho sedem 
chodcov a štyria cyklisti, 
ťažko zranených bolo 55. 
Počet usmrtených oproti 
identickému obdobiu roku 
2013 predstavuje v našom 
kraji nárast 160 percent. 
Oproti rovnakému obdo-
biu vlaňajška zahynulo na 
cestách Slovenska o 38 
osôb viac!  
... v období od 1. 8. 2014 do 
15. 8. 2014 nahlásili v na- 
šom kraji krádež 30 mo-
torových vozidiel, z toho 
v Petržalke 8 (Humenské 
nám., hraničný priechod 
Berg, Vígľašská, Vyšehrad-
ská, Mamateyova, Gessayo-
va, Osuského, Kopčianska)? 
V noci potiahli 27 a cez deň 
tri vozidlá. V dňoch 10. a 13. 
augusta zlodeji pauzovali.

Nie je nič ľahšie, ako modifikovať nudu 
voľného času na dobrý žúr. 

keď vstúpite do domu. Majte 
pri seba nejakú vec slúžiacu 
na  obranu (napr. slzotvorný 
sprej a pod.). Alkohol kon-
zumujte s mierou, ľudia pod 
jeho vplyvom sa stávajú „ľah-
šou korisťou“. V prípade, ak sa 
stanete obeťou lúpeže, snažte 
sa zapamätať si detaily. Po do-

volaní sa na bezplatnú linku 
158 uveďte svoje meno, 
miesto - kde sa nachádzate, 
nechajte kontakt na seba, 
uveďte popis páchateľa, na 
základe ktorého  je možné 
okamžite začať pátranie - 
zvýši sa tým pravdepodob-
nosť jeho zadržania.
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FC Petržalka akadémia  
ponesie vlajku budúcnosti 
Nad petržalským futbalom sa vyjasnilo. Hoci pred pár mesiacmi to 
tak ešte nevyzeralo. Pre skupinu ľudí v klube, ktorí pracovali s dobrým 
úmyslom, to bola tvrdá realita. Pretrvávajúce ekonomické problémy 
poslali FC Petržalka 1898, a. s. do konkurzu. 

„Stanovili sme ciele na päť ro-
kov,“ pokračuje Mojto. „Filozofiu 
klubu máme stanovenú. Vysoko 
odborný prístup k mládežníc-
kym družstvám, výchova vlast-
ných odchovancov, naviazanosť 
na naše „A“ mužstvo seniorov.“ 
FC Petržalka akadémia má  
v súčasnosti tréningové pod-
mienky na rozvoj mladých 
futbalových talentov a futbalu 
na slušnej úrovni. V areáli ZŠ 
Pankúchová sú dve futbalové 
trávnaté plochy, z toho jedno 
pre prípravky a jedno mini ihris-
ko s umelým povrchom . Ďalšie 
trávnaté ihrisko je v areáli býva-
lej TJ Polygraf a napokon hlavné 
trávnaté ihrisko na štadióne na 
ulici M. C. Sklodowskej v Areáli 
športu a vzdelávania.

„Plánujeme vybudovať fut-

„Dlho sme si nepripúšťali 
možnosť skončenia fungova-
nia klubu. Situácia však do-
spela do štádia buď – alebo. 
Jediným správnym riešením a 
mojou povinnosťou v danej si-
tuácii bolo vyhlásiť konkurz a 
začať s novým klubom úplne 
od začiatku. Tak, aby futbal v 
Petržalke bol i naďalej a konti-
nuita a nadväznosť petržalské-
ho futbalu zachovaná,“ hovorí 
Rastislav Kunst, ktorý bol od 
októbra predsedom predsta-
vensva FC Petržalka 1898, a. s.  
V priebehu troch rokov sa pred 
ním vystriedali na tejto pozí-
cii Jozef Vengloš ml., Miroslav 
Králik, Viliam Raček, Jozef Au-
gustin, ktorí nedokázali za celý 
ten čas získať silného sponzora 
a potrebné financie na prevádz-
ku klubu. Vedenie klubu nebolo 
stabilizované a časté výmeny 
veci nepomohli. 

„Po rozhodnutí, že klub pôj-
de do konkurzu, som chcel 
v prvom rade zachrániť sil-
nú mládežnícku základňu. 
Tá mi najviac ležala na srd-
ci. Deti boli bez viny. Išlo  
o budúcnosť petržalského fut-
balu. Preto som založil nový 
klub FC Petržalka akadémia. 
Rozhodli sme sa začať od bodu 
nula s čistým stolom. Prikrý-
vať sa budeme perinou, na akú 
máme. Nový klub FC Petržalka 
akadémia je postavený na pev-
ných základoch, t. j. na skvelej 
mládežníckej základni. Tam 
je budúcnosť nášho futbalu a 
správna cesta,“ hovorí Marek 
Mojto, predseda novozaložené-
ho klubu FC Petržalka akadémia 
o. z. „Oslovil som ľudí, ktorým 
dôverujem a ktorí nosia futbal 
v srdci. Technické veci v novom 
klube bude mať na starosti Emil 
Stranianek, športové záležitosti 
Rasťo Kunst.“

Angažovanie Alexandra Za-
chariáša na pozíciu šéftrénera  
a metodika dáva tušiť, že nový 
klub FC Petržalka akadémia má 
svoje ciele a vízie do budúcnosti. 

balovú tréningovú plochu s 
umelým trávnikom v areáli na 
Pankúchovej ulici alebo v Areáli 
športu a vzdelávania na Sklo-
dowskej ulici Je to vždy vecou do-
hody, priorít a pochopenia zain-
teresovaných strán. Plné ihriská 
detí, atraktívny futbal a radosť 
fanúšikov poteší predsa každé-
ho. Takou cestou sme sa dali. 
Sme presvedčení, že správnou,“ 
hovorí Mojto a dodáva: „Našou 
úlohou je vytvárať neustále lep-
šie podmienky na rast mladých 
talentovaných futbalistov. Je to 
investícia nielen do futbalu ako 
takého. Šport vychováva, učí, 
prebúdza nové vlastnosti, dáva 
dokopy nové myšlienky, prináša 
radosť i smútok. Som presved-
čený, že naša práca bude pri-
nášať kvalitné ovocie pre futbal 

a náš klub sa zaradí vo výchove 
futbalovej mládeže medzi po-
predné na Slovensku. Chceme 
petržalské talenty pretaviť na 
slušných, kvalitných športovcov, 
futbalistov, ktorí budú rozdá-
vať radosť všetkým, ktorí futbal 
milujú, majú ho radi, inklinujú  
k nemu. Ktorí budú mať ciele, 
víziu a vážny záujem o svoj ďalší 
život a prácu. V úvode novej fut-
balovej sezóny sa chcem v mene 
vedenia nového futbalového klu-
bu FC Petržalka akadémia po-
ďakovať všetkým rodičom, ktorí 
nám prejavili dôveru a svoje 
talenty ponechali v našom klu-
be. Všetkým, ktorí vytrvali, no-
vým prichádzajúcim a všetkým 
ostatným, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom podporujú a chcú pod-
poriť náš novozaložený klub FC 
Petržalka akadémia. Osobitne 
sa chcem poďakovať Marekovi 
Trajterovi, ktorý aj napriek jeho 
momentálne zložitej životnej 
situácii stále veľmi významne 
pomáha akadémii a deťom. A, 
samozrejme, nášmu starostovi 
Vladimírovi Bajanovi, ktorý 
nám nalieva energiu a podporil 
veľkou mierou založenie nového 
klubu a naše vízie.“ 

Jozef Laincz

Muži FC Petržalka 
akadémia začali 
s prípravou na nový 
súťažný ročník.

V nastávajúcej se- 
zóne 2014-2015 
bude hrať „A“ 
mužstvo FC Pe-

tržalka akadémia V. ligu. Vo 
funkcii hrajúceho trénera 
ho povedie Tomáš Med-
veď. Mužstvo už začalo s 
prípravou a prvé 4 zápasy 
odohrá na súperových ih-
riskách. Domáce zápasy sa 
uskutočnia v Areáli športu 
a vzdelávania na Ulici M.C. 
Sklodowskej v tradičnom 
termíne - v nedeľu predpo-
ludním o 10.30 h. Cieľ je jas-
ný: priniesť divákom pekný 
futbalový zážitok, radosť  
z hry a predovšetkým to, 
čo väčšinou najviac poteší 
petržalského fanúšika, góly 
a víťazstvá. Prvý zápas odo-
hrá mužstvo na domácom 
ihrisku 14. septembra proti 
ŠK Krasňany. 

(mv)

Informačný servis 
FC Petržalka akadémia: 

Rázny vstup dorastov 
FC Petržalka akadémia 
do svojich súťaží.

Sobota: 16. 8.
III. liga Ml. dorast
Iskra MŠK Matador – FC Petr-
žalka akadémia................1:7 (1:3) 
Góly za FC: 
Novák 3, Mach 2, Havelka,  
Sahul

III. liga St. dorast
Iskra MŠK Matador – FC Petr-
žalka akadémia...............0 : 1 (0:0)
Gól:  Piecka 

Bleskovky:
Stretnutie 1. kola V. ligy mu-
žov ŠK Štart Nepočujúci 1947 
Bratislava - FC Pertržalka aka-
démia sa namiesto nedele 
17. 8. odohrá v utorok 26. 8. 
o 17.30 h na ihrisku ŠK Štart 
Nepočujúci 1947.

Ďalšie informácie o FC Petržal-
ka akadémia nájdete na ofi- 
ciálnej stránke klubu: 
www.fcpa.sk

SENIORFEST 2014 v Petržalke začína športom
V rámci 7. ročníka Seniorfestu sa uskutoční STOLNOTENISOVÝ TURNAJ SENIOROV  
v kategóriách: ženy a muži – do 65 rokov, 65 -70 rokov a nad 70 rokov, a o Pohár sta-
rostu MČ Petržalka – kategórie ženy a muži.

Stolnotenisový turnaj sa koná od 8. septembra do 6.októbra vždy v pondelok, streda, piatok 
od 9. do 10. h v Centre voľného času na Hrobákovej ul. 3. 

Finále sa uskutoční dňa 8.10. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v CVČ na Hrobákovej ul.č.3, v termínoch  
3. a 5. septembra od 8. do 9. h alebo na e-mailovej adrese: alica.donthova@kzp.sk v termíne 
od 2.do 5. septembra 2014.                              (upr)
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Váš profil:

Čo ponúkame:

Pracovná náplň:

 

Zástupca/kyňa vedúceho predajne
Bratislava

Betliarska ulica, Mamateyova ulica

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

V prípade, že Vás táto pracovná ponuka za-
ujala, kontaktujte nás priamo na našej webo-
vej stránke www.lidl.sk (Kariéra – Aktuálne
       pracovné ponuky).

Príprava na budúce úlohy:
-

Opäť sme bicyklovali do Prahy 
Keď sme vlani zdolali štyristo kilometrov do Prahy, bolo to úžasné! Nielen 
to, že sme to vôbec dokázali, ale najmä preto, že to bol neuveriteľný zážitok. 
Veľa sme videli, veľa sme zažili... Už som sa nevedela dočkať, kedy sa tento 
cyklovýlet bude opakovať.

Počas všetkých dvanástich 
etáp nás sprevádzali policajti 
– aby sme ich prešli úplne bez-
pečne. Trasa cez južné Čechy 
bola nádherná! Ale ešte kraj-
šia bola naša spolupráca. Na 
cyklotúre sme boli asi všetky 
ročníky. Bolo super, ako sme 
si dokázali pomáhať napríklad 
pri stavaní a skladaní stanov, 
pri varení na ohni či na plyno-
vej bombe, ako sme sa spolu 
kúpali v jazerách, umývali sa v 
potokoch. Aj keď sme sa pohá-
dali, nikdy to nebolo nič váž-
ne. Veľmi ma prekvapilo, ale 
najmä potešilo, že celú trasu, 
aj celkom náročné „stupáky“, 
zvládol druhák Miško Ukro-
pec bez pomoci a bez zosad-
nutia z bicykla.

Pre mňa bolo obrovským 

Keď sme sa posledné júlové 
týždne opäť posadili na 

bicykle a vybrali sa do Prahy, 
som už bola deviatačka. Ten-
toraz pre nás Petr Orság pri-
pravil nielen inú trasu, ale aj 
úplne iný zážitok. Škoda, že sa 
k nám, žiakom základnej školy 
pre intelektovo nadané deti, 
nepridali ostatné petržalské 
školy. Naša tour de intelekt 
mala totiž špeciálne poslanie. 
Odštartoval ju premiér Róbert 
Fico spolu s naším, petržal-
ským, starostom Vladimírom 
Bajanom spred Úradu vlády. 
Do Prahy sme niesli posolstvo 
českému premiérovi Bohusla-
vovi Sobotkovi a všetkým čes-
kým deťom – neseďte doma 
za počítačmi, choďte von, do 
prírody!    

zážitkom, že sa k nám na po-
slednú etapu pridal starosta 
Bajan a profesor Viliam Fischer. 
Obaja boli úžasní, bolo milé, že 
sú síce veľké osobnosti, ale boli 
úplne normálni, dokonca s nimi 
bola aj zábava.  

No a veľkým zážitkom bolo 
aj stretnutie s pánom Sobot-
kom. Kedy sa vám pošťastí, že 
vás prijme premiér, nie? A nám 
sa to podarilo dokonca dvakrát!

Verím, že aj keď už budem 
chodiť na strednú, na veterinu, 
tak sa na ďalšom ročníku opäť 
zúčastním. My sme totiž v na-
šej škole výborná partia a určite 
ňou zostaneme, aj keď už ne-
budeme spolužiaci. Veď takéto 
akcie vzťahy medzi nami len 
utužujú.

Rozprávanie 
Ley Laurenčíkovej 

prerozprávala Silvia Vnenková) 
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bolo 18 rokov, delegáta som robil 
rovných 40 rokov a na hodových 
zápasoch na Rusovskom trávni-
ku sa zúčastňujem 45 rokov. Dá 
sa povedať, že z futbalu mám 
krásne zážitky, patril k môjmu 
bežnému pracovnému životu, cez 
víkendy som sa okrem športového 
prostredia vyžil aj spoločensky. 
Vtedy som pookrial a získal tak 
sily do ďalších dní,“ vraví 76-roč-
ný Alexander Berkovič. Od roku 
1966 býva v Rusovciach, neďale-
ko Petržalky. 

Okrem delegáta slovenských 
súťaží má za sebou aj bohatú 
funkcionársku činnosť. Bol čle-
nom Komisie rozhodcov SFZ, 
kde robil delegáta 10 rokov, z toho 
osem rokov v I. SNL a dva roky v 
II. SNL. V tejto slovenskej súťaži 
mal aj výnimku ako rozhodca. 
Viedol tiež zápasy I. SNL žien a 

Jeho športová činnosť je veľmi 
bohatá, okrem rozhodovania 

vykonával funkciu delegáta vo 
viacerých slovenských súťažiach, 
bol členom komisie rozhodcov 
SFZ a je laureátom Ceny Fair play 
MUDr. Ivana Chodáka. 

,,Ako rozhodca som začal v 
roku 1956, bol som vtedy študen-
tom chemickej priemyslovky. Prvý 
zápas v živote mi vôbec nevyšiel, 
rozhodoval som žiakom, bál som 
sa niekoho aj napomenúť a môj 
výkon bol na takej úrovni, že na 
moju adresu padali len hanlivé 
výroky. Myslel som si, že s roz-
hodovaním prestanem, prišiel 
však druhý zápas, dorast v Podu-
najských Biskupiciach. Tentoraz 
bolo všetko v poriadku a odvte-
dy je to veľmi krásnych skoro 60 
rokov, čo som vykonával funkciu 
rozhodcu. V rôznych súťažiach to 

konkurencii veľmi dobrý výsledok. Žiaľ, v nedeľ-
ňajšej Grand Prix sa našim jazdcom nedarilo, ale 
aj to sa stáva.“ Toto podujatie bolo znova skvele 
zorganizované, na vysokej profesionálnej úrovni, 
takže už teraz sa všetci priaznivci tohto krásneho 
športu tešia na budúci ročník, ktorý bude jubilejný, 
päťdesiaty.                                                             (mv)

foto: Ján Luky

Na 49. ročníku medzinárodných jazdec- 
kých pretekov v parkúrovom skákaní 

Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava CSIO 3*  
v areáli TJ Slávia STU v Petržalke sa na počesť 
víťazov hrala zásluhou Moniky Noskovičovej (na 
snímke) vo finále Small Tour aj slovenská hymna. 

Predsedom organizačného výboru a riaditeľom 
pretekov Grand Prix Bratislava je už dlhé roky 
víťaz z ročníka 1976, keď triumfoval s koníkom 
Letkis, Andrej Glatz, ktorý na margo vystúpenia 
slovenských jazdcov povedal: ,,Celkovo môžeme 
byť pomerne spokojní. V Pohári národov sme si 
želali postup do druhého kola medzi osmičku naj-
lepších. Keďže slovenská ekipa bola po úvodnom 
kole na výbornej tretej priečke, napokon sme boli 
z piateho miesta trochu sklamaní. Nič to však ne-
mení na tom, že naši reprezentanti dosiahli v silnej 

Veľkou súčasťou Rusovských hodov, ktoré sa uskutočnili v druhej po-
lovici júla, bol aj futbalový zápas domácich internacionálov horného 
konca proti dolnému koncu Rusoviec. V derby a vo veľkej páľave bol 
úspešnejší horný koniec, ktorý vyhral 4:2 (0:0). Zaujímavosťou tohto 
duelu bolo, že Alexander Berkovič po takmer 60 rokoch definitívne 
odložil píšťalku na klinec. 

vodné pólo. Z tohto prostredia 
je aj skvelý krasokorčuliar Karol 
Divín, takisto traja hokejoví bra-
tia Jendekovci. Za mladých čias 
futbal hrával aj nezabudnuteľný 
herec František Dibarbora, bol 
aj vo výbere Národného divadla 
a ja ako rozhodca som mal tú 
česť viesť zápas Národné divadlo 
– kultúra. Hralo sa na bývalom 
Machnáči, bolo to jediné ihrisko 
s pieskovým povrchom. Zápas sa 
skončil 7:7, pritom som nemal na 
čiarach žiadnych asistentov. Ako 
žiakom som pískal bratom Čap-
kovičovcov, Dušanovi Keketimu, 

bratom Zlochovcom, pamätám 
toho veľa. Dávam dohromady 
nejaký materiál, aj keď som si 
počas svojej činnosti rozhodcu a 
delegáta nerobil žiadne poznám-
ky. Opieram sa o svoje spomienky, 
nazval som ich PAF - potešenie a 
futbal. Má zhruba 40 strán. Spo-
mínaný hodový zápas v Rusov-
ciach bol definitívne mojou roz-
lúčkou s rozhodovaním, lebo za 
posledné dva roky som absolvoval 
tri operácie za sebou. Takže, už 
musím myslieť na svoje zdravie,“ 
hovorí Berkovič.

foto: František Lošonský

stal sa aj vedúcim realizačného 
tímu Slovenského výberu žien. 
Absolvoval viacero zaujímavých 
turnajov v zahraničí. Najviac si 
spomína na jeden v Štrasburgu, 
kde sa Slovensku veľmi darilo. 
Veľkú zásluhu na rozvoji sloven-
ského ženského futbalu má Anna 
Belková, jedna z najobetavejších 
hráčok a súčasných funkcioná-
rok SFZ. „Pracoval som aj pre 
týždenník Tip, uverejňoval som 
tam dvojročný seriál Paragrafy 
pod lupou, kde sa odpovedalo 
na otázky, ktoré čitatelia kládli 
Tipu. Bolo to na odbornej úrovni, 
veľmi zaujímavé. Tešilo ma, že to 
malo taký úspech. V Bratislave 
žijem od roku 1938, býval som na 
Ventúrskej ulici, ale aj na Českej 
v blízkosti Tehelného poľa. Takže 
sme s mojimi rovesníkmi chodi-
li na hokej, futbal, cyklistiku či 

Už sa tešia 
na päťdesiatku

Alexander Berkovič definitívne 
odložil píšťalku na klinec
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svoj čas a úsilie, za ktoré im treba 
poďakovať. Len záver vyznel dosť 
odovzdane a bezvýchodiskovo... 
Verní členovia a fanúšikovia tohto 
klubu však veria, že sa spoločnými 
silami z krízy dostane a nájde rie-
šenie, ako nadviazať na nedávne 
úspechy, ale hlavne ako opäť pri-
tiahnuť deti, rodičov, fanúšikov a 
sponzorov k petržalskému basket-
balu. BK Petržalka preto všetkých 
svojich verných členov, fanúšikov 
a podporovateľov, ktorí nepresta-
li veriť a chcú pridať pomocnú 
ruku, pozýva na ďalšiu schôdzu. 
Jej termín potvrdia v najbližšom 
čase, predbežne by mala byť  
4. septembra o 19. h             (mv)

Hoci v diskusii na webe žen-
ského basketbalového klubu 

BK Petržalka niektorí nazvali up- 
lynulú schôdzu pohrebom petr-
žalského basketbalu, ten sa na-
koniec nekonal. Kritická situácia 
v klube zmobilizovala jej členov 
a na schôdzu prišli v hojnom 
počte. Prišli aj tí, ktorí stáli pri za-
čiatkoch klubu a zaslúžili sa o naj-
väčšie úspechy BK Petržalka (BK 
Lúky). Vyslovili podporu klubu a 
prisľúbili pomoc. Smutné bolo, 
že výkonný výbor okrem fúzie so 
Slovanom neprišiel so žiadnym 
iným návrhom alebo riešením, 
ako klub zachrániť. Počas obdo-
bia práce pre klub však obetovali 

Fúzia so Slovanom nebude! 


