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Zničí neseriózna  
stavebná fi rma sen 
o ihrisku?
Občianske združenie ULITA sa 
rozhodlo premeniť prázdny priestor, 
meniaci sa na smetisko, na skutočné 
ihrisko... Všetko nadšenie, práca, 
čas a peniaze boli zbytočné, zničené 
a vyplytvané „vďaka“ neserióznosti 
stavebnej fi rmy. 

Aj tu som Petržalčan

Svadba v Petržalke
Seniori počas leta nacvičovali folkórne 
pásmo Svadba v Petržalke. Premiéru 
naplánovali na jeseň v Mesiaci úcty 
k starším.
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Kto získa na Teplá-
kovom bále baretku 
od skupiny Lojzo?
Skupinu Lojzo iste poznáte. Vo svo-
jom žánri boli na Slovensku nepre-
konateľní a neprekonaní a možno aj 
preto chcú ponúknuť šancu rovnako 
zmýšľajúcim hudobníkom.

strana 15
Vo FIT UP! v Skyboxe na Pajštún-

skej ulici bol aj v čase našej po-
slednej návštevy čulý ruch. Za vyše pol 
roka už má fi tnescentrum vybudovanú 
početnú členskú základňu – láka naj-
mä na špičkové vybavenie a najnižšie 
ceny v Bratislave. 

Na ploche vyše 1 600 štvorcových 
metrov ponúka viac ako 70 úplne 
nových zariadení prestížnej značky 
Technogym, crossfi tupovú zónu, sa-
mostatnú cvičiacu plochu pre dámy, 
ako aj rozľahlú Sky zónu, ideálnu pre 
skupinové cvičenia. Navyše stále platí, 
že každý si sem môže prísť po prvý raz 
zacvičiť úplne zadarmo. 

Aby sa nemuseli náhliť z práce
Manažér FIT UP! Mário Godor nás 
víta v dobrej nálade a hneď informu-
je o prvej novinke. Kruhové tréningy 
v rámci Crossfi tup zóny posunuli do 
časov od 18. do 20. h. Pre záujemcov 
sú k dispozícii každý deň okrem so-
boty pod dohľadom šiestich kvalifi ko-
vaných trénerov. „Cvičenia sme dali 
od šiestej podvečer, tým vlastne aj 
končia neskôr, čím sme chceli vyhovieť 
ľuďom, ktorí sú v práci dlhšie,“ vysvet-

ľuje manažér FIT UP! Mário Godor. 
FIT UP! od otvorenie nezmenil 

ceny za služby, naďalej sa drží na mi-
nime v rámci hlavného mesta. „Stále 
tvrdíme, že cena nemá byť prekážkou 
návštevy fi tnescentra, preto u nás 
každý môže cvičiť za 18,99 eura na 
mesiac. Chceme, aby si návštevu fi t-
nescentra mohol dovoliť každý. Mys-
lím, že sa nám to osvedčilo, cestu si 
k nám našli mladí ľudia, ale aj staršia 
generácia, z čoho máme veľkú radosť,“ 
hovorí Mário Godor. 

Nápoje na týždeň zadarmo
Fitnescentrum ponúka aj balík slu-
žieb pre náročnejších klientov, ktorí 
si môžu niekoľko ďalších výhod za-
bezpečiť v rámci VIP členstva. To FIT 
UP! ponúka takisto za bezkonkuren-
čnú cenu - 29,99 eura mesačne. 

Okrem prístupu do všetkých zón, 
trénera v Crossfi tup zóne a nápojové-
ho baru majú neobmedzený prístup 
do značkových solárií Ergoline. Tie 
garantujú zdravé a k pokožke šetrné 
opaľovanie, ktoré je k dispozícii do-
konca aj pre nečlenov za výhodných 
25 centov na minútu.

„V tomto mesiaci sa za vernosť chce-
me poďakovať aj našim bežným čle-
nom, preto sme sa rozhodli, že od 
štvrtka 12. septembra budú mať na 
týždeň takisto k dispozícii neobme-
dzenú konzumáciu fi tnes nápojov 
v našom Grapivit bare,“ uviedol Mário 
Godor. Široký sortiment značkových 
nápojov Grapivit sa vyznačuje pré.
miovou kvalitou s kombináciou vita-
mínov, L-karnitínom a nízkym obsa-
hom kalórií.

Otvoria ďalšiu prevádzku
Noviniek chystá na jeseň tím FIT UP! 
podľa manažéra fi tnescentra niekoľ-
ko. „Máme už dostatočnú spätnú 
väzbu od našich zákazníkov a podne-
ty neustále vyhodnocujeme. Chceme 
ľuďom vychádzať v ústrety, preto na-
príklad zavedieme bezplatné sprchy 
a v pláne máme aj ďalšie veci,“ načr-
tol Mário Godor. 

O úspechu konceptu FIT UP! sved-
čí aj to, že modernému fi tnescentru je 
už Petržalka „malá“, už čoskoro otvorí 
fi tnescentrum svoju novú pobočku aj 
v centre Bratislavy. 

(ab)

Petržalské fi tnescentrum FIT UP! je v prevádzke už vyše osem mesiacov, za ten 
čas si získalo množstvo stabilných návštevníkov a naďalej láka aj ďalších.

FIT UP! chystá po lete novinky

Každý deň je niečo 
dobré
Karol Pátek – 
Osobnosť Petržalky 2013. 
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Máme sledovať 
susedov?

Po sérii horúcich au-
gustových dní objavili 

pri každodennej inšpekcii 
v Horskom parku ľudia z 

Nadácie Horský park boľ-
ševník. Asi 40 rastlín tejto 
veľmi nebezpečnej rastli-
ny zjavilo sa nad úrovňou 

trávy na dolnej lúke  parku. 
V nasledujúcej bleskovej 
akcii odborníci z magis-
trátu a Štátnej ochrany prí-
rody objav potvrdili a vzá-
pätí záhradníci z odbornej 
fi rmy Carni Herba rastliny 
odstránili.

Ide o veľkú  invazívnu, 
rýchlo sa rozmnožujúcu 
a veľmi agresívnu rastlinu, 
ktorá dorastá do výšky cca 
2 metre a potláča ostatné 
rastlinstvo. Ak sa jej dot-
kne človek môže mu váž-
ne poškodiť kožu, u detí a 
alergikov môže spôsobiť 
vážne stavy až smrť.

Vyzývame všetkých, ak 
takú rastlinu majú náhodou 
v záhrade, alebo vo svo-
jom okolí, aby ju okamžite 
odstránili. Treba pracovať 
s rukavicami a v oble-
čení, ktoré zakrýva celé 
telo. Rastlinu treba dať do 
veľkého  igelitového vreca, 
zaviazať ho a dať do kontaj-
nera na komunálny odpad 
(v Bratislave) alebo spáliť  
(na vidieku). Odstraňujú sa 
najprv vrchlíky so semena-
mi, potom byľ a korene.

 Kamil Procházka, 
Nadácia Horský park

V nedeľu, 8. septembra, 
odštartuje v Starom 

háji jesenná časť turfovej 
sezóny na Slovensku (za-
čiatok o 14. h) – štvrtými 
klasickými dostihmi Lis-
ted – 21. Slovenské Oaks 
pre 3-ročné kobyly na 2000 
m. Na prihláškach zatiaľ 
fi guruje 20 kobýl zo 4 kra-
jín – Nemecka, Maďarska, 
Česka a Slovenska. Dru-
hým vrcholom popoludnia 
v Starom háji bude lukra-
tívna Veľká cena BBAG Ba-
den-Baden - rovina Listed 

na 1400 m – prihlásených 
je zatiaľ 15 dvojročiakov. 
Pre divákov je pripravený 
pestrý sprievodný program, 
vystúpi folklórny súbor Ču-
novskí beťári, svetoznáma 
kozmetika skrášli ženy a die-
včatá, najmladší návštevníci 
si môžu vyrobiť shamballa 
náramky a bižutériu z korá-
likov a potom sa povoziť na 
koníkoch. Ženy všetkým ve-
kových kategórií budú mať 
vstup zdarma. Viac na www.
dostihy.sk

(upr)

Na dostihy ženy 
zadarmo! 

Rád by som upozornil na ne-
ustále znečisťovanie kontaj-
nerového stojiska na Zniev-
skej ulici oproti vchodu 34, 
ale prislúchajúce spoločne 
pre vchody 32-38.

Je neuveriteľné, ako môže 
byť niekto taký hlúpy alebo 
taký pohodlný, a nepotrebnou 
pohovkou zatarasiť pomaly 
všetky kontajnery. Hádam si 
ten človek, ktorý ju tam dal, 
nemyslel, že si ju ešte niekto 
zoberie a aby neopršala, šupol 
ju pod strechu dovnútra sto-
jiska... 

Stojisko na danej ulici je 
takmer stále niečím obložené. 
Starý nábytok je ešte v poriad-
ku, pretože ten sa ešte pravi-
delne zbiera. Ale toto je ukážka 
drzosti, hlúposti alebo obmed-
zenosti, už neviem... Keď som 
prerábal byt, tak som si všetko 
na vlastné náklady odviezol do 
zberného dvora alebo zaplatil 
za kontajner. Jedinú skriňu, 
ktorú som vyhodil ku kontaj-
nerom, som najprv prácne 
rozložil a pekne uložil vedľa 
kontajnerov, ešte v tú hodinu 
prišlo auto (nie smetiarske, ale 
súkromné) a rozložené dosky 
zobralo. Naopak, iný sused po 
prerábke veselo odložil kus pa-
nelu vedľa stojiska a zostal tam 
ďalších 6 mesiacov. Ako sa má 
zlepšiť čistota v uliciach Petr-
žalky, ak za toto nedostane ni-
kto pokutu? To máme sledovať 
susedov, kto, kde, čo vyhodí? 
Po tomto pohľade na smetisko 
sa zo mňa stal zástanca oplo-
tenia kontajnerového stojiska. 
Lenže ani to nezabráni nezod-
povedným, aby nerobili bez-
trestne neporiadok vedľa nich 
(porozbíjané sklo, stavebný 
odpad a podobne....). Človek, 
ktorý takto zapratal stojisko, mi 
dokonale pokazil dojem z do-
volenky, kde bolo čisto a ľudia 
sa o prostredie starali.

(peto)

Blesková akcia 
v Horskom parku

  Všimli ste si

Dvere právnej poradne sú otvorené!

Počas prvého roka fungo-
vania petržalskej právnej 

poradne ju navštívilo takmer 
650 klientov. „Veľmi často sa 
na mňa obracali ľudia aj 
v riešení pracovných vzťa-
hov – od posúdenia zmlúv, 
nevyplatenia mzdy zamest-
návateľom až po ukončenie 
pracovného pomeru. Veľmi 
ma však mrzí, ak ľudia začnú 
riešiť veci neskoro. Toto sa 

Po letnej prestávke začala 2. septembra na petržalskom 
miestnom úrade fungovať bezplatná právna poradňa. 
Právne rady poskytuje JUDr. Jarmila Doleželová, ktorá 
svoje služby ponúkla miestnemu úradu bez nároku na 
odmenu a poskytuje ich od septembra minulého roku. 

týka najmä exekúcií, s kto-
rými sa na mňa ľudia naj-
častejšie obracali,“ povedala 
JUDr. Doleželová.

Bezplatnú právnu pomoc 
nájdu Petržalčania v budo-
ve petržalského miestne-
ho úradu na Kutlíkovej 17 
(Technopol) v kancelárii na 
prízemí, a to vždy v ponde-
lok v čase od 13. do 17. h a 
v stredu od 9. do 12. h.

trávy na dolnej lúke  parku. 
V nasledujúcej bleskovej 
akcii odborníci z magis-
trátu a Štátnej ochrany prí-

Výzva obyvateľom mesta a okolia Hľadáme svedkov 
dopravnej nehody
Oddelenie dopravných nehôd 
5 výjazdovej skupiny Krajského 
dopravného inšpektorátu Kraj-
ského riaditeľstva PZ v Bratislave 
hľadá svedkov dopravnej neho-
dy, ktorá sa stala 24. augusta toh-
to roku okolo 21.25 h v Bratislave 
na svetelnou signalizáciou riade-
nej križovatke pri ČS Agip medzi 
osobným motorovým vozidlom 
MAZDA, a neznámym vozidlom 
modrej metalízy - pravdepo-
dobne zn. Hyundai Santa Fe 
ev. č. SC?, ktoré z miesta doprav-
nej nehody odišlo na neznáme 
miesto. Po dopravnej nehode 
bola do nemocnice na ošetrenie 
prevezená spolujazdkyňa vo vo-
zidle Mazda. 

Vozidlo ev. č. SC? by malo 
mať po dopravnej nehode po-
škodenú prednú časť vozidla 
prípadne vystrelené airbagy. Po 
dopravnej nehode sa malo toto 
vozidlo pohybovať po Kutlíkovej 
a Romanovej ul. Uvedené vozidlo  
sa mohlo pred dopravnou neho-
dou pohybovať po Prístavnom 
moste alebo po moste Apollo.

Svedkovia sa môžu prihlásiť 
osobne na Oddelení dopravných 
nehôd v budove Okresného 
riaditeľstva PZ v Bratislave 5 na 
Námestí hraničiarov 1/A, alebo 
telefonicky na telefónnom čísle 
09610/35551, 9610/25606 prí-
padne na telefónne číslo 158.

npor. Pavol Čukan
starší referent ODN KDI

Príďte aj vy zažiť deň s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a osláviť 20. výročie ich 
vzniku. Oslavy sa budú konať  14. septembra  od 10. h na Tyršovom nábreží a pri nákup-
nom centre Eurovea. Informácie o programe nájdete na www.mosr.sk. 

Deň s ozbrojenými silami
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starosta petržalky vladimír Bajan 
privítal spolu s riaditeľkou Hanou 
Závodnou prvákov na Základnej 
škole Dudova 2 a popriali im 
úspešný začiatok v ich novom 
školskom živote. prestrihnutím 
pásky – aj s krstnou mamou, 
akademickou maliarkou Danou 
Zacharovou a štvrtákmi – následne 
otvorili nové priestory detskej 
pobočky miestnej knižnice. 

Pobočku pre deti a mládež sa 
petržalskej samospráve počas 

prázdnin podarilo presťahovať z piv- 
ničných priestorov na Ambroseho 
ulici práve do priestorov Základnej 
školy na Dudovej. „Som rád, že aj 
týmto spôsobom sa nám darí spá-
jať školy a knižnice, v Petržalke 
je toto už druhá pobočka sídliaca  
v priestoroch základnej školy, kde 
ju deti majú na dosah,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan. Vhodnej-
šie priestory našla mestská časť po 
vzájomnej dohode medzi školou  
a knižnicou. „Budeme tak bližšie 
k deťom, mládeži, ich rodičom aj 
pedagógom, čo nám umožní po-
skytovať kvalitnejšie služby a roz-
víjať spoluprácu miestnej knižnice 
a základných a materských škôl  
v oblasti výchovy a vzdelávania,“ 
povedala riaditeľka Miestnej knižni-
ce Petržalka PhDr. Katarína Bergero-
vá. Knižničný fond obohatila kniha-
mi aj spisovateľka Lena Riečanská, 
ktorá s riaditeľmi partnerských kniž-
níc Bratislavy popriala novej poboč-
ke hlavne veľa malých čitateľov. 

V novovytvorenom priestore je 
nainštalovaná aj jedna zo štyroch 
počítačových a projekčných zostáv, 
zakúpená pre detské pobočky vďaka 
podpore grantového systému Minis-
terstva kultúry SR.                       (tod)

foto: archív PN

V tomto školskom roku na-
stúpilo do 11 základných 

škôl  a 217 tried 4 190 detí.  
Z celkového počtu by sa malo 
124 žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potre- 
bami učiť v 13 špeciálnych trie- 
dach - 19 materských škôl ot-
vorí 104 tried pre  2 397 detí.  
Z toho sú 4 špeciálne pre 36 detí 
s diagnózou autizmus, s ľahkým 
mentálnym postihnutím, alebo  
s poruchami výživy. Samosprá-
va počas prázdnin investovala 
najmä do rekonštrukcie striech, 
vstupných priestorov, scho-
dísk, osvetľovacích telies a hy-
gienických zariadení. „Celkové 
náklady na nevyhnutné opravy  
v školských zariadeniach sú viac 

ako pol milióna eur. Zahasíme 
však len to, čo nás najviac páli. 
Kvôli tzv. solidarite s menšími 
mestskými časťami prišli Petr-
žalčania aj tento rok o viac ako 
600-tisíc eur. Tie mohla samo-
správa použiť na zvýšenie úrov-
ne školských zariadení. Dane 
Petržalčanov však míňajú iné 
mestské časti. Rovnako nás štát 
tlačí stále do ďalšieho šetrenia, 
keďže jemu sa šetriť nedarí, čo 
už samospráva považuje za lik-
vidačné,“ skonštatoval Vladimír 
Bajan. Úver vo výške 5 miliónov 
eur, ktorý si samospráva vzala  
v roku 2009, použila na výme-
nu okien a zateplenie striech, 
aby sa ušetrili náklady na bežnú 
prevádzku.                           (tod)

Detská pobočka 
miestnej knižnice je na  
novej adrese 

Začínajú sa futbalové tréningy pre deti  
Od septembra FC Petržalka opäť 
začína s  tréningami detí v Petr-
žalke. Zaujať ich pre tento šport a 
rozvíjať ich pohybové schopnos-
ti, to je motivácioa a cieľ trénera 
Martina Stopku. 

Ako nám povedal, záujem o 
futbal sa medzi deťmi opäť zvýšil, 
čoho výsledkom je minuloročný 
trojnásobný nárast prihlásených 
detí do predprípravky oproti pre-
došlým rokom. Pričom sa hlásia už 

4- a 5 roční chlapci. Ak si myslíte, 
že by aj vášho syna bavilo kopať 
do lopty a naučiť sa tímovej hre, 
ešte je čas skúsiť to. Kontakt na 
trénera nájdete na webstránke 
www.fcpetrzalka1898.sk alebo 
si príďte pozrieť tréning niektorý 
septembrový štvrtok od 17.50 na 
školský dvor na ZŠ Pankúchova. 
Tréningy budú tam alebo ZŠ Sklo-
dowskej, podľa počtu detí a podľa 
vyťaženosti ihrísk.                 (medi)

viac ako štyritisíc detí nastúpilo v pondelok 
do petržalských základných škôl. Do 32 tried 
si zasadne takmer 630 prvákov, ktorí od 
starostu petržalky vladimíra Bajana dostali 
malý darček v podobe knižky. 

Hasíme to, čo najviac páli
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Inzercia

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

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

Kúpim za najvyššie ceny 
obrazy  od významných 
slovenských, českých a iných 
maliarov, starožitný nábytok, 
hodiny, porcelán a iné. Platím 
okamžite. Tel.: 032/65 284 
92, 0905 409 972. E-mail: 
najvyssie.ceny@gmail.com 
Adresa: Akant, Jilemnického 
15, 911 01 Trenčín 

 OPRAVA SPOTREBIČOV - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri 
ZŠ Holíčska 50 prijme do pra-
covného pomeru kuchárku.  
Informácie: 0907/101084

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

web: www.studiobellani.sk
e-mail: studiobellani@gmail.com

  KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

  PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

  KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

  KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156 765
Janka: 0903 191 885

Pedikúra 
Objednávky Po - Pi
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

I N Z E R C I A

(československý vlčiak)
Stratil sa 13. 8. 2013
 
Volá sa Gucci, 
je plachý, ale s inými 
psami veľmi hravý.

V prípade akýchkoľvek 
informácií volajte:
0944 917 989
0905 408 529
0915 551 661

Alebo kontaktujte Slobodu 
zvierat 02/16 187.

Pomôžte nájsť strateného psa

 

www.dverepodlahybratislava.sk ∙ 0903687041

NAJLEPŠIE CENY 

LAMINÁTOVÝCH DVERÍ A PODLÁH V BRATISLAVE

AJ LUXUSNÉ DVERE SO ZÁRUBŇAMI VO VYSOKOM LESKU

 A 5 ROČNOU ZÁRUKOU.

NOVOOTVORENÁ PREDAJNA - NÁMESTIE HRANIČIAROV 4

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
15. august Marian Múdry – Andrea Beseová
17. august Vladimír Krutka – Lucia Fitzová 
20. august  Štefan Bertók – Andrea Fabšičová
24. august Štefan Piskalík – Vladislava Šustríková
 Michal Špaček – Monika Paulíková
 Michal Lelkeš – Lívia Zacharová
 Peter Valachovič – Katarína Feketeová
 Daniel Martinec – Eva Rybáková
Cirkevný sobáš
17. august Patrik Krajčír – Ing. Petra Čajkovičová
 Richard Gramann – Adriana Janigová

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU     

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Pri príležitosti 10. výročia návštevy Jána Pavla II. na 
Slovensku farnosť Svätej rodiny v spolupráci s mest-
skou časťou Petržalka organizuje cyklopúť.

Kedy? 14. septembra o 10. h
Kde? Zraz pred Kostolom Svätej rodiny
Ako? No predsa na bicykloch
Pre koho? Pre všetkých ľudí dobrej vôle
Trasa? Okruh po Petržalke, už vymedzený!
Odmena? Sladkosti a množstvo prekvapení!

Dvojdňový program: 
V Kostole Svätej rodiny sa 13. – 14. septembra uskutoční kul-
túrno-duchovný program. V piatok 13. septembra o 18. h svätá 
omša, po nej program (Pavol Danko a predstavenie divadla aTak); 
v sobotu 14. septembra (po cyklopúti) od 15. h program v kostole 
(predstavenie nového � lmu o bl. sr. Zdenke).

Pripravte si bicykel na CYKLOPÚŤ



3. 9. 2013 • 5PETRŽALSKÉ NOVINY

Renertovú nahradil 
Skočovski!
Trénerské zmeny patria  
k športovému životu, ale bas-
ketbalovú verejnosť prekvapi-
lo, že Beata Renertová, ktorá 
zakladala BK Petržalka, už nie 
je trénerkou extraligového 
družstva. Odpáliť človeka z 
klubu, ktorý mu deväť rokov 
každý deň venoval celú svoju 
energiu a celé srdce, je dosť 
prekvapujúce.

Novým trénerom BK Petržal-
ka sa stal Srb Igor Skočovski, 
špecialista na ženský basket-
bal. Tri roky viedol  extraligo-
vý tím ŽBK Whirlpool Poprad 
(2008-2011), neskôr trénoval 
v Rakúsku (Flying Foxes Post 
SV Viedeň) či Švédsku (Vis-
by Ladies). Okrem toho má 
skúsenosti z pôsobenia pri 
dievčenských reprezentá-
ciách Srbska a Slovenska. 
Skočovski prijal pred novou 
sezónou ponuku koučovať 
BK Petržalka.  Petržalčanky sa 
okrem slovenskej extraligy 
predstavia aj v novovzniknu-
tej rakúsko-slovenskej lige .

(mv)

Výborná pozvánka 
FC na Vráble
Futbalistom FC Petržalka 1898 
aj pred očami starostu mest- 
skej časti Vladimíra Bajana 
posledné dva domáce zápasy 
síce nevyšli podľa predstáv, 
ale aj tak ukazujú celkový pro-
gres a v blízkej budúcnosti sa 
môžu ich priaznivci tešiť na 
ešte lepšie výkony. 
Treťoligový FC Petržalka 1898 
na rozdiel od majstrovského 
zápasu s MFK Vrbové, ktoré-
mu nečakane podľahol 0:1 v 
súboji 2. kola Slovnaft Cupu 
– Slovenského pohára proti 
ViOnu Zlaté Moravce podal 
oveľa lepší výkon, ale na po-
stup to nestačilo, hoci dvakrát 
vyhrával 1:0 a 2:1.  
V 5. kole FC vyhral v Nových 
Zámkoch presvedčivo 3:0, po 
5. kolách je znova na druhom 
mieste a zároveň je to výbor-
ná pozvánka na domáci sú-
boj s Vráblami, ktorý sa usku-
toční v nedeľu, 8. septembra, 
o 10.30 h v Petržalke. 

(mv)

S Í D L I S K O / Š P O R T

Začali na jeseň 2010. Dlho rozmýšľali či ísť do toho. Či sa im podarí 
premeniť prázdny priestor meniaci sa na smetisko na skutočné ihris-
ko. Napokon sa pracovníci z Občianskeho združenia Ulita rozhodli  
a začali zháňať peniaze.    

Ako by malo budúce 
ihrisko vyzerať, nechali 

na deti a mládež z Kopčian. 
Veď bude ich. Výsledkom 
stretnutí s architektkou bol 
konečný nákres ihriska s 
plochou na futbal, basketbal, 
boulderovou stenou, stolným 
tenisom a voľnou plochou na 
ďalšie loptové hry. Nádej že 
by sa tento, zatiaľ len papie-
rový sen mohol naozaj splniť, 
posilnila i finančná podpora 
od nadácie Ekopolis. A nebo-
la jediná, príprava a realizácia 
projektu by nebola možná 
bez pomoci Nadačného fon-
du Tesco v nadácii Pontis, O2 
Think Big v nadácii Ekopolis 
a Young4Ba. Od jesene až 
do leta 2011 vyjednávalo OZ 
Ulita s bratislavským magis-
trátom o odstránení skládky, 
náletovej zelene a počas roka 
plochu niekoľkokrát uprato-
vali s pomocou detí a mlá-
deže zo sídliska. Náklady za 
odvoz odpadu mohli uhradiť 
vďaka nadačným grantom. V 
lete 2011 dokonca vďaka nim 
zorganizovali s mladými zo 
sídliska susedskú grilovačku, 
kde projekt ihriska s názvom 
Včas predstavili asi 90 zveda-
vým obyvateľom okolitých 
domov. 

Začiatkom roka 2012 zís-
kali územné rozhodnutie  
k projektu. Mohli začať s vý- 
rubom náletovej zelene, na-
miesto ktorej vysadili 10 no-
vých stromov. Na projekte 
sa bez nároku na odmenu 
podieľali architektka aj sta-
vebná projektantka. Zapojilo 
sa množstvo dobrovoľníkov 
zo sídliska Kopčany aj mimo 
neho. Jednoducho, zišlo sa 
množstvo dobrých ľudí, ktorí 
chceli urobiť dobrú vec, nie- 
ktorí venovali svoj čas, iní pe-
niaze. A v lete 2012 konečne 
získali povolenie na stavbu. 
Na jeseň boli rokovania so 
stavebnými firmami o ce-
nových ponukách na stavbu 
ihriska. Napokon vybrali bra-
tislavskú stavebnú firmu Top 
Trend a v novembri podpísali 
zmluvu o diele. A koncom 
novembra sa naozaj začalo so 
stavbou ihriska. 

Prvú platbu za staveb-
né práce zaplatilo OZ Ulita 
vďaka dotácii Rady vlády 
pre prevenciu kriminality  
a prostriedkom vyzbieraným 
prostredníctvom darov a 2 % 
z dane. V zime a na jar sa 
stavebné práce zastavili na 
niekoľko mesiacov pre mínu-
sové teploty. Na konci apríla 

neprišiel. Postupne firma 
prestala komunikovať úpl-
ne. OZ Ulita si preto najalo 
advokáta, stavebná firma sa 
však vyhýbala i kontaktu s 
ním. 

Dohru teda zrejme bude 
mať celý prípad na súde. Na 
výstavbu ihriska sú nadviaza-
né dva granty, z ktorých je-
den sa končí už tento mesiac 
a OZ Ulita nemá od stavebnej 
firmy podklady na jeho vyúč-
tovanie. Zdá sa, že viac ako 
dvojročný sen a snaha o jeho 
realizáciu vyjdú v nivoč. 

Všetko to nadšenie, prá-
ca, čas, peniaze boli zby-
točné, zničené a vyplytvané 
„vďaka“ neserióznosti sta-
vebnej firmy.

O celom prípade sa pred 
mesiacom dozvedel aj staros-
ta Vladimír Bajan a ponúkol 
OZ Ulita pomoc mestskej 
časti. „Ak všetko pôjde dobre, 
v spolupráci s firmou, ktorá 
rekonštruuje športoviská pre 
mestskú časť a za pomoci 
grantu z Nadácie Slovenskej 
sporiteľne by sme predsa len 
OZ Ulite a deckám z Kop-
čian ich sen mohli splniť,“ 
povedal pre PN starosta Ba-
jan. Či sa to podarí, budeme 
sledovať a informovať vás na 
stránkach PN.

Michaela Dobríková
foto: OZ Ulita

mala byť dokončená prvá 
fáza projektu. Ale po zime už 
stavebná firma s prácami ne-
pokračovala. Napriek tomu, 
že si vypýtala zálohu nad rá-
mec dohody, na stavenisko 
už žiaden z jej pracovníkov 

Začiatok stavebných prác

Stav dnes

Zničí neseriózna stavebná firma 
sen o ihrisku? 

Výsadba nových strnomov
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A
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Horal z Transylvánie
Vzhľad Dustera je veľmi sympa-
tický a snaží sa o vlastnú identitu. 
Predná časť dostala podarený, 
mierne zamračený a ľahko iden-
tifikovateľný výraz. Sebavedomý 
horal má kolesá umiestnené  
v rohoch karosérie doplnené vy-
stúpenými blatníkmi a podbehmi, 
čo dodáva Dusteru silácky vzhľad. 

Najmenej atraktívna je zadná časť, 
ktorá bola navrhnutá vyslovene 
účelne a jednoducho. Pri pohľa-
de zboku zaujme svetlá výška  
210 mm a ostré nájazdové uhly, 
čím svojich konkurentov preko-
náva. Duster sa nestratí ani v ná-
ročnejšom teréne, len je potrebné 
dať pozor pri prejazde zlomov pre 
dlhší rázvor kolies.
Strohý interiér

Vnútri čaká posádku záplava 
tvrdých plastov a palubná dos- 
ka z modelu Sandero, z ktorého 
má Duster aj výplne dverí. Plasty 
majú však vcelku príjemnú štruk-
túru povrchu a veľmi dobré zlíco-
vanie. Volant má tenší veniec, ale 
bol obšitý kožou a príjemne sa 
držal. Kufor je dostatočný a objem 

dosahuje takmer 480 l. 
Trekkujeme

Náš testovaný Duster bol vyba- 
vený pohonom 4x4, ktorý je vo-
liteľný na stredovej konzole, kde 
ponúka volič tri možnosti. V pr- 
vom sú zapojené predné kolesá,  
v druhom sa automaticky pripájajú 
zadné. Tretia voľba Lock napevno 
zamkne pohon 50:50 medzi pred-
nú a zadnú nápravu a je určený na 
pohyb v náročnom teréne. Režim 
umožňuje jazdu až do rýchlosti  
80 km/h. 
Motor –  
Drakula vás nevysaje 
Pod kapotou bol použitý zná-
my motor 1,5 dCi z Renaultu. 
Má dobré správanie a chvíľu po 
naštartovaní ztíchne a je príjem-

Rumunská automobilka 
prešla podobným vývo-
jom ako automobilka  
z Mladej Boleslavy, aj 
keď Francúzi nepostu-
povali takým razantným 
tempom, ako to bolo 
v prípade nemeckého 
koncernu. Postupne 
modernizovali a vytvorili 
úplne nové modely, až 
sa začalo pošuškávať, že 
Dacia chystá model 4x4 a, 
navyše, za dobrú cenu.

Test

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802, e-mail:  boris.mesiarik@gmail.com, 

auto zapožičala spoločnosť KESTLER, spol. s r. o., 
V prípade záujmu o ďalšie modely a testovacie jazdy navštívte 

showroom KESTLER, spol. s r.o., na Panónskej ceste 5 počas 
„DACIA DUSTER TOUR“ v termine 17. - 21. 09. 2013.

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk 

Dacia Duster

ným spoločníkom. Po týždňo-
vom najazdení okolo 800 km  
v meste, diaľnici, poľných a 
lesných cestách sa spotreba 
ustálila na hodnote 6,5 litra, čo 
je výborný výsledok.

Bonus na záver 
Čo na auto hovoril Danko? „Hm, 
veď prejde tam, kde aj náš Jim-
ny, dobré auto a vyzerá, že je 
veľmi silné a vzadu mám kopec 
miesta.“

- výborný pomer cena/výkon
- terénne vlastnosti porovna 
  teľné s drahšími značkami 
- priestranný interiér

HODNOTENIE
 - lacné materiály 
    a jednoduché riešenia 
 - malé a nevýkonné 
    stierače



3. 9. 2013 • 7PETRŽALSKÉ NOVINY I N Z E R C I A

Milí Petržalčania,
vedeli ste, že aj individuálny zákazník – súkromná oso-
ba – sa môže stať tzv. ŠKODA � eetovým zákazníkom? 
Ponúka tak možnosť zvýhodneného zakúpenia vozidiel 
ŠKODA prostredníctvom individuálnej ponuky. 
„Zvýhodnené podmienky nákupu majú vybrané 
cieľové skupiny: lekári, veterinári, učitelia, živnost-
níci, autoškoly, taxikári, diplomati, advokáti, za-
mestnanci súdov, študenti vysokých škôl, cirkev či 
organizácie štátu. Ak spadáte do niektorej z nich, 
ste srdečne vítaní. Samozrejme, výhody a bene� ty 
sa vzťahujú aj na držiteľov preukazu ZŤP,“ hovorí 
Mgr. Božena Hajduová, vedúca oddelenia predaja no-
vých a jazdených vozidiel ŠKODA spoločnosti IMPA 
Bratislava, autorizovaného dealera ŠKODA.
„Súčasťou ponuky pre vybrané cieľové skupiny je ok-
rem mimoriadneho cenového zvýhodnenia všetkých 
modelov značky ŠKODA aj individuálne � nancovanie 
a možnosť spätného odkúpenia za bezkonkurenčnú 
zostatkovú cenu,“ dodáva Božena Hajduová.  
Nízka strata ceny vozidiel ŠKODA - cena každého auto-
mobilu od okamihu kúpy klesá. Vozidlá značky ŠKODA 
sú na trhu s jazdenými vozidlami veľmi žiadané, a pre-
to v porovnaní s cenami iných značiek majú pri odpre-
daji najvyššiu hodnotu. Kúpou vozidiel ŠKODA získate 
preto istotu, že máte vozidlo s najvyššou hodnotou. 
Vaše vozidlo vykúpime za čo najvyššiu možnú hodno-
tu prostredníctvom programu ŠKODA Plus. 

Značka ŠKODA dosahuje po troch rokoch prevádz-
ky a 90 000 najazdených kilometroch najlepšiu pred-
pokladanú zostatkovú hodnotu. Do úvahy sú brané 
aj kritériá ako spotreba a emisie CO2, pomer ceny 
a ponúkanej hodnoty, kvalita a spoľahlivosť. Svoju úlo-
hu zohráva aj dizajn a vnímanie značky. 

A pre aký model sa rozhodnúť? Máme pre vás skvelý 
tip - nadčasový design, vyspelé technológie, veľkorysý 
priestor pre posádku i batožinu, skvelé jazdné vlast-
nosti, výborný pomer ceny a úžitkovej hodnoty. To sú 
bene� ty, ktoré zatiaľ oslovili viac ako dva milióny zá-
kazníkov a právom radia model Octavia II. generácie 
medzi najúspešnejšie modely značky Škoda.

Kvalita a stabilná hodnota, to sú vlastnosti, ktoré 
na modeloch ŠKODA Octavia Combi oceňujú naši 

IMPA – zo života na cestách

súkromní aj � remní zákazníci už od roku 1998. Te-
raz majú zákazníci možnosť vybrať si z posledných 
kusov rodinného vozidla ŠKODA Octavia Combi 
II. generácie za najvýhodnejšie ceny, s možnosťou 
okamžitého odberu a � nancovania na tretiny alebo 
polovice. Stačí si už len vybrať motorizáciu, výbavu 
a farbu, ktorá vám bude najviac vyhovovať.
„Na slovenskom trhu je ŠKODA Octavia Combi 

s priemernou zostatkovou hodnotou 45 % približ-
ne o sedem percent vyššie ako jeho konkurenti,“ 
dodáva na záver Božena Hajduová.
Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - autorizovaný predaj 
nových a jazdených vozidiel, autorizovaný servis 
vozidiel Škoda, VW a Audi, Panónska cesta 23, Petr-
žalka. Dealer roka 2012 a 2013 za zn. ŠKODA.

www.impa.sk

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 
predaja nových a jazdených vozidiel ŠKODA, 
spoločnosti IMPA Bratislava, a. s., 
Dealer roka 2012 a 2013 za zn. ŠKODA

www.impa.sk   
Nechajte sa aj

posledné kusy modelu ŠKODA Octavia Combi za najvýhodnejšie 
ceny.

 na tretinky
 na polovice

www.skoda-auto.sk

IMPA Bratislava, a.s. Call centrum: 0800 10 20 10
®
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Relax 
pri Chorvátskom ramene 
si získal ďalších fanúšikov

Už dva roky funguje v Petržalke veľmi sympatický projekt. Letné cvi-
čenie jogy pri Chorvátskom ramene. Priamo pod holým nebom, 
v chladivej tráve, každý týždeň, zadarmo, pre každého, kto má záu-
jem. Jeho autorkou je Petržalčanka Dana Hanáková z Občianskeho 
združenia Rozlet – Fit v každom veku, ktorého cieľom je šíriť myš-
lienkya vedomosti zdravého životného štýlu a pozitívneho prístupu 
k životu ľudí rôznych generácií.

Ako vznikol nápad predcvičovať 
ľuďom jogu zadarmo?

Inšpirovala som sa inými 
mestskými časťami, v dobrom 
som závidela stretnutiam pri 
Kuchajde. Tak som si povedala, 
že to skúsim u nás pri ramene, 
kde športuje veľa obyvateľov Pe-
tržalky. No cítila som, že chýba 
aktivita, ktorá by neobmedzova-
la kondične alebo vekom. Keďže, 
je to cvičenie pre verejnosť, tak 
aj vedenie cvikov a ich náročnosť 
je prispôsobená aj pre začiatoč-
níkov .
Nemáte pocit, že to, čo dostane-
me zadarmo, si nevážime?

Určite je to v niektorých prí-
padoch tak, no v tomto nie. Zo 
začiatku boli ľudia prekvapení, že 
sa niečo robí zadarmo, ale keď sa 
to rozšírilo po sídlisku, tak mno-
hé ženy boli rady, že sa mohli za-
pojiť. Tá hodina bola relax a od-
pútanie sa od bežných starostí.
Bol tento rok iný ako ten minulý, 
keď ste s jogou pri Chorvátskom 
ramene začínali?

Tento rok bol veľmi milý 
v tom, že sme sa stretli znovu 
tie cvičenky, ktoré sme už spolu 
cvičili minulé leto. Samozrejme 
ma potešilo, že sa k nám pridali 

aj nové ženy, ktoré tieto stret-
nutia oslovili. Aj toto leto sa 
v priebehu cvičenia mnoho ľu-
dí informovalo o cvičení, kedy 
sa koná a ako dlho a postupne 
sa pridávali. V priebehu prázd-
nin sme už boli taká 10-členná 
skupina.
 
Aké je vekové zloženie ľudí, 
ktorí s vami cvičia? Chodia 
cvičiť aj muži?

Cvičia väčšinou ženy stred-
ného veku a staršie. Minulý rok 
sme mali aj mužov, tento rok sa 
tiež pridal jeden mladý muž, čo 
ma potešilo, pretože je to cviče-
nie pre všetkých.
Budete s cvičením pokračovať 
aj na budúce leto?

Na základe kladných ohla-
sov plánujem robiť cvičenie aj 
na budúci rok. Možno ho roz-
šírim aj do inej časti Petržalky, 
no to je zatiaľ len úvaha.
Cieľom združenia je šíriť myš-
lienky a vedomosti zdravého 
životného štýlu, správnej živo-
tosprávy, šírenie osvety a pozi-
tívneho prístupu k životu ľudí 
rôznych generácií.

M. Dobríková
foto: archív D. Hanáková

PREČO „TABLETKA JOGY“ ?
Systém Joga v dennom živote®, je rozde-
lený do 8 systematicky zoradených dielov. 
Každý jeden diel obsahuje relaxačné cvi-
čenia, ásany – jogové pozície a dynamické 
cviky, pranajámu – jogové dychové cviče-
nie a koncentračné cvičenie, často nazý-
vané i ako meditačné cvičenie. 1. diel je 
vhodný úplne pre každého, aj pre tých, ktorí 
sa s jogou nikdy nestretli a nemajú dobrú 
fyzickú kondíciu. Doporučuje sa začať syste-
maticky od 1. dielu a postupne prechádzať 
na vyššiu úroveň cvičení. Keď zaradíte tento 
Systém do svojho každodenného progra-
mu a zacvičíte každý deň aj doma, je to 
akoby ste dostávali „zdravú tabletku jogy“ 
každý deň. Čoskoro môžete spozorovať 
zlepšenie fyzickej i psychickej kondície, zvý-
šenie odolnosti voči stresu, väčšiu vnútornú 
harmóniu a ďalšie účinky spomenuté nižšie. 
AKO a AKO ČASTO 
JOGU PRAKTIKOVAŤ ?
Najjednoduchším spôsobom je prihlásiť sa 
do kurzu jogy, kde v príjemnej atmosfére 
s vyškolenými cvičiteľmi dostanete 
inštrukcie a naučíte sa, ako správne cvičiť a 
prevádzať jednotlivé techniky. Tieto potom 

môžete začať pravidelne cvičiť aj doma. 
Ideálne je cvičiť každý deň, pokiaľ to však 
nie je možné, aspoň niekoľkokrát do týždňa. 
V kurze trvá cvičenie 90 minút, doma 
môže trvať i kratšie, pokiaľ však máte čas, 
tak aj dlhšie. Cvičiť je dobré v pokojnom 
prostredí a v rytme s Vašim dychom. 
Jogové cvičenia sú psychosomatické, čo 
znamená, že nepôsobia len na fyzickej 
úrovni, ale uvádzajú do rovnováhy i 
psychiku človeka, čo už dnes potvrdzujú 
mnohé štúdie.  
ĎALŠIE ÚČINKY 
JOGOVÝCH CVIČENÍ 
Ásany - jogové cvičenia telo neunavujú 
ani nevyčerpávajú, ale naopak naplnia ho 
novou vitalitou, energiou a sviežosťou. Už 
pri úvodnom 1.dieli Systému začínajú cviky 
uvoľňovať a následne posilňovať a prekr-
vovať svaly. Odstraňujú stuhnutosť jednot-
livých svalových partií, vytvorenú často 
najmä pri sedavom zamestnaní alebo opa-
kujúcom sa napätí v danej oblasti. Zvláštna 
pozornosť sa venuje chrbtici a zvyšovaniu 
jej pružnosti, rozvíja sa správne držanie tela.  
Pravidelným cvičením sa dosahujú výsled-
ky i v zlepšení pohyblivosti kĺbov. Mnohé 

ásany tiež podporujú a harmonizujú tráve-
nie a posilňujú imunitný systém. Spojenie 
všetkých fyzických účinkov jogových tech-
ník sa postupom času prejaví na celkovej 
zlepšenej fyzickej kondícii. Okrem fyzickej 
kondície posilňujú jogové techniky i psy-
chickú kondíciu. Vedomím prevádzaním 
každého cvičenia, zosúlaďovaním pohybu a 
dychu a pravidleným uvoľňovaním, dochá-
dza k upokojovaniu a posilňovaniu nervov 
a nervového systému, skľudňovaniu mysle, 
odstraňovaniu stresu, nervozity a napätia. 
Dychové cvičenia (pranajáma), ktoré sú za-
radené na konci každej zostavy tieto upo-
kojujúce účinky ešte prehlbujú, prinášajú 
vnútorné uvolnenie a vyrovnanosť, prečis-
ťujú krv a zvyšujú odolnosť tela. 

NOVÁ KURZOVÁ SEZÓNA od 9. SEPTEMBRA 
Pozývame Vás srdečne do petržalského Jo-
gacentra, ktoré je vytvorené predovšetkým 
na cvičenie jogy a má príjemnú pokojnú at-
mosféru. Kolektív Jogacentra tvoria cvičite-
lia s dlhoročnou praxou, ktorí sami objavili 
výnimočný vplyv jogových cvičení na svoj 
každodenný život. Informácie o  kurzoch 
– ROZPIS HODÍN, CENY a ZAMERANIA 
nájdete na www.jogavdennomzivote.sk.

Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle 
0908127537, e-mailom na bratislava@
jogavdennomzivote.sk alebo osobne 
na recepcii Jogacentra počas stránko-
vých hodín (informácie o  stránkových 
hodinách nájdete na webovej stránke).

Tabletka jogy pre 
vnútornú pohodu  

Pokiaľ ste sa rozhodli urobiť niečo dlhodobo pre svoje zdravie a chceli by ste 
napríklad posilniť imunitný systém a upokojiť nervy, môžete skúsiť nasadiť 
„tabletky jogy“. Tabletka jogy každý deň upevní psychickú i fyzickú kondíciou 
človeka, pomôže spoznať seba samého a umožní tiež naučiť sa pomocou jogových 
cvičení a techník navodiť si vnútornú pohodu a uvoľnenie kedykoľvek je to potrebné.

JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
podrobný program nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava

ZÁPIS DO NOVÝCH KURZOV
PRÁVE PREBIEHA

���� ��� ��� • www.JogavDennomZivote.sk
Pozývame Vás do Jogacentra na

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
�.�. - �.�. ����

Každý deň (okrem stredy) ��.00 – ��.�� (cvičenie)
Streda ��.00 – ��.�� (meditácia)

Zistíte, ako vám cvičenia zo Systému Joga v dennom živote® môžu pomáhať 
pri bolestiach chrbta, kĺbov, pri  prekonávaní stresu a únavy. Predstavíme 

základy jogových cvičení, relaxácie a dychových techník. Vstup voľný.
Podložky sú k dispozícii, prineste si pohodlné oblečenie, cvičí sa v ponožkách.
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ponúka výbornú príležitosť 
na premýšľanie a nahliadnu-
tie niekde hlbšie do nášho 
vnútra.  Zodpovedanie si otá-
zok, prečo robíme to, čo robí-
me, či je to pre nás ešte stále 
aktuálne a či sa v niektorých 
oblastiach nášho života nečr-
tá nejaká zmena. Rovnako je 
toto obdobie možné využiť 
na zhodnotenie vecí, na ktoré 
sme hrdí ako sme ich spravi-
li, alebo tie, o ktorých vieme, 
že nabudúce urobíme určite 
inak. 

Toto všetko má svoj 
význam. Aj cestovatelia sa z 
času na čas zastavia a pozrú 
do mapy, či idú tým smerom, 
ktorým chcú, pretože nechcú 
riskovať, že sa po čase obja-
via tam, kde vôbec nechceli 
byť. Podobne aj každý z nás v 
týchto dňoch môže zastaviť a 
zistiť, či je to ten smer, ktorý 
chce. Na kvalitné zhodnote-
nie však pribrzdenie nestačí, 
treba nájsť stopku. A ak sa po-
zriete dookola, určite zbadáte 
veľa ľudí ako sedia hodiny na 
lavičkách, ležia na dekách pri 
vode, pomalým tempom sa 
prechádzajú v parkoch či lese, 
či v tichosti sa pozerajú na 
svet okolo seba. Inšpirujte sa 
od nich, možno práve hľada-
jú, hodnotia, menia, spozná-
vajú, ten smer, ktorým sa chcú 
opäť po lete vydať.... 

Mgr. Lenka Zeleníková
CPPPaP V

 www.psychocentrumba5.sk

Spôsob spomalenia, prí-
padného zastavenie môže 

byť rôzny. Niekto pol dovo-
lenky len lapá po dychu, lebo 
svoj pracovný plán prešvihol 
a posledné mesiace išiel tak 
trochu na dlh. Ešte sa stále 
raz za čas prichytí pri tom, 
ako rieši nejakú pracovnú si-
tuáciu vo svojej hlave. Je taký 
preplnený podnetmi z práce, 
z domácnosti a zo vzťahov, že 
je naozaj náročné, aby stihol 
počas dovolenky spomaliť a 
oddýchnuť si.  Niekomu sa 
spomaliť podarí, ale nemá 
chuť riešiť absolútne nič, 
chce vypnúť, a to úplne. Po-
čas celého roku musel riešiť 
ťažké situácie a pracovné 
úlohy, je vyčerpaný, potrebu-
je sa resetovať a po dovolen-
ke tajne dúfa, že sa čas ešte 
na chvíľu zastaví a nebude 
musieť ísť nasledujúce ráno 
do práce.  Pevne verím, že aj 
napriek hektike súčasného 
pracovného tempa sa medzi 
nami nájdu ľudia, ktorí do-
kážu veľmi prirodzene zažiť 
v rámci letných voľnejších 
dní dostatočný oddych, bez 
problémov si zregenerovať 
sily a pripraviť sa na ďalšie 
povinnosti. 

Leto však neponúka šancu 
len na oddych, ale aj na pre-
hodnotenie svojich cieľov, 
prípadne na smerovanie a 
motiváciu. Pomalšie tempo, 
pokojnejšia myseľ, väčšie ti-
cho, viac chvíľ v samote nám 

Šanca na  
STOPKU!
V posledných dňoch 
som si všimla, že 
viacerí ľudia kráčajú 
pomalšie ako zvy-
čajne. Rozmýšľala 
som, či sú dôvodom 
naozaj len vyššie 
čísla na teplomeroch, alebo je za tým aj 
niečo iné. Opäť som si oprášila známu 
myšlienku, na ktorú sa vo víre povinností 
dá rýchlo zabudnúť. Leto = príležitosť 
spomaliť.  

Niekedy v roku 1990, tesne po Nežnej revolúcii (mladší si na 
internete musia vyhľadať, čo to vlastne bolo), vtedajší  čerstvo 
vychytený televízny moderátor, ktorý si práve dokončieval vy-
sokú školu, vyhlásil, že on do tej budovy ďalej chodiť nebude. 
Je to vraj úplne zbytočné, pretože odteraz (zrejme až do skon-
čenia sveta) už nebude treba žiadne hlúpe pečiatky, dôležité 
vraj bude  len to, čo kto naozaj dokáže. A hotovo!

Dotyčný moderátor z ob- 
razovky dávno zmizol, 

pečiatky zostali. Bodaj by 
aj nie, veď sú tu už, neverili 
by ste, tisícky rokov. Našli sa 
aj vo vykopávkach v starom 
Egypte či Grécku. A boli  
z hliny. Dnes je ich výber 
na úrovni doby. Zostali, sa-
mozrejme aj tie klasické – 
vyleštené drevené – ale ak 
máte taký rozmar, môžete 
si nechať vyrobiť akékoľvek. 
Mechanické, klasické, elip-
sovité, hranaté, trojuhol-
níkové, prípadne aj iné. Ak 
chcete ohúriť.

Človek pečiatky časom 
nielen vylepšoval, ale rástol 
aj ich význam. Viete si dnes 
život bez pečiatky, najmä tej 
úradnej, predstaviť? Tých 
starších dodnes určite máta 
tá drevená, lesklá, a najmä 
okrúhla pečiatka v ruke 
úradníka. Kľúč od najrôznej-
ších brán. Dokonca aj tej 
väzenskej. Doteraz je v pod-
state na všetkých dôležitých 
písomnostiach. Pozrel som 
si to dôkladne. Aj na mojom 
vysvedčení ešte zo základnej 
školy, výmere na byt, sobáš-
nom liste. A určite bude aj 
na úmrtnom. Ale to mi už 
bude v podstate jedno.

Taká dobre udretá pečiat- 
ka na správne popísanom 
belostnom papieri, to je 
hotový zázrak. Čo myslíte, 
uvedomuje si to aj jej výrob-
ca? Raz som sa jedného na 
to spýtal, pozeral sa na mňa 
ako na zjavenie. 

A možno pri jej výrobe ne-
rozmýšľa o ničom. Ešte ako 
novinár začiatočník som bol 
v jednej bratislavskej fabrike, 
kde vyrábali rádiá. Pristavil 
som sa pri slečne, ktorá, na-
stavovala akési medzifrek-
vencie. Príslušný predmet 
vložila do prístroja, ručička 

poskočila a napokon zastala 
v poli označenom farebne.  
A to bolo ono. Spýtal som 
sa, či vie, čo vlastne robí. 
Vraj nevie a ani ju to neza-
ujíma. Jediné, čo ju zaujíma, 
je výplata.

Doteraz som spomínal  
viac-menej pozitívne účin-
ky pečiatky – výmer na byt, 
za istých okolností dokonca 
aj sobášny list. A čo takto 
negatíva? Napríklad: Zami-
etnuté a Väzba. Ale, pozor! 
Aj obyčajný dátumovník. 
Jedna moja známa mi kedysi 
ukazovala akúsi tehotenskú 
knižku v nezamestnanosti. 
Boli v nej samé dátumy. No 
a? Tie dátumy však vypove-
dali nielen o tom, že v daný 
deň navštívila príslušný 
úrad práce, ale tak trochu 
netransparentne aj to, že pre 
ňu momentálne žiadnu prá-
cu nemajú.

V čase kvitnúceho socia- 
lizmu v minulom storo-
čí u nás také niečo možné 
nebolo. Školská dochádz-
ka bola predsa povinná a 
zamestnanie tiež. Človek, 
ktorý nemal zamestnanie, 
bol automaticky podozrivý. 
Všetko bolo pekne zapísané 
v tzv. občianskom preukaze, 
ten vlastnila každá dospe-
lá osoba. Malá knižočka vo 
vkusnom umelohmotnom 
a červenom obale mala zo 
dvadsať strán. A bolo v nej 

A máte na to aj pečiatku?

zapísané skoro všetko. Dá-
tumy, navštevované a ab-
solvované školy, manžel, 
manželka, deti, bydlisko, 
všetky zamestnania a iné. 
A, samozrejme, príslušné 
pečiatky. Neúrekom. Do-
konalejšie to bolo už len vo 
vtedajšom Sovietskom zvä-
ze, kde cudzincom do pasu 
opečiatkovali ešte aj pobyt  
v hoteloch a domácim pobyt 
v inom meste. 

Skrátka a dobre, bez pe- 
čiatky ani dnes ani krok. 
Ba čo viac, pečiatka nielen  
u nás, ale aj vo svete je zrej-
me večná.

Už dávnejšie som stretol 
Indku žijúcu u nás. Na čele 
mala akýsi miniatúrny čer-
vený krúžok. Nepýtal som 
sa jej, či si ho tam každé 
ráno nalepuje, zaujímalo 
ma, načo tam tú ozdobu má. 
Vraj to nie je žiadna ozdoba, 
ale znak príslušnosti k istej 
kategórii ľudí. Podľa mňa 
teda akási pečiatka, alebo, 
ako sa hovorí štempeľ.

Možno by nezaškodilo aj 
u nás zaviesť čosi podobné. 
Mohli by tak byť napríklad 
označení tí, ktorí to v hlave 
majú v poriadku. Ja viem, 
na to treba zákon a v parla-
mente by to neprešlo. Skrát-
ka, nebola by politická vôľa. 
Ale predstava je to pekná, 
čo poviete?

Oskar Král



3. 9. 2013 • 11PETRŽALSKÉ NOVINY

 Z pošty

K O N TA K T

Dovoľte mi, aby som vyjadrila názor človeka, 
ktorý na prepravu používa bicykel. Niektorí 
cyklisti jazdia skutočne bezohľadne, sama som 
to viackrát zažila. Vždy išlo o mladých mužov, 
ktorí si neuvedomujú, že hazardujú so svojím 
životom: jazdia bez ochranných prvkov, často 
bez prilby a pri ich kľučkovaní medzi autami 
tuhne krv v žilách. 

Napriek zákazu jazdiť po chod-
níkoch som nútená jazdiť práve 
po nich, pretože vybudovaná sieť 
cyklochodníkov stále nestačí. 
Niektoré sú len náplasťou a pri 
jazde po nich ide doslova o život, 
nehovoriac o tom, že značenie je 
veľmi nekvalitné. Takmer denne 
sa mi stáva, že na cykloceste na 
Košickej ulici smerom do Petržal-
ky je zaparkované auto a majiteľ 
si zašiel do obchodu, auto nechal  
s blikajúcimi svetlami. Vtedy mám 
na výber - buď vojdem do jazdnej 
dráhy autobusu, alebo som núte-
ná prejsť cez trávnik a pokračovať 
cez chodník. V opačnom smere 

od Mosta Apollo je problém na 
cyklocestu vojsť kvôli autám, kto-
ré vozia deti do školy a blokujú 
dokonca autobusovú zastávku. 
Niekedy je problém z autobusu aj 
vystúpiť. Už roky sa čudujem, že 
s tým nikto nič nerobí, policajtov 
som tam ešte inak ako len prevá-
žať sa v aute nevidela. 

Iný problém je na chodníku na 
Karadžičovej ulici, ktorý je vy-
hradený chodcom a cyklistom: 
po tomto chodníku takisto denne 
prechádzajú autá, lebo bezohľad-
ní vodiči parkujú v dvoch radoch 
a ten, ktorý parkuje pri obrubní-
ku, sa nemôže dostať von, lebo je 

Všetko je o ľuďoch zablokovaný vedľajším autom. 
Na Slovensku nie je zvykom, 

aby motoristi boli vychovávaní  
k ohľaduplnosti voči chodcom 
ani k cyklistom a nie sú slušní ani 
jeden voči druhému. Už dlhšie si 
všímam, že v Bratislave je zrejme 
módou nepoužívať pri odbočo-
vaní smerovky: pri prechádza-
ní cez cestu si skontrolujem, či 
nevojdem do cesty autu, ktoré 
odbočuje a pokračujem v jazde 
vtedy, keď mi nič nehrozí. Často 
sa však stáva, že vodič odbočí bez 
smerovky a bezohľadne ma ob-
medzí. Skúste si niekedy všimnúť 
parkovanie vysokých áut - takmer 
vždy stoja tak, že nemáte prehľad, 
či niekto nevychádza z bočnej 
uličky. Všetko je to o ľuďoch a  
o ich ohľaduplnosti. Preto by som 
rada vyzvala vodičov, aby brali do 
úvahy, že občas sú aj oni cyklista-
mi a určite sú chodcami. A rov-
nako by som uvítala pocit, že nie-
komu okrem mňa samej záleží na 
mojom zdraví a živote. Inak verte, 
že každý deň pri jazde na bicykli 
do práce veľmi riskujem.

Slobodová, 
občianka Petržalky 

(príspevok je krátený)

  
 

Numerologička sa v článku odvoláva na Pytha-
gora a mohol by vzniknúť dojem, že tvrdenia 
numerológie sú čímsi, čo sa dá dokázať pomo-
cou matematických prostriedkov. Nie je to tak.  
Numerológovia nedokázali žiadne zo svojich 
tvrdení ani matematickým, ani štatistickým spô-
sobom. 

Učím matematiku na Univerzite Komenského 
a s mojím študentom sme rok skúmali numerolo-
gické tvrdenia a postupy. Študent potom opísal 
v bakalárskej práci množstvo protirečení, ktoré  
z numerologických tvrdení vyplývajú. Nebudem 
čitateľov PN zaťažovať technickými detailmi. Uve-
diem pár jednoduchých príkladov, ktoré ukazujú, 
že numerológia je v logickom rozpore dokonca aj 
s tvrdeniami iných ezoteríckých náuk.  

Numerológovia používajú ciferné súčty. Keď-
že v cifernom súčte nezáleží na poradí  (3 + 1 = 1 
+3,  2 +0 + 1 +3  = 2 + 0 + 3 + 1 atď.) , dvaja ľudia 
s rovnakým menom, jeden s dátumom narode-
nia  13. 1. 2013, druhý s dátumom narodenia 31. 
1 2031 majú rovnaké ciferné súčty pri „číslach 
narodenia“.  

V článku numerologička tvrdí: „Postavenie pla-
nét v čase nášho narodenia aj vibrácie dátumu 
narodenia nám oznamujú, čo sa má odohrať  
v našom živote.“  Vyššie uvedené dátumy narode-
nia majú rovnaké „vibrácie“, to jest numerologic-
ké ciferné súčty sú v oboch prípadoch rovnaké. 
Ale postavenie planét je v tieto dva rozličné dni 
veľmi rozdielne.  Numerologiclé predpovede sú 
rovnaké.  Astrologické predpovede sú rozdielne. 
Musíme si teda vybrať: Rozhodujú o našom živo-
te planéty alebo dátum narodenia? Oboje naraz 
nie je možné . (Ani jedno z toho – to možné je). 

Numerologické tvrdenia sú v rozpore aj  
s ezoterickou náukou „meno rovná sa osud“.  Keď 
numerológ „vyrába“ z mena skúmanej osoby 
ciferné súčty, znovu nezáleží na poradí písmen  
v mene. To jest meno  John Kováč nám dá tie isté 
ciferné súčty ako napríklad meno (s prepáčením) 
Hnoj Vačok.  Tieto dve mená  však signalizujú  
o svojich majiteľoch veľmi  rozličné veci.  

Posledný postreh. Ak ide niekto po radu  
k numerológovi, ten mu  môže pomôcť: porozu-
mením, sebaistým postojom, záujmom, povzbu-
dením,  dobre mienenou radou. Čísla, na ktoré 
sa odvoláva, sú však len symbolom – a tvrdenia, 
ktoré o nich vyslovuje, sú logicky protirečivé.  Ak 
si niekto  zvolí takýto spôsob riešenia problémov 
za svoj vlastný, je to jeho súkromná záležitosť. Len 
každého naliehavo prosím: nestavajte s takýmto 
prístupom mrakodrapy, v ktorých majú bývať ľu-
dia, ani nekonštruujte nový model lietadla či po-
čítača. Pretože v takýchto oblastiach môže viesť 
nepresné myslenie k fatálnym následkom.

Doc. RNDr. Ivan Kupka,  CSc.
Fakulta matematiky fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislave

Ad: Svet rečou čísel
Zaujal ma článok Svet rečou čísel 
(PN, 12. 7.). 
Článok hovorí o numerológii. 

Vážený pán starosta Bajan! Chcela by som sa pri-
dať k tým, čo vítajú aktivity v prospech Petržalky, 
v ktorých sa angažujete aj vy – alebo s vašimi 
spolupracovníkmi podporujete iných. 

Bola som na prezentácii novej 
plavárne, ale musela som pred-
časne odísť, pretože odporcovia 
namiesto toho, aby sa tešili, že 
najmä mládež bude mať ďalšie 
možnosti športovania, ktoré po-
máhajú vyhnúť sa „ponukám“ 
modernej doby (drogy, alkohol, 
herne, nadávky, vyhýbanie sa po-
vinnostiam...) vystupovali suve-
rénne proti, argumentujúc najmä 
parkovacími miestami. Miestnosť 
bola oblepená letáčikmi o parko-
vaní a nie o využívaní voľného 
času detí, pracujúcich a starších 
ľudí. Načo máme cestovať, míňať 
čas, peniaze, keď môžeme pešo 
alebo na bicykli ísť za športom?! 
Veď súčasná pozícia Petržalky 
je ústretová pre dnešných ľudí v 
zhone modernej doby. Je tu veľa 
zelene, časť lužných lesov, Sad 
Janka Kráľa, teda dobrý vzduch 
a pomerne ticho, kvôli čomu si 
mnohí ľudia  kupujú chalupy, 
domy na vidieku – a my nemusí-

me. Za chvíľu sme na hrádzi, pri 
Chorvátskom ramene, Dunaji, na 
Magio pláži, dostihovej dráhe...

Som rada, že Mladá Petržalka 
funguje a pomáha životnému 
prostrediu, že mladý fotograf 
Martin Kleibl napísal perfektnú 
turistickú príručku o Petržalke. 
Zameral sa hlavne na históriu, 
ale v PN sa vyjadril, že Petržalka 
je ako stvorená pre mladé rodiny. 
Úplne s ním súhlasím, ale aj pre 
starších ľudí a pre ostatných je tu 
možnosť aktívneho oddychu po 
práci.

Súčasná Petržalka, ale najmä 
jej budúcnosť patrí športu a od-
dychu. Už to nie je „králikáreň“ 
– celkom slušne sa obnovuje. 
Bývam pri novom  štadióne FC 
Petržalka, teším sa zápasom, po-
kračujúcej výstavbe, ale aj moder-
nému hokejovému štadiónu.

Ďakujem vám za revitalizá-
ciu Ovsišťského námestia podľa 
plánu, škoda len, že sa nemohla 

dokončiť výstavba futbalového 
štadióna pri konečnej autobusov 
v Ovsišti. Škoda, že pozitívne 
mysliaci ľudia sú väčšinou ticho  
a tí, čo sú zásadne proti všetkému, 
ale neurobia nič, sú „in“ so svojím 
krikom.

Pán starosta, ďakujem vám za 
zveľaďovanie Petržalky a želám 
veľa elánu do ďalších aktivít.

Mária Nemešová
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Seniori nacvičujú folklórne pásmo 

Práve v poslednej otázke 
tkvie odpoveď. Projekt s náz-

vom Petržalská svadba totiž 
realizujú ľudia, pre ktorých sa 
sídlisko vybudované na ľavom 
brehu Dunaja stalo v 70. – 80. 
rokoch 20. storočia druhým 
domovom. Prisťahovali sa sem, 
založili si rodiny, prežili naj-
krajšie obdobie svojho života a 
– zostarli. 
„Spev a tanec patrí k záľubám 
len pol roka fungujúceho se-
niorského súboru Petržalčan-
ka. Folklórne pásmo Petržalská 
svadba, ktoré už niekoľko mesia-
cov nacvičujeme, nám umož-
ňuje rozvíjať si tohto koníčka. 
Súčasne má byť poďakovaním 
za všetko, čoho sa nám dostalo 
a stále dostáva. Najmä v počia-
točnom období, keď sme sa pro-
fi lovali z pôvodných speváckych 
súborov Nádej a Radosť, nám 
veľmi pomohla morálna a fi -
nančná podpora predovšetkým 
starostu Vladimíra Bajana, po-

slanca NR SR Viliama Jasaňa a 
riaditeľa Kultúrnych zariadení 
Petržalky Petra Litomerického. 
Teší nás, že ich záujem pretr-
váva,“ priblížila aktérov a mece-
nášov Alžbeta Korbelová, duša 
projektu.
Napriek jej úctyhodnému veku 
- 75 rokov - je neuveriteľne čulá, 
srší nápadmi, energiou nabí-
ja okolie. „Niekedy som z toho 
všetkého už unavená, asi si toho 
beriem na hlavu veľa,“ prehodí 
občas, no vzápätí sa rozhovorí 
napr. o kostýmoch, ktoré pre 
súbor ušili Reni Pöršoková a 
Milka Mašlejová. „Nutne ešte 
potrebujeme nový mikrofón a 
ťahaciu harmoniku, čo je pri 
aktuálnom nedostatku sponzo-
rov veľký problém,“ doplní. Pre-
to aj členka fi nančnej komisie 
MZ Petržalka Viola Holzhause-
rová prišla s návrhom založiť 
občianske združenie, ktoré im 
umožní uchádzať sa o peniažky 
prostredníctvom projektov. 

v Petržalskej svadbe ožení-
me vdovca a vydáme starú 
dievku!“ prezradila a pokra-
čovala: „Úžasne sa nám spo-
lupracuje, vzájomne sa obo-
hacujeme, aj keď nie je vždy 
všetko ľahké. Z niektorých 
predstáv som musela ustúpiť, 
no nie na úkor kvality.“ Oce-
ňuje nápady a rekvizity, s kto-
rými prišli jednotlivci z vyše 
30-členného tvorivého, už 
stmeleného kolektívu senio-
rov. „Úžasne ma prijali, pre-
vláda medzi nami vzájomná 
úcta. V súčasnosti dobrusuje-
me jednotlivé obrazy a zohrá-
vame sa s hudbou,“ doplnila 
P. Žáčiková. Všetci sa podľa 
nej už tešia na premiéru. Je 
naplánovaná na jeseň, keď si 
Petržalka opäť pripomenie 
Mesiac úcty k starším.

text a foto: Alena Kopřivová

Nácvik v DK Zrkadlový háj

Keď sa povie svadba v Liptove, na Spiši či 
Záhorí, zrejme si väčšina z nás predstaví 
nevestu, ženícha a svadobčanov v kro-
joch typických pre tieto územia. Keď však 
zaznie zmienka o svadbe v Petržalke, na 
pery sa nevyhnutne derú otázky: 
A to je aká? Čo je pre ňu charakteristic-
ké, keď jej obyvateľmi sú vlastne ľudia 
zo všetkých kútov republiky? 
Čo tí majú spoločné?

Svadba v Petržalke

Z vystúpenia na Dňoch Petržalky. 

Súbor pod odborným vede-
ním dirigentky Vierky Hrd-
ličkovej má za sebou už via-
cero vystúpení, naposledy mu 
diváci tlieskali na dostihovej 
dráhe v rámci programu Dní 
Petržalky. Folklórne pásmo 

s témou svadby režíruje Pa-
trícia Žáčiková. „Pôvodný 
scenár sme trocha prekopali, 
lebo sme mali problém s do-
chádzkou mládežníkov. Pove-
dali sme si, že ľudia sa predsa 
sobášia v každom veku, a  tak 
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Pred siedmimi rokmi po-
dobne rozmýšľal galerista 

Ľubo Moza. Kto tvorí Sloven-
sko? Tí, čo ospevujú zurčiace 
potôčiky a belasé vŕšky, ale-
bo nebodaj tí, čo s penou na 
ústach vybíjajú do klávesnice 
svoje zlosti? To sú okrajové 
záležitosti – a predsa sa tvá-
ria ako hlavné. Ľubo Moza 
a jeho Spoločnosť ARTEM 
prišli s nápadom: vyzdvihni-
me ľudí, ktorí našli niť a za-
pojili Slovensko do svetového 
kultúrneho plátna. Sme malý 
národ, naším jazykom ne-
hovorí už nikto iný na svete. 
Mnohé domáce „celebrity“ 
sú známe tak po hranice Ja-
roviec – už v Hainburgu by 

po nich pes neštekol. Sú však 
osobnosti, ktoré nám otvárajú 
dvere do salónov, siení, atelié-
rov Paríža, Londýna, Viedne, 
či Madridu. Maliari, sochári, 
grafi ci, speváci, tanečníci, 
herci, chemici, fyzici... Na 
tých nech svietia refl ektory, 
s nimi sa identifi kujme! A tak 
ARTEM už po siedmy raz 
odovzdala diplomy umelcom 
šíriacim do našich domovov 
harmóniu a do sveta dobré 
meno Slovenska. Tento rok 
ich bolo dvadsať – toľko, 
koľko rokov má naša repub-
lika. V horúce augustové so-
botné popoludnie sa na Zá-
padnej terase Bratislavského 
hradu žiarili hviezdy.

Tu sú: 
Televízna hlásateľka Nora Beňačková, 
keramikárka Libuša Čtveráková, 
herečka Květa Fialová, 
výtvarný umelec Viktor Frešo, 
maliar, ilustrátor a teoretik výtvarného umenia 
Ľudovít Hološka, 
pedagogička tanca Dagmar Hubová, 
svetový odborník v oblasti elektrónovej mikro-
skopie a básnik Karol Kappeler, 
herec Juraj Kukura, 
herec Štefan Kvietik, 

Kvitne levanduľa. Pani Magnová mi cez 
plot prehodila kytičku. Vŕzga nám brána, 
pýtam sa suseda, či nemá olejničku. Hneď 
sa po ňu vrátil. Do schodov vlečie ťažký 
nákup pani, ktorá má syna ťažkého alko-
holika - každú chvíľu leží v škarpe. Odne-
siem jej tašky až po dom. Dá mi marhuľu. 
Pán Machata s košíkom zeleniny rozobe-
rá s pani Vierou H., aké čipky sa nosia na 
Horehroní. Telefonuje priateľ a hovorí, že 
našiel stenografi cký záznam zo stretnutia 
mladých umelcov v roku 1968. Hovoril 
tam Tatarka aj Hykisch, aj kde-kto. 
Tešíme sa z toho. Netuším, koho volia 
títo ľudia, ani ma to nezaujíma, ale je mi 
s nimi dobre.
A potom čítam, že ktosi lašoval vo vrec-
kách po nehode ťažko zraneného človeka. 
S úlovkom sa pochválil v novinách 
a virtuálny ľud sa ide zjašiť od radosti. 
Iný (asi mladý) človek si v novinách rypne 
do súčasných dôchodcov. Žijú si vraj 
príliš dobre! A na náš úkor, rozhorčuje sa, 
my nikdy nebudeme mať také dôchodky 
ako oni. Nečítal, nepozná Dobšinského 
rozprávku  O troch grošoch? Netuší, že tí 
súčasní dôchodcovia si na svoj dôchodok 
dávno „odložili“? Žijem ja v tom istom 
svete? A rozmýšľam - s kým sa budú raz 
indetifi kovať mladí, dospievajúci ľudia? 

S kým nám je dobre

vedec a autor literatúry faktu Štefan Luby, 
keramikárka Bernardína Luntnerová, 
spevák Richard Müller, 
architekt sklárskej tvorby Štěpán Pala, 
maliar Vladimír Popovič, 
tanečník Mário Radačovský, 
sochár Andrej Rudavský, 
speváčka Sisa Sklovská, 
gra� čka a ilustrátorka Kamila Štanclová, 
herečka Soňa Valentová, 
maliarka Jana Želibská.

Výstavu ocenených nositeľov Identi� kačného kódu Slovenska si môžete pozrieť v reprezentačných 
priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu. A ešte dôležitejšie je, že sa s ich tvorbou môžeme stre-
távať denne – len si ich nedajme vziať prehlušujúcim rámusom Prázdnoty.

Gabriela Rothmayerová, foto: ARTEM  

Spoznajme (ak sme ju ešte neokúsili) ich tvorbu, bude nám lepšie!
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R O Z H O V O R

Pracovala v redakcii denníka Smena, v časopise Zornička, 
neskôr v Československej televízii ako publicistka mládež-
níckeho magazínu Televízny klub mladých. Je autorkou viac 
ako 400 televíznych scenárov, množstva poviedok pre deti, 
rozhovorov, reportáží. Po roku 1989 založila vlastné vyda-
vateľstvo, v ktorom vydávala časopisy Maxisuper, slovenský 
Bulvár, Lišiak a ďalšie. Je autorkou úspešných poviedkových 
kníh Neverné, Vydaté, Rozvedené, Lásky jednej smutnej 
krásky. Žije a tvorí v Bratislave, na knižných pultoch sa ob-
javila jej najnovšia knižka Sama. Ivana Havranová.

Povedala si mi – nehovorím 
o sebe, že som spisovateľka. 
Hovorím – píšem. Aký je v 
tom rozdiel?

Spisovateľ je človek, kto-
rého knihy majú ľudia polo-
žené pri posteli a vracajú sa k 
nim v akomkoľvek duševnom 
rozpoložení, na ktorúkoľvek 
stránku. Zatiaľ nemám infor-
mácie o tom, či ma majú ľudia 
pod vankúšom a chcú si mo-
jou tvorbou vylepšiť sny, po-

Väčší problém ako knihu 
napísať, je predať ju. Distri-
bučná sieť sa rozsypala a spi-
sovatelia sa často menia na 
hrebendovcov. Naložia knihy 
do auta a rozvážajú po Slo-
vensku. Tvoja skúsenosť?

 Dvadsaťdva rokov som 
bola sama vydavateľkou a čas-
to som sa menila na obchod-
níčku, viem, o čom je reč. 
Predávať sa však dá aj rafi no-
vanejšie. Bez toho, aby si mala 

sahovali náklady beletrie! Je to 
pre fajnšmekrov. Iné však je, že 
niekto napíše poéziu, a to mu 
stačí k pocitu, že urobil kva-
litnú knihu. Och, aká dokáže 
byť aj poézia nepravdivá, po-
zérska... 

Póza nepozná žáner, to áno. 
Tvoje knihy majú asi iný osud. 
Rozšafne a zaujímavo mie-
šaš ingrediencie: príbeh, štýl, 
pointu. Dobre sa predávajú?

jiteľka reklamných agentúr). 
Možno preto v literatúre za-
chovávaš istú mieru vkusu 
a neváľaš sa vo vulgarite? 

 Po siedmich knihách, ktoré 
som napísala, konečne viem, 
že som v pohode. Teda... 
moje písanie je v pohode. No, 
pravdaže mám rešpekt! Sme 
konzervatívna rodina! Moja 
dcéra je perfektná, lebo na 
mojich knižkách miluje me-
tafory a vymýšľanie slov. Keď 
číta, často sa smeje a ja mám 
vtedy ohromný pocit. Okrem 
toho neznášam prvopláno-
vé písanie. To podľa mňa nie 
je ani sexi. Hovorí sa síce, že 
papier znesie všetko, no pod-
ľa mňa to tak nie je. Napísané 
predsa zostáva! V mnohých 
životných situáciách som ove-
ľa tvrdšia a niekedy si veru po-
môžem aj vulgarizmom. Lebo 
ak použiješ ten správny, dru-
há strana jasne vie, na čom je. 
A vulgarizmus prestáva byť 
vulgarizmom. Mení sa na 
podčiarkovateľa obsahu. 

No, nemyslela som na slová, 
lebo to je štýlotvorný element. 
Ale o inom: jedna tvoja hrdin-
ka žije v Petržalke pri bývalej 
Matadorke, čitateľ spozná 
panelák, parčík aj rozbité 
lavičky, no aj obyvateľov toh-
to sídliska. Ty sama však už 
žiješ v prímestskej časti. Po-
značil ťa život na sídlisku? 
Ako naň spomínaš? (Aj keď 
ty si nežila v Petržalke, ale na 
Kramároch, ktoré tiež v kni-
hách rezonujú).

šťastiu človeku nepomôže 
ani zväčšenie pŕs, ani dvad-
sať kabeliek od pána Vuitto-
na. A napokon... odpisujem 
od života. Žijem vo veľkej 
komunite tohto sveta, mno-
hí jeho obyvatelia sú mojimi 
priateľmi, priateľkami, pre-
chádzajú fascinujúcimi prí-
behmi. Takže je možné, že 
čitateľky a čitatelia majú radi 
prirodzenosť v písaní. Podľa 
predaja mojich kníh by som 
to dokonca aj tvrdila. 

Máš dobrú prípravu na lite-
rárny život – začínala si ako 
novinárka. Ale aj tak – kde 
berieš materiál napríklad na 
verné zobrazenie mafi ánske-
ho prostredia?

 V mafi ánskom prostredí! 
Novinári, ak sú naozaj zami-
lovaní do svojej profesie, a to 
teda ja som dodnes, sa dosta-
nú aj do prostredí, ktoré sú 
suterénové alebo naligotané, 
alebo... biedne. Vo svojom 
živote som spoznala toľko 
ľudí! Niektorí sú výbornými 
maliarmi, iní ohromnými so-
chármi, lekármi, učiteľmi, no 
a niektorí sú... mafi ánmi. Žijú 
medzi nami, trápia sa s tým, 
čo im nadelil osud a majú dve 
nohy, dve ruky, oči, uši... ako 
my, ostatní. Len teda, sú ma-
fi áni. 

Hovorila si mi, ako tŕpneš, čo 
na tvoje knihy povedia deti 
(syn je známy bratislavský 
intelektuál, teológ a novinár 
Michal, dcéra Ivanka je ma-

hľad na život. Ak sa tak stane, 
budem nesmierne poctenou 
spisovateľkou. 

Aha – a ja som si myslela, že 
preto, lebo spisovateliek a spi-
sovateľov je dnes tuším viac 
ako čitateľov... 

 Áno, chodím po kníh-
kupectvách a usmievam sa. 
Mnohým k napísaniu knižky 
stačí to, že poznajú písmen-
ká. A potom sa dozvedám, že 
ich nudní hrdinovia „losujú“ 
a tak... K napísaniu knihy na-
ozaj nestačí iba poznať písme-
ná! Na druhej strane je však 
pravda aj to, že mnohí noví 
autori sú naozaj dobrí a ak si tí 
zabehaní mysleli, že trh je roz-
delený, nie je to tak. Mení sa 
každým dňom. Autori prichá-
dzajú, iní zase odchádzajú. 

plné auto vlastných kníh. Ja 
považujem za najdôležitejšie 
urobiť knižke reklamu. Ak to 
vydavateľ podcení, ak nechá 
knihu plávať v informačnom 
vzduchoprázdne, potom... 
ako hovoria mladí a najmladší 
- dovi, dopo. Ľudia o nej ne-
vedia, nuž ju nekúpia. 

Čítam, že náklady aj veľmi 
kvalitných kníh sú dnes na 
zaplakanie – nie je výnimkou 
zbierka básní vydaná v ná-
klade sto kusov! Občas sa mi 
zdá, že čítajú iba autori sami 
seba, prípadne ešte kolegyne a 
kolegov... 

 No... čo sú to „veľmi kvalit-
né knihy“? Ak hovoríme rov-
no o poézii, tá predsa nebola 
nikdy pre zástupy čitateľov! 
Jej náklady ani zďaleka nedo-

 Som novinárka! Literár-
ne umeliny, ak sú prehnané, 
sama nečítam. Pamätám sa, 
ako som pri čítaní Balzaca 
preskakovala celé opisy par-
kov, stromov... dobre. Mala 
som šestnásť! Ale... napríklad 
nekonečne milujem povied-
kovú tvorbu Jula Balca. Ako 
ten dokáže urobiť čítanie z 
jednej cesty v električke! Ne-
skutočné!

A ty? 
 Píšem tak, ako veci vidím, 

ako ich zaznamenáva moja 
hlava. Píšem vzťahové prí-
behy a nedirigujem ženy na 
nič, čo im je proti srsti. Mys-
lím si, že ženy majú byť samy 
sebou a ak sa im to podarí aj 
vo vzťahu, sú šťastné. Lebo 
k ozajstnému vnútornému 

Spisovateľ je človek, ktorého knihy majú ľudia položené 
pri posteli a vracajú sa k nim v akomkoľvek duševnom 

rozpoložení, na ktorúkoľvek stránku.

Prvoplánové písanie 
nie je sexi 
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Kto získa na Teplákovom bále 
baretku od skupiny Lojzo?

Nech už ste vyzná-
vačmi akéhokoľvek 
hudobného štýlu, 
skupinu Lojzo 
iste poznáte. Jej 
obľúbenosť bola 
nepochybne výsled-
kom charizmy jej 
zosnulého speváka 
Mariána Kochan-
ského, jednoznačne 
rozpoznateľného 
imidžu a láskavého 
humoru. Vo svojom 
žánri boli na Sloven-
sku neprekonateľní 
a neprekonaní  
a možno aj preto 
chcú ponúknuť šan-
cu rovnako zmýšľaj-
úcim hudobníkom. 
O prvom ročníku 
ich festivalu Petržal-
ská baretka sme sa 
rozprávali s dlhoroč-
ným členom 
kapely Lojzo 
Tomášom Faborom.

Prečo ste sa rozhodli uspo-
riadať festival humornej 
hudobnej tvorby? 

S touto myšlienkou sme 
sa pohrávali už dlhšie. V mi- 
nulosti sme sa zúčastnili na 
takýchto festivaloch, ktoré 
sa konali v Čechách, a bola 
tam vždy vynikajúca atmo-
sféra. A, samozrejme, sa 
tam objavil aj niekto nový. 
Na Slovensku nič také nie 
je, aj keď iné druhy umenia, 
ale aj iné druhy hudby svoje 
festivaly majú.  Folk, country  
a trampská pieseň sú menši-
nový žáner a určite existujú 
partie muzikantov, ktorým 
„srandičky“ v textoch, hud-
be alebo v predvedení nie 
sú cudzie. Ďalším motívom 
bolo, že členovia všetkých 
známych kapiel tohto zame-
rania sa viac či menej blížia  
k seniorskému veku a zná-
mych nasledovníkov niet.  
A keď sa myšlienka ujme, 
bude to aj spomienka na 
nášho lídra Maroša Kochan-
ského.

Je podľa vás na Slovensku 
dosť skupín či spevákov ve-
nujúcich sa tomuto žánru?

Práve tento festival by mal 
dať na to odpoveď. Ale ako 
som spomenul, verím, že 
áno. Ľudia sa predsa radi za-
bávajú, obrovský úspech sku-

piny Lojzo je toho dôkazom. 
Tento žáner sa však v rádiách 
nehráva - že vraj kapely nikto 
nepozná. A nikto ich nepo-
zná, pretože sa nehrajú. Za-
čarovaný kruh. V Čechách 
majú špecifické rádiá, ktoré 
sa venujú len  takejto hudbe.

Koľko sa zatiaľ prihlásilo 
súťažiacich?

Presný počet prihlášok 
ešte nepoznám, ich uzávier-
ka je 10. septembra.  Ale ka-
pely, s ktorými som hovoril, 
majú veľký záujem zúčastniť 
sa, keďže sa tomuto žánru 
venujú a náš festival je prí-
ležitosť ukázať sa a možno  
i porovnať s inými.

Čo budete hodnotiť u súťa-
žiacich?

Našou snahou je podporiť  
amatérske kapely či jednot-
livcov. Skôr ako hodnotenie 
to bude teda rada, poda-
nie pomocnej ruky. Bude 
sa hodnotiť vtip v textoch  
a hudbe, aj celková inter-
pretácia skladby či celej šou.  
V porote bude textár, hu-
dobník, herec, dramaturg  
a zástupca kapely Lojzo.

Čo získa víťaz festivalu? 
Víťazi získajú zlatú, strie-

bornú a bronzovú baretku. 
Udelí sa cena divákov za naj-

lepší inštrumentálny výkon a 
najlepšiu skladbu. Vystúpia 
na Teplákovom bále a budú 
sa môcť prezentovať v Ga-
laprograme na Dňoch Petr-
žalky 2014. Víťaz  dostane  
šancu aj v rádiu.

Slávnostnou  bodkou za fes-
tivalom bude už spomínaný 
Teplákový bál. To že ho spo-
luorganizuje skupina Lojzo 
o jeho zameraní už niečo 
prezrádza. Môžete ho však 
priblížiť tým, čo ho nepo-
znajú?

Teplákové bály zaviedla 
kapela LOJZO ako oslavu 
svojich narodenín. Mimo-
chodom, naša kapela, ako 
máloktorá, oslavuje aj 21. jú- 
na meniny. Tieto bály sa ko-
nali v poslednú septembrovú 
sobotu v  PKO a bolo na nich 
v niektorých rokoch až 1 200 
zabávajúcich sa. Prvých 15 
rokov boli každoročne, po-
tom sme oslavovali plnoletosť 
18. A potom už boli len 20., 
25. a 30. narodeniny. Minulý 
rok sme oslavovali tridsiatku 
a naši fanúšikovia nás žiada-
li, aby sme usporadúvali bály 
každoročne. Organizácia ta-
kéhoto podujatia je veľmi ná-
ročná, chce to aj sponzorov  
a my sami nie sme schopní 
ho organizovať každoroč-
ne. Ale pomocnú ruku nám 
podali KZP a Dom kultúry 
Zrkadlový háj, skonštatovali 
sme, že takýto bál  by mohol 
byť výborným  vyvrcholením 
festivalu.  A tým, čo o našom 
bále nepočuli, odkazujem 
- vynikajúca zábava, dobrá 
muzika, nejaké prekvapenie, 
pohodlný odev – tepláky, trič-
ko, tenisky a mastný chlieb 
s cibuľou. A vždy sa nájdu 
takí, ktorí si svoj outfit ešte 
nejako vylepšia a „dogabú“ sa 
na potešenie nás ostatných. 
Pre myšlienku  sa nadchol 
aj náš starosta Vladimír Ba-
jan  a ako účastník viacerých 
Teplákových  bálov  prevzal 
nad festivalom humornej 
hudobnej tvorby záštitu.

Michaela Dobríková
Foto: archív skupiny Lojzo

S P O L O Č N O S Ť
 Ako dieťa som vyrastala  

v rodinnom dome. Patrím 
však medzi množstvo ľudí. 
Tam sa cítim naozaj dobre. 
Neskôr, už s mojím mužom 
Mišom, sme bývali na Zálu-
hách, potom na Kramároch... 
je to parádny život. Zaklopeš 
u susedov, otvorí ti teta Maja, 
tvoja rovesníčka a ty povieš, 
čau, Maji, nemáš prosím ťa 
paradajky, papriku, vajíčka 
a olej? Mám cibuľu a chcem 
urobiť lečo! To je predsa 
úžasné! Sídliská majú samo-
statné životy, lásky, problé-
my, umierania. Poznám dosť 
podrobne všetky v Bratislave. 
Okrem toho, v Petržalke som 
tak trochu vyrastala, môj 
strýko býval v jej starej čas-
ti, mali veľký dom, záhradu, 
v nej marhule... dnes na tej 
ulici stoja paneláky a parčík  
a rozbité lavičky... 

Tvojou doménou sú vzťahy  
v živote žien – hovoria o tom 
aj tituly. A určite všetky sú aj 
o tebe – hoci viem, že si stále 
vydatá za toho istého muža 
a že tvoja rodina drží spolu. 
Bolo ťažké vžívať sa do situ-
ácie neverných, opustených, 
zradených, rozvedených?

 Nebolo, veď to všetko 
je život okolo nás! Zatvoríš 
izbu, v ktorej píšeš a si v tom. 
V pocite žien, hrdiniek z mo-
jich kníh. Okrem toho, kniž-
ky sú plné mojich priateliek, 
len našťastie o tom nevedia. 
Reálie posúvajú aj príbeh, aj 
hlavnú hrdinku a tak... 

Povedala si mi, že keď ne-
píšeš, tak varíš. Máš nejaký 
dobrý recept?

 Poviem ti jeden, fakt vý-
borný a rýchly! Zoberieš 
lístkové cesto, na jednu jeho 
polovičku naložíš šunku, syr 
Niva a druhou polovičkou 
dobrotu prikryješ. Po bokoch 
spojíš vidličkou, popicháš, 
aby z cesta vyšla para, potrieš 
žĺtkom strčíš do rúry a o pol 
hodiny vyberieš upečené do 
ružova. Aha... pečieš pri 190 
stupňoch. Dorobíš šalát a tep-
lá večera je na stole. Rodina ťa 
bude do smrti milovať! 

Ďakujem.
Dobrú chuť pri čítaní príbe-
hov Ivany Havranovej, ktorá 
sa Sama vybrala práve k vám. 

Gabriela Rotmayerová
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pôžičky online
Rýchle

od 25 € do 300 €
rýchlo, diskrétne, ešte dnes
tel.: 0948 929 229

Bábkové divadlo, jazda na 
koníkoch, ale aj skákací hrad 
a trampolína, no najmä súťaž 
šarkanov spríjemnili posled-
ný prázdninový deň malým 
Petržalčanom. Organizátori 
podujatia, ktoré už začína 
mať svoju tradíciu v kalendá-

ri na dostihovej dráhe, Peter Mach a Táňa Mikušová mali radosť 
z veľkého záujmu detí. Hoci vyhrať  v súťaži nemohli všetky, bez 
sladkej odmeny neodišlo žiadne z nich.

Stanislav Fiala, 
predseda OC KDH, Bratislava 5

Dostihová dráha patrila deťom
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„Deti by nemali poznať bolesť. Patrí do sveta dospelých. 
Deti by ju nemali zakúsiť, lebo keď ju raz zažijú, 
vytratí sa z nich detstvo.“ 

Christiaan Barnard, Siegfried Stander, Nežiaduci.

Je to pravda, ale koľko detí 
žije medzi nami, ktoré bolesť 

berú ako samozrejmosť, ako 
súčasť svojho života? Je to ne-
spravodlivé.

Poznám ten pocit, keď sa ro-
dič pozerá na dieťa, ktoré trpí a 
nevie mu pomôcť. Aj ja mám 
dievčatko, náš poklad, slnieč-
ko, ktorého súčasťou v živote 
sú aj bolesti kĺbikov. Neprajem 
to nikomu. Tešíme sa z každej 
jej minúty, keď nemá bolesti, 
z každého pokroku, čo spraví. 
Robíme všetko, aby aj napriek 
ochoreniu bola šťastná a aby aj 
jej detstvo bolo čo najkrajšie. Je 
to stále usmiate a zhovorčivé 
dievčatko, ktoré ráno otvorí oči 
a už recituje, spieva. Zvykli sme 
si s ňou radšej sa usmievať ako 

plakať. A práve preto privítam 
a podporím každú myšlienku, 
akciu, projekt, ktorý je zamera-
ný na zdravie nielen detí, ale aj 
dospelých.

Nedávno som stretla ka-
marátku, ktorú som nevidela 
niekoľko rokov. Stále rovnaká 
– veselá, usmievavá, skrátka 
šťastná. Na otázku - ako sa 
máš - som dostala jej klasickú 
odpoveď: „Ešte nikdy som sa 
nemala tak dobre ako teraz.“ 
Až pri káve som sa dozvedela, 
že pred dvoma rokmi preko-
nala rakovinu a s optimizmom 
jej vlastným sa na svet poze-
rá akoby cez ružové okuliare. 
Videla veľa nešťastných detí, 
dospelých, ktorým chýbali 
niekedy len základné informá-

Zdravý svet očami detí 

cie. Máme ich málo. A keďže v 
jej prípade zaradiť sa do nor-
málneho pracovného života je 
ťažšie, založila chránenú diel- 
ňu a odštartovala aj projekt 
Zdravý svet očami detí, ktorý 
je zameraný na zdravie, zdravý 
životný štýl prostredníctvom 
prednášok známych ľudí z ob-
lasti zdravia, výstavy, predaja 
produktov a hlavne s progra-
mom pre deti. Skĺbila poučné 
so zábavou. 

Materské centrum BUDAT-
KO so sídlom v Petržalke tiež 

prispeje svojou prednáškou o 
alternatíve trávenia času s deť-
mi, ako aj zaujímavými tvorivý-
mi dielňami pre najmenších.

Projekt je spracovaný tak, 
aby sa deti tešili, zahrali, ale aj 
niečo naučili. Pri vstupe každé 
dieťa dostane kartičku SMEJO, 
na ktorú si bude zbierať body, 
ktoré dostane buď za odpoveď, 
alebo zahraním sa na hracej 
ploche, namaľovaní si obráz-
ka, účasťou na prednáške a 
pod. Časť kartičky SMEJO sa 
dostáva do tomboly, kde budú 

zaujímavé veci pre deti. A príde 
aj klaun, možno aj Snehulienka. 
A aby dospelí nesmútili, aj pre 
nich je pripravená tombola. 

 Prednášky sú zamerané na 
zdravie detí, ako posilniť ich 
imunitu, ako predchádzať zá-
palovým ochoreniam a zbaviť 
sa alergií. 

Organizátori projektu našli 
aj finančné prostriedky, ktoré 
odovzdajú na dobrú vec, a to 
OZ Liga proti reumatizmu na 

Slovensku, konkrétne Klubu 
Kĺbik, ktorý pomáha chorým 
deťom a ich rodinám pri neľah- 
kých situáciách, ktoré denne 
prežívajú. Tento projekt je veľ-
mi poučný a zábavný a som 
rada, že niečo také sa udeje 
práve v našej mestskej časti Pe-
tržalka. 

Tešíme sa na vás v sobotu  
21. septembra od 10. do 19. h v 
DK Zrkadlový háj v Petržalke.

Mgr. Ivana Antošová, 
poslankyňa 

MZ Bratislava-Petržalka

Neurodegeneratívne ochorenie mozgu sa prejavuje v prvom štádiu 
hlavne zabúdaním nedávnych udalostí, problémami s rečou, 
keď človek hľadá správne slová a neskôr sa dostaví dezorientácia 
v čase a priestore.

Mesiac Alzheimerovej choroby 

Hľadáte často kľúče, mobil... 
Možno neviete, že už pri 

spozorovaní prvých príznakov 
zlyhávania pamäti (hlavne vo vyš- 
šom veku) sa môžete obrátiť na 
odborníkov, a nemusí to byť prá-
ve psychiater alebo neurológ. 

Mgr. Magdaléna Blahová, 
odborníčka na testovanie pa-
mäti, nám poskytla odpovede 
na 5 najčastejších otázok týka-
júcich sa tohto bezbolestného 
vyšetrenia.

Pre koho je testovanie pamäti 
určené?

Rizikovou skupinou sú ľudia 
vo veku nad 65 rokov. Ale nie 
sú vylúčené aj vekovo mladšie 
skupiny. Varovným signálom 
je zabúdanie v situáciách, ktoré 
vám predtým nerobili problém. 

Napríklad:
•	 Neviete	si	spomenúť,	kde	ste	

si odložili kľúče, mobil...
•	 Začínate	mať	ťažkosti	s	vyjad- 

rovaním – hľadáte vhodné 
slová. 

•	 Neviete	 si	 spomenúť	 mená	
známych osôb. 

•	 Nespoznáte	 osobu,	 ktorá	 sa	
vám prihovorila. 

•	Máte	 problémy	 s	 časovou	 
orientáciou - dátum, deň...

•	Máte	 problémy	 s	 priestoro-
vou orientáciou – zablúdite 
na známych miestach...

Patria sem aj poruchy schop-
nosti zorganizovať si veci, ob-
slúžiť bežné elektrospotrebi-
če... Dokonca aj strata záujmu 
o veci, ktoré ste predtým radi 
robili – koníčky, stretávanie sa 

Na testovanie pamäti je po-
trebné sa vopred objednať. Vy-
šetrenie robia odborníci z Cen-
tra MEMORY a trvá približne 
30 - 40 minút. Je potrebné si 
priniesť, ak to potrebujeme, 
okuliare na čítanie a v prípa-
de poruchy sluchu aj načúvací 
prístroj. Test má kombinovanú 
písomnú a verbálnu formu. Je 
realizovaný formou individuál-
neho pohovoru.

Počas vyšetrenia je aj mož-
nosť získať informácie o tom,  
ako si zlepšiť pamäť a ďalšie kog- 
nitívne schopnosti, o význame 
pohybových aktivít a možnos-
tiach kognitívnych tréningov.  
Z celkového počtu 512 doteraz 
otestovaných klientov sa u 136 
zistila mierna kognitívna poru-
cha. Väčšinou išlo o klientov vo 
veku nad 65 rokov.

Keď sa po otestovaní zistí 
problém s pamäťou, aké sú 
ďalšie odporúčania?

V prípade pozitívneho vý-
sledku majú klienti možnosť 
absolvovať ďalšie vyšetrenia  
u psychiatra, psychológa a lo- 

gopéda. Cieľom vyšetrení je 
vylúčiť, prípadne potvrdiť 
podozrenie na demenciu. 
Niekedy môže byť príčinou 
zlyhávania pamäti aj fyzické 
vyčerpanie, prílišná psychic-
ká záťaž, náročné životné 
obdobie – strata partnera, 
strata zamestnania, iné začí-
najúce ochorenie. V takýchto 
prípadoch je zhoršenie pa-
mäti prechodné a po odzne-
ní ťažkostí  sa môže upraviť. 
Odborník môže ponúknuť 
záujemcovi pravidelný kogni-
tívny tréning v skupine alebo 
poskytnúť pomôcky k indivi-
duálnemu trénovaniu pamäti 
v domácom prostredí.

Kde si môžete nechať svoju 
pamäť otestovať a koľko to 
stojí?
Testovanie prebieha bezplatne  
v neziskovej organizácii Cen-
trum MEMORY na Mlyna-
rovičovej 21 v Petržalke. Stačí 
sa len objednať na telefónnom 
čísle 02/62 41 41 43 a prísť v 
dohodnutom termíne.

(upr)

s priateľmi, uzatváranie sa pred 
svetom, náhly smútok a bez-
radnosť. 

Prečo by ste si mali nechať 
otestovať svoju pamäť?

Testovanie pomáha včas od-
haliť poruchy, ktoré môžu byť 
príznakom vážneho ochorenia 
– demencie. Príznaky demen-
cie sú na začiatku veľmi diskrét-
ne a ťažko sa odlišujú od fyzio- 
logických prejavov starnutia. 
Ľudia prichádzajú už väčšinou 
v štádiu, keď možnosti ovplyv-
niť priebeh ochorenia sú mini-
málne. Pri včasnej diagnostike 
je väčšia šanca na zmiernenie 
priebehu ochorenia. 

Ako prebieha testovanie pa-
mäti?
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DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

SEPTEMBER 2O13 Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

VSTUPENKY

*   Vstupenky: predaj / predpredaj 
**  Vstupenky kiná: členovia FK /             
          nečlenovia

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk
                                 

  Na podujatia označené týmto 
symbolom si zakúpite vstupenky aj v sieti 
ticketportal

POKLADNE

POKLADŇA DK ZRKADLOVÝ HÁJ
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

POKLADŇA DK LÚKY 
UT-PIA 16:00-20:00  
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

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

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

 

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk,
tel.: 62 311 242, slniecko@kzp.sk

CC 
CENTRUM

www.kzp.sk

www.facebook.com/pages/
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

PRIPRAVUJEME

3. 10. | 19:00 | DK Zrkadlový háj
OOOPS! WORKSHOP 
divadelné predstavenie 
S. Malachovského a R. Štúra

25. - 27. 10. | DK LÚKY
FESTIVAL CESTOU  NECESTOU

8.-9.09. | 20:09 | 2/3 € **
ZÁZRAK (Projekt 100/2013)
r. J. Lehotský, SR / ČR, 2013, 78 min. 

11.09. | 20:09 | 2/3 € **
PIETA (Projekt 100/2013)
r. Kim Ki-Duk, J. Kórea, 2012, 104 min.

15.09. | 20:09 | 2/3 € **
BIG LEBOWSKI (Projekt 100/2013)
r. E. Coen / J. Coen, USA / V.B., 1998, 110 min.

16.09. | 20:09 | 2/3 € **
MIZNÚCE VLNY
r. K. Buožyté / B. Samper, Litva / Francúzsko / 
Belgicko, 2012, 120 min.

18.09. | 20:09 | 2/3 € **
NERADA RUŠÍM
r. H. R. Genz, Dánsko, 2012, 90 min.

22.-23.09. | 20:09 | 2/3 € **
SNEH
r. I. Šebestová, SR, 2013, 16 min.

SNEHULIENKA: INÝ PRÍBEH 
(Projekt 100/2013)
r. P. Berger, Španielsko/Francúzsko, 2012, 104 min.

25.09. | 20:09 | 2/3 € **
POZÍCIA DIEŤAŤA
r. C. P. Netzer, Rumunsko, 2013, 112 min.

29.-30.09. | 20:09 | 2/3 € **
VTEDY NA ZÁPADE (Projekt 100/2013)
r. S. Leone, Taliansko/ USA, 1968, 166 min.

15.09. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
do tanca hrá skupina UNI

20.09. | 19:00 | 3 €

MUSIC CLUB
BOKY CITOM 
koncert legendárnej folk-rockovej kapely

21.09. | 10:00 – 20:00 | 3 € deti do 15 rokov | 
4 € dospelí                                           

HUDBA DETÍ 
festival hudby, divadla, tanca, dielní 
a workshopov pre deti
Účinkujú: K. Feldeková, M. Žák, D. Lacho, kúzel-
ník P. Šesták, bubnová škola, tanečná škola 
Nezábudka a ďalší

22.09. | 15:00 | 3 €

NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
do tanca hrá skupina CHARLIES DUO

8.09. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
PYŠNÁ PRINCEZNÁ
detské divadelné predstavenie v podaní divadla 
Rád červených nosov

10.09. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou 
skupinou UNI

21.09. | 10:00 | 1€ dospelí | deti do 15 rokov
voľný vstup
ZDRAVÝ ŽIVOT OČAMI DETÍ
výstava spojená s predajom zdravej výživy a pred-
náškami s bohatým programom pre deti. Akciu 
organizujú Chránená dielňa SMEJO za podpory 
Mgr. Ivany Antošovej – poslankyne miestneho 
zastupiteľstva Petržalky, v spolupráci so 
spoločnosťou MEANDRA s.r.o.

27.09. | 19:00 | 10 €                             

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
venovaný spomienke na choreografa 
a folkloristu Mgr. art Pavla Bútora
účinkujú: umelecký súbor Lúčnica, 
folklórne súbory Ekonóm, Technik, 
Bezanka, Skorušiná z Liesku, Dimitrovec – 
seniori, Rozkazovačky z Očovej, Kubánkov sen, 
Tanečnice z Lúčnice – seniorky, Trio fujaristov 
a Jaroslav Spišiak z Kokavy. Podujatie uvádza Ján 
Jankov.
Na záver programu bude spoločenské 
posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení

28.09. | 10:00 | 5 € súťaž / 20 € súťaž, 
Teplákový bál, občerstvenie              

PETRŽALSKÁ BARETKA 2013  
1. ročník celoslovenského súťažného festivalu 
humornej hudobnej tvorby 
spojený s Teplákovým bálom a oslavou 
31. narodenín hudobnej skupiny LOJZO.
V spolupráci s Národným osvetovým centrom 
a pod záštitou starostu Petržalky Vladimíra Bajana.
Program:
10:00 - 17:00 Celoštátna prehliadka prihlásených 
a vybraných hudobných skupín + Vyhodnotenie 
súťažiacich
19:00 - 02:00 TEPLÁKOVÝ BÁL

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
11.09. | 10:00 | 1 €
PLODY LETA  A JESENE
kreatívne podujatie pre deti MŠ

12.09. | 15:00 | 2 €
SKÚS TO S NAMI - PATCHWORK
tvorivá dielňa

15.09. | 14:00 | 2 €
MINITURNAJ  V OSADNÍKOCH 
Z KATANU
turnaj pre začiatočníkov a hráčov bez rozdielu 
veku , prihlášky do 6.09. na dkl@kzp.sk

25.09. | 10:00 | 1 €
ZÚBKY, ZÚBKY…
kreatívne podujatie pre deti MŠ

25.09. | 14:00 | 1 €
ROK NA DEDINE  - DOŽINKY
kreatívne podujatie zamerané na ľudové zvyky 
pre žiakov ZŠ 
/možnosť využitia kultúrnych poukazov/

26.09. | 15:00 | 2 €
SKÚS TO S NAMI – PATCHWORK
tvorivá dielňa

27.09. | 11:00 | 1 €
ČO NÁM JESEŇ PRINÁŠA
tvorivá dielňa pre mentálne postihnutú mládež

VÝSTAVY

20.09.-  13.10. | výstavná sieň | vstup voľný

2 x ŠVARC
maľby a kresby Alexandra a Roberta Švarca
vernisáž: 19.09. o 18:00
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 - 16:00

KLUBY

25.09. | 17:00 | vstup voľný

DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov    

PROGRAMY PRE DETI

13.09. | 14:00 – 18:00 | vstup voľný

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti 
začiatku školského roka spojené s prezentáciou 
aktivít a kurzov KZP v školskom roku 2013/2014

17.,24.09. | 16:30 | 2 €

PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

18.,25.09. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)

ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

19.,26.09. | 15:30 | 2,50 €

KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

27.09. | 10:00 | 1 € (osoba) 
cena bez materiálu  

MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre 
mamičky 
téma: OZDOBY A ŠPERKY Z TEXTILU 
s lektorkou Jozefínou Jajcayovou                                                                    
nahlasovanie a informácie o podujatí:  
0903 398 545

KURZY, KRÚŽKY 
v školskom roku 2013/2014

výtvarný pre deti, výtvarný pre mládež 
a dospelých, výtvarná príprava pre stredné 
a vysoké školy umeleckého zamerania, 
keramický pre deti od 7 rokov, keramický pre 
dospelých, zdravotné cvičenie pre ženy

OZNAM
Ponúkame výstavný priestor pre profesionálnych 
a amatérskych výtvarníkov, školy, pre záujmové 
a občianske združenia

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
zábavné popoludnie pre deti 

13. 09. | 14:00 – 18:00 | 
CC Centrum | vstup voľný
hry, bláznivé súťaže, výtvarné ateliéry, karaoke, 
keramické dielničky, tanečné a hudobné 
vystúpenia, maľovanie na tvár, maľovanie na 
asfalt a ďalšie atrakcie.
Súčasťou podujatia je prezentácia aktivít 
a kurzov KZP v školskom roku 2013/2014

26.09. | 19:00 | 2 €                                          

CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
EXPEDÍCIA ZA POLÁRNY KRUH 
Rusko – Fínsko 2013
30 dní, 10 000 km, 8 ľudí, dva 20-ročné 
volkswageny, polárny deň

27. - 29.09. 

PRESSBURG DANCE FEST 2013 
festival orientálnych tancov

Program:
27.09. | 16:00 – 20:30 | prihláška a info na: 
http://pressburgdancefest.eu

VZDELÁVACIE TANEČNÉ SEMINÁRE

27.09. | 21:00 -22:00 |

OPEN STAGE

28.09. | 8:00 – 18:30 | 7 €                   

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ
-BRATISLAVSKÝ POHÁR    

28.09. | 19:00 | 10/12 €*                      

GALASHOW 
Ukážky toho najkrajšieho, čo môžete v orien-
tálnom tanci vidieť. Od tradičných štýlov až po 
odvážne moderné fúzie. Súčasťou večera je 
i módna prehliadka. 
celodenné vstupné: súťaž a galashow 12/15 €* 

29.09. | 09:00 – 18:30 | prihláška a info na: 
http://pressburgdancefest.eu

VZDELÁVACIE TANEČNÉ SEMINÁRE

DETSKÁ SCÉNA 

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
utorky 17. a 24.09. | 10:00 – 11:30 | 2 €
kreslíme a tvoríme s našimi deťmi
spoznávanie rôznych výtvarných techník hravou 
formou

NEDEĽA  PRE CELÚ RODINU
8. a 22.09. | 14:00 – 18:00 | 2 €
Hráte sa radi? Voľné hranie spoločenských sto-
lových hier. Ak neviete pravidlá, príďte do klubu, 
spolu sa ich naučíme!

Stolný tenis 1 hod. /2 €

KLUBOVÉ PODUJATIA

KLUB SPOLOČENSKÝCH 
STOLOVÝCH HIER
9.,16.,23.,30.09. | 18:00 – 22:00 | 1,50 €

Pondelky pre mládež a dospelých

4.,11.,18.,25.09. | 14:30 – 18:00 | 1,50 €

Stredy pre deti a mládež
 

KURZY, KRÚŽKY
v školskom roku 2013/2014
joga pre začiatočníkov, joga pre pokročilých, 
kondičné cvičenie pre ženy, bodyforming – 
posilňovanie, zdravotná gymnastika žien 
(cvičenie pre ženy s problémami chrbtice), klavír 
od 7 rokov, kreslenie s našimi najmenšími 
(rodičia s deťmi od 2 do 3 rokov), kreslenie so 
škôlkarmi, kreslenie pre žiakov základných škôl, 
grafomotorické cvičenia pre predškolákov, 
hobby kurz – kreslenie a maľovanie pre dospe-
lých a dospievajúcich, príprava na stredné školy 
s výtvarným zameraním, kreslenie a maľovanie 
pre seniorov

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM
13.09. | 19:00 | 10 €                               

PALENČÁREŇ UVÁDZA:
COP
koncert známej českej bluegrassovej hudobnej 
skupiny 

Kultúrne zariadenia Petrzalky

september 2o13

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

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk,
tel.: 62 311 242, slniecko@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk
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predurčuje perspektívnu bu-
dúcnosť. Možno je reštaurácia 
Berg jej prvou lastovičkou. Viac in-
formácií o reštaurácii a jej ponuke 
jedál nájdete na 
www.penzionberg.sk

(pr), foto: reštaurácia Berg

Štýlový Berg ponúka výborné jedlo a príjemnú obsluhu

Predovšetkým ich grilované 
rebierka sú mimoriadne obľú-
bené. Ak si hodnotenia pozrie-
te pozornejšie, zistíte, že svoju 
úroveň si reštaurácia stabilne 
drží už niekoľko rokov. A teda 
ani pri opakovanej návšteve vás 
nečaká sklamanie. Neprekom-
binovaný jedálny lístok je dôka-
zom, že reštaurácia dáva dôraz 
na čerstvé potraviny a vyhýba 
sa polotovarom. Jedlo chvália 
i recenzie hodnotiace bratislav-
ské reštaurácie. Napriek všet-
kému ceny nie sú premrštené 
a ako obedovú reštauráciu Berg 
radi využívajú aj ľudia pracujúci 
v okolitých � rmách.

Už z fotogra� e je zrejmé, že 
reštaurácia je zariadená s dôra-

zom na pohodlie. Retro zaria-
denie s nádychom luxusu ju 
predurčuje k reprezentatívnym 
pracovným schôdzkam aj k ro-
mantickým večeriam vo dvojici. 
Ponúka 90 miest, (pričom časť 
je možné oddeliť posuvnou ste-
nou) a priestranná krytá terasa 
má ďalších 40. Dostatočne veľké 
parkovisko zabezpečí bezproblé-
mové parkovanie.  

Reštaurácia Berg, ako napo-
vedá jej názov, leží v blízkosti 
rakúskych hraníc v časti Kopčany, 
na Úderníckej 24 . Napriek tomu 
je len 4 km od centra mesta a od 
petržalskej železničnej stanice 
či Vienna Gate ste pri nej o pár 
minút peši. Ale keď sa v reštaurá-
cií posadíte, celkom zabudnete, 

V Petržalke je niekoľko výborných reštaurácií, ktoré 
stoja za návštevu.  My by sme vám dnes radi pred-
stavili reštauráciu Berg. Keď si pozriete na internete 
hodnotenia od ľudí, ktorí ju už navštívili, zistíte, že sa 
v nich opakujú tri veci – príťažlivé prostredie, ochot-
ná obsluha a výborne jedlo. 

že ste v najľudnatejšom sídlisku 
Slovenska. Minimálna premávka 
a vzdialenosť od okolitých budov 
jej dodávajú atmosféru pokoja a 
až dovolenkovej pohody. 

Petržalskej časti Kopčany vraj 
poloha pri hraniciach s Rakúskom  

NOVÁ PREDAJNA OBUVI

AUPARK
BRATISLAVA

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
12. SEPTEMBRA 2013

facebook.com / cccslovensko

www.ccc.eu
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Ochotný personál vám poradí 
i pri výbere vína
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V súlade so zmluvou o spolo-
čenstve, resp. so zmluvou o vý-
kone správy, je úhrada do fondu 
prevádzky, údržby a opráv (ďalej 
len FPÚO) daná veľkosťou spo-
luvlastníckeho podielu, pričom 
výšku preddavku určujú vlastní-
ci bytov a nebytových priesto-
rov (ďalej len vlastník/ci) spravi-
dla raz za rok, a to vždy vopred. 
Ustanovenie § 10 ods.1 zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“) sme si ozrejmili pri vašej 
prvej otázke v predchádzajú-

com vydaní PN. Pokiaľ ide kon-
krétne o výšku preddavku, túto 
si určujú vlastníci s prihliadnutím 
na pokrytie pravdepodobných 
nákladov na prevádzku, údržbu  
a opravy spoločných častí domu, 
spoločných zariadení domu, 
spoločných nebytových priesto-
rov, príslušenstva a priľahlého 
pozemku, ako aj výdavkov na 
obnovu, modernizáciu a rekon-
štrukciu domu. V pripravovanej 
novele zákona mesačná výška 
preddavku pre jeden byt, schva-
ľovaná nadpolovičnou väčši-
nou vlastníkov, nebude smieť 

Správca nechce znížiť preddavok          Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

presiahnuť 0,2-násobok úrovne 
aktuálnej minimálnej mzdy, 
pokiaľ sa všetci vlastníci bytov  
a nebytových priestorov v dome 
nedohodnú inak. Súčasná plat-
ná úprava zákona pri navrhovaní  
a schvaľovaní výšku preddavku 
do FPÚO nelimituje.

V začiatkoch spravovania by-
tových domov – či už vlastnými 
silami formou spoločenstva ale-
bo zmluvnými správcovskými 
spoločnosťami – sa nemyslelo 
na to, že aj domy, ktoré prvým 
prevodom bytov prešli do spo-
luvlastníctva vlastníkov bytov, 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne,
 osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené 

právne služby nie sú možné.  

Pred zateplením domu sme v decembri 2008 na schôdzi 
vlastníkov kvôli pôžičke na zateplenie schválili správcov 
návrh na zvýšenie platieb do FO o 100%. (za december 
nám už bola platba zvýšená o 100%). Dom je zateplený.  
V júni 2013 na schôdzi padla otázka, kedy sa nám FO zní-
ži na pôvodnú sumu. Odpoveď zástupcu citujem: bola 
inflácia, a tak sa znižovať nič nebude. Pýtam sa, kto roz-
hodol o 100 % inflácii do fondu opráv? To si môže správ-
ca samovoľne rozhodnúť o inflácii sám? Čo môžeme uro-
biť, o čo sa oprieť, aby sme im mohli zrušiť 100 % infláciu 
pri platení do FO?
           Majiteľka bytu (centrum.sk)

budú skôr alebo neskôr vyža-
dovať investície do čiastkových 
alebo komplexných opráv a vy- 
novení. Peniaze, ktoré vlastní-
ci v minulých rokoch šetrili na 
nižších preddavkoch do FPÚO, 
teraz míňajú na úrokoch za úve-
ry, napríklad v prípade zatepľo-
vania. Predpokladám, že v takej 
situácií bol aj váš bytový dom 
a z dôvodu deficitu vlastných 
investičných prostriedkov bolo 
potrebné zvýšiť mesačné platby 
do FPÚO. Správca mal povinnosť 
vlastníkom na schôdzi vysvetliť  
a opodstatniť potrebu navýšenia 
preddavku, aby v budúcnosti 
neprichádzalo medzi ním a vlast-
níkmi k zbytočným nedorozume-
niam. Prekvapuje prvé navýšenie 
realizované so spätnou platnos-
ťou, nakoľko zálohové platby sú 
splatné mesiac vopred. Na veci 
to však nič nemení, zrejme bola 
potreba, čo najskôr získať potreb-
né financie. V prípade, keď vlast-
níci poznajú svoje možnosti a po 
znížení preddavkov budú mať na 
nepredvídané náklady potrebnú 
rezervu, niet dôvodu, aby správca 
ich právoplatné rozhodnutie ne-
akceptoval. Platí to však len vtedy, 

ak bol úver na zateplenie domu 
splatený a potreba navýšenia sa 
už v tejto súvislosti nevyžaduje.  
V opačnom prípade je nevyhnut-
né rešpektovať požiadavky na 
krytie úveru dané veriteľom (napr. 
20% ročnej tvorby FPÚO na ha-
várie a naliehavú renováciu, vin-
kulácia v prospech veriteľa a iné). 
Správca bytového domu o výške 
preddavku do FPÚO nerozhodu-
je na základe vlastného podnetu  
a vlastných argumentov, naprí-
klad všeobecným rastom cien 
tovarov a služieb. Nie je na trho-
visku, zo zákona je povinný reš-
pektovať právoplatné rozhodnu-
tia vlastníkov aj v prípade tvorby 
FPÚO. Vyžiadajte si relevantné 
doklady, na základe ktorých mô-
žete posúdiť opodstatnenosť 
svojho návrhu, a v prípade aktu-
álnosti zníženie preddavku od-
hlasujte na svojej schôdzi. 

Pre nedostatok informácií  
v danej veci nie je možné prob-
lematiku komplexne rozobrať  
a zaujať hodnoverné stanovisko. 
Na inom mieste nájdete vybrané 
ustanovenia zákona, ktoré vám 
pri ďalšom konaní môžu byť ná-
pomocné.

Človek si na svet prináša v pod-
state dva reflexy – sací, bez ktoré-
ho by dieťa nevedelo prežiť, a tzv. 
opičí reflex. Každá mamička vie, 
ako sa bábätko dokáže prichytiť 
jej prsta a pevne ho držať. Všetko 
ostatné, čo vo svojom správaní 
človek má, vedomosti a zručnosti 
ktorými disponuje, získava počas 
svojho individuálneho života. Ne-
uvedomelým sociálnym učením 
spolu so všetkými návykmi absor-
buje aj určité normy správania. 

Tak veru, slušnosti sa človek učí 
od malička a priúča celý život. Pre 
mnohých sú však zdvorilosť, to-
lerancia a vzájomná úcta veľkou 
neznámou, o čom sa pri rôznych 
príležitostiach denne presvied-
čame. Na ulici, v električke, pri 
športe, v obchode - jednoducho 
na každom kilometri je možné 
v rôznych podobách stretnúť 
jedincov, ktorí nedokážu akcep-
tovať primerané spôsoby sprá-

vania. Ktosi sa vyjadril, že pravidlá 
slušného správania boli napísané 
pre neslušných ľudí. Asi na tom 
štipka pravdy bude, o slušnosti 
netreba hovoriť, jednoducho by 
tu mala byť vo forme prirodzenej 
zdvorilosti. Kedysi deťom nebolo 
potrebné prikazovať pozdraviť 
sa, učitelia sa žiakov nebáli po-
karhať, pán farár bez problémov 
sankcionoval detského hriešnika 
vyťahaním za šticu, ľudia sa pri 
škriepke na parkovisku nestrieľali 
ani inak na počkanie nekántrili. 
Žijeme v dobe, ktorú si viac ako 
kedykoľvek predtým vytvárame 
na vlastný obraz. Dobyvačný ex-
port demokracie, politika lží a po-
krytectvo, terorizmus, podvody, 
korupcia vo veľkom štýle, vraždy 
či mafiánske praktiky v globál-
nom svete slušnosť neobľubujú, 
sú však indikátorom súčasnosti, 
v ktorej správanie bez škrupúľ 
víťazí. A víťazovi nikto nedostatok 

uhladeného postupu a ľudskosti 
nevyčíta.  

Všedné dni však prinášajú aj 
nevšedné príbehy so všednými 
ľuďmi, pričom nie vždy  musí ísť  
o Matku Terezu, i keď babka na 
priechode pre chodcov bola sťa-
by jej kópia. Keď ju vodič upred-
nostnil, zvoľnila chôdzu, ďakujem 
synak, povedala a s úsmevom, 
precupkala na druhú stranu.  
O pár minút a pár metrov ďalej 
sa situácia zopakovala, len babku 
zastúpil mladý muž v kraťasoch. 
Usmial sa a letmým pohybom 
ruky pozdravil stojacich vodičov. 

K slušnému správaniu nie sú 
potrebné lexikóny. Nie je po-
trebné ani ďakovať vodičovi, že 
uprednostnil chodca tam, kde 
mu to káže predpis. Je však veľ-
mi dobré, že v hektickom svete 
dneška existujú aj takéto prejavy 
človečenstva, že jestvujú úsmevy 
okamihu.

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch  

... a deň bol jagavejší  

Zo zákona o vlastníctve bytov

§
... Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome a prostriedky FPÚO musí 
správca viesť oddelene od účtov správcu v banke ... majiteľom 
účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a 
nebytových priestorov v dome...

Z § 8 ods.3

... správca vedie prostriedky vo FPÚO oddelene od prostried-
kov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí za-
chovať účel použitia týchto prostriedkov. 

Z § 10 ods.4

Pri správe domu je správca povinný ... dbať na ochranu práv 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a upred-
nostňovať ich záujmy pred vlastnými ... umožniť vlastníkovi 
bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie na-
hliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čer-
pania FPÚO ...

Z § 8b ods. 2 písm. b) a f)

Ak nejde o rozhodovanie o ... zmluve o výkone správy môže 
správca, zástupca vlastníkov ... vyhlásiť písomné hlasovanie...

Z § 14 ods. 6
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 Krimipríbeh

Korpulentná dáma (69), ktorá mala povesť 
sympatickej susedy, sa dostala do maléru 
ani nevedela ako. 

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

V secesnom dome s nos- 
talgickým nádychom 

existencie prvých rokov prvej 
republiky bola pre všetkých 
milou tetou z prvého poscho-
dia. Po smrti manžela, jej syn 
spolu s nevestou a vnukom v 
túžbe po lepšom zajtrajšku, 
zanechali za sebou menej 
dobrý dnešok a nasmerovali 
kroky k protinožcom. Kom-
fortný dvojizbový byt obývala 
už takmer dva roky sama, a 
tak začala uvažovať o tom, že 
miesta v byte je dostatok, čo 
by mohlo priniesť finančnú 
injekciu do domácnosti, trpi-
acej podvyživeným dôchod-
kom.Vystačím si so slúžkov-
skou izbietkou za kuchyňou, 
je dosť veľká na to, aby som 
v nej prebývala, povedala si 
jedného pekného dňa pani 
Mária. Inzerát ponúkajúci 
dve zariadené izby v centre 
mesta na ohlas dlho nečakal. 
Z množstva ponúk si vybra-
la dve priateľky, ktoré boli 
ubytovaním priam nadšené, 

najmä keď im pani domáca 
ukázala samostatnú sprchu a 
WC len pre ich potrebu. Dve 
a pol stovky mesačne za pod-
nájom od každej viditeľne pri-
lepšia, a tak slušivo oblečené a 
upravené slečny so zdvorilými 
spôsobmi dostali výnimku na 
domáce vybavovanie stránok.
Veď občasné návštevy zástup-
cov partnerských spoločností 
chod domácnosti nenarušia. 
A v kútiku duše sa aj potešila, 
po odchode detí bude v byte 
zasa živšie, aj kávu ponúknem 
alebo čajík, kúsok sušienky 
na zahryznutie sa tiež nájde. 
Tak to aj podnájomníčkam 
Miriam (22) a Norike (24) 
povedala, čo vzali na vedomie  
s potešením, lebo kávičku 
obľubovali aj ony. Príde mi 
snúbenec z Galanty, zvesto-
vala prvá z nich, a tak sa pani 
domáca nachystala, hosťa si 
treba uctiť a ponúkla star-
šieho pána kávou. S vďakou 
bola odmietnutá káva aj pani 
domáca, ale ráno pri odchode 

Taká milá tetuška   

V Bratislavskom kraji za prvých sedem mesiacov roka 2013 zaznamenali policajné štatis-
tiky šesť prípadov kupliarstva (SR 14), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 10 osôb,  
z toho jeden mladistvý (objasnenosť 67%). Tak vraví § 367 trestného zákona v súvislosti s kup-
liarstvom: Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie pros-
titúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, po-
trestá sa odňatím slobody až na tri roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 
sadzby – tri roky až pätnásť rokov - je závažnejší spôsob konania, čin spáchaný na chránenej 
osobe, na osobe mladšej ako pätnásť rokov, ťažká ujma na zdraví alebo smrť a.i.).

dostala od snúbenca dvadsať 
eur ako milú pozornosť za 
srdečné privítanie. O krát-
ky čas Noriku navštívil brat, 
ktorý cestou do zahraničia 
sa zastavil v Bratislave. Aj on 
bol grand, pani Mária do-
stala opäť dvadsať eur, vraj 
za to, že mu dovolila prespať  
v sestrinej izbe. O tom, že na 
dobré si človek zvyká rýchlo, 
sa potvrdilo aj v prípade pani 
Márie, ktorá od snúbenca pri 
ranných odchodoch dostá-
vala pravidelne milú peňaž-
nú pozornosť aj bez ponuky 
občerstvenia vo forme kávy 
alebo čaju so sušienkami. Ne-
skôr boli odmeny aj od snú-
benca Noriky i odmeny za to, 
že do neskorej noci obe sleč-
ny pracovali s obchodnými 
partnermi, niekedy úradovala 
iba jedna z nich, ale asi sa im 
darilo, pretože z prenajatých 
komnát sa neraz niesli zvuky 
rajského opojenia. Do opoje-
nia sa časom dostala aj pani 
domáca, keď milú pozor-
nosť dostávala už od svojich 
podnájomníčok, ktoré takto 
ohodnotili jej prižmúrené 
oko nad spektrom snúbencov 
a obchodných partnerov, čo-
raz častejšie si podávajúcich 
ich kľučku.  

Tak ako každá láska aj láska 
k peniazom býva slepá. Vševi-
diaca bola len všetečná  suse-
da, ktorá nelenila a policajtom 
oznámila, že v byte nad ňou sa 
dejú akési neplechy. Na otáz-
ku, čo myslí pod neplechami, 
svoju domnienku spresnila 
jednoznačným vyhlásením 
– asi je tam bordel. Vyhláse-
nie nebolo celkom v súlade  
s pravdou, pretože bordel ako 
vieme vyzerá ináč a s erotic-
kým salónom byt veľa spo-
ločného nemal. Milá tetuška 
mala čo objasňovať.

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

 
Popis osoby: nedodaný.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na dodanie 
do výkonu trestu pre trestný čin 
ublíženia na zdraví.    

  

Popis osoby: nedodaný. 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin úverového 
podvodu. 

 

Popis osoby: je 185 cm vysoký, 
má vajcovitú tvár, krátke hnedé 
vlasy, modré oči, na tvári má 
výrazné jazvy po akné.
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava V príkaz na 
zatknutie pre prečin úverového 
podvodu. 

Jozef 
MOZA
(54) 
z Bratislavy

Ľuboš 
BAJZÍK
(47)
z Bratislavy

Adrian
HEBELKA
(45)
z Bratislavy 

Polícia opätovne apeluje na vodičov, 
aby jazdou pod vplyvom alkoholu 
nevystavovali nebezpečenstvu nielen 
svoje životy, ale aj životy a zdravie 
ostatných účastníkov cestnej premáv-
ky. Následky dopravných nehôd bývajú  
v mnohých prípadoch tragické.

foto: archív

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku
Útočná zlodejka
V obchodnom stredisku na 
Panónskej ceste sa Monike 
(43) z Dunajskej Stredy za-
páčili dve dámske kabelky 
a balíček detských plienok. 
Keďže pozabudla za nákup 
zaplatiť, člen SBS bol zveda-
vý na pokladničný blok. Na-
miesto neho vytiahla z vlast-
nej kabelky slzotvorný sprej, 
ktorý zvedavcovi nastriekala 
do tváre a ušla. Policajtom sa 
podarilo agresívnu zlodejku 
v krátkom čase nájsť a posa-
diť za mreže.  

Lúpežní  
naničhodníci
Do výťahu v bytovom dome 
na Betliarskej ulici nastúpila 
žena (29) s kočíkom, v kto-
rom bol jej maloletý syn. 
Pristúpil k nej muž, ktorý ju 
fyzicky napadol a z kočíka jej 
vzal tašku s vecami osobnej 
potreby. Na druhom poscho-
dí páchateľ odovzdal svojmu 
komplicovi odcudzenú fi-
nančnú hotovosť vo výške 
5 eur a obaja páchatelia z 
domu ušli.  


Keď žena (61) z okresu Ga-
lanta prechádzala na Panón-
ske ceste popri stojacom, 
asi tridsaťročnom chlapíkovi 
tmavšej pleti, tento sa jej 
snažil zozadu strhnúť z ple-
ca kabelku. Napriek tomu, 
že sa napadnutá bránila, 
naničhodníkovi sa po fyzic-
kom útoku podarilo kabelky 
zmocniť. Páchateľ lúpežou 
spôsobil škodu vo výške  
130 eur.  

... v Bratislavskom kraji bolo od 1. 1. 2013 do 
18.8.2013 bolo 1502 dopravných nehôd, čo 
je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2012 pokles o tri dopravné nehody? O život 
prišlo 8 osôb ( - 11), ťažké zranenia utrpelo 
45 osôb (- 13). Z celkového počtu usmrte-
ných bol jeden motocyklista a dvaja chodci.  
... v období od 12. 8. 2013 do 25. 8. 2013 od-
cudzili v našom kraji 25 motorových vozidiel  
z toho v Petržalke  päť  (Jasovská, Viedenská, 
Údernícka, Starohradská, Antolská)? Zlode-
jom sa zažiadalo kradnúť najmä v dňoch  
15. a 20. augusta, keď uchmatli po šesť aut, 
z toho Petržalke po dve.

 Polícia upozorňuje  Viete, že...
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 Vodné filtre 
Nerezové fľaše   
 www.

kvalitavody.sk

V PONUKE NÁJDETE VIAC AKO 180 DRUHOV 
DREVENÝCH PARKIET A LAMINÁTOVÝCH PODLÁH 

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.FloorExperts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 8:00 – 12:00

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA

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

Kopčianska�89
02/6381�0991,2,3,
Po-Pi�7:30�-�17:00�So�8:00�-�12:00

- HRANOLY - - TATRANSKÝ PROFILPVC OBKLADY - LIŠTY
-�PARAPETY�-�KUCHYNSKÉ�DOSKY�-�HOBĽOVANÉ�DOSKY�-�PRAHY

P�O�N�Ú�K�A�M�E�!P�O�N�Ú�K�A�M�E�!

22. OKTOBER 2013 
od 19.00 hod.  AEGON arena NTC 

GALAKONCERT

INFORMÁCIE: 
WWW.MUSIC-ART.SK 

NA KONCERTE SA ZÚCASTNIA  AJ DALŠIE

HVIEZDY CESKÉHO  HUDOBNÉHO NEBA 

FRANTIŠEK  NEDVED SO SYNOM VOJTOM,  

       DALIBOR JANDA , PETR JANDA ,  

     LEONA  MACHÁLKOVÁ,  ILONA  CSÁKOVÁ, 

   JITKA  ZELENKOVÁ, PETRA  JANU ,  

JOSEF LAUFER, EVA  PILAROVÁ   

 A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ

REKLAMNÍ PARTNERI: PARTNER PITNÉHO REŽIMU: MEDIÁLNÍ  PARTNERI: CHARITATÍVNY PARTNER:

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk 
vás pozýva na tieto výlety:

   21. 9.  ZOO Lešná + zámok Lešná (pri Zlíne) – doprava 18 €

    5. 10. Burčiakové slávnosti – Hustopeče –  doprava 10 €

 12. 10. Termálne kúpalisko Mosonmagyaróvár –  doprava 10 €

 19. 10. Gulášový festival v Mikulove –   doprava 14 €

 26. 10. Viedeň: Dom morí + prírodovedné múzeum –   doprava  16 €

  nástup do autobusu na Hlavnej železničnej stanici a na Patrónke v Bratislave

Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na 
www.jednodenne-vylety.sk, alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224



Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802
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Čím je, čím bol viac? Cyklistom, tréne-
rom, funkcionárom, novinárom? Nedá 
sa o ňom neosobne. Poznáme sa tri a pol 
desiatky rokov. Ako kolegovia z redakcie 
Smena.  Bol to čas, keď ešte nebol mobil, 
internet, digitálny diktafón. Nanajvýš fax. 
A keď sa popoludní rozbehli redaktori 
športového oddelenia po štadiónoch, do 
služby prichádzal on. 

Š P O R T

Večer a v noci zachytával 
výsledky zápasov, redigo-

val komentáre, vymýšľal titul-
ky, do klávesníc písacieho stro-
ja ťukal texty rýchlosťou 400 
úderov za minútu. Keď bolo 
treba, stenografoval. Za minú-
tu dokázal len jemu zrozumi-
teľnými hákmi-bákmi zachytiť 
až 110 slov. Keď som prvý raz 
zbadal tohto nápadného dlhá-
ňa, zato však mlčanlivosťou 
skôr nenápadného, skromné-
ho človeka, netušil som, že je 
to „ten“ známy Karol Pátek. 
Celkový víťaz jedného ročníka 
pretekov o Pohár Hlasu ľudu, 
víťaz etapy pretekov Oko-
lo Slovenska, účastník maj-
strovstiev sveta v cyklistike - 
v časovke družstiev spolu s le-
gendárnym Jánom Smolíkom. 
S tým „smolíčkom-pacholíč-
kom“, ktorý v roku 1964 vyhral 
Preteky mieru Varšava - Berlín 
- Praha. Pre vtedajšiu generá-
ciu detí a mlaďasov bol práve 
Smolík dnešným Saganom. 
Tým je povedané všetko. Zá-
roveň dešifrované aj ako pre-
tekársky vrcholové cyklistické 
obdobie Karola Páteka.

Čo (ne)dáva cyklistika
Žil ňou 15 rokov ako pretekár. 
Cestár, fyzickými danosťami 
žiadny šprintér, ale tempár - 
s očami okolo celej hlavy. Veď 
v pelotóne stačí centimeter 
nepozornosti, sekundy ospan-
livej únavy, alebo aj sebectvo 
až bezohľadnosť a ľudia padajú 
na cestu ako domino. Niekedy 
s ťažkými a trvanlivými ná-
sledkami. Karol nemá rád slo-
vo prehra. Každé dosiahnutie 
cieľa, aj toho bez vavrínu, po-
važuje za víťazstvo. I keď nie 
súťažné, ale osobné. Že to člo-
vek dokázal. Poznáme to. Ako 
diváci okolo trate či pred tele-
víznou obrazovkou. No, šliap, 

ešte, pridaj, už len pár metrov... 
povzbudzujeme, až kričíme na 
Petra Sagana či Petra Velitsa. 
Prečo to nejde? 
- Keď dochádzajú sily, nepo-
môže ani prísľub najdrahšieho 
mercedesu. Nohy stuhnú, akoby 
si ich nemal, pľúca sa vyprázd-
nia, zdá sa, že už nedýchaš. 
A chýba meter, dva, zachytiť sa 
za toho pred tebou... Ale nejde 
to. Telo povedalo koniec. Nie 
defi nitívny, ale dovtedajšiemu 
tempu áno. Je to ako v živo-
te. Musíš spomaliť, zmierniť. 
Ísť toľko, na koľko máš. Alebo 
sa vzdať. Aj to príde na um. 
Priam sa núka. Treba však nie-
čo napochytro zapiť, zajesť, na 
niečo príjemnejšie pomyslieť. 
A najmä zmieriť sa, že nebu-
deš na špici. Môžeš však dôjsť... 
Cyklistika mi mnoho dala. Ve-
dieť sa sústrediť, orientovať, 
predvídať. Aby človek nespa-
nikáril, keď niekto v živote ako 
pelotóne pred ním „hodí vlnu“. 

Naturalizovaný Petržalčan 
ako Staropetržalčan
On a jeho rodina nemajú ko-
rene pôvodu na tomto brehu 
Dunaja. Zapustili ich. Nie no-
vodobo, sídliskovo, ako súčas-
né desaťtisíce, ale repatrianstky. 
Karol mal 6 rokov, keď sa ro-
dičia, Moravania, v roku 1948 
presídlili do Petržalky. Najskôr 
do prenájmu na Sofi jskej ul., 
potom kúpili rodinný dom. 
S tým, čo k Petržalke neodmys-
liteľne patrilo. Záhrada a v nej 
marhuľové stromy. Na skok 
do parku. Keď však príde reč 
na tento najstarší verejný park 
v strednej Európe a aký chýr sa 
s ním spája, teda jeho svojskú 
petržalskú ochranu pred „meš-
ťanmi“ z druhého brehu rieky, 
Karol sa iba usmeje. 
- Áno, park bol náš. Hoci sa Pe-
tržalka ako najväčšia dedina 

hneď po vojne stala súčasťou 
Bratislavy, Petržalčania sa 
stále považovali za dedinča-
nov. Kúrilo sa drevom, ktoré 
sa rúbalo a nosilo z okolitých 
lesov, bol som hrdý, že mám 
drsné, mozoľnaté dlane, ži-
lovité ruky. V škole, do ktorej 
som chodil na „bratislavskej 
strane“, som ich ukazoval spo-
lužiakom, dokazoval, že som 
dedinčan, žiadny mešťan. 
Takí boli aj ostatní petržalskí 
chalani. Chodili v otrhaných 
kraťasoch, dnes sa tomu ho-
vorí „in“, ak stretli niekoho 
cudzieho v parku, hodili s ním 
drsnejšiu reč. Ale chuligáni to 
neboli. Iba hrdí Petržalčania, 

ktorí sa chceli odlišovať. Čo-to 
z toho, v pozitívnom zmysle, 
majú aj súčasní Petržalča-
nia. Najmä mladší, už ako jej 
ozajstní rodáci. 

Tu, v Petržalke, na lesných 
cestách, v kukuričných poliach, 
v okolí Šutrovky (Veľkého Draž-
diaka) a súčasného závodiska 
sa začala kariéra cyklistického 
reprezentanta Karola Páteka. 
- Teší ma, keď zasa vidím Pe-
tržalčanov na bicykloch. Plná 
hrádza, nové cyklotrasy. Je 
tiež na to dobrý čas. Máme 
Petra Sagana. Sám viem, čo 
to znamená mať vzor. Cyk-
listika sa uskutočňuje v tom 
najprirodzenejšom prostredí, 

ideálne v prírode. Je to najpri-
rodzenejšia činnosť ľudského 
organizmu - pohyb. Zmena 
prostredia, nachádzanie no-
vých miest rozširuje poznanie 
človeka, povzbudzuje myseľ, 
schopnosťami sa prekonávajú 
vzdialenosti, prekážky. Cyk-
listike vďačím za mnoho, aj za 
to, že môj život má zmysel. Ak 
sa ma ktokoľvek spýta, ako sa 
mám, odpovedám, že výborne. 
Pritom žijem priemerný život 
súčasníka. Žijem ho nádherný, 
lebo som nepolepšiteľný opti-
mista. Viem, sú aj ťažké dni, 
ale každý deň je niečo dobré...

Rudolf Gallo
foto: archív K.P.

Každý deň je niečo  dobré 

Za mimoriadny prínos v oblasti cyklistiky, jej propagácie 
a výchovy mládeže k športu

Karol Pátek  - Osobnosť Petržalky 2013 

Petržalka, kde žije celý svoj život,  je mu bytost-
ne blízka ako obyvateľovi, vrcholovému špor-
tovcovi i pedagógovi. Po  skončení vrcholovej 
športovej kariéry roky pôsobil bývalý cyklistic-

ký reprezentant ČSSR ako tréner cyklistov In-
teru Slovnaft Bratislava a neskôr aj ako tréner 
mládeže. V roku 2011 ho   zapísali  do Siene 
slávy Slovenského zväzu cyklistiky.

Dve generácie: 
Karol Pátek 

a Peter Sagan

Karol Pátek  - Osobnosť Petržalky 2013 

Víťazná 7. etapa 
Karola Páteka na cyklistických 

pretekoch Okolo Slovenska 
v roku 1965 s dojazdom na 

bratislavskom Tehelnom poli
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Už takmer pol roka sa obyvatelia najväčšej mestskej časti na 
Slovensku tešia z nového zimného štadióna na Ulici Márie 
Curie Sklodowskej v petržalskom Ovsišti.  Ako funguje, ako 
sa mu darí a aké sú plány do budúcnosti, o tom sme sa poroz-
právali s prezidentom hokejového klubu HC Petržalka 2010 
Lukášom Machalom. 

Ako sa napĺňajú vaše predsta-
vy o prevádzke štadióna? 

 Začiatky sú vždy zložité, pre-
to vieme, že musíme byť trpez-
liví. Úprimne nás teší záujem 
petržalskej verejnosti o nový 
zimný štadión, ako aj o naj-
mladší bratislavský hokejový 
klub HC Petržalka 2010. Zim-
ný štadión si najviac obľúbili 
hokejoví nadšenci, ktorí tam 
pravidelne organizujú priateľ-
ské súboje, priestor sme po-
núkli aj korčuliarskej verejnosti 
a škole korčuľovania pre deti. 
Najväčšiu radosť však máme z 
rozrastajúcej sa rodiny malých 
a veľkých petržalských Pante-
rov – teda chlapcov a dievčat z 
nášho hokejového klubu! 

Hokej je slovenský národný 
šport. Je tento fenomén prí-
tomný aj  vo vašom petržal-
skom hokejovom klube?

 Áno, cítime, že ľadový hokej 
má vo verejnosti dobré meno a 
Petržalčania sú tiež správni ho-
kejoví fanúšikovia. Od začiatku 
športovej činnosti, čo je zhruba 
rok, sa do klubu prihlásilo 90 
detí! Tento trend nás teší, ale 
naším cieľom je počet detí v 
najbližšej sezóne zdvojnásobiť. 
Len široká základňa nám dá 
možnosť nájsť skutočné hokejo-
vé talenty. Môžeme sa pochváliť 
aj tým, že sme vybudovali solíd-
ny základ pre ženský seniorský 
tím. Od septembra sa na petr-
žalskom zimnom štadióne hrá 
celoštátna 1. liga žien, pričom 
medzi našimi hráčkami sa nájdu 
aj seniorské reprezentantky Slo-
venska a čerstvé vicemajsterky 
sveta v hokejbale žien! 

Čo všetko zimný štadión 
v  Ovsišti ponúka?

 Je vybudovaný ako kom-

Zimný štadión je v kurze

plexné športové centrum. 
Nájdete v ňom ľadovú plochu 
s rozmermi IIHF s príslušen-
stvom, veľkorysé šatne, kabín-
ky pre korčuliarsku verejnosť. 
Pre návštevníkov centra je k 
dispozícii aj brusiareň korčúľ 
a oprava hokejového výstroja, 
športový obchod, originálna 
športová kaviareň s výhľadom 
na ľadovú plochu a jedinečnou 
sieňou slávy slovenských ho-

kejových brankárov. Možnosti 
športového vyžitia rozširuje 
moderné crossfi t a fi tnescen-
trum s progresívnym cvičeb-
ným systémom. V najbližšom 
čase k uvedeným službám pri-
budnú masáže, diagnostický a 
fyzioterapeutický  servis, ako 
aj hokejový trenažér so syn-
tetickým povrchom. Rovnako 
plánujeme postupne dobudo-
vať tribúny pre divákov, keďže 

od septembra budú petržalskí 
Panteri hrávať súťaže riadené 
SZĽH. 

Aké aktivity pripravujete pre 
Petržalčanov na najbližšiu 
sezónu? 

 Predovšetkým rozšírime a 
skvalitníme sieť služieb, aby 
sme poskytli obyvateľom Za-
dunajska zábavu a oddych v 
príjemnom prostredí. Od jese-
ne budeme v spolupráci s vy-
branou petržalskou základnou 
školou spolupracovať na krúž-
ku ľadového hokeja pre žiakov 
petržalských škôl, tiež pripra-
vujeme predpoludňajšie kurzy 
korčuľovania pre petržalských 
škôlkarov a školákov. Korču-
liarskej verejnosti poskytneme 
ľadovú plochu počas hlavnej 
sezóny v dostatočnej miere a 
určite zorganizujeme zaují-
mavé spoločensko-športové 
podujatia pre všetky vekové 
kategórie. Celoročne sa deti a 
dospelí môžu učiť korčuľovať 
v škole korčuľovania Vločka 
a amatérski hokejisti trénovať 
pod dozorom kvalifi kovaných 
trénerov. Naším cieľom je, aby 
sa petržalský zimný štadión 
stal jedným z centier komu-
nitného života Petržalčanov, 
aby im prirástol k srdcu a  bol 
neoddeliteľnou súčasťou ich 
života. 

Milan Valko
foto: www.hcpetržalka.sk 

Karate klub Seiken Bratislava zažil v minulom súťažnom roku 
2012/2013 vydarenú sezónu. Zúčastnili sme sa na 7 súťažiach orga-
nizovaných Slovenskou federáciou karate a bojových umení, kde sme 
získali 18 zlatých, 18 strieborných a 16 bronzových medailí. 

Petržalskí karatisti štartujú novú sezónu

Okrem toho sa naši prete-
kári predstavili na dvoch 

celoeurópskych súťažiach: Su-
per ENPI cup v srbskej Subotici 
a RONIN cup v poľskom Chr-
zanowe, kde získali 25 zlatých, 
22 strieborných, 8 bronzových 
a 4 „zemiakové“ medaily. Za 
najväčší úspech však považu-
jeme to, že dvaja naši cvičenci 
získali titul viacnásobných maj-
strov sveta v karate ako členo-
via slovenskej reprezentácie na 
8. majstrovstvách sveta WTKA 
v talianskej Carrare, odkiaľ pri-

niesli pre klub, Petržalku a Slo-
vensko 6 zlatých, 5 strieborných 
a 4 bronzové medaily. 

Mimo súťaží sa naši tréneri a 
pretekári zúčastnili na medzi-
národnom letnom sústredení 
karate a kobudo s okinawskými 
majstrami, ktorí sú držiteľmi 
najvyšších technických stup-
ňov. Týždeň náročných trénin-
gov ich stál veľa síl, ale stálo to 
za to.

Pod vedením skúsených tré-
nerov cvičilo v našom klube 
minulý rok vyše 50 karatistov 

všetkých vekových kategórii, z 
ktorých najmladší mal 5 a naj-
starší takmer 50 rokov. Medzi 
cvičencami bolo aj početné 
zastúpenie detí cvičiacich s ro-
dičmi. V sezóne 2012/2013 sa 
do klubu prihlásilo 30 nových 
cvičencov. Medzi nováčikmi 

vynikla mimoriadne talento-
vaná dvanásťročná karatistka. 
Napriek tomu, že cvičila iba 
rok, presadila sa na mnohých 
domácich a medzinárodných 
súťažiach. Stala sa majsterkou 
Slovenska v kategórii kata a do-
posiaľ získala 6 zlatých a 2 strie-
borné medaily.

V nasledujúcej sezóne máme 
ešte vyššie cieľe. Preto chceme aj 
tento rok urobiť nábor, kde bu-
deme hľadať nové talenty, ktoré 
nás budú reprezentovať doma i v 
zahraničí. Tak neváhajte a staň-
te sa aj vy úspešnými mladými 
ľuďmi a navštívte nás od 12. 9.  o 
18. h v telocvični na Gessayovej 
ulici. Nábor sa uskutoční počas 
celého septembra. Všetky infor-
mácie môžete nájsť na interne-
tovej stránke www.seiken.sk.

Peter Šulka


