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... napokon sa 

slnko usmialo

Petržalskému pikniku počasie veru nepraje. 
Tentoraz sa však nad nami zľutovalo.

Hneď prvý Petržalský piknik, 
takto pred rokom, zrušil dážď, 

ďalší sa tiež konal pod zamračenou 
oblohou. Aj túto nedeľu to vyzeralo, 
že z pikniku nič nebude, no napokon 
sa slnko nad nami zľutovalo a tesne 
popoludní sa na Sad Janka Kráľa 
začalo usmievať.

A postupne priviedlo do sadu aj 
Petržalčanov. Najväčším lákadlom 

pikniku boli jednoznačne mladí vedci 
z AMAVET-u. Predviedli množstvo 
zaujímavých pokusov, pri ktorých 
asistovali aj zvedavé decká.

Tí starší pokukovali aj po chala-
noch z Locomotivy, ako ľahučko robia 
aj tie  najnáročnejšie cviky.

No a k dobrej piknikovej nála-
de veľkou mierou prispeli speváci 
z Petržalčanky. Dojali nás krásnym 

vinšom k 20. výročiu vychádzania 
Petržalských novín, ktorý zložila Zitka 
Bellová a Ódou na Bratislavu, ktorú 
skomponoval harmonikár Stanislav 
Stanek a zaspieval Jozef Mališka. 

Hoci sme sa spočiatku o piknik 
strachovali, napokon sme spoločne 
prežili krásne popoludnie.

(sv)

foto: Michaela Platznerová
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vísk pre staršiu mládež. Tento 
rok sme žiakom aj verejnosti 
sprístupnili zrekonštruované 
multifunkčné ihrisko v areáli 
školy na Tupolevovej.

Michal Kaliňák
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Ste na ťahu

Výbehy pre psov, detské ihriská, vnútrobloky, scho-
diská. O tom všetkom už môžu  rozhodovať Petr-
žalčania v rámci participatívneho rozpočtu. Ide 
o spôsob hlasovania verejnosti, v ktorom si vyberajú 
z ponuky rôznych investícií.

Vlani sa do verejného hla-
sovania zapojilo viac ako 

tisícšesťsto obyvateľov Pe-
tržalky. Vybrali si napríklad 
rekonštrukciu športoviska na 
Hrobákovej, kde samospráva 
obnovila asfaltový povrch v 
hokejbalovej časti aj v časti 
detského ihriska. Opravila aj 
mantinely a záchrannú sieť 
nad nimi. V časti detského 
ihriska mestská časť opravila 
betónové bludisko, stolnote-
nisový stôl, basketbalový kôš 
a lavičky. Celková investícia vo 
výške viac ako 35 800 eur sa 
určite oplatila. Petržalčania v 
minuloročnom hlasovaní tiež 
rozhodli o oprave povrchu 
schodiskových stupňov na 
Námestí hraničiarov 13, a to 

v celkovej výške takmer 1 500 
eur. Viac ako 4 200 eur bolo 
na základe verejného hlaso-
vania využitých na úpravu 
vnútrobloku na Budatínskej. 
Pribudla stĺpovitá sakura a 195 
kríkov, ktoré vytvorili záhony 
s výmerou takmer 80 štvorco-
vých metrov.  
„Petržalčanom sme aj 

v tomto roku ponúkli mož-

nosti pomerne širokého vý-

beru. Budem sa tešiť, ak sa 

do projektu zapojí čím viac 

obyvateľov, pretože teraz sú 

na ťahu,“ uviedol starosta Vla-
dimír Bajan. 

Petržalčania sú v rámci parti-
cipatívneho rozpočtu na ťahu 
formou účasti na hlasovaní 
o jednotlivých ponúkaných 
oblastiach. Všetky sú zverejne-
né v špeciálnej rubrike na web 
stránke Petržalky. Hlasovanie 
verejnosti sa už začalo a po-
trvá do 12. júna. Mestská časť 
v tomto roku vyčlenila na parti-
cipatívny rozpočet čiastku pre-
vyšujúcu 30-tisíc eur.        (mk)

Poslanci dali zelenú plánu ďalšieho rozvoja Petržalky. Od strategic-
kého dokumentu očakávajú zabezpečenie rovnomerného rozvoja 
celej mestskej časti. Tento dokument je zároveň popis krokov, 
ktorými sa má zvýšiť celková kvalita života, či už z pohľadu dopravy, 
vzdelávania, životného prostredia, sociálnych služieb, ale aj naprí-
klad kultúry či športu

Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho roz-

voja mestskej časti Bratislava-
Petržalka (PHSR) je základ-
ným a kľúčovým dokumen-
tom na riadenie samosprávy. 

Vychádza z poznania situácie 
a konkrétnych potrieb obyva-
teľov, podnikateľov, záujmo-
vých skupín a ďalších subjek-
tov v území. Program nesmie 
byť zbytočne rozsiahlym a len 

popisným zoznamom nereál-
nych zámerov, ale skutočným 
strategickým rozvojovým plá-
nom s cieľom dosiahnuť rast 
životnej úrovne na konkrét-
nom území. PHSR obce má 

charakter strategického, resp. 
strednodobého rozvojového 
dokumentu na obdobie 5 - 7 
rokov, ktorý je vyjadrením zá-
ujmu obce o svoju budúcnosť a 
o budúcnosť svojich obyvateľov. 
Jasné defi novanie rozvojových 
priorít umožní obci realizovať 
dlhodobý rozvoj založený na cie-
l-enej stratégii a nie na náhlych, 
nekoordinovaných rozhod-
nutiach. Dokument bude mať 
charakter otvorenej a fl exibilnej 
koncepcie, schopnej reagovať 
na aktuálne zmeny podmienok. 

Petržalka má spracovaný 
PHSR z roku 2008. Dňa 1. janu-
ára 2015 nadobudla účinnosť 
novela zákona č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvo-

ja. Samosprávy, ktoré majú svoj 
PHSR schválený pred 1. janu-
árom 2015, sú povinné uviesť 
ich do súladu so zákonom do 
31. decembra 2015. Schválenie 
programu rozvoja obce a prís-
lušnej územnoplánovacej do-
kumentácie je v niektorých prí-
padoch podmienkou na pred-
loženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu 
a z doplnkových zdrojov.

PHSR sa spracováva spra-
vidla na 7 rokov s dlhodobým 
výhľadom na 10 – 14 rokov 
a koncepčne analyzuje a ur-
čuje budúcnosť rozvoja spolu 
s činnosťami, investičnými 
projektmi a zdrojovým krytím 
na jej zabezpečenie.

Vladimír Bajan: 
Vízia je predpokladom rozvoja 

Neodmysliteľnou súčasťou verejných priestranstiev v Petržalke sú 
detské ihriská. Mestská časť ich postupne dopĺňa novými prvkami 
a pravidelným servisom zabezpečuje ich bezpečnosť. Postupne de-
ťom pribúdajú šmykľavky, veže, prevažovačky či hojdačky. 

Ešte v jeseni minulého roku 
boli na časti ihrísk, pod 

kolotočmi, inštalované gumo-
vé rohože, ktoré chránia deti 
pred úrazmi. Verejné detské 
ihriská sú na Černyševského, 
Bulíkovej, Mamateyovej, Haa-
novej, Gessayovej, Budatínskej, 
Lachovej, Andrusovovej a Pro-
kofi evovej. 

Správcom detských ihrísk 
v Petržalke je Miestny podnik 
verejnoprospešných služieb, 
ktorý aj v tomto roku pokračuje 
s opravami, bežnou údržbou a 
osadzovaním nových hracích 
prvkov na detských ihriskách. 
Na ihriskách je už vydezinfi -
kovaný piesok a tam, kde to 
bolo potrebné, bol dosypaný 

nový. Teraz prichádza fáza po-
stupného osadzovania ďalších 
hracích prvkov. Mestská časť 
okrem toho plánuje pokračovať 
v opravách a tiež aj vo výstavbe 
nového detského ihriska. Jeho 
lokalizácia však závisí od vý-
beru Petržalčanmi v rámci tzv. 
participatívneho rozpočtu. 

Petržalka má v tohtoroč-

nom rozpočte vyčlenených 
20-tisíc eur na údržbu a opra-
vy detských ihrísk. Na území 
mestskej časti je 48 verejných 
detských ihrísk a ďalších 18 
je zrekonštruovaných športo-

Detské ihriská 
získavajú atraktívnosť a bezprečnosť
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 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

NOVINÁRI TRETIEHO TISÍCROČIA

 ŠPORTOVÉ PODUJATIA 

MODERUJÚ: JUNIOR & MARCEL



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSS TTTTT UUUUUU DDDDDD IIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLL LLLLLLLLLL AAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
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
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Inzercia

PIEŠŤANY -ubytovanie/ 
liečenie od 10.-€ 
TENERIFE - apartmán pre 2-4 
osoby = 190 €/7 dní
Tel: 033 7628387, 
www.apthous.eu

www.upratovanie.sk

ADOS prijme fyzioterapeuta. 
Tel:. 62245607, 
empatia@harris.sk

PRIJMEME UPRATOVAČKY
Tel.: 02/6353 2146

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

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

Spracujem účtovníctvo. 
EKONOMING. 
Tel: 0905 643 445

PEDIKÚRA, MANIKÚRA. 
Tel.: 0905 939 634

SIBÍRSKE ZDRAVIE v Pe-
tržalke - unikátne prírodné 
produkty zo silných sibírskych 
bylín nájdete v Detoxcentre 
Petržalka. Kontakt: 0905534995

 ♥ Zosobášili sa

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

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 13. 6. 2015 - České Versailles - Nové Hrady, Litomyšl, 1 deň - doprava 26 €

 20. - 21. 6. 2015 - hrad Karlštejn, slávnosti v Beroune, 2 dni - doprava, ubytov., polpen. 69 € 

 27. 6. 2015 - zámok Jemnište a hrad Český Šternberk, 1 deň - doprava 29 €

 3. - 5. 7. 2015 - Mariánske Lázne, pivovar, zámky, kláštory 3 dni - doprava, ubytov., polpen. 119 €

 23. - 26. 7. 2015 - Františkove Lázne, pivovar, hrady, zámky 4 dni - doprava, ubytov., polpen. 149 €

 7. - 9. 8. 2015 -  Karlove Vary, Lidice, múzea, zámky, hrady 3 dni - doprava, ubytov., polpen. 119 €

www.vikendove-vylety.sk

prihlasky@vikendove-vylety.sk, 0911 623 891, pozýva na výlety a zájazdy:

CK Víkendové výlety

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
16. mája 

Miloš Pintér – Sláva Kudláčová 
Rastislav Mikulášek – Lucia Bakšová
Ing. Pavol Číž – Ing. Lenka Krulikovská, PhD.
Ing. Juraj Zambor – Bc. Alexandra Babiarová

Cirkevne sobáše 
8. mája 

Juraj Šajben – Petra Tardíková
Patrik Karas – Mgr. Silvia Čechová
Peter Jurík – Miriam Cigániková
Peter Daniel – Veronika Póňová
9. mája 

Jakub Putz – Eva Péková 

V nedeľu 26. apríla oslávili 
50. výročie sobáša a obnovili svoj 
manželský sľub v kostole Povýšenie 
Svätého Kríža na Daliborovom 
námestí seniori z DC Gercenova 8, 

Erika a Tonko Kassayovci.
Obrad bol dojímavý a viacerým prítomným vyhŕkli slzičky dojatia.
Na druhý deň sme si ich vzájomný deň pripomenuli aj v DC. 
Samozrejme, nemohla chýbať hudba a tanec, čo trvalo až do 
podvečerných hodín, keď sa seniori plní krásnych zážitkov 
rozlúčili.                                         Dagmar KAREŠOVÁ, vedúca DC

OSLÁVILI ZLATÚ SVADBU

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk



STU IIO EELLLLAANNIIIII
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

Potrebujeme 
cestovať na čas 
a nie na dátum 

Iniciátori petície, ktorá sle-

duje urýchlenie výstavby 

diaľničného obchvatu D4 

(od Jaroviec až po Raču) a 

rýchlostnej cesty R7 (Dunaj-

ská lužná – Ketelec – Prievoz) 

na petičných hárkoch okrem 

iného konštatujú: Diaľničný 

obchvat D4 a s ním súvisiaca 

rýchlostná cesta R7 význam-

ným spôsobom pomôže 

všetkým vodičom, ktorí pre-

chádzajú cez hlavné mesto 

SR, a zároveň dokáže vyriešiť 

kritickú dopravnú situáciu 

v husto osídlenom regióne ju-

hovýchodne od Bratislavy.   

Petržalský starosta Valadi-

mír Bajan, ktorý je tiež aj mest-

ským poslancom, podporuje 

túto petíciu. Podľa jeho slov: 

„Táto situácia je dlhodobo ne-

únosná aj pre najväčších ( eg-

matikov.“ Je presvedčený, že 

„takýto občiansky hlas pod-

porený starostami mestských 

častí aj okolitých obcí môže 

pomôcť pri urýchlenom kona-

ní všetkých zodpovedných“.    

Petržalka na svojej web 

stránke sprístupnila petičný 

hárok a starosta Vladimír Ba-

jan zároveň apeluje na oby-

vateľov, aby svojím podpisom 

vyjadrili oprávnenú požiadav-

ku urýchlene riešiť výstavbu 

diaľničného obchvatu.

(tod)

Na slávnostné otvorenie 
prijali pozvanie Peter 

Korčok, predseda Slovenské-
ho atletického zväzu, spolu s 
podpredsedom Vladimírom 
Gubrickým, Štefan Mereš, 
predseda Klubovej rady AK 
Run for Fun a za reprezentan-
tov sa zúčastnil a aj si so žiakmi 
zabehal slovenský reprezen-
tant v behu na 1 500 metrov 
a účastník posledných halo-
vých majstrovstiev Európy 
Jozef Pelikán. Na pôde školy 
všetkých srdečne privítal ria-

diteľ Miroslav Cisár a prvý 
symbolický spoločný beh po 
novej dráhe odštartoval sta-
rosta Vladimír Bajan.
„Revitalizácia športového are-
álu je po plavárni v Petržalke 
druhou najväčšou investíciou 
v rámci rozvoja športových ak-
tivít. Upravený školský areál 
pritom nebude slúžiť len ško-
lákom, ale aj širokej verejnos-
ti. Pevne verím, že sa nám v 
blízkom čase podarí zrevitali-
zovať ďalšie,“ uviedol starosta. 
V rámci tejto investície upra-

vila mestská časť spevnené 
plochy a vyznačila ihriská pre 
basketbal a hádzanú, opravila 
bránky a basketbalové koše. 
Sprístupnená je tiež fi t plocha 
s outdoorovými prvkami na 
cvičenie, kde môžu obyvate-
lia aj žiaci využívať hrazdy na 
posilnenie brušného svalstva, 
ramien a hrude, veslovací tre-
nažér, simulátor bežkovania 
a iné. Starý mobiliár nahradili 
nové lavičky, smetné koše a ne-
chýba ani stojan na bicykle. 
Poslednou úpravou bolo vy-

budovanie doskočiska na be-
žeckej dráhe, ako aj výmena an-
tuky za nový a moderný tartan. 
V súčasnosti dokončujú pra-
covníci úpravy trávnika a zele-
ne. Celková investícia mestskej 
časti do revitalizácie areálu bola 
210-tisíc eur.              (red)

Záujem o domácu opatrovateľskú službu rastie
Domáca opatrovateľská služba je jednou z možností ako pomôcť rodinám, odbremeniť naj-
bližších a zvýšiť kvalitu života seniorov. Petržalka každoročne eviduje nárast počtu seniorov, 
ktorým túto pomoc cez Stredisko sociálnych služieb  Petržalka poskytuje. 

Jeho riaditeľka Soňa Cha-
nečková hovorí, že „domáca 

opatrovateľská služba je pravi-
delná starostlivosť určená pre 
podporu samostatného života 
občanov odkázaných na pomoc 
inej osoby“.  

Domáca opatrovateľská služ-
ba v praxi znamená posky-
tovanie úkonov zameraných 

napríklad na osobnú hygie-
nu, starostlivosť o domácnosť, 
sprievod na lekárske vyšetrenie, 
ale aj dovoz obedov. Zároveň 
zahŕňa sociálne poradenstvo, 
ktoré sa týka informácií legis-
latívno-právneho zamerania aj 
vecného charakteru.  

S každoročným nárastom 
počtu týchto klientov sa zvyšu-

je aj počet opatrovateliek a zá-
roveň aj objem fi nancií vyčle-
nených z rozpočtu mestskej 
časti. Kým napríklad v roku 
2012 túto formu pomoci za-
bezpečovalo 36 opatrovateliek 
pre 146 klientov, v minulom 
roku pomáhalo 43 opatrova-
teliek 198 klientom. Z rozpoč-
tu Petržalky bolo v roku 2014 

na tento druh sociálnej služby 
vyčlenených takmer 378-tisíc 
eur. 

Prínos tejto formy pomoci 
vidí starosta Vladimír Bajan 
v tom, že „táto služba umožňu-
je seniorom žiť pokojným živo-
tom v prirodzenom a dôverne 
známom domácom prostredí 
s blízkymi, pričom poskytuje 

pre všetkých

pocit istoty a umožňuje žiť ne-
závislý život“. 

Detaily - podmienky na po-
skytovanie sociálnej služby, 
ako aj informácie o tom, komu 
nemožno túto pomoc poskyto-
vať, a čo všetko zahŕňa domáca 
opatrovateľská služba - spra-
covala mestská časť Bratislava-
Petržalka do newslettera, ktorý 
je prístupný na web stránke 
a sociálnej sieti mestskej časti. 
Všetky newslettre sú na požia-
danie zasielané obyvateľom, 
ktorí sa zaslaním e-mailu na 
tlacove@petrzalka.sk prihlá-
sili na ich odber..            (mk)

Pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaného atletického areálu na ZŠ 
Tupolevova usporiadala mestská časť v spolupráci s vedením školy a novovzniknutým 
atletickým klub Run for Fun atletické preteky pre žiakov všetkých petržalských škôl. 
Pozvanie prijalo 12 škôl, ktoré si zasúťažili v skoku do diaľky, behu na 60 aj 600 metrov 
a štafetovom behu. Podujatie bude v ďalších rokoch patriť ku sprievodným podujatiam 
päťtýždňového festivalu Dni Petržalky. 

Športový areál
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S otvorenosťou sme to 
mysleli vážne
30 stanovíšť, 12 atrakcií, moderátor Stano Staško z 3T a vyše 
80 dobrovoľníkov mali v nedeľu 10. mája v Saleziánskom 
mládežníckom stredisku na Mamateyovej jeden cieľ. „Cieľom 
nášho podujatia bolo otvoriť dvere pre všetkých, ktorým zá-
leží na mladých v Petržalke. Chceli sme ľudí pozvať, vyhrnúť 
si rukávy a pracovať na ceste k srdcu mladých ľudí, hľadať 
tých, ktorí sa na svojej ceste stratili a žijú v rôznych formách 
chudoby,“ povedal o zmysle Dňa otvorených dverí (DOD) ria-
diteľ strediska, salezián Peter Figeľ.

Dobrovoľníčka Zuzka o svojich dojmoch z tohto dňa po-
vedala: „Najväčším zážitkom pre mňa bola radosť v očiach 
detí, zapájanie sa rodičov aj starších ľudí do plneniaúloh  
a super atmosféra.“

Deň otvorených dverí na Mamateyke bol už devätnásty 
v poradí a tradične je spojený s oslavou patróna strediska, 
mladého Taliana Dominika Savia. Postava tohto odvážne-
ho svätca pozýva mladých k nasledovaniu a všetkým, ktorí 
pracujú s mladými, dáva nádej, že ich výchovná námaha raz 
bude odmenená.

Tohtoročný DOD pod heslom: Na ceste (k mladým) sa pra-
cuje priniesol nášmu stredisku radosť zo spoločnej prípravy 
aj realizácie. Tešíme sa opäť o rok.

Zuzana Saloňová

foto: autorka

Zo žiakov vedci
Ako zástupkyňa za Asociáciu 
pre mládež, vedu a techniku  
(AMAVET) som sa 13. mája zú-
častnila na žiackej vedeckej kon-
ferencie v ZŠ na Nobelovom ná-
mestí. Ako dlhoročná účastníčka 
národných a medzinárodných vedeckých konferencií musím po-
vedať, že ma akcia veľmi oslovila. Pokiaľ chceme, aby sa úroveň 
slovenskej vedy a techniky posunula na vyššiu úroveň a stala sa 
aspoň trochu konkurencieschopnou, práve toto je ten správny 
krok ako začať – na úrovni základných škôl. Aby sa totiž z detí stali 
úspešní vedci a technici, musí ich to zaujať už v mladom veku, 
pretože záujem o vedu a techniku s vekom žiakov drasticky kle-
sá. Osobne musím vyjadriť obdiv riaditeľke Fogašovej a všetkým 
učiteľkám, ktoré túto unikátnu akciu pripravovali. Skoordinovať 
také veľké množstvo žiakov v takom širokom vekovom rozmedzí 
muselo byť extrémne náročné. Do budúcnosti by som odporu-
čila menší výber prezentovaných projektov, s ohľadom na mieru 
pozornosti tých najmladších, a súčasne ponúknuť žiakom väčší 
výber tém, aby si v nich našli to, čo ich zaujme najviac. Verím, že 
ZŠ na Nobelovom námestí bude v týchto akciách pokračovať aj  
v budúcich rokoch.. Už sa na ne teším.

Michaela Brchnelová

Stretnutie 
potešilo deti i seniorov 

Túto medzeru v medziľud-
ských vzťahoch sa v ro-

ku 2012 usiloval vyplniť projekt 
s názvom Reťaz skúseností – 
Most generácií, v rámci ktoré-
ho svoje sily spojili mestská časť 
Petržalka a Nadácia Orange. Iš-
lo v ňom o spoluprácu seniorov  
a detí z materských a základných 
škôl. Spoločné zážitky na podu-
jatiach pritom obohacovali naj-

mladších i najstarších Petržal-
čanov. Bolo pritom jedno, či sa 
navzájom učili, zabávali, pred-
vádzali neľútostné športové bo-
je. Dôležité bolo, že sú spolu  
a dobre sa cítia.

Členom Denného centra se-
niorov na Haanovej 8 sa tie-
to stretnutia tak zapáčili, že sa 
rozhodli v  nich pokračovať aj 
po skončení projektu. „Vyslali 

ma do Základnej školy na Du-
dovej ulici a Materskej školy na 
Bradáčovej, aby som sa o tom 
porozprávala s riaditeľkami. 
Musím povedať, že obe – Hana 
Závodná i Kvetoslava Kmotor-
ková, s našou ponukou nadšene 
súhlasili,“ spomína na stretnu-
tie vedúca seniorského centra 
Katarína Kostková. A preto-
že zainteresovaní majú od slov 
veľmi blízko k činom, pred pár 
dňami sa dohodnuté opäť stalo 
skutočnosťou. Členovia škol-
ského bábkového divadla po-
tešili dôchodcov predstavením 
o solúnskych bratoch Cyrilo-
vi a Metodovi. Úprimným po-
tleskom prítomní odmenili aj 
talentovanú speváčku a báseň 
prednesenú s gitarovým sprie-
vodom. A keď sa do tanca pus-
til párik súrodencov, v divákoch 
len tak žilky hrali. Nemali ďale-
ko k tomu, aby sa nepridali...

Odmenou účinkujúcim za 
pekný program bolo pohoste-
nie, o ktoré sa postarali senior- 
ky. Alenka Machálková po-
núkla sladkosti, Evka Rafayová 
a Katka Kostková vlastnoruč-
ne napečené koláčiky, Millina 
Hudecová, Vít Rafay, Tatiana 
Hybáčková a Juraj Buzna do-
zreli, aby mladí netrpeli smä-
dom a mali všetko, čo hrdlo  
a jazyk ráči. Niet pochýb, že na 
toto vydarené stretnutie budú 
malí i skôr narodení dlho spo-
mínať!

Andrea Benková

foto: autorka

Nie všetkým deťom sa pošťastí poznať alebo 
žiť v blízkosti starých rodičov. A rovnako nie 
všetkým seniorom je súdené mať a tešiť sa  
z vnúčat. Niet sa potom čo diviť, keď si tieto 
dve skupiny nachádzajúce sa generačne na pro-
tiľahlých póloch nerozumejú, nechápu sa, ba čo 
viac - sú voči sebe citovo vyprahnuté. 

Spevácky zbor z Kanady na Gessayovej  
V rámci svojho európskeho 

turné a na pozvanie Mag-
dalény Rovňákovej,  zakladateľ-
ky, umeleckej vedúcej a dirigent-
ky Bratislavského chlapčenského 
zboru,  predstavili 13. mája členo-
via Speváckeho zboru De La Salle 
z Kanady svoje umenie aj žiakom 
a zamestnancom Základnej ško-
ly na Gessayovej ulici.  Vestibu-
lom školy sa ozýval spev, aký člo-
vek nepočuje každý deň. Členovia 
speváckeho súboru De La Salle ro-
zozvučali svoje hlasy a potešili nie-
len uši, ale najmä srdcia všetkých 
poslucháčov. Spevácky zbor De La 
Salle získal mnoho ocenení a vy-
stupovali už po celom svete od To-
kia po Prahu. Spievali aj na takých 
miestach, ako je Carnegie Hall  
v New Yorku  či katedrála Notre 
Dame v Paríži. O to viac si školské 
publikum vážilo vzácnu návštevu 

a so zatajeným dychom počúva-
li nádherné hlasy spevákov. Pote-
šiť náročnú dušu dospievajúcich 
mladých ľudí je mnohokrát veľ-
mi náročné, členovia zboru však 
ukázali, že aj vysoké umenie mô-
že byť zaujímavé a krásne. Dô-

kazom toho bol nadšený výraz v 
tvárach mnohých detí, nefalšova-
ný záujem, ale aj jemné pohmká-
vanie či pohybovanie sa v rytme 
krásnych francúzskych, anglic-
kých a černošských  piesní.

Mgr. Kristína Hybbenová

Radi si doma spievate? 
Spievajte si s nami v Speváckom zbore CANENS. V Petržalke 

na Macharovej 1 sídlime už 25 rokov.

Tešíme sa na nových členov - dievčatá a chlapcov vo veku  
8 až 17 rokov. Čakajú na vás spoločné koncerty, zahraničné cesty, 
široký repertoár piesní a skvelý kolektív. Ponúkame taktiež štú-
dium hry na: klavíri, gitare, zobcovej a priečnej >aute, bicích, xy-
lofóe a harfe.  
Miesto zápisu: SZUŠ ul. Macharova 1, Bratislava-Petržalka
Termín: 1. až 4. júna 2015 od 16.00 až 18.30 h alebo podľa doho-
voru na tel. číslach: 0905 450 222, 0903 439787
Mail: canens.artschool@nextra.sk, www.szus-canens.eu

(upr)
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Cena štandartu 6.000 €:

Koralky Hamuliakovo III. etapa v predaji.

( www.hamikovo.sk )

( www.elementsresort.sk )

koralkyhamuliakovo

3 IZB. DOM SPOZEMKOM

99 000€

4 IZB. DOM S POZEMKOM

109 000€

 

Šiestaci: 

1. miesto: Markomanské vojny 

Autorský tím: M. Sečková, S. Hagara a E. Ha-
garová
ZŠ Gessayova, pod vedením T. Darázsa
2. miesto: Aké suroviny sa ťažili a spracová-
vali v staršej dobe bronzovej na Slovensku 
Autorský tím: A. Kačalová, L. Šta& enová 
a K. Šimková
ZŠ Gessayova, pod vedením T. Darázsa
3. miesto: Markomanské vojny
Autorský tím: J. Ďurechová, N. Herbergerová 
a M. Javor 
ZŠ Tupolevova, pod vedením S. Matisovej

Siedmaci: 

1. miesto: Čo všetko je potrebné na vytvore-
nie obývateľnej planéty
Autorský tím: D. Kysel, T. Jurka, F. Kršák
ZŠ Budatínska, pod vedením I. Matuškovej
2. miesto: Je vesmír z cukríkov alebo nie?
Autorský tím: P. Balážovičová, S. Danisová, 
H. Soczeková
ZŠ Tupolevova, pod vedením D. Kováčecho-
vej
3. miesto: Ako sa dá vysvetliť Fermiho pa-
radox?
Autorský tím: L. Maťová, M. Pavelka, Š. Slamka
ZŠ Černyševského, pod vedením D. Mikičovej

Vyhodnotenie projektov Petržalskej super školy
Ôsmaci: 

1. miesto: Tragédia v Černobyle
Autorský tím: G. Gregorová, Petrinová, D. Schö-
nová
ZŠ Turnianska, pod vedením učiteliek Orságovej 
a Macákovej
2. miesto: Fukushima
Autorský tím: Horňáková, Giničová, Košútová
ZŠ Turnianska, pod vedením učiteliek Orságovej 
a Macákovej
3. miesto: Čo je to rádioaktivita? 
Autorský tím: S. Garrapová, P. Rajtáková, A. Sza-
bová, ZŠ Dudova, pod vedením Ľ. Pallera

Najlepšia ôsmacka práca (ZŠ Turnianska 10, 
VIII. A) sa komplexne venuje príčinám a dôsled-
kom havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni v 
roku 1986 a jej následkom aj na Slovensko. Žiaci si 
počas prípravy iniciatívne zorganizovali aj konzul-
táciu s Dr. Martinom Hajduchom zo SAV.
Najlepšia siedmacka práca (ZŠ Budatínska 61, 
VII. A) s vlastnými úvahami načrtla podmienky 
nutné pre život aj mimo Zem.
Najlepšou šiestackou prácou bolo spracovanie 
problematiky Markomanských vojen (ZŠ Gessay-
ova, VI. A). Charakterizovali jej príčiny a priebeh a 
nezabudli na s nimi úzko spätého cisára Marca 
Aurélia, ako aj na príbeh so zázračným dažďom a 
miestne rímsko-barbarské kmene.                  (upr)

Eurofondy aj pre Petržalku 
Na stretnutí poslancov BSK s 
podpredsedom Európskej ko-
misie Petržalku zastupoval po-
slanec BSK Eduard Demel. 
Povedal, že oproti programo-
vaciemu obdobiu 2007 – 2013 
bude pre Bratislavský kraj na 
obdobie 2014 – 2020 vyčlene-
ných o 77,8 milióna eur viac. 
Konkrétne nenávratné fi nančné 
prostriedky pre Petržalku budú 
určené predovšetkým na roz-
voj materských, základných a 

stredných škôl, sociálne služ-
by, ako aj rozvoj cyklotrás. Eu-
rópska únia bude prispievať 
na projekty miest, obcí a sa-
mosprávneho kraja 50 %, štát 
45 % a žiadateľ 5 %.        (upr)

Prepad lode na Dunaji 
Deň bezpečnostných zložiek 
SR, ktorý bude v sobotu 30. má-
ja na Tyršovom nábreží, sľubu-
je bohatý a atraktívny program, 
príťažlivý pre deti aj dospelých 
bez rozdielu veku. Od desia-
tej hodiny ráno môžu návštev-
níci vidieť ukážky zásahov po-
licajtov a hasičov, boj zblízka, 
kynológov a hipológov so svo-
jimi pomocníkmi, prehliadku 
policajnej a vojenskej techniky, 
prepad lode a boj na vlnách či 
mokrú formulu, ale aj kreatív-

ne dielne alebo pozerať cez 
okuliare opitosti. Zaujme aj 
šantenie čestnej stráže v šou 
programe, oslobodenie ruko-
jemníkov, vrtuľníky a výsad-
kári, trenažéry, retronávraty či 
záchranárska zručnosť našich 
hasičov pri vystrihovaní z au-
ta. To všetko a ešte viac, spo-
lu s hudbou ozbrojených síl, 
hudbou ministerstva vnútra 
a skupiny Olympic je zárukou 
krásneho a vzrušujúco preži-
tého dňa.                            (jgr)
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som navštívil Afganistan. Síce 
mi tam nič nehrozilo, no človek 
sa necíti najlepšie, keď okolo 
behajú obrnené transportéry 
s ozbrojenými vojakmi na 
korbe. Radšej navštevujem 
krajiny, kde ľudia, aj keď majú 
málo, sú usmievaví a tešia sa 
zo života. 

Kam plánuješ ďalšiu cestu?
Najbližšie sa chystám do ju-

hovýchodnej Ázie. Priletím do 
Jakarty v Indonézii a odletím 
z Bangkoku v 3 ajsku. Mož-
no navštívim aj Mjanmarsko 
(Barmu). Plán sa bude tvoriť 
až „za jazdy.”

Keď zalovíš v pamäti, ktorý 
z cestovateľov alebo cestova-
teliek ti utkvel v pamäti 
a prečo?

Za 3 roky sme mali na festi-
valoch už vyše 400 prezentácií 
a keďže lietam hore-dole, tak 
som videl iba malú časť. Ak by 
som však mal vybrať jednu, tak 
s nemým úžasom som pozeral 
na prezentáciu Kiki  Madajovej 

v marci 2014. Kika je pár rokov 
na vozíčku a išla pozrieť ka-
marátku do Strednej Ameriky. 
Spolu precestovali Panamu až 
do Mexika a späť. Až s neuve-
riteľnou ľahkosťou a úsmevom 
rozprávala vtipné príbehy, kto-
ré sa im prihodili a celá žiarila. 
To bol asi najsilnejší zážitok. 
Tieto dni cestuje s trabanťákmi 
po Austrálii, tak čoskoro o nej 
bude viac ľudí počuť :). Z hľa-
diska témy ma zaujala pred-
náška Joža Terema o Západnej 
Papue, kam sa, dúfam, toto le-
to dostanem a s úsmevom spo-
mínam na prednášky chalanov 
z Lady svetom - Maťa Fabšika 
a Maja Grofčíka, a Jura Saska 
o cestovaní tuk-tukom po In-
dii, na ktorých sa ľudia vždy 
riadne pobavili. Samotnou 
kategóriou je Pišta Vandal, 
ktorý mal prednášku o Brazílii. 
O krajine sa človek nič nedo-
zvedel, ale ak má človek rád 
Pištov humor, tak sa smial od 
začiatku až do konca.

Michaela Platznerová

foto: archív Michala Knitla

S P O L O Č N O S Ť

Cestou necestou s Michalom Knitlom
Michal Knitl vyrastal v Petržalke, v paneláku oproti Inchebe. Cesto-
vať začal počas vysokej školy. Najprv v rámci programu Work and 
Travel v USA, neskôr po Európe a po skončení štúdia manažmentu 
sa vydal na 15 mesiacov do Južnej Ameriky. O svojich zážitkoch 
napísal cestopis Na juhoamerickej vlne. Živí sa prezentovaním 
a písaním o cestovaní, počas zimy je snowboardovým inštrukto-
rom. Je organizátorom cestovateľských festivalov Cestou necestou 
a tiež najaktívnejším couchsurferom na Slovensku a jedným zo 100 
najaktívnejších couchsurferov na svete. Vyše 500 nocí prespal na 
viac ako 200 gaučoch na troch kontinentoch. Keď cestuje, zaujímajú 
ho dve veci: život domácich a hory.

50 ľudí a ďalší sa pozerali cez 
malé okienko z ulice. Reč mi išla 
tak pomaly, že sa čudujem, že to 
so mnou vydržali. Do dnešného 
dňa som mal už vyše 160 pre-
zentácií a už to mám vymysle-
né. V súčasnosti už robíme päť 
festivalov na jeseň a päť na jar. 
Na jar 2015 sa po prvýkrát pre-
sunieme aj na východ, do Košíc 
a Prešova. Desať festivalov roč-
ne je momentálny strop, ktorý 
zvládame. Posledné mesiace 
vytvárame organizačný tím ľu-
dí, ktorí pomáhajú s festivalom. 
Budujeme štruktúru a hľadáme 
ľudí, ktorí by mali záujem po-
máhať festivalu dlhodobo. Ak 
je niektorý z poslucháčov ak-
tívny a chcel by sa zapojiť, bu-

deme iba radi. Stačí nám napí-
sať na stránku festivalu Cestou 
necestou. 

Sám si vášnivý cestovateľ, kam 
by si sa určite chcel raz vrátiť a 
kam by ťa už nedostali, ako sa 
hovorí, ani párom volov?

Veľmi rád by som sa raz vrá-
til späť do Uruguaja a pozrieť 
kamarátov v Južnej Amerike, 
rodinu vo Fínsku a preskúmať 
trochu viac severovýchod In-
die. A pár volov by ma dostal 
asi všade :). Ale pravdupove-
diac, do lokalít, kde sa človek 
necíti bezpečne, by som sa už 
tak veľmi nehnal. Pred rokmi 
som zisťoval aj možnosti o pro-
jektoch v Sudáne a na pár dní 

Kam až siahajú korene tohto 
festivalu, ako vznikol a kam 
kráča?

 Keď som bol v Južnej Ame-
rike, najskôr som rozmýšľal, 
ako by som mohol využiť svoje 
fotografi e z ciest. Zrkadlovku 
však má už takmer každý. A tak 
som dostal nápad napísať knihu. 
Nemal som o tom ani predsta-
vu. Som však tvrdohlavý, alebo 
možno krajšie povedané - cieľa-
vedomý, a išiel som si za svojím.   
Keď kniha vyšla, chcel som uro-
biť iba jednu prezentáciu a mys-
lel som si, že sa knihy budú sa-
my predávať. Rýchlo som zistil, 
že také ľahké to nebude. Dodnes 
spomínam na prvú prednášku, 
keď bolo v čajovni zhruba 
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REALITNÁ KANCELÁRIA 

S NAJVÄČŠOU PONUKOU  

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Generálny partner divadla

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

gedur@gedur.sk
02/50 22 87 39.

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

01. 06.

05. 06.

22. 06.

16. 06. a 17. 06

10. 06.

15. 06.

09. 06.

18. 06.

25. 06.

Prajeme Vám 

príjemné leto

a tešíme sa na Vás 

v septembri!

PREDÁM LACNO 

PC INTEL CELERON, 

E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 

60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. 

Klávesnica, monitor, slúchadla, 

videokamera, Wi&  modul. 

Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) 

Info: 0905 273 414



Prvý úvodník 
v prvom čísle 
Petržalských novín

A tak sme tu!
A tak smne tu spolu. Domorodci 
a prisťahovalci. Katolíci, evanjelici 
aj židia. Slováci. Maďari. Nemci. 
Za prezidenta (aj proti). Činní vo 
všetkých politických stranách aj 
nezávislí. Slovanisti, interisti, spar-
takovci, artmediáci (pozor, to je náš 
petržalský mančaft). Práve preto 
treba povedať nahlas a bez osty-
chu - Petržalské noviny sú závislé! 
Od každého občana, nech už patrí 
do ktorejkoľvek partie či partaje. 
A sme presvedčení, že v slušnosti, 
tolerancii a pravde sa nám podarí 
prekonať anonymitu veľkého petr-
žalského sídliska.

Segítsünk!

Helfen wir uns zusammen!

Tak si pomáhajme!

P. S. Zmenilo sa toho dosť, ale od-
kaz zostáva v platnosti.
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čo nahrádzali chodníky, a tešili sa na 
deň, keď sa stanú súčasťou toho cha-
osu. V tých rokoch dostala Petržalka 
nálepku králikáreň a tí, z ľavého brehu, 
nad ňou ohrnovali nos. Bez toho, aby 
ju spoznali, prilepili jej americký ekvi-
valent - Bronx. Po tom, ako sa z bre-
hov rozliala sloboda a demokracia na 
všetky strany, bolo sídlisko vstupným 
miestom pre dílerov drog a počet mla-
dých ľudí závislých od psychotropných 
látok prudko stúpal. Na terasách, vo 
vestibuloch a na chodbách domov sa 
hromadili inječné striekačky, mesto sa 
zbavovalo nežiaducich obyvateľov ich 
vysťahovaním k nám, za Dunaj, stúpla 
kriminalita a ak niekto povedal, že je z 
Petržalky, tí dobrí občania sa prežeh-
návali. Ísť tam bývať? Bože uchovaj! 
Možno aj to naštartovalo Petržalku 
k pozitívnym zmenám, k budovaniu 
občianskej spoločnosti, k pretváraniu 
králikárne na skutočný domov. 

Postavenie mediálneho mostu
Začiatkom roka 1995 sa zrodila myš-

lienka vydávať pre mestskú časť noviny. 
Bez dlhého rozmýšľania sme ich identi-
fi kovali ako Petržalské. S ambíciou, kto-
rá sa po dvadsiatich rokoch zdá smelá 
a z dnešného pohľadu trochu naivná: 
Vytvoriť noviny ako nástroj obyvateľov 
Petržalky, prostredníctvom ktorého by 
komunikovali s volenými predstaviteľ-
mi samosprávy a kontrolovali výkon ich 
mandátu. Noviny, ktoré by sa namiesto 
nich pýtali zodpovedných pracovníkov 
miestneho úradu na všetko, čo ich trápi, 
zaujíma, ktoré by prinášali informácie 
o živote komunity - a predovšetkým 
nestrácali zo zberateľa ľudí - ich osudy, 
príbehy… Noviny, ktoré by nepodliehali 
žiadnej politickej strane a boli by závislé 
len od vôle občanov. Noviny, do obsa-
hu ktorých by nezasahovali poslanci, 
starosta, úradníci. Profesionálne mien-
kotvorné noviny. Takto koncipovaný 

Petržalka bola v tom čase najmlad-
šou mestskou časťou. Najvzde-

lanejšou. Ale aj najproblémovejšou, 
s veľkou mierou anonymity medzi 
130-tisíc dušami, ktoré na pravý breh 
doputovali zo všetkých kútov Slo-
venska. V panelákoch hľadali nový 
domov mladé rodiny, starousadlíci, 
ktorým zbúrali rodné domy a zlikvi-
dovali záhrady. K nedostavaným pa-
nelákom ešte stále chodili čakatelia 
bytov, očami hnali do výšky poscho-
dia, opatrne našľapovali po doskách, 

Písal sa začiatok deväťde-
siatych rokov a Petržalku, 
najväčšie sídlisko v stred-
nej Európe, nazval vte-
dajší jej starosta Vladimír 
Bajan demonahrávkou 
Slovenska. Predstavovala 
totiž všetko, čo charakte-
rizovalo ponovembrový 
život na území nového 
štátu. V zhutnenej po-
dobe, na malom mieste, 
viditeľnejšie a ostrejšie - 
v dobrom aj v zlom. 

Mohli sme byť lepší? 
Mohli, ale nie iní.
26. mája 1995 vyšlo prvé číslo Petržalských novín.

Minulé 

a súčasné tváre PN
Michal Baranovič, Gabriela Be-
lanová, Silvia Vnenková, Oľga 
Adamčiaková, Alexander Ba-
ranovič, Mirka Baranovičová, 
Gabriela Húščavová, Hajnalka 
Macejková, Zuzana Šípošová, 
Denisa Kállayová Sola, Vladimíra 
Stoklasová, Vladimíra Mészaro-
sová, Ján Marko, Michaela Dob-
ríková, Lucia Drevická, Zdenka 
Budziňáková, Eva Henterová, Ga-
briela Mikulčíková, Henrieta Hru-
bá, Lenka Huňadyová, Roberta 
Ťapušíková, Gustáv Bartovic, 
Jozef Korbel, Kazimír Sulo, Pavol 
Mikulášek, Rudolf Gallo, Gabriela 
Rothmayerová, Helmut Vácha, 
Ján Kuchta, Jozef Baran, Miroslav 
Košírer, Jaroslav Gründler, Oskar 
Král, Milan Valko, Natália Oravco-
vá, Ján Debnár, Viktor Filo, Martin 
Kohútik, Mária Kundláková.

PN sú pokrstené...

Prvý ročník veľtrhu Intermedia 95. Nultý ročník Dní Petržalky.
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projekt Petržalských novín sme predlo-
žili na rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva - a poslanci ho bez zmien schválili a 
prijali uznesenie. Myslím, že podstatnú 
úlohu zohrával fakt, že v zastupiteľstve 
sedeli zástupcovia všetkých vtedajších 
relevantných politických strán - a nikto 
z nich nechcel byť menej demokratic-
kejší ako ten druhý. Sloboda a demokra-
cia boli sedem rokov po Novembri ešte 
vždy najobľúbenejšie slová politikov, aj 
komunálnych - a som presvedčená, že 
mnohí v ich napĺňanie v praxi aj verili. 
Prvé číslo Petržalských novín vyšlo 23. 
mája 1995. Šestnásť čiernobielych strán, 
náklad 35-tisíc. Po dohode oboch strán 
sa vydavateľom stala mestská časť Petr-
žalka a tvorcom novín naša spoločnosť, 
ktorá vlastní hlavičku Petržalské noviny. 
Vydavateľ sa zaviazal poskytnúť fi nancie 
z rozpočtu na tlač a distribúciu novín 
(schvaľovanú každý rok pri tvorbe roz-
počtu a vyúčtovanú na konci kalendár-

neho roku). Réžiu celého fungovania 
redakcie a tvorby novín prevzala naša 
spoločnosť. Uzatvorená zmluva bola 
štandardná, vypovedať ju mohla jedna 
aj druhá strana. Nijaké výhody, úľavy. 

Krst Petržalských novín
V deväťdesiatych rokoch sa okolo 

nás menilo takmer všetko - masmediál-
ny trh nevynímajúc. Valcoval ho bulvár, 
ktorý očaril čitateľov smelosťou odstrá-
niť mantinely, čo sa môže napísať a čo 
nie. (Spomenula som si, čo nás učili o 

západných médiách v škole, ktorá vy-
chovávala novinárov: nie je zaujímavé 
to, že pes pohrýzol človeka, ale to, že 
človek pohrýzol psa! A ešte: nie je dôle-
žité, čo sa kde stalo - ale to, čo o tom na-
písali noviny.) Chceli sme byť iní. Chceli 
sme obsah postaviť na overených fak-
toch. Nechceli sme preskočiť hranicu, 
za ktorou sa môže všetko, len nech to 
ľudí zaujíma a nech to predáva noviny. 
A na druhej strane sme odmietli robiť z 
novín zborník úradných oznamov. Bez 
zbytočnej skromnosti musím napísať, 
že sa nám to darilo. Aj keď sme sa ne-
vyhli chybám, zakopnutiam - napokon, 
kto robí, robí aj chyby. Ale neskutočnou 
devízou boli od začiatku pre Petržalské 
noviny ľudia, ktorí ich tvorili, ktorí im 
pomáhali. Profesionáli, ktorých nebolo 
ľahké presvedčiť, že pupkom sveta nie 

ských novín dôležité fakty. Popravde, s 
Bajanom nebola vždy ľahká reč. Stačilo, 
aby sa v ostatných novinách mestských 
častí, ktoré začali vznikať, objavovali 
pravidelné príhovory starostov a už sa 
pýtal, prečo aj on nie je na prvej strane 
každého čísla so slovom ku dňu. Dal 
sa však presvedčiť, že tadiaľ naša cesta 
nevedie. Našťastie. Bajan mal v sebe 
nadšenie a snahu meniť veci k lepšiemu, 
mal víziu vybudovania občianskej spo-
ločnosti a chuť učiť sa samospráve - na-
pokon, bol aj spoluautorom a signatá-
rom Charty miestnej samosrávy. A nad 
tým všetkým bola Petržalka, jej rehabili-
tácia v očiach tých, pre ktorých bola stá-
le betónovou džungľou a králikárňou. A 
keď sme pripravovali krst Petržalských 
novín, ich predstavenie verejnosti, pri-
šiel s myšlienkou, že krstným otcom ne-

sú médiá s celoslovenskou pôsobnos-
ťou, ale že ten pravý kontakt s čitate-
ľom zažijú v novinách regionálnych. 
A na vyváženie ich dopĺňali mladí adepti 
žurnalistiky, ktorí svet okolo seba pred-
sa len videli ináč. A ešte bez jedného 
človeka by noviny nemali šancu napĺňať 
svoje projektové predsavzatia. Bol ním 
starosta Petržalky Vladimír Bajan. Uvá-
dzam to aj s rizikom, že veční kritici PN 
radostne vyskočia: Nehovorili sme! Sú 
to Bajanove noviny. Napriek tomu ne-
vidím dôvod mazať z pamäti Petržal-

bude len herec a humorista Miro Noga 
- vtedy ešte Petržalčan, s ktorým sme sa 
dohodli, ale aj prezident Slovenskej re-
publiky Michal Kováč, s ktorým sa do-
hodol on. „Petržalka si zaslúži, aby sme 

jej vrátili tvár a úctu,“ povedal vtedy 
a mal pravdu. 

Realita a emócie v jednom
Bez minulosti neexistuje prítomnosť 

a pevne verím, že v prípade PN ani bu-
dúcnosť. Bez listovania v ročníkoch si 
spomínam na množstvo sprievodných 
akcií, ktoré organizovali noviny v spo-
lupráci s mestskou časťou. Všade sme 
chceli byť, o všetkom informovať, ponú-
kať možnosti realizácie nápadov - našich 
občianskych, poslaneckých, úradných… 
Prinášali sme témy, ktoré boli pre „veľ-
ké“ noviny nezaujímavé (pretože nevo-
ňali bulvárom) a v ktorých boli hlav-
nými postavami naozaj obyčajní ľudia. 
Snažili, veľmi sme sa snažili v počte traja 
ľudia plus externisti udomácniť noviny 
v rodinách, byť im nablízku ak treba 
a byť aj ich radosťou. Už v prvom roku 
vychádzania novín, len štyri mesiace po 
vyjdení prvého čísla, sme sa zúčastnili 
na 1. medzinárodnej výstave v Inchebe - 
Intermedia 95. Chceli sme byť na očiach 
a v programe ukázať, aká Petržalke je 
a aká môže byť. Do uličiek pomedzi 
stánky sme poslali kolieskových korču-
liarov - zástupcov vtedajšiehio veľkého 
sídliskového fenoménu. Návštevníci sa 
ešte nespamätali zo šoku, keď na pó-
dium vystúpili reprezentanti petržalské-
ho rapu - a videli sme, ako tuhne úsmev Dni Petržalky. Prvý in-line beh.

Aj tu som Petržalčan. 

V tomto prípade 

redakcia v Andalúzii.

Daruj hračku 

kamarátovi.

Na Dňoch 

Petržalky.

Naša 

Petržalka.
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- alebo aspoň znesiteľné. Uviedli sme 
do života projekt Daruj hračku kamará-
tovi a poprosili tých, čo majú dostatok, 
aby sa vzdali jednej hračky a darovali ju 
dieťaťu, ktorého rodičia na kúpu takých 
radostí nemajú peniaze. Opäť sme stáli 
s Oľgou za pultom v šatni DK Zrkadlo-
vý háj a čakali, či oznam našiel adresáta 
a či niekto hračky prinesie. Vonku snežilo 
a my sme dúfali, že príde aspoň niekto. 
Prišiel. Vyzbierali sme asi 500 hračiek 
a tešili sa ako malé deti. Mestská časť 
pripravila mikulášsky program, súčas-
ťou ktorého bolo aj odovzdávanie hra-
čiek deťom. Hračky zbierame dodnes 
- už dvadsať rokov. A namiesto 500 ich 
rozdávame pred každými Vianocami 
niekoľo tisíc - aj mimo Petržalky, do 
materských škôl a detských domovov. 
Nemierne nás obohatila aj akcia, kto-
rou sme spojili zdravé deti z materských 
škôl s deťmi s miernym mentálnym 
postihnutím. Nakúpili sme farby, kres-
liace potreby, výkresy, lepidlá, kartóny - 
a deti sa rozložili na celom poschodí DK 
Zrkadlový háj, kde spolu majstrovali na 
zadanú tému - Takú Petržalku chcem 
mať! Pokračovaním akcie boli návrhy 
detí na maskota Petržalky. Vyhral Petr-
žalko, panelák na kolieskových korču-
liach, ktorý mal namiesto klobúka veľký 
satelit. Vážnejší charakter mali projekt 
Deti ulice a založenie nadácie Petržal-
ská komunita. Boli súbežné so stavbou 
Skate parku na Markovej, otvorenia 
AT Sanatória MUDr. Novotného pre 
ľudí závislých od drog a vyústili do 
interaktívneho programu Protidro-
gové fórum. Nie všetci chceli hovoriť 
o drogách, pre mnohých boli ešte stále 
tabuizovanou témou, ktorú sa nepatrí 
otvárať. Boli aj takí, čo sa báli vpustiť si 
do blízkosti narkomanov - hoci sa chce-
li liečiť. Samospráva aj MUDr. Novotný 
však ustáli ataky aj petície a sanatórium 
funguje - a veľmi úspešne - dodnes. 
Noviny v celom tom procese nezostali 

čo nám chcete spievať?“ spýtali sme sa, 
lebo sa patrilo. „Len tak, pre radosť. Len 
sa musím trošku rozospievať,“ povedal 
a začal merať dlhými krokmi redakčnú 
miestnosť. Nádych, výdych, zamával 
rukami… A spustil. Keď dospieval - pri-
znám sa, že pieseň si už nepamätám - 
uklonil sa, povedal dovidenia a odišiel. 
Daruj hračku kamarátovi a iné, Petržal-
ka nebola jediná ani výnimočná v tom, 
že v roku 1995 pribúdali rodiny, ktoré 
sa ocitli v sociálnej núdzi. Mladé rodi-
ny s malými deťmi. Pomaly prichádzali 
Vianoce a my sme im chceli nejako po-
môcť, aby aj u nich boli pekné pre deti 

na tvári starostu a poslancov pri ich 
textoch. V ďalšom ročníku výstavy sme 
už predstavili experiment Petržalských 
novín - Petržalský detský parlament. 
Zvolili si ho žiaci zo ZŠ pre nadané deti 
- zachovali štruktúru malého parlamen-
tu, pripravili si program, témy, o ktorých 
chceli hovoriť s „veľkými“ poslancami. 
Sedeli na pódiu, zoči-voči poslancom 
miestneho zastupiteľstva a ponúkali im 
alternatívy: „Nie sme spokojní s čistotou 
na sídlisku a s prácou spoločnosti, ktorá 
odváža odpad. Našli sme inú možnosť 
pre Petržalku, iného partnera,“ načali 
tému životné prostredie a vyrazili tým 
dych vtedajšiemu zástupcovi starostu. 
Celkom vážne začal obhajovať aktuál-
neho partnera a dôvetkom, že tie decká 
netušia, aké ťažké je dosiahnuť politické 
dohody. Netušili - mali sedem a viac ro-
kov. Netuším, ako sme to všetko vtedy 
zvládali. V redakcii sme sedeli dve - ja 
a Oľga Adamčiaková, ktorá je v PN do-
dnes. Úlohou každého dňa bolo zohnať 
nejakú inzerciu, aby sme mali na réžiu 

a aké-také platy či honoráre pre exter-
nistov. V jeden deň - na stole sme mali 
pred sebou ešte z mastného papiera 
nevybalených pätnásť deka diétnej sa-
lámy - sa otvorili dvere a vstúpil mladý 
muž. „Chcem si podať inzerát,“ povedal 
bez dlhého úvodu. „Nie preto, že by som 
to potreboval, ale chcem vám pomôcť.“ 
Neskutočné! Usmiali sme sa od ucha 
k uchu očakávajúc aspoň 500-koruno-
vú objednávku. Vypísal údaje a položil 
papier pred nás. „Stačí to takto? Text 
tam máte, obrázok prikladám, návrh 
mi pošlite na odobrenie.“ Oľga vzala 
opatrne do ruky objednávku a ruky sa 
jej zatriasli. „Stačí…“ V kolónke - suma 
- bola cifra 60-tisíc vtedy ešte korún 
slovenských. Prvý reklamný šok nás 
na dlhší čas paralyzoval. Tešili sme sa 
z každého úspechu ako malé deti. Z kaž-
dého kontaktu. Nezabudnuteľná je však 
návšteva staršieho pána, ktorý sa do re-
dakcie vovalil ako veľká voda. „Dámy, 
prišiel som vám zaspievať,” oznámil. 
Pozreli sme sa na seba - blázon? „Pre-

Pamätáte sa? ... vypomohli aj mimobratislavskí vodiči. Prvé pieskoviská.

Dve momentky 

z petržalského 

Dňa detí ´96.
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Petržalky. Nultý a prvý ročník charak-
terizovalo totiž niekoľko sprievodných 
športových podujatí - futbalový turnaj 
žiakov, streetball, kolieskové korčule, 
bicykle. Vymyslené to bolo na kolene - 
starosta, Danka Emeljanovová a ja sme 
len v debate hľadali cestu k plnohod-
notnému životu sídliska, ktoré začalo 
strácať anonymitu. „Každá dedina má 

svoje hody, dajme niečo také aj Petržal-

čanom,“ dôvodil starosta a od toho sa 
začalo odvíjať niečo, čo sme považovali 
za veľmi odvážne s nepredvídateľným 
koncom. Odvtedy si pamätám aj Baja-
novo: Keď môžem, tak musím! Hlavnú 

úlohu opäť zohralo nadšenie pre vec a 
snaha dať Petržalke, čo si zaslúži. 

Dôležitosť rozhodnutia
Ani v živote novín nie je všetko ve-

selé a jednoduché. To, že chceme byť 
reálnym pomocníkom Petržalčanov 
a novinami, ktoré majú tvár, sa najvy-
puklejšie prejavilo pri dvoch dôležitých 
momentoch v živote celej spoločnosti, 
nielen petržalskej. V roku 1997 vyhlásili 
vodiči MHD štrajk. Nebudem sa za-
podievať ich požiadavkami, aj keď boli 
podstatné, ale vplyvom štrajku na život 
v Petržalke. Od rána nám v redakcii 

- budeme pôsobiť ako štrajkokazi alebo 
nie? Priznávam, že alibisticky sme návrh 
riešenia posunuli na stôl starostu Bajana. 
Rozhodni, vybav, zabezpeč! Rozhodol. 
Redakciu PN nám premenil na štáb, kde 
sa nahlasovali šoféri autobusov z vidieka, 
ktorí boli ochotní voziť ľudí napriek štraj-
ku. Niektorí to vzdali po atakoch na nich, 
niektorí vytrvali. Ale život v Petržalke 
štrajk neochromil. Ťažšie bolo rozhodnúť 
gruntovnejšiu a zásadnejšiu vec. Nie pre 
nás, opäť pre starostu. Nedistribuovať 
hlasovacie lístky na referendum, o kto-
rom rozhodol parlament a malo 3 otáz-
ky: 1. Ste za vstup do NATO? 2. Ste za 
rozmiestnenie jadrových zbraní na úze-
mí SR. 3. Ste za rozmiestnene vojenských 
základní na území SR? Právo vyhlásiť 
referendum patrilo prezidentovi a ten na 
základe petičnej akcie občanov doplnil 
4. otázku: Súhlasíte, aby prezidenta volili 
občania, podľa priloženého ústavného 
zákona priamo? Minister vnútra Gustáv 
Krajči sa rozhodol, že obciam doručí len 
otázky s bezpečnostnou problematikou. 
Ústredná volebná komisia sa po referende 
uzniesla, že právoplatné hlasovacie lístky 
so štyrmi otázkami neboli občanom do-
ručené, čím bolo referendum zmarené. 
Podľa starostu Bajana boli lístky s tromi 
otázkami neplatné a odmietol ich dis-
tribúciu do volebných miestností. Kým 
tak spravil, ostatní starostovia vyčkávali. 
Úlohou novín bolo vysvetliť občanom si-
tuáciu a zdôvodniť konanie samosprávy. 
Dnes sa to zdá ako bežná vec, ale odvaha 
postaviť sa vtedajšej Mečiarovej exekutí-
ve si zaslúži pozornosť aj pri spomienke 
na 20 rokov Petržalských novín. 

Stavanie na dobrom grunte
Zásluhu na tom, že Petržalské noviny 

oslavujú v týchto dňoch už dvadsať ro-
kov, má postavenie dobrého gruntu, na 
ktorom sme stavali. Nebyť toho, možno 
by občas niekým vykopávané tehličky 
stavbu už dávno rozsypali. Lebo je to tak 
- život sa mení, starnú ľudia aj ich ideály, 
ťažšie sa dobýja duša - a slová sloboda 
a demokracia už majú ľubovoľný výklad. 
Nie sme pyšní na všetko, čo sme urobi-
li, ale som presvedčená, že sme sa nikdy 
nespreneverili novinárskej etike a mo-
rálke a že nás nikto nenanútil do ničoho, 
čo sme sami nechceli a nepovažovali za 
dobré. Sme vďační za priazeň čitateľov, 
za ich spätnú väzbu na noviny a našu 
prácu. Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí Petržalské noviny robili či robia. 
Oceňujem ich profesionalitu a snahu 
udržať autonómnosť svoju aj novín. Ich 
spomienky na predošlých dvadsať rokov 
by boli možno iné, podstatné však je, že 
ich v sebe nosia a že tvoria súčasť ich pro-
fesijného života. Natíska sa otázka: Mohli 
sme byť lepší? Odpoveď je jednoduchá: 
Mohli sme byť lepší, ale nie iní.

Gaba Belanová, 

šéfredaktorka PN

ľahostajné a sme vďační za skúsenosť, 
ktorú sme zažili vďaka entuziazmu 
MUDr. Novotného. 

Plný štadión detí
To, že medzi priority starostu Pe-

tržalky Vladimíra Bajana patril v kaž-
dom volebnom období šport, je už 
dostatočne známe. V dobrom nás 
nakazil futbalom aj vďaka úspechom 
Artmedie Petržalka. Je prirodzené, že 
bol aj pri tom, keď sme organizovali 
Deň detí na štadióne, po ktorom dnes 
zostala len diera. Navštívili sme vtedy 
každú základnú školu a kto mal chuť, 
zapojil sa do veľkej futbalovej súťa-
že škôl. Základné kolá sa odohrávali 
na vytypovaných školských ihriskách 
a najlepší bojovali o Pohár starostu 
na štadióne Artmedie. Mali sme plný 
dom! Deň detí moderoval krstný otec 
PN Miro Noga so Štefanom Skrú-
caným a okrem futbalu sa deti tešili 
z bohatého programu. A tak vznikla po-
stupne Penalta, ako ju poznáme dnes. 
Diskusiou o športe sa v podstate začala 
rodiť aj myšlienka akcie, ktorá má dnes 
v Petržalke fenomenálnu podobu Dní 

zvonili telefóny a ľudia sa sťažovali, že sa 
nemôžu dostať do práce, na druhý breh 
Dunaja, do škôl… Chápali vodičov, ale 
zároveň chceli, aby s tým starosta niečo 
urobil, aby situáciu riešil. Bolo to sym-
ptomatické - pretože aj dnes ľudia há-
džu riešenie problémov na samosprávu, 
hoci to nie je - nemusí byť - v jej kom-
petencii. Chodníky, cesty a mosty boli 
plné chodcov, vyjednávania sa nekon-
čili a ľudia toho začínali mať plné zuby. 
Nabudili nás dostatočne „revolučne“ 
a našli sme pre nich len jediné výcho-
disko - zabezpečiť autobusy, ktoré by 
nahradili MHD. Mali sme však dilemu 

PN boli aj pri Sládkovej rekonštrukcii Arény. ... a máme skejtpark.

Mikulášsky 

program.

Splavovanie 

Chorvátskeho 

ramena.
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Domáci vedia, 
centrála netuší 

Necelý rok pred parlamentnými voľbami  
v roku 1998 zaviedla Mečiarova vláda pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
jeden volebný obvod. Vtedy to kritizovala celá 
opozícia, ktorá avizovala zmenu po úspechu 
vo voľbách. Úspech sa dostavil, jeden volebný 
obvod zostal. A trvá doposiaľ.  

Ak dáme na misku váh všetky pozitíva  
a negatíva, tie prvé budú prevažovať. Veď výber 
spomedzi kandidátov, ktorých v regiónoch po-
známe, im dáva omnoho silnejší mandát, ako je 
terajší nástup do „prvej ligy“ cez miesto na kan-
didátnej listine na základe vôle straníckej cen-
trály. Okrem toho na politikov priamo prepo-
jených s voličmi prichádza reálny tlak na prácu  
a výsledky. Na činnosť v parlamente a aktivity 
v domácom chotári. Teda, ďalší prínos je v pro-
fesionalizácii, s ktorou priamo súvisí aj perma-
nentná kampaň, čo zvyšuje legitimitu našich 
zástupcov v najvyššom zákonodarnom zbore. 
Zároveň treba mať na zreteli fakt, že rozdelenie 
Slovenska do viacerých volebných obvodov, 
evidentne prispeje aj k výraznejšej konkurencii 
v regionálnych straníckych štruktúrach. Či už 
by sme parlament volili v troch, alebo ôsmich 
volebných obvodoch, straníci by sa už „doma“,  
v regiónoch, nemohli skrývať za chrbát voleb-
ného lídra a za šikovnosť reklamných agentúr, 
ale museli by zoči-voči presviedčať svojou 
usilovnosťou. To by, napokon, bolo aj pre nich 
to najlepšie, pretože dnes netušia, na ktorom 
mieste kandidátky sa ocitnú, a veľmi dobre 
vedia, že prekrúžkovanie zo stredu kandidát-
nej listiny je minimálne vec náhody či šťastia. 
Hoci volebný trh je veľký, anonymita v cudzom 
kraji predsa robí svoje. A tak sú odkázaní aj na 
podporu regiónov, v ktorých možno nikdy ani 
neboli. 

Treba však pripomenúť aj hrozby, ktoré do-
posiaľ sprevádzajú parlamentný život. Podpo-
rujú to aj vyjadrenia straníckych centrál v krí-
zových situáciách. Ich reakciou na individuálne 
zlyhania politikov je to, že partaj nemala infor-
mácie o poslancových osobných, regionálnych 
či podnikateľských aktivitách. Pochopiteľne. 
Slovensko je malé a do Bratislavy z regiónov 
prechádzajú 6ltrované informácie. To, čo roky 
vedia domáci, centrála nemusí ani len tušiť. 

Ťažko povedať, či niektorá z relevantných 
strán ponúkne vo svojom volebnom progra-
me zvýšenie počtu volebných obvodov, a tiež 
je otázne, či budúca vláda bude mať dostatok 
vôle to presadiť. Napriek tomu, že výber kandi-
dátov v regiónoch je pre ľudí užitočnejší ako 
„dočasné“ pravidlá platné už roky, stále je šanca 
na užitočnú zmenu. Strany už rozbiehajú pred-
volebnú komunikáciu a postupne začínajú pí-
sať volebné programy. Počkajme si, či Mečiarov 
ťah bol pre partaje zlý len pred sedemnástimi 
rokmi. 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 

 politológ 

Tak si myslím

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Nechcú, aby sme vedeli, že sa boja

Ani nestihol doznieť 
rachot limuzín, už 

sa spúšťali ich predné 
okná a šoféri, ešte bledí, 
trochu v šoku, vyklonili 
hlavy a začali na seba re-
vať. Obaja presvedčení, že 
ten druhý je grázel. Sily  
v kriku a nadávkach sa 
zdali vyrovnané, nastala 
druhá fáza. Muži v oble-
koch sa proti sebe vyrú-
tili, autá zapikované proti 
sebe, ich majitelia už v se- 
be. Nastala junácka paso-
vačka. Trvala iba chvíľu, 
každý si udrel, ústny spor 
ani následný telesný duel 
nemal víťaza. Obaja sa po 
bitke hodili na sedadlo, 
naštartovali a každý po-
šiel svojou stranou. Ale 
si udreli! Ani jeden nebol 
schopný priznať svoj diel 
viny za možnú zrážku. 
Doznieval v nich strach  
z možného nešťastia, a ten 
vyvolal nespútanú zlosť. 

Tú zlosť, ktorá – zdá 
sa mi – víťazí aj v našich 
každodenných sporoch.  
Tú zlosť, čo nás oberá  
o radosť. 

Čo to vlastne je, nespú-
taná zlosť?

Našla som zaujímavú 
charakteristiku: je to 
strach, obrátený naruby. 

„Strach ľudí uzatvára. 
Iba človek plný strachu 
dokáže rýchlo vzplanúť 

hnevom. Keby sa neroz-
čúlil, okamžite by ste 
spoznali, že sa bojí. Zlosť 
je zásterka. Keď sa rozčú-
li, snaží sa vás zastrašiť.  
A kým si uvedomíte, že 

Kráčala som po úzkom chodníku, keď odrazu vedľa mňa zahučali motory áut 
a vystrekol jemný štrk spod brzdiacich kolies. Šoféri zablokovali mašiny do-
slova pár centimetrov od seba. 

V minulom čísle sme vám predstavili projekt s názvom Malí záhradkári. V rám-
ci tohto projektu boli v areáli Materskej školy Holíčska 30 umiestnené vyvýšené 
drevené záhony a nainštalované vertikálne záhrady vyrobené z paliet. Následne do 
nich boli vysadené rôzne druhy ovocia, zeleniny a byliniek. Cieľom tohto projektu 
je vštepiť deťom lásku k prírode a naučiť ich hravou formou, odkiaľ sa berie ovocie 
a zelenina na ich tanieroch. 

má strach, začnete sa sami 
báť. Chápete tú sprostú psy-
chológiu? Nechce, aby ste ve- 
deli, že sa bojí. A tak sa 
snaží vyvolať vo vás strach, 
pretože iba tak bude sám 
bezpečný. Bojíte sa, a on 
už sa nebojí. Nemusí mať 
strach z toho, kto má strach.  
A kedykoľvek sa bojíte  
a zlostíte vy, snažíte sa tiež 
skryť strach za zlosť. Pretože 
strach by vás odhalil. Zlosť 
okolo vás vytvára oponu, za 
ktorú sa môžete skryť. Za-
pamätajte si, že zlosť je vždy 
strach postavený na hlavu.“ 
Osho.

Myslím si, že všetky tie 
zlostné mediálne výkriky 
osôb vojny, ktoré nechcú 
žiť v mieri a potrebujú hro-
madiť zbrane, je skrytá v ich 
strachu: boja sa, že prídu  
o svoju moc manipulovať  
s nami. Boja sa, že konečne 
spadne z nich zásterka, kto-
rá ukrýva ich myšlienkovú aj 
mravnú nahotu. A tak úto-
čia. Zatiaľ slovne. No ak ne-
budeme vedieť, čo sa za ich 
počínaním skrýva, naženú 
nás do nešťastia. Ktoré je pár 
centimetrov pred zrážkou.

Gabriela Rothmayerová

Deti s obrovským za-
nietením svoje zá-

hradky polievali a starali sa 
o ne. Po týždni však prišlo 
nemilé prekvapenie. Van-
dali vytrhali všetky rastlin-
ky a pohádzali ich na zem. 
Polámali oporné tyčky, 
ktoré boli umiestnené pri 
rajčinách a hrášku. Tým, 
že sa toto vyčíňanie konalo 
zrejme vo večerných hodi-
nách, spúšť sme objavili už 

ráno a mohli sme rýchlo 
zakročiť. Vrátili sme rast-
linky na ich pôvodné mies-
ta, poliali ich a dúfali, že im 
pobyt mimo zeme až tak 
neublížil. 

V tomto prípade sa nám 
väčšinu rastliniek podarilo 
zachrániť a z detí sa opä-
tovne stali malí záhradkári, 
ktorých najviac baví polie-
vanie. Keby ste ich videli, 
ako sa tešili z prvých čer-

venajúcich sa jahôd! Teraz 
každý deň striehnu, kedy 
jahôdky úplne dozrejú a 
skončia v ich bruškách. 

Týmto by sme chce-
li poprosiť vás, občanov, 
ak v škôlke spozorujete 
nejakú zvláštnu aktivitu 
vo večerných hodinách 
alebo počas víkendu, aby 
ste urýchlene zavolali po-
líciu. Tá tam vyšle hliadku 
a situáciu preverí. Ďalej 

by sme chceli apelovať na 
rodičov, aby dohliadli na 
svoje deti, lebo ako sa vra-
ví: „mladosť – pochabosť“  
a mladí najmä v pubertál-
nom veku si môžu myslieť, 
že si práve ničením získajú 
určité postavenie v partii 
alebo spoločnosti. Pevne 
dúfame, že spoločným úsi-
lím sa nám podarí predísť 
podobným aktom vandaliz-
mu.            Andrea Benková

Vandali v škôlkarskej záhrade
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Starosta v rádiu
To, že petržalský starosta 

Vladimír Bajan má k hudbe 

veľmi blízko, je známe. Len 

máloktorý koncert osobnos-

tí či už z domácej, alebo zo 

zahraničnej hudobnej scény, 

konajúci sa v Petržalke, sa za-

obíde bez jeho prítomnosti v 

hľadisku. Aj keď je fanúšikom 

širokého spektra hudobných 

žánrov, zvlášť srdečný vzťah 

má k folklóru. Vie o tom aj iný 

Petržalčan, redaktor RTVS Vla-

do Franc, ktorý už šestnásty 

rok vysiela na rozhlasových 

vlnách reláciu Túto hudbu 

mám rád. Preto si ho pozval 

ako hosťa do jej 621. vydania. 

Ich rozhovor „poprepletaný“  

obľúbenou hudbou Vladimí-

ra Bajana si môžete vypočuť 

v premiére v nedeľu 31. mája 

o 10. h na rozhlasovej stanici 

Rádio Regina.                    (upr)

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
    ZADARMO (pri kúpe okuliarov).  Tel.: 0911/237 232

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a  jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

Môžete navštíviť aj našu prevádzku 
Optik-prominent s. r. o., Odborárske nám.1, 
(Starý Avion) Bratislava – Staré mesto.

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

V nedeľu na Turf-gala v klobúku!

V nedeľu 7. júna sa uskutoční na 

dostihovej dráhe v petržalskom 

Starom háji najvýznamnejší míting 

dostihovej sezóny – 37. ročník Turf-

gala. Pätica dostihov so štatútom Gra-

ded a Listed sľubuje vrcholné turfové 

zážitky, o ktoré sa postarajú špičkoví 

jazdci v sedlách najlepších plnokrv-

níkov zo strednej Európy. Pripravený 

je  bohatý kultúrno-spoločenský 

program, orientálne tance, kúzel-

nícka show, tombola s atraktívnymi 

cenami, súťaž o najelegantnejšiu 

dámu v klobúku a „detský klobúčik“ 

s hodnotnými cenami, detské zábav-

né atrakcie a maľovanie tváričiek, vo-

zenie najmenších na koníkoch i rôz-

ne gurmánske špeciality. Dostihový 

program sa v nedeľu 7. júna začína o 

14. h. Dámy a slečny v klobúku majú 

vstup zadarmo! 

(rip)

PETRŽALSKÉ NOVINY čítajte aj na facebooku
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Zážitkové tábory sú hitom nasledujúcich rokov. Deti sa dnes 
potrebujú nielen zabaviť, ale aj zdravo unaviť, posilniť telo aj 
dušu a zažiť niečo nové. Porozprávali sme sa s Andreou Čvap-
kovou, predsedníčkou občianskeho združenia BENI klub, ktoré 
prináša deťom popoludňajšie aktivity priamo do ich školy aj na 
území Petržalky.  

Zameranie tábora si 
má dieťa vybrať samo
Každý rok nám v kurzoch ru-
kami prejde okolo 500 detí a 
aj pri tomto množstve sa sna-
žíme vyhovieť ich individuál-
nym potrebám. Každé dieťa 
má svoje predstavy, a preto je 
fajn, keď si zameranie tábora 
vyberie samo. Nemá zmy-
sel ho nútiť do výtvarných 
aktivít, ak k nim neinklinuje 
a ani si nemôžete myslieť, že sa 
z neho za týždeň stane špor-
tovec. Na prípadné „omyly“ 
pri výbere programu sme 
vždy pripravení a ak je to 

len trochu možné, dopraje-
me deťom možnosť vybrať si 
svoju partičku (programové 
zameranie). 

Tínedžeri si u nás napr. 
môžu vyskúšať tie najmo-
dernejšie športy od baseballu 
a rugby, cez air soft, kin-ball 
až po akrobatický parkoure. 
Vidíme ich prirodzený re-
špekt pred skutočným adre-
nalínom na vodných skútroch 
alebo lanovej dráhe.

Kľúčom k detskej radosti 
a spokojnosti sú dobrí ani-
mátori, ktorých v Beni klube 
máme.           (upr)

Vyhrajte denný tábor pre vaše dieťa
Ak ste petržalský rodič, môžete pre svoje dieťa vyhrať je-
den turnus denného tábora BENI camp v hodnote viac ako 
100 eur! Do 5. júna nám na adresu sutazimspn@gmail.com 
napíšte aspoň 3 atrakcie, s ktorými sa deti stretnú v BENI 
campoch. Spomedzi odpovedí vyžrebujeme víťaza, ktorého 
meno sa dozviete v nasledujúcom čísle Petržalských novín.

Zážitkové leto pre deti

BENI camp 2015 - Bratislava Petržalka 

Deti si môžu vybrať z nasledujúcich programov: 

ŠPORT mix Florbalový

TEENage Futbalový

AGENT špeciál Tenisový

UMELEC objaviteľ Šermiarsky

TANEC + GYMnastika In-line

ANGLOspeaker Atletický

Škôlkarsky BENJAMÍN Sebaobrana

Skvelý oddych, dobrodružstvo, príjemná zmena a fi nančne me-
nej náročná, aj taká môže byť dovolenka na Slovensku.
Prinášame vám tip, ako spojiť turistické aktivity s regeneráciou 
v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Liečivá voda a nádherné lesy 
s vyhliadkami sú ideálne na relax, turistiku a výlety na bicykloch

Aktívna dovolenka v Pravých kúpeľoch

Blahodarné a liečivé vlast-
nosti termálnej vody 

v Trenčianskych Tepliciach 
sú známe už stáročia. Pravé 
kúpele a ich liečebné pro-
cedúry sa nachádzajú v bez-
prostrednej blízkosti prame-
ňov a unikátny liečebný bazén 
Sina ako jeden z mála na Slo-
vensku ponúka kúpeľ v zrka-

dlisku, kde voda vyviera do 
bazéna priamo z prírodného 
termálneho zdroja. Odpoči-
nok po tomto kúpeli si môže-
te dopriať v nádhernej histo-

rickej odpočivárni Hammam 
v orientálnom maurskom 
štýle. Celoročne je k dispozí-
cii vonkajší vyhrievaný bazén 
Grand s atrakciami. 

Z množstva pobytov si mô-
žete vybrať napr. 4-dňový po-
byt Pravá kúpeľná rýchlovka, 
víkendový Minirelax  alebo 
Prameň Teplíc. Kompletnú 
ponuku pobytov nájdete v po-
nuke na: www.kupele-teplice.
sk a www.pravekupele.sk. 

Trenčianske Teplice, čarov-
né kúpeľné mestečko, rozvo-
niava kúpeľnými oblátkami a 
ponúkajú príjemné posedenie 
v kaviarničkách a reštaurá-
ciách na promenáde. Archi-

tektúru  secesných a eklek-
tických viliek či 130-ročný 
Kursalón môžete obdivovať 
na prechádzke po nádhernom 
150-ročnom anglickom parku. 
K dnešným Trenčianskym 
Tepliciam neodmysliteľne patrí 
medzinárodný fi lmový festival 
Art Film Fest. Na Moste slávy 
zanechali svoje tabuľky de-
siatky známych hercov vráta-
ne Liv Ullmannovej či Omara 
Sharifa. Atrakciou je aj úzko-
koľajná električka do Trenči-
anskej Teplej z roku 1909. 

foto: 

Kúpele Trenčianske Teplice

U nás v BENI campe zažijú 
decká za jeden týždeň 

toľko, čo často nestihnú ani za 
rok. Kin-ball, šerm, štvorkolky, 
vodný skúter, air soft, rafting, 

nerf, inline, rugby, dodgeball, 
fl orbal, aquaroller, stand up 
paddle, vodná trampolína, lu-
kostreľba – ani sa to všetko 
nedá vymenovať. Vieme, čo 

práve letí a niekedy deti učia 
nás, čo je in. Petržalčania majú 
tú výhodu, že zázemie BENI 
campu máme práve v ich mest-
skej časti, v ZŠ Tupolevova. 
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Farby, vyjadrenia a odovzda-
nia pocitu, ako aj línia spá-

jajúca plochy či opisujúca re-
alitu, umocňuje expresívnosť  
a tvorí charakteristickú čr-
tu jej tvorby. Najsilnejšie sa 
však prejavuje v maľbe. Svojím 
 spracovaním je zaujímavý sú-
bor menších obrazov s názvom 
Záhrady morské, Záhrady  

rímske a Záhrady kybernetické.
Umelecká tvorba Viery Čap-

kovej má rôznorodú tematiku: 
prírodné scenérie, kvety, akty, 
portréty, ako aj figurálne línie 
zobrazujúce zápas ľudských 
vášní, ktoré zároveň dynamic-
ky dramatizujú symbol du-
ševnej dokonalosti. V tvorbe 
využíva rôzne techniky: olejo- 

K U LT Ú R A

Kontrasty farieb

Vlado Kolenič a Taktici – večne živí

historických pamiatok a diel 
našich predkov. Boli medzi ni-
mi barokové a gotické oltáre, 
nástenné maľby (Grassalkovi-
chov palác, Bratislavský hrad). 
Reštaurovanie historických 
pamiatok v zahraničí oboha-
tilo jej prácu rôznorodosťou 
štýlu predmetov a materiá-
lov (tablá, obrazy, ikony, textil, 
porcelán, keramika, nábytok).

Vernisáž sa uskutoční 2. jú- 
na o 18. h v kafé LAMPY 
na Černyševského ulici 42  
v Bratislave. Výstava potrvá od 
25. 5. do 4. 7. Vstup je voľný. 

(upr)

maľba, kresba, pastel, akvarel 
a kombinovaná technika.

Viera Čapková sa výtvarnej 
tvorbe venuje od detstva. Na-

danie, talent a umeleckú zruč-
nosť si rozvíjala na Strednej 
škole keramickej v Bratislave. 
Pokračovala štúdiom reštau-
rovania a konzervovania histo-
rických pamiatok na Inštitúte 
múzeí a galérií v Brne a neskôr 
v Barcelone v Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. Spoznala 
tvorbu veľkých umelcov a aj 
v jej olejomaľbách sa prejavi-
la typická zvláštna svetelnosť 
a jas, ktorý je charakteristický 
pre stredozemnú oblasť. Ve-
novala sa aj keramickej tvor-
be. Ako reštaurátorka praco-
vala na záchrane a uchovaní 

Výstava Kontrasty farieb je umeleckou 
výpoveďou výtvarníčky, reštaurátorky  
a keramičky Viery Čapkovej. 

Vzácnu príležitosť si ne-
nechali ujsť samotní pro- 

tagonisti, ktorí sa zišli zo všet-
kých kútov sveta. Z New Yorku 
prileteli spevák a líder Vlado 
Kolenič a bubeník Július Mi-
keš, zo Santa Monicy bývalý 
manažér Stenley von Velitzky, 
zo Svätého Jura prišiel klávesák 
Milan Grožaj a technik Juraj Hi-
deghéty z Veľkého Baru. Chý- 
bal len Štefan Peer, ktorý žije 
v New Jersey. O rozhovor sme 
po premietnutí filmu požiada-
li protagonistu a lídra kapely 
Taktici Vlada Koleniča. 

Uplynulo viac ako 35 rokov 
od vašej emigrácie, existovali 
ste ako kapela Taktici oficiál-
ne dva roky a teraz na obra-
zovky RTVS prichádza film 
Taktici večne živí - o skupine, 
o jej pôsobení a emigrácii.  
O tom môže veľa muzikantov 
len snívať...

V prvom rade je to pre nás 
pocta. Obrovská. Chcem veriť, 
že pre ostatných to nebude zá-
visť. Možno som otvoril Pan-
dorinu skrinku a teraz všetci 
budú chcieť filmy – Gombi-
tová, Modus, Elán a ďalší, aj 
keď je pravda, že kto si môže 
povedať, že hral v Hollywoode, 
v New Yorku, Las Vegas? Ale 
pokojne sa pochvália, že hrali 
v Galante, Prešove, Košiciach. 
Nechcem to, pochopiteľne, 
znevažovať, ja som emigroval, 
hudba je môj život, tak som 

len hľadal príležitosti a využil 
ich. Hudbu treba mať v sebe, 
v duši, v srdci. Mám dve deti, 
obe majú vynikajúci sluch, ale 
nevidel som u nich nadšenie a 
lásku k muzike, ako som nimi 
prešpikovaný ja, preto som ich 
do ničoho nenútil. 
Ďalším bonusom filmu je, že 
nevznikol celkom z vašej ini-
ciatívy, určite ste nemali am-
bície počas emigrácie vrátiť 
sa na Slovensko a dožadovať 
sa nakrútenia filmu...

Ani v najhorších snoch  
(smiech). Pred asi rokom a pol 
som bol na oslave kamaráto-
vej šesťdesiatky na Slovensku 
a v televízii vysielali Legendy 
popu. Každý sa ma vypytoval, 
ako je možné, že tam nie sme. 
Potom som sa stretol s naším 
textárom Ľubošom Zemanom 
a riaditeľom RTVS Václavom 
Mikom a hovorím, ako to, že 
nie sme medzi legendami. Po-
vedali mi, že je to už uzatvo-
rené, nakrútené a vlasne tam 
niekde sa zrodila myšlienka, že 
urobíme film. Boli sme kapela, 
ktorá nikdy nevydala album  
a dodnes si naše pesničky ľu-
dia spievajú, poznajú ich. Úte-
kom sme otvorili cestu iným 
kapelám, čo si dnes ako legen-
da môžem dovoliť povedať  
(smiech). Nech sa o Eláne ho-
vorí, čo chce, či by boli, alebo 
neboli úspešní, keby sme tu 
ostali, na tom nezáleží. Jedno 
je isté, som pyšný na nich, čo 

dokázali - povyhrávali Slá-
vikov, majú nezabudnuteľné 
hity a dnes nikoho nezaují-
ma, kto bol za nimi, čo bolo. 
Dôležité je, že majú dobré 
pesničky, vypredané koncerty 
a fungujú.
Vďaka filmu sa ľudia dozve-
dia mnoho zaujímavých vecí, 
napríklad, že prvý skutočný 
hit pre Mariku Gombitovú 
ste zložili práve vy, hoci bola 
v kapele Modus, kde bol do-
slova pretlak autorov – Le-
hotský, Žbirka, Lučenič...

Keby to nepovedali vo filme, 
ja by som to nevyťahoval. Áno, 
robili sme spolu jej prvé známe 
veci - Letný príbeh, Zimný prí-
beh, Luk a šípy. Letný príbeh 
vyhral hitparádu Našich deväť. 
Chcel som ju dokonca do ka-
pely, skladal by som len pre ňu 
a možno by som ani nespieval, 
alebo len občas. Robil by som 
jej pesničky na mieru a nie do 
závratných výšok, ako to ro-
bia tu aj ostatným speváčkam. 
Škriekajú potom ako Mickey 
Mouse, preto ma teraz príjem-
ne prekvapila Kristína, krásny 
hlas, netlačí sa do výšok, spieva 
prirodzene. 
Príjemné prekvapenie vám 
spôsobil bubeník Ďusi Mikeš, 
ktorý sa nečakane objavil na 
Slovensku.

Bol by som rád, keby prišiel 
aj Pišta Peller, lebo vždy sme 
len traja. Buď sme traja Ame-
rike, kde žijeme, alebo na Slo-

vensku vždy niekto chýba a 
zase ho dopĺňa Milan Grožaj, 
ktorý jediný s nami neemigro-
val. V júli chystáme súkromný 
koncert v Amerike, ja a Ďusi 
Mikeš budeme variť, zahrá si s 
nami aj Peller a bude to neďa-
leko Woodstoku. Kto má chuť, 
nech si kúpi letenku a príde.
Do výroby filmu ste nehovo-
rili, videli ste ho prvý raz na 
predpremiére vo V-klube, ako 
ste spokojný?

Veľmi sa mi to páčilo, malič-
kosti by som zmenil, nejaké ti-
tulky a mená treba opraviť. Naj- 
viac sa mi páčilo, že po filme 
mi všetci hovorili, že chceli 
ešte viac. Ľudia sa naozaj bavi-
li, smiali, tlieskali, a to je super. 
Keby sa nudili a nevedeli sa do-
čkať konca, bolo by to zlé. Sám 
som sedel vzadu a pozoroval 
ľudí. Z filmu išla sloboda, kvôli 
ktorej som emigroval. 
Nestáva sa často, že emigruje 
celá kapela...

Tým sme boli zaujímaví aj 
pre Američanov. Chceli, aby 
som rozprával o politike, nadá-
val na komunistov a systém, ale 
povedal som - ani doma som 
sa nestaral o politiku, nebu-
dem to robiť ani tu. Emigroval 
som kvôli slobode a muzike. A 

oni, že takých máme tu milión  
a boli sme vybavení. Ako Takti-
ci sme už existovali len formál-
ne, ale aj teraz si občas zahráme 
spolu. Pred dvoma rokmi, pres-
ne 18. mája, sme mali koncert  
v New Yorku, kde prišlo veľa 
ľudí a musím sa poďakovať 
Jožkovi Bilovi, ktorý sa podieľal 
veľkou mierou na organizá-
cii, dokonca kvôli nám museli 
preložiť koncert Rytmusa, kto-
rý bol v tom čase v New Yor-
ku. Spoznali sme nových ľudí, 
máme tam skvelú partiu. 
Čomu sa venujete momentál-
ne, čo chystáte v Amerike?

Venujem sa hlavne produkcii 
piesní, skladám pre rôzne spe-
váčky, spevákov, s niektorými 
sa ani nestretnem, všeto vyba-
víme cez internet. Momen-
tálne pripravujeme spoločne 
s mojím kamarátom, ktorý 
si mimochodom bol pozrieť 
Bratislavu a film – Davidom 
Starrom, veľkolepú šou. On je 
dizajnér pódií, spolupracuje 
s Beyoncé a 50 Centom, robil 
pre Davida Copperfielda a veľ-
mi sa mu páčilo na Slovensku, 
dokonca si tu hľadá ženu. Tak-
že, štíhle útle blondínky, hláste 
sa (smiech). 

Anka Ölvecká

Bratislavský V-klub praskal 6. mája vo švíkoch ako za „starých dob-
rých véčkovských a taktikovských“ čias. Konala sa v ňom predpre-
miéra filmu o slovenskej hudobnej legende Taktici večne živí, ktorý 
odvysiela Dvojka 17. júna vo večerných hodinách. 
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Karla (chello.sk):  
Ústavný súd začne konanie na 
návrh aspoň pätiny poslan-
cov Národnej rady Slovenskej 
republiky, prezidenta, vlády, 
súdu, generálneho prokuráto-
ra a každého, o ktorého práve 
sa má konať v prípadoch usta-
novených v čl. 127 Ústavy SR. 
O sťažnostiach fyzických osôb 
alebo právnických osôb rozho-
duje, ak namietajú porušenie 
svojich základných práv alebo 
slobôd, alebo ľudských práv 
a základných slobôd vyplýva-
júcich z medzinárodnej zmlu-
vy, ktorú Slovenská republika 
rati5kovala a bola vyhlásená 
spôsobom ustanoveným zá-
konom, ak o ochrane týchto 
práv a slobôd nerozhoduje iný 
súd. Sťažnosť nie je prípust-
ná, ak sťažovateľ  nevyčerpal 
opravné prostriedky alebo iné 
právne prostriedky, ktoré mu 
zákon na ochranu jeho základ-
ných práv alebo slobôd účinne 
poskytuje a na ktorých použi-
tie je sťažovateľ oprávnený 
podľa osobitných predpisov. 
O pomoc požiadajte platené 
právne služby.

 Jednou vetou
Osamostatnenie domového vchodu  

 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler V našom obytnom dome máme tri vchody. Dom má spo-
ločenstvo vlastníkov so zvoleným predsedom. Problém 
je v tom, že vchod, v ktorom býva predseda, ostatných 
vlastníkov bytov skoro vždy vo všetkom prehlasuje. Chce-
la by som vedieť, či je možné, aby o niektorých veciach, 
ktoré sa týkajú konkrétneho vchodu, mohli hlasovať len 
tí majitelia bytov, ktorí vo vchode bývajú. My by sme si 
napríklad chceli upratovať sami a nie, aby nám to robila 
upratovacia služba. Predseda tvrdí, že také niečo nie je 
možné. Ďakujem 

Lenka Š. (zoznam.sk

Hneď v úvode si povedzme, že 
spoločenstvo nie je možné roz-
deliť, ak je zriadené v bytovom 
dome z hľadiska stavebného 
zákona považovanom za jednu 
stavbu, i keď má z verejnej ko-
munikácie dva alebo viac hlav-
ných vstupov. 

Pre potreby tejto odpovede 
je dostačujúce, ak si povieme, 
že bytovým domom je budova,  
v ktorej byty a nebytové priesto-
ry sú vo vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve jednotlivých vlast-
níkov a spoločné časti domu  
a spoločné zariadenia tohto 
domu sú súčasne v podielovom 
spoluvlastníctve vlastníkov by-
tov a nebytových priestorov (ďa-
lej len „vlastník/ci“). Znamená to, 

že majiteľ bytu vo vašom vcho-
de je zároveň spoluvlastníkom 
všetkých častí domu a zariadení 
domu a ako taký má zo zákona 
právo, ale aj povinnosť, spoluroz-
hodovať nielen o vašom vchode, 
ale o celom bytovom dome. Pres-
ne tak, ako majiteľ bytu v inom 
vchode vášho bytového domu 
spolurozhoduje aj o vašom 
vchode. Ako je dozaista známe, 
spoločenstvo spravuje spoločné 
časti domu a spoločné zariade-
nia domu, spoločné nebytové 
priestory a priľahlý pozemok 
vrátane ich údržby a obnovy, ako 
aj plnenia spojené s užívaním 
bytov a nebytových priestorov v 
dome. V zmysle zákona na sprá-
vu v jednom bytovom dome 

môže byť uzavretá len jedna 
zmluva o spoločenstve alebo len  
s jedným zmluvným správcom. 
V právach a povinnostiach voči 
bytovému domu sa teda vlastní-
ci v jednom vchode nemôžu od 
ostatných vlastníkov, majúcich 
byty alebo nebytové priestory 
v iných vchodoch, odčleniť ani 
iným spôsobom dištancovať. 
Nikto im však nemôže zabrániť, 
aby si vo vlastnej réžií poup-
ratovali aj sami ako prídavok  
k zmluvnej upratovacej službe. 
Iniciatíva vlastníkov však nezba-
vuje povinnosti poukazovať me-
sačným zálohovým predpisom 
určené platby za upratovanie 
spoločných priestorov. Niektoré 
iniciatívy však môžu mať svoje 

hranice limitované zákonom  
a zmluvou o spoločenstve a vy- 
jadrené rozhodnutím spolo-
čenstva. Vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome 
má v zmysle ustanovenia § 14 
ods.1 zákona právo a povinnosť 
zúčastňovať sa na správe domu 
a na schôdzi vlastníkov hlasova-
ním rozhodovať ako spoluvlast-
ník o všetkých veciach, ktoré 
sa týkajú správy domu, spoloč-
ných častí domu a spoločných 
zariadení domu, spoločných 
nebytových priestorov, príslu-
šenstva a pozemku. Jednotlivé 
hlasovania k predloženej veci 
sú právoplatné, len ak boli do-
držané príslušné ustanovenia 
zákona, najmä ustanovenia § 14 
ods. 3. Hlasovanie podľa vcho-
dov alebo iných kritérií by bolo 
neplatné. 

V prípade nespokojnosti  
s upratovacou službou navrh-
nite predsedovi, po preverení 
nedostatkov, vymeniť dodáva-
teľa služieb. Ak vchod predse-
du spoločenstva prehlasuje na 
zhromaždení ďalšie dva vchody 
vášho bytového domu, svedčí 
to o nezáujme ostatných vlast-
níkov o spravovanie domu ako 
celku. A v tom je najväčší prob-
lém vášho spoločenstva.

Preventívnu urologickú prehliad-
ku vykonáva lekár so špecializáciou 
v špecializačnom odbore urológia. 
Týka sa mužov od 50. roku veku a 
zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpač-
né vyšetrenie prostaty per rektum, 
palpačné vyšetrenie semenníkov, 
ultrazvukové vyšetrenie prostaty. 
Laboratórne vyšetrenia: moč che-
micky, močový sediment, kreatinín 
a PSA. 

Preventívne vyšetrenie koneční-
ka a hrubého čreva je zamerané na 
vyhľadávanie polypov a včasných 
štádií rakoviny hrubého čreva a ko-
nečníka. Prehliadku vykonáva lekár 
so špecializáciou v špecializačnom 
odbore gastroenterológia alebo 
lekár s certi5kátom v certi5kačnej 
pracovnej činnosti – diagnostická 
a intervenčná kolonoskopia. Okruh 
poistencov je vo veku nad 50 rokov, 
u poistencov so zvýšeným rizikom 
ochorenia na rakovinu hrubého 
čreva a konečníka sa preventívna 
kolonoskopická prehliadka vyko-
náva bez vekového obmedzenia. 
Periodicita je raz za desať rokov, pri 
negativite prvej preventívnej kolo-
noskopickej prehliadky u poisten-

Preventívne prehliadky 
S kamarátom sme sa rozprávali o našom nedobrom zdravotníctve a dostali sme sa aj na 
preventívne prehliadky. Obaja sme zamestnaní, nejaký ten rok života máme za sebou a 
akosi sme nepostrehli, že existuje aj naša povinnosť voči sebe. Nevedeli sme sa zhodnúť 
v tom, na aké vyšetrenia máme nárok a kedy a kto má o preventívnej prehliadke rozhod-
núť. Je to povinnosť lekára, alebo pacient má sám od seba toto lekárovi navrhnúť? 

Pivári (gmail.com)

Ako vyplýva z Ústavy SR, občania 
majú na základe zdravotného 
poistenia právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdra-
votné pomôcky, pričom určujúce 
sú jednotlivé podmienky, usta-
novené príslušným zákonom. Zo 
zákona o rozsahu zdravotnej sta-
rostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia 
a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti - zákon č. 577/2004  
Z. z. v platnom znení, vyplýva sta-
rostlivosť v oblasti preventívnych 
prehliadok, ktoré sú plne hradené 
a dotýkajú sa všetkých vekových 
skupín, mužov i žien.

V zmysle prílohy č. 2 o náplni 
preventívnych prehliadok k vyššie 

citovanému zákonu, u poisten-
cov, ktorí majú viac ako osemnásť 
rokov, základná preventívna pre-
hliadka prichádza do úvahy raz za 
dva roky (darcovia krvi raz za rok). 
Obsahuje komplexné vyšetrenie 
všetkých orgánových systémov, 
kontrolu stavu očkovania (napr. 
tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku 
krvi, kontrolu hmotnosti vrátane 
rád a dokumentácie. Súčasťou vy-
šetrenia mužov je palpačné vyšet-
renie prostaty per rectum. V prí-
pade, že v tom istom roku sa má 
vykonať per rectum vyšetrenie v 
rámci preventívneho vyšetrenia 
urológom, lekársky nález urológa 
sa založí do dokumentácie ako 
súčasť preventívnej prehliadky. 
Táto ďalej obsahuje laboratórne 

vyšetrenia: moč chemicky, močo-
vý sediment, glykémia, kreatinín, 
krvný obraz vrátane trombocy-
tov. Poistencom, ktorí v danom 
kalendárnom roku majú 17 alebo 
18 rokov, prípadne 40 alebo 41 
rokov, sa okrem iných výkonov 
zisťuje aj cholesterol celkový, cho-
lesterol celkový v kapilárnej krvi, 
triacylglyceroly a triacylglyceroly 
v kapilárnej krvi a u poistencov, 
ktorí dovŕšili 40 rokov veku, sa robí 
aj štandardný elektrokardiogram. 
Základnú preventívnu prehliadku 
vykonáva lekár so špecializáciou v 
špecializačnom odbore všeobec-
né lekárstvo a v prípade poisten-
cov do 28. roku veku aj lekár so 
špecializáciou v špecializačnom 
odbore pediatria.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie, či už bezplatné alebo ako platené právne služby, nie sú možné. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

cov so zvýšeným rizikom ochorenia 
na rakovinu hrubého čreva a koneč-
níka sa vykonáva ďalšia preventívna 
kolonoskopická prehliadka v perio-
dicite raz za päť rokov

Nezabudnime ani na preventívnu 
stomatologickú prehliadku, ktorú 
vykonáva zubný lekár. Okrem iné-
ho obsahuje podrobnú prehliadku 
chrupu, parodontu, mäkkých tkanív 
ústnej dutiny, kontrolu medziče-
ľustných vzťahov a vzájomného 
postavenia zubov, zubných náhrad, 
dentálnej hygieny a hygienických 
návykov. Poistenci starší ako 18 ro-
kov môžu ísť na preventívnu pre-
hliadku raz za rok, najskôr však po 
uplynutí šiestich mesiacov od ukon-
čenej sanácie. Ak z výsledku pre-
hliadky vyplynula potreba ďalšieho 
ošetrenia preventívneho charakte-
ru, napríklad odstránenie povlakov 
alebo zubného kameňa, je takýto 
poskytnutý výkon u poistencov od 
18. roku veku pripočítateľnou po-
ložkou k preventívnej prehliadke. 
Ak vás všeobecný lekár v tejto veci 
neosloví, určite nepochybíte s otáz-
kou, na akú preventívnu prehliadku 
a kedy máte nárok.
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Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom 

aktuálnom zdravotnom stave

Preventívna prehliadka je bezplatná!

Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 31. 5. 2015

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com
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Rada skúšam novinky, najmä tie, ktoré sľubujú, 
že sa moja fyzická námaha pomocou nejakých 
prístrojov znásobí, že rýchlejšie zhodím pár kíl 
a pár centimetrov. 

Takmer vždy ma však tieto prístroje sklamali. Preto som 
trochu skepticky hľadela aj na novinku vo Fitnesslande na 

Rovniankovej ulici. „Je to vlastne kombinácia stacionárneho 

bicykla a infračerveného žiarenia,“ vysvetľuje Martin Jamrich, 
; tnestréner a prevádzkar. Žiarovky po bokoch sú vlastne bio-
lampy. Okrem toho, že sálajú teplo, sú liečivé a pôsobia do 
hĺbky svalov i kostí. Teplo znásobuje účinok šliapania do pe-
dálov. „Odkedy na tento stroj chodím, mám o štyri centimetre 

štíhlejšie stehná aj boky, po celulitíde ani stopy,“ pochválila sa 
mi v šatni ; tka Zuzana. 

Ja som tomuto prístroju, ktorý má o; ciálny názov ge-
oway, začala hovoriť tukožrútsky. Cvičenie na ňom trvá 30 
minút. Prvý raz som si musela dať tri pauzy, a to mi Martin 
nastavil len tú najnižšiu záťaž. Pri ďalšom cvičení ju zvýšil, pri 
ďalšom z rovinky nastavil kopec. A do toho som šliapala už 
celých 30 minút v kuse. „Na tomto stroji môže cvičiť každý, 

bez obmedzenia veku, kondície či zdravotných problémov. 

Tým, že lampy sú umiestnené len po bokoch, dýchate úpl-

ne prirodzene,“ hovorí Martin Jamrich. „Jedného klienta po 

pár cvičeniach dokonca prestalo bolieť koleno a tento stroj 

odporúčam aj ľuďom, ktorí majú mierne kardiovaskulárne 

problémy. No a výhody infračerveného žiarenia sú známe a 

overené,“ dodáva tréner. 
O tom, ako mi tukožrútsky stroj pomáha, porozprávam na-

budúce.                          Silvia Vnenková

Krásna, štíhla, bez celulitídy

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

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
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Prekážka tretia: 
za vlastné či za cudzie 
Možno sa prikryť len takou 
perinou, na akú máme. Často 
argumentujú tí, ktorí obno-
vu odkladajú, posúvajú na 
čas neurčito určitý. Keď na to 
budeme mať, keď si našetríme. 
Len sa nezadlžovať. Ale poďme 
rátať. Ideme šetriť a odkladať si. 
Do fondu prevádzky, údržby 
a opráv budeme dávať 1 € na 
1 m2 plochy bytu. Každý 
mesiac. Trojizbový byt má 
cca 70 m2, čiže mesačne 70 €.
Ročne to je 840 €. Náklady 
na celkovú obnovu domu - 
exteriér, interiér, výťahy pred-
stavujú v priemere na jeden 
byt v dome hodnotu jedného 
nového auta, napr. fabie, t. j. 
10-tisíc €. Ak by sme ich chceli 
našetriť za každý byt, trvalo by 
to 12 rokov. To by sme však 
nesmeli minúť ani jediný cent 
na opravy, revízie a iné výdaje 
súvisiace s prevádzkou bytové-
ho domu. Vie niekto povedať 
v akom stave bude dovtedy 
dom? A koľko bude stáť jeho 
obnova o 12 rokov? 

Ale konštruktívne, vecne. 
Nebudeme vyčkávať, popri 
svojich peniazoch si poži-
čiame cudzie. Financovanie 
obnovy komerčnými peňaž-
nými ústavmi dajme teraz 
bokom. Je štandardné. Máme 
iný tromf. Na konferencii o. i. 
totiž zaznelo, a uvádza to na 
svojej web stránke jej organizá-

tor SIEA v príspevku Prečo sa 
oplatí pripraviť projekt obnovy 
bytového domu už tento rok, 
že v rozpočte Štátneho fondu 
rozvoja bývania je na obnovu 
prostredníctvom zvýhodne-
ných úverov vyčlenených viac 
ako 166 miliónov eur, čo je 
o tretinu viac ako po iné roky. 
„Štátny fond rozvoja býva-
nia má tento rok prostriedky 
na to, aby uspokojil všetkých 
záujemcov, stačí len správne 
podať žiadosť do 31. októbra 
tohto roka a dodržať technické 
požiadavky,“ uviedla generálna 
riaditeľka ŠFRB Dana Pištová. 
A tento rok je posledný, keď 
možno pri vhodnej kombinácii 
účelov dosiahnuť nulový úrok. 
Ak sa bude bytový dom iba 
zatepľovať, úrok je 1,5-per-
centný. Ak sa k zatepľovaniu 
v požadovanom rozsahu pri-
dajú aj iné systematické opat-
renia, ako je výmena výťahov 
a spoločných rozvodov, môže 
dosiahnuť bezúročnú pôžičku. 
Táto príležitosť platí pre bytové 
domy skolaudované do konca 
roku 2001. Jej jedinou nevýho-
dou je, že je časovo obmedzená 
a bytové domy by preto mali 
dobre zvážiť, či stihnú pro-
jekty pripraviť, aby mohli do 
konca októbra podať žiadosť. 
Od budúceho roku by mal pla-
tiť už nový zákon o fonde. Kto 
chce ešte váhať, čakať? 

Prekážka štvrtá: 
farebne sa zladiť 
či odlíšiť
Čerešnička na torte má 
chuť trpkej trnky. Farebnosť 
Petržalky dostáva verejne, 
mediálne poza uši. K tejto téme 
tém, ktorú sme pred štyrmi 
rokmi rozobrali v PN od A po 
Zet postačí trefné vyjadrenie 
architekta Stanislava Babčana: 
„Domy by nemali mať krikľavé 
farby, ktoré vyrušujú. Vyrušiť 
nás môže obraz na vernisáži,
 ale nie dom na sídlisku.“ Lebo 
sú aj iní „architekti“. Dom, ktorý 
bude stáť na tom istom mies-
te sto rokov majú za sezón-
ne plavky. Prídu na schôdzu 
alebo sa stretnú s komisiou 
a zaliečavo sa spýtajú: „Tak, 
ako sa od iných odlíšime?“ 
Takých treba pohnať kade ľah-
šie. Hneď! Hoci sa hovorí, že 
v Petržalke už niet čo farebne 
dolaďovať, lebo tak je zmaľova-
ná, treba sa o to aspoň pokúsiť. 
Vyjsť pred neobnovený pane-

lák, rozhliadnuť sa a hľadať na 
obnovených susedoch farebnú 
príbuznosť, čo ich môže zladiť, 
roztržitosť farieb upokojiť. Čo 
keď práve ten náš môže byť tým 
- spojivom? Sú už také domy, ba 
i ulice. A v Petržalke. 
 
Prekážka piata: 
kto kam môže 
a kto kam nemôže
Fasáda, obvodové múry sú pre-
kryté, zateplené. Ide sa na lo-
džie. Výstižnejšie - malo by sa. 
Jeden, dvaja vlastníci, po nich 
ďalší sa však zapreli. Na lo-
džie cudzích nepustia. Kadejako 
zasklené, aj akože „zateplené“, 
zapratané vecami, nábytkom, 
ba niekde sú súčasťou bytu. 
Bez statického posúdenia, bez 
stavebného povolenia, bez 
súhlasu ostatných vlastníkov. 
Sami si zväčšili plochu býva-
nia. Lodžiu považujú za svoje 
výsostné územie. Odmietajú 
zateplenie stien, hydroizoláciu 
dlažby. Priestor je „ich“, nie 
však obvodové múry, vodorov-
né nosné a izolačné konštruk-
cie a zvislé nosné konštrukcie. 
Tie sú spoločnými časťami 
domu. Patria všetkým. Aj preto 
sa z fondu prevádzky, údrž-
by a opráv financujú opravy 
balkónov a lodžií. Zopakujme 
si uverejnené spred mesiaca: 
„Ak sa dom nezateplí podľa 
projektu, neuzavrie v jed-
nom tesniacom a rovnako vrs-
tevnom obale, dom nemožno 
nastaviť na požadované ener-
getické parametre. Je to len 
objekt obložený polystyrénom 
a čerstvo natretou fasádou. 
To však nie je obnova, ale len 
drahá maľovka“, to sú slová  
Róberta Kelešiho, konateľa 
bratislavskej stavebnej firmy, 
ktorá za 15 rokov existencie 
obnovila, úplne či čiastočne, 
302 bytových domov. Iný, tiež 
výpovedný údaj. Zo šiestich 
systémových porúch na pane-
lákoch, na ktoré štát poskytuje 
dotáciu na ich odstránenie, sú 
štyri na lodžiách... Slovenská 
komora stavebných inžinierov 
apeluje, že po 20. rokoch od ich 
zabudovania treba volať statika. 
Koľkože rokov majú dnes naše 
paneláky? A to citujeme výzvu 
z roku 2010. Pripomeňme, že 
za stav domu a jeho bezpečnosť 
sú zodpovední jeho vlastníci 
a správca. 

Rudolf Gallo

foto: archív PN

Nad panelákom sa blýska

malometrážnych bytov - gar-
sónky, dvojgarsónky, 1-izbové 
byty. Konkrétne na Lúkach IV: 
zo 132 vlastníkov sa nezíde na
schôdzi viac ako 15 - 20. O čom
majú rozhodovať osobne? Pí-
somné hlasovanie, pobehova
nie po poschodiach je tiež 
problémom. Výrok jedného 
z vlastníkov: „Polovicu ľudí 
nepoznám. Sú tu samí podná-
jomníci. Z celého Slovenska.“ 
Vlastníci sú na „lepšom“. S byt-
mi len podnikajú. Legálne či 
nelegálne. Petržalka prestala 
byť najväčšou nocľahárňou. 
Stáva sa najväčšou ubytov-
ňou? Evidenčné čísla vozidiel 
nebratislavských okresov čosi 
napovedajú. 

Prekážka druhá: 
všetko a naraz, či len 
niečo a postupne
Časy, keď sa za obnovu domu 
a vrchol vlastníckeho snaženia 
považovalo zateplenie strechy, 
fasády a výmena otvorových 
výplní, sú za nami. Dnes je 
to kompletka, celková obnova. 
Všetko, čo má bývajúcim slú-
žiť, má byť kvalitné, bezpečné, 
funkčné a estetické. Od zákla-
dov po strechu, od vstupu do 
domu až po posledné poscho-
die vrátane výťahov. Skúsenosti 
iných ako rada iným: Urobte 
maximum - a naraz. My sme 
to rozdelili na etapy a nič sme 
nezískali. Naopak, stratili. Bude 
to ťažšie a drahšie. 

Pred pol druha mesiacom 
sme v článku Aj panelák 

má Taxis pripodobnili obnovu 
panelákov k najťažším konti-
nentálnym dostihom - Veľkej 
pardubickej. Panelákových pre-
kážok je síce menej, ale ani im 
nechýba vzrušenie, dramatic-
kosť. Dotkla sa ich aj nedáv-
na celoslovenská konferencia 
Otvorene o obnove bytových 
domov v Piešťanoch, ktorú zor-
ganizovala Slovenská inovačná 
a energetická agentúra (SIEA). 
Poďme na ne! 
 
Prekážka prvá: 
obnoviť či neobnoviť 
Stále to nie je v prospech jedno-
značného áno. Stačí sa obzrieť 
okolo na zvyšnú neobnovenú 
štvrtinu či pätinu panelákovej 
Petržalky. Aj keď sa to s ja-
rou zasa rozhýbalo. Dôvody 
sú rôzne, závisia od rodinnej, 
vekovej, sociálnej, vzdelanost-
nej, majetkovej skladby oby-
vateľov domu. Každý je iný, 
v každom je to inak. Niekde 
sú ťahúňmi skôr narodení, 
inde zasa brzdou. Rezignujúco, 
už oddane - až potom robte, 
po nás... Náladovosť je tiež 
v radoch mladých, podľa toho 
či s Petržalkou spájajú svoju 
budúcnosť v dočasnosti alebo 
trvalosti. Keď však domu chý-
bajú prirodzené autority, má ich 
„zaskočiť“ presvedčivý a rozhod-
ný správca. Najproblémovejšie 
sú domy s terasami, s ťažiskom 

Otvorene o obnove 

... a hromy, či vlastne vlastníci domu, i keď nie až tak prírodne, tiež 
divo bijú. To nie je pokus o panelákový hymnus, ale rozličnosť ich 
názorov, intenzita presadzovania alebo spochybňovania,  stupne 
v rozhodovaniach pre áno či nie. 

S Í D L I S K O
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V treťom finále play off SFL 
zvíťazili v bratislavskej 

hale Mladosť nad FK Prešov vy-
soko 10:3 a v sérii hranej na tri 
víťazstvá triumfovali bez pro-
blémov 3:0 na zápasy. Zverenci 
trénera Jána Janíka si vybojo-
vali účasť v UEFA Futsal Cupe 
2015/2016. Je to pre nich už 
jedenásty titul majstrov SR, ju-
bilejný desiaty od spojenia sálo-
vého futbalu s malým futbalom 
v roku 2003 a piaty v elitnej sú-
ťaži v rade. Doteraz sa majstra-
mi Slovenska stal dvakrát Incar 
Nitra, jeden titul získal RCS 
Košice a desať titulov Slov-Ma-
tic FOFO Bratislava. Finálová 
séria extraligového play off bola 
jasnou záležitosťou. „Oranjes“ v 
prvom zápase prevalcovali Pre-
šov na domácej palubovke 12:3, 
o týždeň v Prešove vyhrali ešte o 
gólik vyššie 13:3. V treťom zápa-
se bolo rozhodnuté už po polča-
se, ktorý domáci vyhrali 7:1.

Ján Janík, tréner Slov-Matic 
FOFO Bratislava: ,,Čakali sme vo 
finále trošku tuhší odpor, predsa 
len tri dvojciferné výsledky v sé-
rii je dosť veľký rozdiel. Náš de-
siaty titul venujeme nebohému 
Martinovi Grendárovi, ktorý 
nám hore v nebíčku určite držal 
palce. Dnes trochu pooslavu-

jeme, ale sezónu zakončíme až  
13. júna, keď nás dúfam čaká 
víťazná obhajoba Slovenského 
pohára. Až po dvoch zápasoch 
vo Final Four tohto turnaja bu-
deme bilancovať celú sezónu.“

Mário Gašparovič, brankár 
Slov-Maticu: ,,Tento titul vní-
mame trochu inak, chceli sme 
sa ním poďakovať nášmu prezi-
dentovi, ktorý nás dlhé roky ťa-
hal za titulmi. Bola to naša psia 
povinnosť získať titul pre neho. 
Sľúbili sme mu to, splnili sme to 
a uvidíme, čo bude ďalej.“

Ladislav Mikita, kapitán Slov-
Maticu: ,,Po nešťastnej udalosti 
v klube sme si dali jediný cieľ, že 
titul pre toho úžasného človeka 
získame. Všetci sme veľmi radi, 

že sa nám to podarilo. Nečakali 
sme, že to pôjde až tak hladko, 
pretože súper má svoju kvalitu. 
Myslím si, že sme verili v svoje 
schopnosti a výsledky sa dosta-
vili. Záver sezóny nás zastihol 
vo vynikajúcej forme a doplatil 
na to Prešov.“

Martin Grendár mladší, nový 
prezident Slov-Maticu: ,,Sme 
veľmi radi, že sme vo finále 
tak jednoznačne dominovali, 
chlapci titul vybojovali pre môj-
ho otca, ktorý tento klub zalo-
žil a doviedol ho tak ďaleko. V 
budúcej sezóne pokračujeme, 
pôjdeme však do nej s menším 
rozpočtom.“ 

Víťazom prišiel zagratulovať 
aj Milan Lešický, zástupca tré-
nerov v SFZ. Tento známy slo-
venský tréner a futbalový funk-
cionár sa môže pýšiť ojedinelým 
triumfom. Ako jediný sloven-
ský tréner získal aj futbalový 
(2002/2003 s MŠK Žilina) a aj 
futsalový (2003/2004 s Incarom 
Nitra) slovenský titul..

(mv)

foto: SITA

Futsalisti Slov-Maticu FOFO Bratislava so síd-
lom v Petržalke obhájili v piatok 22. mája slo-
venský majstrovský titul.  

Slov-Matic FOFO má už 
jedenásty titul  FC PETRŽALKA akadémia iba krôčik od triumfu v V. lige!

Futbaloví rytieri FC PETRŽALKA akadémia už túto nedeľu 
31.5. v stretnutí proti FA Bratislava na domácej pôde majú 
svoj prvý mečbal a môžu de,nitívne rozhodnúť o svojom 
celkovom víťazstve v V. lige ročníka 2014 – 2015.

Muži FC PETRŽALKA akadémia si najskôr v dohrávke 21. 
kola poradili s FK The Dragons 4:0  (2:0) a o štyri dni na to 
poslali z Ovsišťa domov ŠK Krasňany s nádielkou 6:1 (4:0). V 
nedeľu 24.5. po víťazstve na ihrisku Slávie Ekonóm  si muž-
stvo trénerov Emila Stranianka a Tomáša Medveďa upevni-
lo tri kolá pred koncom súťaže svoj deväťbodový náskok 
pred druhou FA Bratislava. V posledných troch stretnutiach 
tohto ročníka tak mužstvu z Petržalky stačí získať už len je-
diný bod ku konečnému triumfu, aby sa stalo  suverénnym 
víťazom V. ligy vo futbale ročníka 2014 – 2015. Petržalka dá-
vala svojimi výkonmi, hrou a výsledkami počas celej sezóny 
jasne najavo, že jej miesto je vo vyššej súťaži. 
Slávia Ekonóm - FC PETRŽALKA akadémia 3 : 6 (0:3)
Góly FC: Kusalík 38´,41´, Nespešný 13´, Gendiar 60´, Orabi-
nec 65´, Medveď 75´,
Zostava FC: Majdák - G.Allakaj/26´Volečko, Orabinec, Lavrin-
čík, Martiny - Uhlík, Medveď, Kusalík / 65´Dobrovodský, Ne-
spešný - Maixner, Gendiar 

Emil Stranianek, asistent trénera FCPA: chlapci hrali  

v pohode. Schuti si zastrieľali. Pri presnejších %nálnych pri-

hrávkach sme po pekných futbalových akciách mohli vyťa-

žiť viac gólov. Bolo to naše povinné víťazstvo.  

Peter Lavrinčík, kapitán mužstva: už nám stačí len bodík. 

Náš cieľ máme na dosah.

Posledné zápasy V. ligy FC PETRŽALKA akadémia:
31. 5. Ne - 10.30  FCPA – FA Bratislava
  7. 6. Ne – 17.00  Karlova Ves - FCPA
14. 6. Ne – 10.30  FCPA – Domino Bratislava B
Víkendové výsledky dorastencov a žiakov FC Petržalka 
akadémia:  
ml. dorast U17 Veľké Leváre – FCPA 0:3
st. žiaci U14 FCPA – Ekonóm 12:0

Jozef Laincz

Infoservis 
FC Petržalka akadémia

Vkategórii dievčat Petržalku reprezentovala ZŠ 
Gessayova a chlapcov ZŠ Turčianska. Viac sa 

darilo dievčatám, ktoré skončili druhé. Chlapcom pa-
trila piata priečka. Družstvá mladších chlapcov, ktoré 
postúpili z okresných kôl bratislavského regiónu, boli 
rozdelení do dvoch skupín. 
Výsledky mladších žiačok 4. ročníka: 
Prehľad výsledkov krajského kola: SŠ Tilgnerova, BA - 
ZŠ Gessayova, BA 4:1 , ZŠ Gessayova, BA - ZŠ Veter-
nicová, BA 6:3, ZŠ Tomášov - ZŠ Gessayova, BA 0:11, 
ZŠ Gessayova, BA - ZŠ Tajovského, SC 21:0.
Konečné poradie: 1. SŠ Tilgnerova, BA (32:1) 12 bo-
dov, 2. ZŠ Gessayova, BA (39:7) 9 b., 3. ZŠ Tomášov 
(12:16) 6 b., 4. ZŠ Veternicová, BA (9:12) 3 b, 5. ZŠ 
Tajovského, Senec (1:57) 0 bodov

Najlepšia brankárka – Lucia Zaťková, ZŠ Veterni-
covám, najlepšia hráčka – Lucia Hajková, SŠ Tilg-
nerova, najlepšia strelkyňa – Michaela Sečková, ZŠ 
Gessayová - 27 gólov.
Výsledky mladších žiakov 4. ročníka: 
Skupina A: ZŠ Turnianska – Gymn. Metodova 4:0, 
ZŠ Turnianska – ZŠ Tajovského, Senec 2:4, ZŠ Mud-
roňova – ZŠ Turnianska 4:3. 
Konečné poradie skupiny A: 1. ZŠ Tajovského, Senec 
(13:8) 9 bodov, 2. ZŠ Mudroňova (12:8) 6 b., 3. ZŠ 
Turnianska (9:8) 3 b., 4. Gymn. Metodova (4:14) 0 b. 
O 5.-6. miesto: ZŠ Turnianska – Gymn. L. Sáru 6:2. 
Najlepší hráč: Gabriel Hornyák, ZŠ Tbiliská, najlepší 
brankár: Martin Gula, ZŠ Turnianska, najlepší stre-
lec: Rudolf Božik, ZŠ Za kasárňou – 13 gólov.

,,Na finále krajského kola sme sa veľmi tešili. 
Naši chlapci v ňom tajne túžili po vysokých mé-
tach, hoci sme sa dopočuli, že Senec k nám prišiel  
s veľmi silným tímom. Prvý zápas sme vyhrali nad 
Gymnázium Metodova 4:0. V súboji s favorizova-
ným Sencom sme v podstate držali krok, vyrov-
nali sme stav aj na 3:3, ale Senec bol predsa len  
o niečo lepší. Táto prehra chlapcov troška zlomi-
la, v rozhodujúcom stretnutí o postup do semifi-
nále so ZŠ Mudroňova sme znova o gól prehrali. 
V očiach chlapcov sa objavili aj slzičky, v dueli  
o umiestnenie sme dali šancu zahrať si aj mladším 
chlapcom. Podali dobrý výkon a dosiahli cenné 
víťazstvo. Pre nás to bola dobrá skúsenosť, o rok 
sa vynasnažíme, aby sme znova postúpili do kraj-
ského kola a zahrali si proti dobrým mužstvám. 
A zaujímavé je tiež, že víťazom celého turnaja 
sa stala ZŠ Tajovského 1 Senec, mužstvo z našej 
A-skupiny,“ povedala nám učiteľka zo ZŠ Turčian-
ska Darina Gárajová. 

(mv)

ZŠ Gessayova druhá 
V utorok 19. a v stredu 20. mája na ihrisku BCT Bratislava vyvrcholilo finále 
krajského kola bratislavského regiónu mladších dievčat a mladších chlapcov 
DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ v malom futbale. 
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