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Aj tu som Petržalčan

deti. Súčasťou projekcie bolo krátke 
humorné video, zamerané na sepa-
ráciu odpadu. Do záveru  vystúpenia  
zakomponovali študenti ľudový ta-
nec. Tancovala Zuzka Vidová, oča-
rila celé obecenstvo.

Pobyt  v Moskve bol krátky, no in-
tenzívny. Študenti sa vrátili na miesta, 
s ktorými sa zoznámili počas vlaňajšie-
ho študijného pobytu na Štátnom in-
štitúte  A. S. Puškina a spoznali aj nové 
miesta. Stihli si poobzerať to najkraj-
šie, čo im zasnežená Moskva dokázala 
ponúknuť. Nezabudnuteľným pre nich 
zostane zážitok z exkurzie do Jasnej Po-
ľany, kde žil vynikajúci ruský spisovateľ 
L. N. Tolstoj. Istý čas bol jeho lekárom 
Slovák D. Makovický. Zaujímavou 
bola pre študentov návšteva strednej 
školy slovensko-ruského priateľstva, 
s ktorou nadviazali prvé kontakty. Ve-
ria, že v budúcnosti budú s jej žiakmi  
spolupracovať na  rôznych projektoch, 
realizovať vzájomnú  výmenu študen-
tov. Už teraz sa na to tešia.

PhDr. Eva Vrbanová

Skupina študentov Gymnázia Alberta Einsteina sa 
nedávno vrátila z Moskvy. V hlavnom meste Ruskej 
federácie sa už po šiesty raz zúčastnili na súťaži, kto-
rú organizuje družobná škola Danko pod názvom 
Budúcnosť Ruska. 

Tento rok bola súťaž venovaná 
Roku ochrany prírody a petr-

žalskí študenti obsadili 1. miesto. 
Môžu byť na seba hrdí, veď súťažili 
s ôsmimi  ruskými školami ako jedi-
ný zahraničný hosť.

V prvej časti súťaže študenti pre-
zentovali prácu gymnázia v envi-
ronmentálnej oblasti. Mali o čom 
hovoriť, veď Gymnázium A. Einste-
ina je nositeľom titulu Zelená škola. 
Porotu zaujali výsledky  ekologické-
ho projektu, ktorý bol v gymnáziu 
realizovaný v minulom školskom 
roku. Končil sa výrobou vlastného 
ekologického papiera. V druhej čas-
ti mali žiaci zobraziť tému umelec-
kou formou. Na javisku sa spievalo, 
tancovalo, ale aj hralo divadlo. K ví-
ťazstvu im pomohla rozprávková 
scénka, kde stvárnili les, zanedba-
ný ľuďmi, ktorému  prišli na pomoc 

Budúcnosť Ruska 
vyhrali Petržalčania

Do víru valčíkov
Sloboda ani dnes nie je samozrejmá. 
Otroctvo má mnohé podoby..

strana 10

Aj nadpriemerne 
inteligentné dieťa  
môže byť nezrelé
V týchto dňoch petržalskí predško-
láci absolvujú zápis. Špeciálnej peda-
gogičky PaedDr. Márie Koščovej sme 
sa pýtali, čo v prípade, ak sa rodičia 
dozvedia, že by ich dieťa malo 
s nástupom do školy ešte rok počkať.
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Keď už neupratuje-
te, tak aspoň 
nerozhadzujte!
Kontajnery preplnené. Do smetných 
nádob sa už nič nezmestí, a tak sa 
odpadky povaľujú aj na zemi...
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Očarenie 
zapriahne kone
Martin Kellenberger verí hodnotám 
ľudskej civilizácie a kultúry, skrášľuje 
nám svojou tvorbou život.

strana 19
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Čistota a poriadok sú jed-
nými z kľúčových priorít 

mestskej časti. Samospráva 
systematicky počas celého roku 
vyzýva nezodpovedných vlast-
níkov pozemkov, motorových 
vozidiel a psov k plneniu povin-
ností a využíva na to všetky zá-
konom stanovené prostriedky. 
Postupne osadila viac ako 600 

smetných košov a nádob na 
psie exkrementy, aby aj takto 
zabezpečila, že odpad skončí 
tam, kde má. Starosta Vladimír 
Bajan sa vlani rozhodol odme-
niť tých, ktorí si riadne plnia 
daňové povinnosti. „Napriek 
tomu, že daň za psa nesúvisí 
s poskytovaním vreciek na psie 
exkrementy, bude práve uhra-

dená daň podmienkou, aby 
si Petržalčania prevzali vrec-
ká priamo v úrade,“ povedal 
starosta. Nakoľko si za uply-
nulý štvrťrok prevzalo vrecká 
takmer tisíc Petržalčanov a 
ohlasy od obyvateľov boli len 
pozitívne, rozhodla sa samo-
správa pokračovať v projekte aj 
v tomto roku. Už teraz si môžu 
tí, ktorí majú svojho psa prihlá-
seného v Petržalke a riadne zaň 
zaplatili, prísť na miestny úrad, 
oddelenie životného prostredia 
na 4. poschodie prevziať rolku 
vreciek. Samospráva počíta v 
tomto kalendárnom roku s 250 
kusmi igelitových vreciek pre 
každého z viac ako päť a pol 
tisíca registrovaných majiteľov 
psov, čím Petržalčania získajú 
ďalších „viac ako milión mož-
ností“ udržať okolie svojich 
domovov čistých. 

Poskytovanie vreciek na psie 
exkrementy je benefi tom pre 
obyvateľov a nie zákonom sta-
novenou povinnosťou mest-
skej časti. Napriek tomu samo-
správa neustále podniká ďalšie 
kroky, aby verejné priestran-
stvá boli vždy čisté a uprave-
né, v čom jej v nemalej miere 
pomáhajú práve zodpovední 
majitelia psov. 

(tod)
ilustračné foto: archív PN

Aj v tomto roku si môžu Petržalčania, ktorí 
majú psa prihláseného v Petržalke a riadne 
zaň zaplatia daň, prísť na miestny úrad pre-
vziať rolku 250 kusov igelitových vreciek. 
V uplynulom štvrťroku tak urobilo takmer 
tisíc majiteľov psov. 

Seniori vypĺňali sudoku
Milovníci sudoku z radov petržalských seniorov sa stretli v 
Dennom centre na Vyšehradskej ulici s cieľom zmerať si sily. 
Prišli trinásti, a to nielen z jednotlivých centier, ale aj takí, čo 
sa o súťaži dozvedeli čírou náhodou.

Sudoku je hra jedného hráča. Má vyše sto rokov a je európske-
ho pôvodu, nie japonského, ako sa mnohí domnievajú. „Cieľom 
je doplniť v stĺpcoch a riadkoch číslice od 1 do 9, pričom sa ne-
smú opakovať,“ priblížil iniciátor súťaže Juraj Barlog. Keď sme ho 
požiadali o porovnanie sudoku s u nás rozšírenejšou krížovkou, 
povedal: „Do políčok krížovky vpisujete hlásky, respektíve slová, 
pričom je náročnejšia na vedomosti a pamäť. Pri sudoku pracu-
jete s číslicami, rozvíjate si logické myslenie a pozornosť.“ 

Rozrečnenú miestnosť odrazu preťal zvuk zvonca. „Používame 
ho na utíšenie prítomných, keď chceme podujatie odštartovať,“ 
vysvetlila vedúca centra Ružena Borzová, ktorá súťažiacich naj-
prv privítala a povedala pár slov o klubovej činnosti seniorského 
zariadenia. „Netreba sa znervózňovať, ide o účasť, nie víťazstvo. 
Chceme si zmapovať, koľkí sa venujú sudoku v jednotlivých cen-
trách,“ ujal sa po nej slova J. Barlog. Záujemcom rozdal predtlače 
a súťaž odštartoval. Miestnosť stíchla... Len z kuchynky bolo po-
čuť štrngot umývaných šálok od kávy či čaju, ktorými sa aktéri 
podujatia posilnili.

Po trinástich minútach zdvihla prvá ruku Anna Švrčková, 
takmer v tom istom okamihu Ján Lackovič a za ním Helena 
Postová. Traja najrýchlejší boli známi, disciplinovane však ostali 
sedieť, aby kolegov nerušili. „Som príjemne prekvapená,“ zhod-
notila svoj výkon víťazka. Prezradila, že  so sudoku si kráti čas asi 
tri roky. „Predtým som lúštila krížovky, lenže ma začali nudiť. Su-
doku je podľa mňa zaujímavejšie a náročnejšie,“ doplnila s tým, 
že súťaž bola stredne ťažká, no „nervy zohrali svoje“. Najúspeš-
nejšia trojica si z centra okrem uspokojenia odnášala pozornosť 
starostu Vladimíra Bajana - knihy, nástenné kalendáre a odznak 
Viem byť Petržalčan. Ten od vlaňajška dostávajú jednotlivci zapá-
jajúci sa do rôznych miestnych aktivít.

Denné centrum pre seniorov na Vyšehradskej 35 má v súčas-
nosti do 60 členov, no presný počet bude známy až koncom 
marca. Dovtedy treba uhradiť členské. V jeho osadenstve je päť 
Osobností Petržalky. Najmladší klubista má 62 rokov, ale chodia 
tam aj 55- či 56-roční, keďže tu sídli Slovenský zväz telesne po-
stihnutých. Momentálne sa centrum pripravuje na fašiangové 
posedenie, ozdravný pobyt v Liptove a spevácky súbor Melódia 
na krajskú prehliadku do Pezinka. K osvedčeným  pohybovým 
aktivitám patrí turistika, stojný tenis a petang. Zariadenie je den-
ne v popoludňajších hodinách k dispozícii aj tým, čo nechcú 
ostať doma sami. „Sme otvorení pre každého seniora,“ nepriamo 
pozýva R. Borzová.

Alena Kopřivová
foto: autorka

zaplatili, prísť na miestny úrad, 
oddelenie životného prostredia 
na 4. poschodie prevziať rolku 
vreciek. Samospráva počíta v 
tomto kalendárnom roku s 250 
kusmi igelitových vreciek pre 
každého z viac ako päť a pol 
tisíca registrovaných majiteľov 

Aj v tomto roku si môžu Petržalčania, ktorí 

Zaplatili ste daň? 
Vezmite si vrecká

Študentská kvapka krvi
Študenti Vysokej školy manažmentu/City 
University of Seattle Mária Arendáriková, 
Barbara Španková, Ľuboš Štuchal a Daja-
na Guzaničová zorganizovali v spoluprá-
ci s Červeným krížom odber krvi, ktorý sa 
uskutočnil koncom januára. Viac ako 30 
študentov, učiteľov a ostatných pracov-
níkov školy využilo príležitosť darovať 
krv priamo v priestoroch školy a pomôcť 
tak tým, ktorí to potrebujú. Zorganizova-
nie Kvapky krvi bolo súčasťou školského 
predmetu Environmentálny manažment, 
ktorý viedla Lenka Filkaszová. Študenti 
mali za úlohu zorganizovať projekt, ktorý 
je prospešný spoločnosti.

(upr)

Zo života Denného centra na Vyšehradskej 35

Nudiť sa nemusíte!

Petržalská knižnica
- na Vavilovovu môžete prísť denne od 13. do 15. h
- na Prokofi evovu denne od 14. h
- na Furdekovu v utorok a v stredu od 10. do 

11. h
- na Lietavskú mladšie deti každý deň od 10. 

do 12. h a staršie od 13. do 16. h
- otvorená bude aj pobočka na Vyšehradskej
Všetkých čaká nielen rozprávanie o knižkách, ale aj 
rôzne spoločenské hry,

CC Centrum na Jiráskovej bude slúžiť najmä 
deťom do 5 r. 
- Keramické dielničky sú pripravené 24. a 25. feb-

ruára od 10. h
- Tvorivé dielničky 27. a 28. februára tiež od 10. h
DK Zrkadlový háj bude otvorený denne od 10. h
Do DK Lúky si budete môcť prísť zahrať stolný te-
nis 24. až 26. februára od 9. do 16. hodiny.

(upr)

Počas jarných prázdnin, od 24. do 
28. februára, ponúkajú petržalské zaria-
denia množstvo príležitostí, ako aktívne 
a tvorivo využiť voľný čas. Deti všetkých 
vekových kategórií sa rozhodne nudiť 
nemusia.
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TERMOINFO
PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia Petržalky,
ochráňme systém centrálneho zásobo-
vanie teplom (CZT) pred jeho postup-
ným zánikom! 

Slovensko 
m á  v e ľ k é 
šťastie, že má 
vybudované 
rozsiahle 
rozvody CZT, 
a malo by si 
ich chrániť. 
Vedeli ste, 
že veľkosť 

f r a n c ú z s k y c h ,  n e m e c k ý c h 
a škandinávskych systémov CZT 
neprestajne rastie? A vedeli ste, že 
napríklad v Rumunsku ich počet v roku 
1990 dosahoval 300 a aktuálne ich je 
už len 100? Vo vyspelých krajinách 
budujú to, čo krajiny bývalého východ-
ného bloku už dávno majú a nevážia 
si to. Prečo by sme mali spomínané 
systémy chrániť? Dôvodov je viacero: 
je výhodnejšie vyrábať teplo vo 
veľkom ako jednotlivo, je to aj otázka 
bezpečnosti, komfortu, rešpektovania 
životného prostredia, ale i konkuren-
cieschopnej ceny.

Niektoré subjekty však sľubujú obyva-
teľom modré z neba, zavádzajú ich 
tým, že porovnávajú ceny, ktoré nie 
sú kompletné. Mrzí ma, že vo väčšine 
prípadov je to bez toho, aby sme sa 
mohli akokoľvek brániť a chrániť CZT. 
Je naozaj oveľa výhodnejšie zatep-
liť a vyregulovať rozvody a takýmto 
spôsobom znížiť spotrebu, a teda aj 
samotné fakturované náklady.

Problematika CZT sa týka nás všet-
kých: obyvateľov, správcov, poslan-
cov, regulátora, prevádzkovateľov. 
Často snívam o tom, že budeme hrdí 
na toto naše dedičstvo a obozretní 
pri aktivitách odpájania sa od CZT, na 
ktoré v konečnom dôsledku dopláca 
celá komunita. 

Vincent Barbier, 
generálny riaditeľ

Vďaka modernizácii a spusteniu vyso-
koúčinnej kombinovanej výroby elektriny 
a tepla (KVET) sa Dalkii darí stabilizovať 
cenu za teplo.

AKÁ BUDE CENA TEPLA?

Dalkia nastavuje platby za teplo v Petr-
žalke v tej istej výške ako v roku 2013. Cel-
ková cena tepla za rok 2014 neprevýši cel-
kovú cenu z roku 2013, pri zachovaní 
klimatických predpokladov.

„Práve investícia do KVET, realizovaná zo zdro-
jov Dalkie, vytvorila priestor na zachovanie 
preddavkových platieb za 
teplo na úrovni roku 2013. 
Je to tiež podstatné pre 
budúcnosť, keďže vytvára 
potrebné zdroje na obnovu 
celého systému centrálne-
ho zásobovania teplom (CZT) v Petržalke. To 
všetko samozrejme bez výrazného dopadu na 
cenu tepla. Tieto systematické opatrenia a in-
vestície vložené do efektívnosti výroby, ktoré 
Dalkia vykonala aj v uplynulých rokoch, sú záru-
kou stabilizácie ceny tepla aj v rokoch budú-
cich,“ uviedol Benedikt Lavrinčík, riaditeľ 
regiónu západ Dalkie. 

CZT ALEBO DOMOVÁ KOTOLŇA?

Kotolne a rozvody tepla, ktoré boli pri vý-
stavbe Petržalky vybudované sú hodnot-
ným dedičstvom, ktoré prispieva k celkovej 
kvalite života obyvateľov mestskej časti. 
Málokto si uvedomuje, že sú majetkom 
mestskej časti a teda všetkých Petržalča-
nov. „Komfort, bezpečnosť, hospodárnosť 
a hlavne kvalita ovzdušia sú hlavné výhody sys-
témov centrálneho zásobovania teplom,“ po-
tvrdil Benedikt Lavrinčík. “Je potrebné uvedo-
miť si, že viacero malých nekontrolovateľných 
tepelných zdrojov znečistí ovzdušie omnoho 
viac ako jedna kotolňa CZT.“

POZOR NA ZAVÁDZAJÚCE CENOVÉ PO-
NUKY

Dalkia tiež občanov upozorňuje, že dodá-
vatelia domových kotolní často prezentujú 
cenu tepla, v ktorej nie sú započítané ná-
klady na výstavbu kotolne. „Tieto sú totiž 
často hradené z fondu opráv, respektíve sa 
splátky za kotolňu uvádzajú osobitne. V ceno-
vých ponukách často chýbajú aj náklady na ob-
sluhu kotolne, odborné prehliadky, revízie 
a opravy, a iné režijné náklady. K tomu všetké-
mu treba ešte dodať, že v mnohých prípadoch 
sú práve tí najhlasnejší zástancovia výstavby 
domovej kotolne aj finančne motivovaní zo 
strany dodávateľa.“

ÚSPORNÉ OPATRENIA = NIŽŠIE NÁKLADY

Domová kotolňa v žiadnom prípade nezní-
ži spotrebu tepla v dome. Sústrediť sa pre-
to treba na úsporné opatrenia, ktoré naj-
viac prispejú k nižším nákladom za teplo. 

Pre systém CZT v Petr-
žalke platí, že čím viac 
klientov je napojených 
na spoločné rozvody,
o to efektívnejšia je vý-
roba a o to výhodnejšia 

je konečná cena tepla. „Všetky nové projekty 
bytovej výstavby, ktoré sú v blízkosti existujú-
cich rozvodov tepla, sa nám úspešne darí pripá-
jať na existujúci systém. Avšak každé jedno od-
pojenie má dopad na ostatných zákazníkov, 
ktorým sa zase naopak zvyšuje fixná zložka 
ceny. Platia tak viac obyvatelia, školy, úrady 
a ostatné objekty v mestskej časti. Nekontrolo-
vateľné odpájania môžu celý systém pochovať,“ 
vysvetľuje B. Lavrinčík. 

„Systém CZT je majetkom mestskej časti a teda 
majetkom všetkých Petržalčanov. Dalkia ho 
zveľaďuje, prevádzkuje a odborne spravuje tak, 
aby bol čo najefektívnejší.“ 

Platby za teplo v Petržalke sa v roku 2014 nezvýšia 

ŠPECIÁL O TEPLE A TEPELNOM 
HOSPODÁRSTVE V PETRŽALKE

ČLEN
SKUPINY

„Systém CZT je majetkom 
mestskej časti a teda 
majetkom všetkých 

Petržalčanov.“
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 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka

14. 12. 2013

Ján Dobiaš – Jarmila Fábryová     
Ing. Igor Pipíška – Mgr. Zuzana Skovajsová

Jozef Drahoš – Jana Vostateková
Branislav Magát – Alena Horváthová

Inzercia

 KVALITNE doučím angličti-
nu. Tel.: 0944 103 966 

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

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

 ZŠ Pankúchova č. 4 PRIJME 
do školskej jedálne vyučenú 
kuchárku a pomocnú kuchárku. 
Tel.: 02/6231 1109

 GLAZÚROVANIE VANÍ - 
Tel.: 0905 983 602

02/55 56 56 76, 02/55 96 86 92
spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk

Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
18. februára 2014 od 10.00 do 17.00 hod.

ponúka v šk. roku 2014/2015 
štvorročné študijné odbory ukončené 

maturitnou skúškou vhodné pre chlapcov i dievčatá:
3765 M technika a prevádzka dopravy 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 
Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny A a B v školskej autoškole.

Odborné vyšetrenie 
pľúc, ciev, srdca, kĺbov, chrbtice, 

žalúdka prístrojom DIACOM 
Skener DIACOM dokáže odhaliť skutočné príčiny zdravotných

problémov - baktérie, vírusy, borélie, mykózy, kandidy, chem.
látky a ďalšie parazity v tele. Na ich odstránenie vám navrhneme

hĺbkovú detoxikáciu a regeneráciu organizmu biopreparátmi Starlife.
Bezbolestné vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti

a prináša novú skutočnú pomoc.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.sk

STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava

e-mail: andrea.kovacova@strabag-pfs.sk
Tel.: 0903 437 466

STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.

VHODNÉ AJ PRE ZŤP

Životopisy prosíme zasielať na adresu:

hľadá brigádnikov 
na upratovanie kancelárskych priestorov
pracovný čas v pondelok až piatok: 
 od 05,00 - 07,30 do 19,00 - 21,30 h. 
sobota: 07,00 - 13,00 h. 
Miesto výkonu práce: Bratislava  
Termín nástupu: dohodou

I N Z E R C I A

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

TRADIČNE KVALITNÉ MÄSOVÉ VÝROBKY OD MIRAN-A!

Bravčové karé bez kosti.... 4,99 €
Kuracie prsia ....................... 4,99 €
Bravčové stehno ................. 4,59 €
Bravčová krkovička .............4,19 €
Bravčové plece ................... 3,99 €
Bravčová šunka .................. 5,30 €
Debrecínka .......................... 4,99 €

Pečeňový syr ....................... 3,39 €
Jaternice ............................... 3,39 €
Krvavničky ........................... 3,39 €
Údené lahôdkové rebro .... 2,99 €
Údené bavorské koleno .... 3,30 €
Domáca klobása ................. 3,30 €
Oravská slanina .................. 4,29 €

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16

Bravčová masť 2 ks 500g = 1,98 € + 1 ks ZADARMO



Učiteľ, na ktorého 
sa nezabúda
Ocenenie pedagógom, ktorí 
sa nezmazateľne zapísali do 
sŕdc a myslí svojich žiakov, 
ich rodičov, ale aj kolegov, 
udelí starosta Vladimír Bajan 
už po siedmy raz pri príle-
žitosti osláv Dňa učiteľov. 
Návrhy na ocenenie týchto 
nezabudnuteľných učiteľov 
môžete posielať do 21. feb- 
ruára na miestny úrad na 
adresu juraj.monsberger@
petrzalka.sk alebo poštou 
na adresu: Miestny úrad, 
Oddelenie školstva, kultú-
ry a športu, Kutlíkova 17, 
852 12 Bratislava. V návrhu 
je potrebné uviesť meno a 
priezvisko predkladateľa vrá-
tane kontaktov (telefonický 
kontakt, e-mail, adresa), ďalej 
meno a priezvisko navrhova-
ného pedagóga (telefonický 
kontakt, e-mail, adresa), škol-
ské zariadenie, v ktorom pra-
coval alebo pracuje a stručné 
zdôvodnenie udelenia titulu 
„Učiteľ, na ktorého sa ne-
zabúda“. 

V predchádzajúcom roku 
si toto prestížne ocenenie  
z rúk starostu prevzali tri pani 
učiteľky Mgr. Eva Hubinská, 
RNDr. Alica Sivošová, Zora 
Dóczyová, ktoré nominovali 
práve ich žiaci. 

(tod)

Petržalčania opäť vyberajú  
investície samosprávy

Vlani sa do hlasovania za-
pojilo viac ako tisíc oby-

vateľov. Vďaka ich záujmu 
mestská časť opravila nadchod, 
ktorý prepája terasy bytových 
domov Jasovská 2-8 a Krás-
nohorská 1-3. Obyvatelia tiež 
rozhodli o dobudovaní špor-
toviska na Jasovskej ulici a 
vysadení náhradnej zelene na 
Dolnozemskej ulici. Všetky tri 
investície predstavovali hod-
notu viac ako 30-tisíc €, tento 
rok rozhodujú Petržalčania o 
investíciách v maximálnej výš-
ke 43 500 €. 

Mestská časť samozrejme 
nemá v pláne opráv len inves-
tície, o ktorých hlasujú oby-
vatelia. Každý rok zostavuje 
z vlastných zistení alebo aj z 
požiadaviek obyvateľov  plán  
opráv a rekonštrukcií. V roku 
2014 chce dobudovať ďalších 
9 športovísk aj opraviť schodis-
ká, okrem iných na Znievskej, 
Beňadickej či Strečnianskej. 
Pokračovať bude aj s výsad-
bou zelene, a to nielen úpravou 
vnútroblokov  či náhradnou 
výsadbou, ale aj vznikom no-
vých plôch na šport a relax. 
Táto požiadavka vyplynula aj 
z prieskumu verejnej mienky, 
ktorý ukázal, že takmer 45  % 
obyvateľov by uvítalo viac zele-
ných plôch s výsadbou, lavička-
mi a hracími prvkami.

Hlasovanie v roku 2014
Mestská časť chce pokra-

čovať v opravách niektorých 
schodísk vedúcich na pochôdz- 
ne  terasy. Prednosta miest-
neho úradu Miroslav Štefánik 
vysvetľuje, že mestská  časť 
robí tieto opravy nad rámec 
svojich povinností. „Spoločné 
terasy sú buď vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava, 
a teda mesto má povinnosť sa 
o ne starať, alebo sú za ne spo-
luzodpovední vlastníci bytov 
a nebytových priestorov a tiež 
sú v Petržalke schodiská, ktoré 
nemajú doriešené vlastnícke 
vzťahy.“  Štefánik ďalej dodáva, 
že pri výbere schodísk do hla-
sovania v participatívnom roz-
počte zohľadňovala samosprá-
va spolu s odborníkmi okrem 
technických možností opráv a 
stavu schodísk aj ich využitie, 
pričom sa zamerala na scho-
diská vedúce k verejným in-
štitúciám. Petržalčania môžu 
vyberať zo štyroch schodísk 
– na Námestí hraničiarov 13, 
na Beňadickej 21, na Holíč-
skej 11 a na Vígľašskej 13. 

V druhej oblasti môžu náv- 
števníci webovej stránky hla-
sovať za športovisko, ktoré 
samospráva dobuduje. Vlani 
takto obnovila celkovo dvanásť 
ihrísk a novo vybudovala ďalšie 
dve a v tomto úsilí chce pokra-

Po roku sa Petržalčania môžu opäť aktívne zapojiť do rozhodova-
nia, kde a ako bude použitá časť peňazí z  petržalského rozpočtu. 
Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet, prostredníctvom ktoré-
ho môžu hlasovaním vybrať prioritné investície samosprávy. 
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čovať aj v roku 2014. Do hla-
sovania v participatívnom 
rozpočte zaradila - vzhľa-
dom na kritériá ako aktuálny 
stav, termín revitalizácie, lo-
kalita, veľkosť, funkcia, typ 
a intenzita využívania - tri 
športoviská - na Budatínskej 
63-79, na Hrobákovej 25a a 
na Bzovíckej 14. 

Tretia oblasť  hlasovania  
pokrýva  úpravu  zelene,  ten-
to rok  vo  vnútroblokoch. Do 
hlasovania mestská časť zara-

dila plochy vhodné na revitali-
záciu zelene, pričom brala do 
úvahy predovšetkým vlastníc-
ke vzťahy, potrebu  dosadenia 
stromov, kríkov, trvalkových 
záhonov spolu s lavičkami 
a odpadkovými košmi, ako 
aj celkový prínos upravenej 
plochy tak, aby zeleň okrem 
biologickej a estetickej funk-
cie plnila aj funkciu rekreač-
nú a odpočinkovú. Hlasujúci 
môžu vyberať z vnútroblo-
kov na Budatínskej 41-53, 
Vígľašskej-Šášovskej alebo 
na Ambroseho 2-12. 

Petržalčania môžu hlaso-
vať do nedele 23. februára 
prostredníctvom internetu 
na webovej stránke mestskej 
časti www.petrzalka.sk/par-
ticipativny-rozpocet. V kaž-
dej oblasti - schodiská, špor-
toviská, vnútrobloky môžu  
zahlasovať iba raz.

(tod)

Na dotácie dá Petržalka 100 tisíc

Najviac žiadostí sa vlani 
týkalo podpory mládeže 

a športu, na rozdiel od roku 
2012, keď prišlo viac žiados-
tí týkajúcich sa starostlivosti  
o seniorov, ľudí bez domova 
a sociálne slabých obyvateľov. 

Najviac dotácií teda smerova-
lo do projektov zameraných 
na rozvoj osobnosti detí a mlá-
deže, pričom Petržalka pri- 
hliadala predovšetkým na to, 
aby prostriedky boli využité na 
pravidelnú a systematickú prá-

Petržalka aj v roku 2014 bude podporovať šport, kultúru, výchovu, 
zdravie i vzdelávanie. Aj na takéto aktivity prispela mestská časť  
z vlaňajšieho  rozpočtu formou udelenia dotácií. Celková suma  
80-tisíc eur pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom. 

cu s mladou generáciou. ,,Zo 
všetkých podujatí, ktoré sme 
podporili, mi utkvela v pa- 
mäti aktivita Občianskeho 
združenia MUDr. Ivana No-
votného, ktorý sa dlhodobo 
venuje pomoci ľuďom s rôz-

nymi závislosťami. Združenie 
každoročne pripravuje akciu, 
ktorá v sebe spája šport, vý-
chovu, vzdelávanie, sociálnu 
aj zdravotnú pomoc. Podobné 
aktivity vždy rád podporím,“ 
zhodnotil starosta Bajan.

Združenia, organizácie, 
firmy aj podnikatelia môžu 
mestskú časť o finančné pro-
striedky na svoje aktivity po-
žiadať aj v tomto roku. Mest- 
ská časť má k dispozícii na 
dotácie 100-tisíc eur. Podpo-
rovať chce predovšetkým pro-
jekty s trvalejšou hodnotou  

v oblasti miestneho športu, kul-
túry, výchovy, životného pro-
stredia, historických hodnôt,  
v sociálnej, zdravotnej i hu-
manitárnej oblasti. Žiadatelia 
môžu mestskú časť o dotáciu 
požiadať v troch termínoch 
do 31. marca, do 30. júna a do 
31. septembra. Všetky dôleži-
té informácie, tlačivo žiadosti, 
ako aj príslušné nariadenie 
mestskej časti o udeľovaní 
dotácií nájdu záujemcovia na 
webovej stránke mestskej čas-
ti v rubrike dotácie.

(tod)
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 
automobilov Yeti:  4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto. 

Láka vás objavovanie, dobrodružstvo a zábava? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo potrebujete. Či sa 
rozhodnete pre mestskú verziu alebo pre verziu Yeti Outdoor, vždy vás dovezú za hranice všedných dní. Príďte si svoj nový 
model ŠKODA Yeti otestovať k najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Porsche Bratislava
Vajnorská 162
831 04  Bratislava
Tel.: 02/49 262 400

Porsche Bratislava
Dolnozemská 7
851 04  Bratislava
Tel.: 02/49 262 900

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Yeti. Ideálne SUV do mesta aj do prírody.

dealer_210x148_yeti_image_V1_d451fa77006c4c4eacf82cec9298ead8_indd   1 1/23/2014   1:31:56 AM

Ladislava Hagaru, vedúceho predaja Škoda, Porsche Inter Auto Slovakia

Značka Škoda – láska na celý život
júce jazdné vlastnosti v ťažkom 
teréne ho rád využívam pri špor-
tových aktivitách, pri ktorých sa  
často ocitnem v horskom teréne. 
Naše predvádzacie vozidlá slúžia 
záujemcom o vozidlá  značky Ško-
da, ktoré si môžu v praxi vyskúšať 
podľa modelu, motorizácie, pre-
vodovky a výbavy z celej ponúka-
nej palety od malého Citigo až po 
luxusnú verziu Superb Combi 3,6 
4x4 DSG.

Máte aj obľúbený model? 
 Ťažko hovoriť o jednom obľú-

benom modeli, pretože ako na-
predoval vývoj v automobilovom 
priemysle, tak sa menil aj náš po-
hľad na auto. Spoločne s vývojom 
áut sa priebežne zvyšovali aj náro-
ky zákazníkov. Po obľúbenom vo-
zidle Škoda Favorit prišla zmena 
v podobe modelu Škoda Felícia, 

Nedávno Škoda uviedla nový mo-
del Škoda Yeti, čím sa líši od svoj-
ho predchodcu?

 Značka Škoda prišla hneď na za-
čiatku roka s novou Škodou Yeti/
City a Outdoor. Nový dizajn a exte-
riérové prvky predurčujú toto kom-
paktné SUV aj pre bežnú mestskú 
prevádzku, teda aj pre obyvateľov 
Petržalky. Rozdiel  medzi mest-
ským a outdoorovým vyhotovením 
je zrejmý na prvý pohľad. Zároveň 
s množstvom inovatívnych rieše-
ní v interiéri a  nových technológii 
ponúka širokú paletu benzínových a 
naftových motorov od 1,2 Tsi 77 kW 
až po 2,0 Tdi 125 kW 4x4 DSG 

Na akom predvádzacom vozidle 
jazdíte vy?

 Aktuálne jazdím na Škoda  
Yeti Outdoor 4x4. Pre jeho vynika-

ktorá bola vo svojich časoch naj-
predávanejším vozidlom. Ďalším 
historickým bodom vo vývoji mo-
delov Škoda Auto, a. s., bola Škoda 
Octavia, ktorá si dodnes drží pr-
vú priečku v obľube u zákazníkov 
a celosvetovom  predaji značky  
Škoda. Mojím najobľúbenejším 
vozidlom je práve Škoda Octavia 
Combi vo verzii SCOUT.

Ako dlho je vaša kariéra spojená 
so značkou Škoda?  

 Spoločnosť Porsche Inter Auto 
Slovakia pôsobí v Petržalke už 22 
rokov, ponúka služby v oblasti pre-
daja a servisu vozidiel a ja som jej 
súčasťou už 20 rokov. Keď sa po- 
zriem do minulosti na značku Ško-
da, bolo to viac o emóciách a rado-
sti. Ľudia si autá kupovali skôr ako 
majetok, na ktorý si dlho sporili a 
auto sa stalo súčasťou ich rodiny. 

Spýtali sme sa 

Autám dávali dokonca mená. Po-
stupne sa tento pohľad v spôsobe 
výberu a nákupu zmenil. V dneš-
nom uponáhľanom svete vníma-
jú auto skôr ako tovar pre bežnú 
potrebu a súčasť života, bez ktorej 
si nevedia predstaviť všedný pra-
covný deň.  Dôraz pri výbere kla-
dú hlavne na kvalitu, bezpečnosť  
a v neposlednom rade na cenu  
a spôsob financovania.

Tak to asi poznáte veľa Petržal-
čanov.

 Za tie roky určite, pretože aj ja 

som bol Petržalčanom. V súčas-
nosti máme nový salón zn. Ško-
da aj na Vajnorskej ulici. Snažíme 
sa byť bližšie obyvateľom celej 
Bratislavy. Na záver by som sa 
chcel v mene spoločnosti Por-
sche Inter Auto Bratislava po-
ďakovať naším verným zákaz-
níkom, popriať im veľa šťastne 
najazdených kilometrov a moto-
ristov, ktorí ešte len váhajú nad 
kúpou nového vozidla Škoda,  sr-
dečne pozvať do našich salónov 
na predvádzaciu jazdu.

(upr)
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Najvýhodnejšie poistenie na PZP:  0905 410 802

 Vodné � ltre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk 

pracujem ako viazaný  nan ný agent pre spolo nos  PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
www. pro credit.sk

VALENTÍNSKA BURZA LYŽÍVALENTÍNSKA BURZA LYŽÍ

www.bazarlyzi.sk

15. - 16. 2. 2014

DK - Zrkadlový háj
Rovniankova 3 - Petržalka

10.00 - 18.00 hod.

VALENTÍNSKA BURZA LYŽÍ

Vyberte si 20-ročnú skúsenosť a kvalitu 

,,Pretrepať, nemiešať“ - James 
Bond vedel, prečo to chcel pre 
svoje Martini či iné nápoje. Ber-
te túto preslávenú vetu so všet-
kou vážnosťou aj pri zmesi do 
ostrekovača: nikdy nemiešajte 
letnú a zimnú zmes. 
Keď menej je viac - niekedy 
už na konci leta nalejete do 
ostrekovača len vodu s tým, že 
už-už ju nahradíte nemrznúcou 
kvapalinou. Ale jednoducho to 
nestihnete - rýchlo sa ochladí a 
vy v dobrej snahe pripraviť sa na 
nástrahy zimných mesiacov iba 
nalejete kvapalinu určenú do 
-180 C. Na prvý pohľad je všet-
ko v poriadku. Ale zrada - zmes 
sa dobre nepremiešala. Alebo 
keď sa to aj podarilo, na zimu 
už po zriedení nestačí. Lepším 
riešením je použiť koncentro-
vanejšiu kvapalinu na nižšie 
teploty. Lenže čo už teraz, keď 
prudký mráz znefunkčnil trysky? 
Ak aj v hadičkách zostala mrazu 
málo odolná zmes, problémy 
sú na ceste. Niekedy stačí sprie-
chodniť naozaj iba trysky os-
trekovačov. Pomôže napríklad 
teplá voda, alebo v kombinácii 
s nemrznúcim prípravkom. Keď 

Meníme zajtrajšok, pretože zajtrajšok sa začína už dnes
sú však zamrznuté prívodné 
hadičky, musíte si pomôcť inak. 
Musíte ísť do tepla. 
Využite podzemie - určite ste 
si už všimli, že aj v treskúcich 
mrazoch býva v podzemných 
garážach teplo – pár stupňov  
nad nulou. Keď je to možné, za-
parkujte auto do takejto garáže. 
A keď sa ľad uvoľní, postupujte 
už podľa uvedeného návodu. 
Ak ste ešte nemrznúcu kvapa-
linu nedoliali, vyprázdnite ná-
držku ostrekovača – ak je zmesi 
málo, stačí ju vystriekať na okno. 
Potom nalejte nemrznúcu kva-
palinu a spustite ostrekovanie 
vpredu aj vzadu. Náš tip: na prvé 
naplnenie použite koncentro-
vanejšiu kvapalinu, ako je bežná 
pre naše podmienky (na -18 až 
-200 C). Takže aspoň na - 300 C, 
alebo ešte na nižšiu teplotu.
Používajte koncentrát - aj keď 
je vonku teplota „len“ -10 °C ale-
bo -120 C a v ostrekovači máte 
kvapalinu na -200 C, nemusí to 
stačiť. Ak ju totiž nastriekate po-
čas jazdy na podchladené sklo, 
ktoré sa ešte nestihlo zohriať od 
vzduchu prúdiaceho v interiéri, 
liehová zložka sa rýchlo odparí 

a na skle zostane tenučká vrst-
vička ľadu. Nepriehľadný povlak 
sťaží, alebo znemožní výhľad na 
cestu a problém je na svete.
Odporúčame: použite radšej 
koncentrovanejší prípravok na 
nižšiu teplotu. Pomôže vám aj 
pri odstraňovaní námrazy zo 
skla. Len nezabudnite pred jeho 
nastriekaním na sklo najprv opa-
trne uvoľniť primrznuté stierače 
a zdvihnite ich, aby sa nešúchali 
po ľade. Ešte lepším riešením je 
rozmrazovať celé čelné sklo aj s 
primrznutými stieračmi mecha-
nickým rozprašovačom, alebo 
aerosólovým v spreji. Len si ho 
nezabudnite v aute pre prípad, 
že vám primrznú aj dvere.

Ak riešite akúkoľvek dilemu, 
príďte sa k nám poradiť. S rado-
sťou sa vám budú venovať naši 
predajcovia vozidiel aj servisní 
poradcovia. 

Ľubomír Piterman, 
vedúci servisných služieb 

ŠKODA, Volkswagen a Audi, 
spoločnosti IMPA Bratislava, a.s., 

Dealer roka 2012 a 2013 
za zn. ŠKODA.

www.impa.sk

IMPA – zo života na cestách
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O maliarovi, ktorý 
si píska

S P O L O Č N O S Ť

beh (od roku 2011 už 16 mu-
žov). Najčastejšou motiváciou 
je riešenie existenčnej otázky 
– bývania, ale aj obava o blíz-
kych, rodinu, deti. Ich odvahu 
a odhodlanie si veľmi ceníme.
 
Je problém domáceho násilia 
na mužoch u nás zľahčovaný? 

 Násilie sa týka všetkých, 
nielen žien a detí, ale aj sta-
rých ľudí, ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, ale aj mu-
žov, aj keď v menšej miere. 
Samozrejme, odborná aj la-
ická verejnosť sa venuje pre-
dovšetkým slabším, deťom a 
ženám, keďže štatisticky pod-
loženým faktom zostáva, že 
tieto skupiny sú najčastejšie 

 Veľa ľudí netuší, že mesto 
má zriadené takéto centrum. 
Väčšinou nás telefonicky alebo 
osobne kontaktujú ženy, ma-
mičky s deťmi, ktoré sa nema-
jú na koho obrátiť. Často sú to 
ženy bez sociálnej opory, ktoré 
sa v dôsledku sociálnych prob-
lémov ocitli bez strechy nad 
hlavou. Muži sa na nás obra-
cajú menej. Je pre nich ťažšie 
prijať skutočnosť, že niekde 
zlyhali, že sú odkázaní na po-
moc iných. Neraz je to strach 
z nepoznaného či hanba. Ale 
ak ich životné udalosti posta-
via nekompromisne pred bez-
východiskovú situáciu, je pre 
nich napokon úľavou zazvoniť 
u nás a podeliť sa o svoj prí-

postihnuté násilím. Snažíme 
sa pracovať holisticky, s celým 
systémom, dokonca aj so šir-
ším sociálnym prostredím, ak 
je to možné. Máme na mysli 

Ceníme si 
odvahu požiadať o pomoc  

Keď sa povie krízové centrum, väčšina z nás si predstaví zónu bezpečia pre ženy, 
najmä matky s deťmi. Ochranu vyhľadali často pre násilie zo strany partnera - 
muža. Ale čo ak potrebuje azyl a pomocnú ruku muž? V Petržalke na Budatínskej 
ulici už takmer tretí rok funguje krízové centrum. Jeho dvere sú otvorené pre ľudí 
v núdzi bez ohľadu na pohlavie. 
Na naše otázky odpovedala jeho vedúca PhDr. Miriam Jamrišková.

myšlienku jedného múdreho 
pána doktora, že „ak chceme 
pomôcť dieťaťu, pomôžme je-
ho matke, ak chceme pomôcť 
matke, pomôžme jej mužovi“.

V akým situáciách vyhľadá-
vajú vašu pomoc klienti? 

 V rôznych situáciách. Za 
dva a pol roka fungovania sme 
sa niekedy nestačili čudovať, 
ako sa môže život zvrtnúť. Či 
už vlastným pričinením, alebo 
vplyvom okolností, nad kto-
rými nikto z nás nemá moc. 
Sme každodenne svedkami 
psychického a fyzického ná-
silia v rodine, v partnerských 
vzťahoch. Mali sme dievčatko, 
ktoré u nás strávilo dva roky a 
kde dôvodom vyňatia z rodin-
ného prostredia bolo podozre-
nie so sexuálneho zneužíva-
nia, ťažké sociálne zanedbanie 
s nedostatkom zdravotnej sta-
rostlivosti. Stretávame sa aj s 
medzigeneračnými probléma-
mi, s dôsledkami zdravotných 
problémov spojených so stra-
tou zamestnania a následnou 
stratou bývania. Silný bol prí-
beh otecka, ktorý sa ocitol s 
dvoma synmi na ulici. Dlhší čas 
prespávali pri Veľkom Draž-
diaku, kým sa odhodlal prísť 
k nám. Z anamnézy sme zisti-
li množstvo informácií, ktoré 
viedli k tejto situácií – zdravot-
ná (psychiatrická) záťaž v rodi-
ne, úraz spojený so stratou prá-
ce a fi nančných prostriedkov, 
neznesiteľné napätie v rodine, 
ktoré vyústilo do núteného od-
chodu z domáceho prostredia. 
V každom prípade pohľad na 
dvojmetrového statného mu-
ža v najlepších rokoch s dvo-
ma dospievajúcimi chalanmi, 
ako bezbranne stojí na chodbe 
nášho centra, nikoho z nás ne-
nechal chladným. 

Nevznikajú pri vzájomnom 
spolužití oboch pohlaví v cen-
tre konfl iktné situácie? 

 Prináša to rozmanité si-
tuácie, náročné, ale aj veľmi 
príjemné. Do nášho zariade-
nia neprijímame mužov, kto-
rí sa dopustili násilia či závaž-
nej trestnej činnosti, väčšinou 
je dôvodom prijatia nepriazni-
vá sociálna či zdravotná situá-
cia. Títo muži dokážu byť voči 
klientkam veľmi pozorní, ve-
dia vykonávať domáce práce, 
sú nápomocní v starostlivosti 
nielen o svoje, ale aj cudzie de-
ti. Domnievam sa, že existencia 
oboch pohlaví v našom zaria-
dení je modelom bežného ži-
vota, normálneho fungovania 
spoločnosti, sociálnych skupín, 
v ktorých spoločné spolužitie 
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Test a kontrola vozidla len za 19,90 €

Aby ste zistili, v akom stave sú najdôležitejšie časti vášho vozidla, pripravili sme pre vás tento test 

a kontrolu vozidla za zvýhodnenú cenu.

- Test bŕzd na brzdovej stolici

- Test tlmičov

- Kontrola stavu a funkčnosti riadenia

- Kontrola stavu a funkčnosti spojky

- Kontrola stavu výfukovej sústavy

- Kontrola stavu podvozka (uloženie, čapy)

- Kontrola tesnosti a stavu chladiacej sústavy

- Kontrola množstva oleja

- Kontrola mrazuvzdornosti chladiacej kvapaliny 

- Kontrola bodu varu brzdovej kvapaliny

- Kontrola platnosti STK a EK

Tento test a kontrola nenahrádza servisné prehliadky podľa plánu údržby stanoveného výrobcom vozidla.

Test a kontrola vozidla len za 19,90 €

Aby ste zistili, v akom stave sú najdôležitejšie časti vášho vozidla, pripravili sme pre vás te

- Kontrola tesnosti a stavu chladiacej sústavy

- Kontrola množstva oleja

- Kontrola mrazuvzdornosti chladiacej kvapaliny 

- Kontrola bodu varu brzdovej kvapaliny

- Kontrola platnosti STK a EK

Tento test a kontrola nenahrádza servisné prehliadky podľa plánu údržby stanoveného výrobcom vozidla.

- Kontrola množstva oleja- Kontrola množstva oleja

Zľava 20 %
na ŠKODA Originálne brzdové doštičky,

čeľuste, kotúče, bubny a valčeky

Zľava platí len v prípade montáže u autorizovaného servisného partnera ŠKODA.

Platí na vozidlá ŠKODA prvý raz zaevidované do 31. 12. 2010 (podľa osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu). 

Zľava platí len v prípade montáže u autorizovaného servisného partnera ŠKODA.

Platí na vozidlá ŠKODA prvý raz zaevidované do 31. 12. 2010 (podľa osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu). 

Impa BA servisna knizka skoda 210x130.indd   1 24.1.2014   9:22

prináša komplikované vzťahy, 
ale rovnako sýti potrebu lásky, 
prijatia a spolupatričnosti.

Koľko klientov „prešlo“ krízo-
vým centrom od jeho vzniku 
v roku 2011? Platia za pobyt 
nejakú sumu, alebo je im po-
byt hradený z iných zdrojov, 
ak áno z akých? 

 Od augusta 2011 prešlo na-
ším zariadením 170 klientov. 
Platba za pobyt je určená Vše-
obecným záväzným nariade-
ním hlavného mesta vo výš-
ke 0,70 eura na deň a plnoletú 
osobu alebo zaopatrené nepl-
noleté dieťa, 0,50 eura na deň 
a nezaopatrené dieťa. Suma je 
veľmi výhodná pre všetkých 
klientov, ktorým fi nančná situ-
ácia nedovoľuje pobyt v uby-
tovni či iných krízových cen-
trách. Je akceptovateľná pre 
mamičky na materských do-
volenkách, ktoré poberajú len 
rodičovský príspevok a rodin-
né prídavky. V tomto sme nao-
zaj blízko ľuďom. Počas poby-
tu v centre sa snažíme pomôcť 
vylepšiť ich sociálnu situáciu aj 
podporou pri hľadaní práce. 

Sídlite v budove bývalej škôl-
ky na Budatínskej ulici, jeho 
premena na krízové centrum 
asi nebola ani jednoduchá, 
ani lacná. Ako ste to zvládli? 

 Zriadiť krízové centrum bo-
la iniciatíva pracovníkov ma-
gistrátu, z čoho v konečnom 
dôsledku vzišla úspešná spo-
lupráca Nórskeho kráľovstva a 
mesta Bratislavy. Výsledkom je 
reálne fungujúci projekt a stá-
le veľmi korektné vzťahy s nór-
skym veľvyslanectvom. Celko-
vé výdavky na projekt boli vo 
výške 1 911 000 eur. Príspevok 
mesta bol vo výške 810 000 eur, 

a keďže je krízové centrum or-
ganizačnou súčasťou magis-
trátu, je fi nančne podporova-
né vyčlenenými fi nančnými 
prostriedkami z rozpočtu mes-
ta. Pri tejto príležitosti chcem 
poukázať na túto, na Slovensku 
nie bežnú skutočnosť, že mesto 
Bratislava ako jedno z mála fi -
nančne podporuje aj takéto so-
ciálne prospešné projekty.
 
Krízové centrum nielen po-
moc poskytuje, ale ju aj po-
trebuje. Kto pomáha vám? 

 Napríklad zamestnanci spo-
ločnosti DALKIA, a. s., ktorá 

vykuruje aj Petržalku, zorga-
nizovali pre nás predvianoč-
nú zbierku šatstva. Americké 
veľvyslanectvo z iniciatívy za-
mestnancov zorganizovalo ná-
kup hračiek pre deti, ktoré im 
následne počas predvianočné-
ho stretnutia odovzdali americ-
kí vojaci – námorníci. Svojou 
prítomnosťou v neodolateľ-
ných uniformách, ale aj poko-
rou, ktorú sme cítili, nenechali 
chladné ani jedno ženské oko. 
Doteraz rezonuje aj návšteva a 
vystúpenie Majka Spirita (vďa-
ka za sprostredkovanie patrí 
Adele Banášovej) v našom krí-
zovom centre. Bola to jedna z 
nezabudnuteľných návštev. 
Veľmi radi na ňu spomíname 
a niektorí sa stále hrdia cédeč-
kami či tričkami s jeho fotkou. 
Naša vďaka v neposlednom ra-
de patrí všetkým fi rmám a jed-
notlivcom, ktorí nám prinies-
li oblečenie, hračky, potraviny 
pre našich klientov. Prostred-
níctvom tohto rozhovoru im 
opätovne ďakujem. 

Michaela Dobríková, 
foto: archív Krízové centrum 

Budatínska

Zápis detí do 1. ročníka 
základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka 
pre školský rok 2014/2015 
sa uskutoční v piatok 
7. februára - od 15. h do 
18. h a v sobotu, 8. februára 
- od 8. h do 12. hodiny.

Zákonnú povinnosť za-
písať dieťa do základnej 
školy má každý rodič, ktorý 
je občanom SR a aj jeho 
dieťa má slovenské občian-
stvo bez ohľadu na to, kde 
žije. Ak má zákonný zástup-
ca na území SR prechodný 
pobyt, tiež musí oznámiť 
spádovej škole, že jeho 
dieťa bude plniť povinnú 
školskú dochádzku mimo 
územia SR. Odporúčame 
zákonným zástupcom in-
formovať sa pri zápise die-
ťaťa o školskom vzdeláva-
com programe príslušnej 
základnej školy.
 (upr) 

Nezabudnite!
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Možno ste sa s týmto 
pomenovaním ešte 

nestretli, preto rád a ihneď 
vysvetlím. Zákostolník je 
človek, ktorý doma oznámi, 
že ide navštíviť kostol, nikdy 
tam však nedorazí. Myslím 
dovnútra. Za kostol, to áno. 
Aj som sa minule jedného 
z nich spýtal, v čom je čaro 
tejto disciplíny, dočkal som 
sa však len opovržlivého po-
hľadu, nie odpovede. Možno 
sa to raz dozviem.

Zákostolníctvo je holý 
fakt. Ak si však myslíte, že je 
to čisto dedinský fenomén, 
bez urážky, hrubo sa mýlite. 
Kľukatými a inými úvahami 
som dospel k definitívnemu 
záveru, že sa vyskytuje vša-
de, lenže v rôznych podo-
bách, v rôznych kostýmoch, 
má rôzne tváre. A zrejme je 
to aj akási doteraz neznáma 
deviácia, diagnóza, choroba. 

Pred časom som v rádiu 
počul, že na Harvardskej 
univerzite robili výskum, 
ktorý ukázal, že ľudia naj-
častejšie klamú popoludní. 
No, akurát! To celkom určite 
obišli Slovensko. Inak by ten 
ich výskum jasne ukázal, že 
najviac klameme od rána do 

večera. Prípadne tiež v noci.
A teraž späť k tým podo-

bám. Určite ste už niekde 
počuli toto: Prípad je v štá-
diu riešenia. Alebo: Práve 
sa pokúšame zadefinovať 
podstatu problému, prípad-
ne – ešte je priskoro hovoriť 
o záveroch. Inými slovami, 
naši milí a úradne zodpo-
vední zákostolníci ešte tú 
svoju pomyselnú borovičku 
nedopili. Až ju dopijú, pre-
hodia fľašu cez plot. A trafia 
práve vás.

Vráťme sa však zo sveta 
veľkého biznisu, osudo-
vých rozhodnutí a veľkých 
blufov priamo do nášho 
mikrosveta. Sveta všetké-
ho malého vrátane blufov. 
Niekedy tesne po nežnej 
revolúcii dcéra istej našej 
známej po veľkej tortúre 
získala titul MUDr. A vte-
dy jej šťastím rozkokošená 
mater kdekomu porozdá-
vala ešte tlačiarňou voňa- 
júce navštívenky, kde stá-
lo, že ten titul získala istá 
K. von P. Bomba! Nie titul 
MUDr., ale to von. Ako 
sme sa ústne dozvedeli, vraj 
vysvitlo, že oni sú dediční 
grófi odtiaľ až potiaľ.

Inými slovami, práve sa 
nás pokúšala presvedčiť, že 
oni do kostola nejdú, oni 
ho priamo vlastnia. Pokiaľ 
viem, babka dotyčnej pro-
movanej to dotiahla až na 
titul von kuchyňa, kde bola 
vedúcou. Ešte presnejšie to  
vystihla moja žena. Vraj mla- 
dá si na slovo von zvykla naj- 
mä počas štúdia, práve to jej 
často hovorili na skúškach.

Slováci často tvrdia, že 
idú do práce. Či aj pracovať, 
to je otázne. Osobne som 
však v miestnej krčme bol 
svedkom nezvyčajnej hád-
ky medzi dvoma mladými 
mužmi. Nezvyčajnej preto, 
že sa nezhodli v názore na 
to, ako riešiť istý problém u 
nich vo fabrike. Asi sa v ži-
vote za žiadnu stavbu chodiť 
nechystajú. 

Pretože bývam za kosto-
lom, zákostolník som vlast-
ne aj ja. S číslom popisným, 
úradne potvrdené. S tým 
už nič nenarobím. Sú však 
aj horšie postihnutia ako 
zákostolníctvo – závisť, zá-
kernosť, zadubenosť. Ak tie 
slová poznáte len v lexikál-
nej podobe, blahoželám!

Oskar Král

Do víru valčíkov
Rodina: mama otec, dve dievčatká. Otec rodinu živí tak, že 
zbiera a predáva železný šrot, vytne v lese strom, aby bolo 
čím prikúriť, rozseká auto na šrot, aby bolo ako zaplatiť elek-
trinu... Sú zamestnaní prežitím od svitania do zotmenia, to je 
práca na plný úväzok. Ibaže neplatená. Do toho žena potratí. 
Dostať mŕtve dieťa z jej tela stojí 500 eur. Kde by ich vzali?! 
Nikto jej nepomôže! Až drobný podvod: kartičku poistenca 
požičia švagriná. Epizóda zo života zberača železa, hraný 
dokument Danisa Tanoviča. Niekde v Bosne-Hercegovine. 
Alebo na Spiši? Alebo...?

Jeden obyčajný deň, ktorý bude zajtra rovnaký. Čo toho človeka  
a jeho rodinu čaká? Aká sloboda?
Ktovie, čo by mi odpovedali všetci tí kandidáti na prezidenta Slo-

venskej republiky, ktorí nás otravujú už z každého možného miesta.
V kinách sa premieta aj Zlatým glóbusom ocenený film Dvanásť 

rokov otrokom. Z celkom inej doby, z celkom iného prostredia. Zo 
Severnej Ameriky, ktorá bola ešte nekompromisne rozdelená. Juh 
si ctil majetok vrátane toho živého. Ľudia mali na prácu nie iba ťaž-
né zvieratá, ale aj ťažných - negrov. Aj sa tak k nim správali. Niekto 
láskavo, niekto pragmaticky, niekto kruto. Bol to ich spôsob života, 
ktorý si dokonca zakotvili do zákonov. Film Dvanásť rokov otrokom 
je odvrátenou stranou zrkadla Oscarmi ovenčeného filmu Juh pro-
ti Severu. Spomínate si – tá rozmarná a silná Scarlet a  mužný a 
bezohľadný Reth. A k tomu Pestúnka, ktorá hýbe všetkými a všetci 
ju poslúchajú - hoci je iba majetkom svojich bielych pánov. Pekná  
a dojímavá rozprávka.

Ale toto je celkom iný príbeh. Z pohľadu muža, ktorý mal ro-
dinu, talent, prácu. Žil tak obyčajne, večer uložil deti do postele. 
Chodil nakupovať. Pekne hral na husliach. Žil. Ako človek. Nie ako 
majetok! Dvaja podvodníci muža Solomona Northupa pod lá-
kadlom zárobku (aby jeho žena už nemusela odchádzať variť do 
cudzích domácností) vylákajú do južného štátu Severnej Ameriky 
s otrokárskymi zákonmi. Je to čas ešte pred občianskou vojnou 
a Abrahamom Lincolnom. Solomon Northup prestáva existovať. 
Zmizne. Zmení sa na negra, akoby bol koňom, volom, psom, skrát-
ka úžitkovým tvorom. Nie je v tom sám: vidí svojich druhov rovna-
ko ubitých ako on. Ubitých nielen bičom, ale predovšetkým po-
nížením. Vytesnením spomedzi ľudí. Lámaním charakteru, aby ani 
náhodou medzi poníženými ľuďmi nevznikla solidarita, blízkosť a 
spoločná sila vzoprieť sa. Medzi úžitkovým majetkom nemajú čo 
robiť vyššie city. Zmysel pre krásu. Nebodaj láska. Všetko má plniť 
iba dané funkcie: oberať bavlnu a poslúchať pána. Vedomie spo-
lupatričnosti je cit určený vyšších kastám. A predsa aj tu sa nájde 
krása a cit. Dievča, sotva dospelá Eliza,  zneužívaná a trýznená 
chlípnym pološialeným plantážnikom. V chatrných handrách, s 
chrbtom rozmláteným od biča, zapletá kukuričné šúpolie a vyrába 
bábiky. Rozostaví si ich na poli a spieva si. Tento obraz vznešenosti 
nepokoreného ľudského ducha ma dojal.  

Solomonovi Northupovi sa podarí po dvanástich rokoch otroc-
tva dokázať, že je slobodným človekom. Film je nakrútený podľa 
skutočného príbehu. Presne to sa v roku 1841 prihodilo Američa-
novi Solomonovi Northupovi (Chiwetel Ejiofor).

Solomon sa vráti domov na Sever a napíše o svojom krutom 
osude knihu. Chodí po Amerike a zobúdza v ľuďoch svedomie. 
Sloboda nesmie byť iba pre niekoho, sloboda je nedeliteľná! Všetci, 
ktorí sme sa na tento svet narodili, máme na ňu právo. Film režiséra 
Steva McQueena oceňujú kritici aj diváci.

Ale sloboda ani dnes nie je samozrejmá. Otroctvo má mnohé 
podoby. Možno by bolo dobré premietnuť niektoré z nich vyfin-
teným dámam v krinolínach a pánom vo frakoch, keď budú na 
fašiangových báloch tancovať valčík a mať dobrý pocit, že výťažok 
z bálu pôjde na charitu. Pošepnúť im, že niekde tam (tu) neďaleko 
žije zberač železného šrotu a tiež by rád okúsil ten slastný pocit 
slobody...  

Gabriela Rothmayerová

Zákostolníci sú aj tam,  
kde kostol nemajú
Nedávno sa mi stala zvláštna vec. Bolo nedeľné ráno a ja som 
zistil, že naozaj nevyhnutne musím ísť vysypať smeti.  
Kontajner na ne mám pri plote. Vo chvíli, keď som sa netoxic-
ký odpad chystal umiestniť práve tam, spoza plota od kostola 
priletela fľaša borovičky. Prázdna. Keby tak plná, to by bolo 
iné, ale takto? To človeka akurát tak naštve. Ešteže ma trafila 
len do ramena. Okamžite mi bolo jasné, kto je páchateľ.  
Ako tu hovoria - zákostolníci. Zrejme už mali za sebou 
mimooltárne prijímanie.
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Skôr alebo úplne spokojných  
s bývaním v Petržalke je 94 %  
obyvateľov. Tento údaj patrí k 
najvýraznejším výstupom priesku-
mu verejnej mienky, ktorý urobila 
petržalská samospráva koncom 
minulého roku. Jeho cieľom bolo 
zistiť názory Petržalčanov na 
niektoré oblasti života či rozvoja, 
ale aj celkové nálady spojené so 
súčasným stavom v mestskej časti. 
Išlo predovšetkým o oblasť dopra-
vy a parkovania, životného prostre-
dia, sociálnych služieb,  
ale aj kultúry a športu.

Petržalka – dobré miesto pre život  

„Výsledky prieskumu sú povzbu- 
dzujúce a sú pre mňa signálom, 
že to, čo robíme, robíme dobre, 
pretože aj samospráva má svoj 
podiel na tom, ako sa obyvate-
lia vo svojom meste cítia,“ po-
vedal v tejto súvislosti starosta 
Vladimír Bajan. Dodal, že je to aj 
záväzok do budúcnosti pre sta-
rostu či poslancov, aby uskutoč-
nili také projekty a  rozhodnutia, 
ktoré skvalitňujú život v Petržal-
ke. „Vždy je čo zlepšovať a  som 
rád, že sme s našimi obyvateľmi 
takmer na jednej vlnovej dĺžke,“ 
povedal starosta.

Najväčšie pozitívum -  
dostupnosť

Základný súbor na prieskum 
tvorili obyvatelia s trvalým po-
bytom v Petržalke vo veku od 18 
do 80 rokov a bol realizovaný na 
vzorke 1 001 obyvateľov. Oproti 
vyjadreniu spokojnosti, len nece-
lých 6 % je s bývaním v Petržalke 
skôr alebo úplne nespokojných. 
Viac ako 80 % obyvateľov tu plá-
nuje pritom aj ostať. Najväčším 
pozitívom bývania v Petržalke je 
dostupnosť do mesta, a to podľa 
takmer 55 % obyvateľov. Zeleň, 
blízkosť prírody či jazero Veľký 
Draždiak vníma ako pozitívum 
30 % obyvateľov. Infraštruktúru 
spolu s občianskou vybavenos-
ťou považuje za najväčšie pozi-
tívum takmer 19 % obyvateľov. 
Pre 14 % z nich sú najväčším po-
zitívom obchodné centrá. 

Takmer tri štvrtiny obyvate-
ľov s trvalým pobytom v Petr-

žalke (viac ako 73 %) vníma ako 
najviac potrebné riešiť v oblasti 
dopravy parkovanie a nové par-
kovacie kapacity. 

Pre takmer tretinu (viac ako 
28 %) je potrebné najviac rie-
šiť rozšírenie a modernizáciu 
MHD a pre 20 % je to sieť cyk-
lotrás. „Neprekvapuje nás to, 
skôr presviedča o tom, aby sme 
s prípravou novej parkovacej 
politiky neotáľali. Je to aj signál 
pre predstaviteľov mesta, nie-
len mestskej časti. Nebude to 
však jednoduché, pretože nej- 
de len o reguláciu jestvujúceho 
parkovania, ale aj o budova-
nie nových kapacít, pričom pre 
Petržalku sú jediným riešením 
garážové domy a ako vieme, ich 
budovanie sa často stretáva aj s 
nespokojnosťou,“ komentuje vý-
sledky prieskumu V. Bajan. Do-
dáva, že Petržalčania očakáva-
jú a podporujú aj kroky mesta 
vedúce k realizácii električky v 
Petržalke, sprevádzané zrelou, 
kompetentnou a vyváženou 
diskusiou o všetkých súvislos-
tiach. 

V oblasti cyklodopravy Pe-
tržalka zabezpečuje spraco-
vanie Štúdie rozvoja cyklis-
tickej dopravy v Petržalke. Jej 
cieľom je navrhnúť nové rie-
šenia, odľahčiť preťaženú do-
pravnú infraštruktúru, znižo-
vať, alebo udržať nároky na 
parkovanie, ale aj podporovať 
alternatívny spôsob prepravy 
do zamestnania a voľnočaso-
vých aktivít.

Zachovanie lužných lesov
Zachovať prírodný ráz zele-

ných plôch a lužných lesov je 
potrebné podľa 55 % obyvateľov 
s trvalým pobytom v Petržal-
ke. Budovanie nových parkov  
s výsadbou, osadením lavičiek a 
ďalších prvkov podporuje 44 %. 
Viac ako 19 % považuje za naj-
viac potrebné osadenie smet-
ných košov. Viac ako 9 % je spo-
kojných so súčasným stavom.

Samospráva trvá na tom, aby 
lužné lesy ostali lužnými les-
mi, aby tam mohla existovať 
aj vzácna fauna a flóra, o kto-
rej mnohí ani nevedia. „Rov-
nako dôležité je upravovať aj 
ďalšie vnútrosídliskové lokality 
tak, aby slúžili ľuďom – preto 
po Vlasteneckom námestí priš-
lo na rad Ovsišťské, preto chys-
táme revitalizáciu Námestia 
hraničiarov, ale aj niektorých 
menších plôch - vnútrosídlis-
kových blokov. A som rád, že 
to všetko v spolupráci s obyva-
teľmi – oni najlepšie vedia, čo  
v najbližšom okolí chcú a po-
trebujú,“ dodáva Bajan.

Aj v oblasti športu získala sa-
mospráva od obyvateľov klad-
nú spätnú väzbu na to, čo robí. 
Takmer 50 % opýtaných pova-
žuje za najviac potrebné riešiť 
plaváreň, zimný štadión a špor-
tové haly a viac ako 30 % chce 
prioritne riešiť vonkajšie špor-
toviská, voľnočasové areály pre 
mládež. Zhruba 25 % považuje 
za prioritné riešiť detské ihris-
ká. „Aj tu môžeme byť čiastoč-

ne spokojní – súkromný investor 
postavil a dal do užívania hoke-
jový štadión v Ovsišti. My chce-
me už v prvom štvrťroku začať 
s realizáciou prvej petržalskej 
plavárne. Postupne revitalizuje-
me športoviská pre mládež – vy-
novených a sfunkčnených je už 
šesť z nich v rôznych častiach Pe-
tržalky a v tomto roku k nim pri-
budnú ďalšie. Nezabúdame ani 
na detské ihriská, aj keď nebu-
dujeme nové, ale tie čo máme, si 
vyžadujú pravidelné opravy,“ ko-
mentuje starosta.

Zaujímavý výsledok zazna-
menal prieskum v oblasti po-
skytovaných sociálnych služieb. 
Takmer polovica obyvateľov Pe-
tržalky je spokojná so súčasným 
stavom (takmer 48 %). Treti-
na (viac ako 27 %) považuje za 
potrebné riešiť výhody pre se-
niorov, 22 % si myslí, že priori-
tou by malo byť riešenie situácie 
v starostlivosti o deti zo sociál-
ne slabších rodín a 18 % pova-
žuje za prvoradé zlepšiť situáciu  
v oblasti opatrovateľskej služby. 

Vladimír Bajan: „Petržalka má 
silný sociálny program postave- 
ný na mnohých projektoch a opa- 
treniach, smerovaných práve na 
seniorov, nezabúda však ani na 
deti a sociálne slabšie rodiny.“ 

Viac koncertov a podujatí
Petržalka si však zakladá aj na 

vytváraní podmienok pre jej roz-
voj kultúry. Preto zistenie, že so 
súčasným stavom je spokojných 
viac ako 40 % Petržalčanov je 

pre samosprávu pozitívom. Na-
priek tomu sa riadi aj požiadav-
kami na zlepšenie. Viac koncer- 
tov a podujatí mimo domov kul- 
túry by ocenilo takmer 30 % 
opýtaných, 21 % by si vedelo 
predstaviť viac druhov progra-
mov v kultúrnych domoch, 14 % 
by uvítalo rozšírenie pobočiek 
miestnej knižnice a takmer 
10 % by obmenilo a obohatilo 
program Dní Petržalky. „Vla-
ni sme investovali do rekon-
štrukcie domov kultúry a bu-
deme tak robiť i v tomto roku. 
Obohatili sme aj program o no-
vé tituly, napríklad Petržalská 
baretka, Petržalská svadba či 
Petržalské reflexie. Veľkou no-
vinkou je stála divadelná scéna 
dvoch známych a populárnych 
hercov Svetozára Malachovské-
ho a René Štúra, ktorí Petržal-
čanom ponúkajú prepracovanú 
hru OOOPS! Workshop. V sep-
tembri sme otvorili novú poboč-
ku Miestnej knižnice Petržalka 
pre deti a mládež v priestoroch 
ZŠ Dudova 2.“ 

Rozhodnúť – a niesť za to 
zodpovednosť

Inšpiratívna je odpoveď na 
otázku, akú by chceli mať Pe-
tržalku jej obyvatelia v bu-
dúcnosti – takmer 70 % ju vi-
dí ako plnohodnotnú mestskú 
časť (mesto) so všetkými funk-
ciami a infraštruktúrou, kto-
ré k tomu patria (doprava, ob-
chod, služby), s príležitosťami 
pre prácu, kultúru, šport i voľ-
ný čas. „Aj toto chápem ako 
zadanie naďalej zlepšovať vy-
bavenosť a infraštruktúru Pe-
tržalky po všetkých stránkach, 
ktoré má dobré miesto na život 
spĺňať. Nie vždy je to jednodu-
ché, pretože to znamená prijí-
mať aj nepopulárne rozhodnu-
tia a vedieť sa popasovať napr. 
aj s rozporom skupinového a ve-
rejného záujmu. Chce to vedieť 
v istej chvíli rozhodnúť a niesť 
za svoje rozhodnutie zodpoved-
nosť. Ak sa však vieme pozrieť 
do budúcnosti, ak nechceme byť 
terčom posmechu budúcich ge-
nerácií, ak sa chceme správať 
zodpovedne a koncepčne k úze-
miu, prírode, ľuďom, nemôže-
me si nevšímať pokrok, potre-
by a požiadavky, ktoré neustále 
rastú, ale musíme ich rešpekto-
vať a dávať do súvisu s možnos-
ťami a príležitosťami. Len vte-
dy môžeme byť úspešní,“ dodáva 
Vladimír Bajan.            (tod)

ilustračné foto: archív PN
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Muž
s ľahkou 
paličkou

S A M O S P R ÁVA

Do súťaže sa zapojili aj žiaci zo 
ZŠ Pankúchova 4, pod vede-

ním učiteľky Anny Čiernej. Tri sied-
macké  triedy vytvorili spolu na 
hodinách výtvarnej výchovy dve 

nástenky. Žiaci sa najprv o danej téme 
rozprávali, potom v skupinkách vytvá-
rali návrhy a nakoniec hlasovali, ktoré 
dva návrhy sa budú realizovať. Vyhrali 
interaktívne nástenky: Koleso osudu a 

Veštecké karty. Pri kolese osudu si žiak 
musí vybrať iba jedno koleso, ktorým 
bude točiť - koleso narkomana alebo 
koleso života bez drog. Na oboch ko-
lesách sú rovnaké pojmy, líšia sa len 
percentami pravdepodobnosti výsky-
tu. Pri vešteckých kartách si žiak opäť 
musí vybrať iba karty z jednej kopy: 
osud bez drog a osud s drogami. 
Obe nástenky sú nainštalované v 
respíriu školy a pedagógovia spolu 
so žiakmi ich využívajú na hodinách 
etickej výchovy, biológie, v rámci 
triednických hodín. Učitelia so žiakmi 

Najlepšia protidrogová nástenka
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky 
pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám 
vyhlásil celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných 
škôl s názvom Najlepšia protidrogová nástenka. 

upozorníme. Ale deti môžu 
prihlásiť aj rodičia, ak majú 
pochybnosti, či nástup do ško-
ly zvládnu. Inak testy školskej 
zrelosti v CPPPaP robíme aj na 
odporúčanie lekára, logopé-
da a učiteľky materskej školy. 
Vyšetrenie je zamerané na prí-
pravu na písanie – motoriku, 
prípravu na čítanie, pravo-ľavú 
orientáciu, sluchové a zrakové 
rozlišovanie. Ďalej na prípravu 
na matematiku – práca s pred-
metmi, priestorovú orientáciu, 
počítanie predmetov skutoč-
ných a nakreslených a pod. Sú-
stredíme sa aj na pozorovaciu 
schopnosť, kritické pozorova-
nie, koncentráciu a výdrž po-

zornosti, pamäť, chápanie reči 
a podobne. Test je dostatočne 
komplexný, aby zachytil všet-
ky podstatné veci, ktoré má 
dieťa vedieť. Rodičia, ktorých 
deti absolvujú toto vyšetrenie 
dostanú vysvetlenie výsledkov 
testov a aj zhodnotenie.

Ako vnímajú rodičia odporú-
čanie počkať s prvou triedou? 
Nemajú pocit, že ich dieťa je 
menej šikovné ako jeho roves-
níci?

 Skúsenosti máme rôzne... 
Sú rodičia, ktorí si dajú po-
radiť a prijmú argumenty a 
sú takí, ktorí ich neprijmú. 
Treba si uvedomiť, že naše 
stanovisko má len odporúča-
cí charakter, rozhodnutie má 
vždy v rukách rodič. Odklad 
školskej dochádzky z práv-
neho hľadiska robí riaditeľ 
školy, kde je dieťa prihláse-
né. Naše pracovisko dáva len 
odporúčanie. Je veľmi dô-
ležité povedať, že v testoch 
školskej zrelosti neskúmame 
intelekt dieťaťa. Snažíme sa 
rodičom vysvetliť, že deti do-
zrievajú v rozmedzí medzi 
6 - 7 rokom, a to je u každé-
ho individuálne. Rodičia aj 
príbuzní si musia uvedomiť, 
že prípadné neúspechy v tes-
toch nekomentujeme slova-
mi - zaostalý, neschopný či 
hlúpy. Neporovnávame deti 
medzi sebou, lebo každé je 
individualita. Zrelosť sa ne-
rovná rozumové schopnosti. 
Aj nadpriemerne inteligentné 
dieťa môže byť nezrelé.

Ako je to štatisticky s odkla-
dom školskej dochádzky? Stú-
pa počet takýchto detí?

 Podľa našich skúseností 
o vyšetrenie školskej dochádz-

nás aj to, ako drží ceruzu a či 
ruka pri práci nie je kŕčovitá... 
Zisťujeme, či dieťa nepotrebuje 
navštevovať logopéda. Cvičenia 
robíme už v decembri práve 
preto, aby sme mali dosť času 
upozorniť na nedostatky rodiča 
aj učiteľku v materskej škole. 
Ich výsledky sú však orientačné 
a nehovoria ešte o školskej zre-
losti. Testy školskej zrelosti ro-
bíme priamo v našom CPPPaP, 
ale až od polovice marca. 

Robia testy školskej zrelosti 
všetci predškoláci?

 Na testy zrelosti k nám pri-
chádzajú deti rodičov, ktorých 
na túto možnosť po depistáži 

Čo-to však už rodičom na-
značili testy, ktoré v ma-

terských školách koncom roka 
urobilo Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie (CPPPaP), ktoré sídli 
na Hrobákovej ulici. Špeciálnej 
pedagogičky PaedDr. Márie 
Koščovej sme sa pýtali, čo v 
prípade, ak sa rodičia dozvedia, 
že by ich dieťa malo s nástupom 
do školy ešte rok počkať

 V materských školách robí-
me počas decembra tzv. depis-
táž, zameranú hlavne na reč a 
grafomotoriku. Overujeme, či 
pri práci jednoznačne používa 
pravú alebo ľavú ruku. Zaujíma 

Aj nadpriemerne 
inteligentné dieťa 
môže byť nezrelé 

ky žiada stále viac rodičov. 
Odkladov však nepribúda, je 
ich stále primerane. Napríklad 
v minulom a predminulom 
roku sme vyšetrili asi 220 detí 
v 24 skupinách a odklad sme 
navrhli v 85 prípadoch.

Čo v prípade, že napriek od-
porúčaniu odložiť školskú 
dochádzku, sa rodič rozhod-
ne, že dieťa do prvej triedy 
nastúpi? 

 Je veľmi dôležité si uvedomiť, 
akej veľkej psychickej záťaži 
dieťa vystavujeme, ak nastúpi 
do školy nezrelé. Problémy, 
ktoré s tým môžu súvisieť, sa 
s ním potom ťahajú aj niekoľ-
ko rokov. Máme skúsenosti, že 
sme museli dieťa dokonca vrá-
tiť naspäť do škôlky, a to je veľ-
mi traumatizujúci zážitok. Ale 
aj keď ostane v škole, je to často 
so slzami. Neužije si úspech 
a pochvalu, čo je veľmi demo-
tivujúce.

Aké majú predškoláci s odlo-
ženou dochádzkou možnosti? 
Nebudú sa v škôlke nudiť?

 Materské školy majú pri-
pravené rôzne programy, kto-
ré pomáhajú deťom s odlože-

Začiatkom februára 
petržalskí predškoláci 
absolvujú zápis. Počas 
neho si školy budúcich 
prváčikov testujú, 
či sú na prvú triedu 
pripravení. 
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Bolo krásne, svietilo slnieč-
ko, a tak sme stretávali Petr-
žalčanov na bicykli aj pešo. 

Možno si poviete, že v tej-
to časti Petržalky nie je nič 
ani krásne, ani pozoruhod-
né. Opak je však pravda. Ve-
deli ste napríklad, že práve 
na Kopčianskej máme drá-
hu pre motokáry? A to sem 
chodia ľudia nielen z nášho 
mesta, lebo toto motokárové 
centrum má skutočne veľmi 
dobrú povesť. Napokon si 
o tom môžete prečítať aj 
v našich novinách. 

Potešilo nás, že altánok 
pred odbočkou k Vojenské-

mu cintorínu svietil čistotou, 
odpadky boli v košoch, infor-
mačné cedule (na rozdiel od 
tých napr. pri železničnej sta-
nici...) sú nepoškodené, ne-
pomaľované. Posledný úsek 
trasy do Kittsee bol však už 
takmer ľudoprázdny, väčšina 
ľudí, ktorých sme na trase 
stretli, odbočila do histórie. 
Teda k vzorne udržiavanému 
Vojenskému cintorínu, kde 
sú pochovaní vojaci ešte z pr-
vej svetovej vojny a k bunkru 
BS–8, ktorý nám zase pripo-
mína druhú svetovú vojnu. 
Od našej poslednej návštevy 
tam pribudli ďalšie historické 

V našej redakcii vznikol 
nápad spoznať Petržal-

ku po vlastných, nájsť pre 
seba, ale aj pre vás miesta, 
o ktorých sme možno dote-
raz netušili, ktoré stojí za to 
ich spoznať. Vyzvali sme aj 
starostu Vladimíra Bajana. 
Boli sme zvedaví, či „svoju“ 
mestskú časť naozaj pozná, 
či bude ochotný prejsť ju 
krížom-krážom s nami peši. 
Bol. 

Vytýčili sme si úvodné 
dve turistické trasy a vyštar-
tovali sme.  Naša prvá cesta 
viedla od železničnej stani-
ce po cyklotrase do Kittsee. 

Turistika v Petržalke

Ak máte tip na ďalšiu turistickú vychádzku po Petržalke, ozvi-
te sa nám do redakcie. Radi spoznáme, kam radi chodievate 
vy. A - ak máte chuť sa k nám pripojiť, dajte o sebe vedieť!

My Petržalčania síce vieme svoje, ale 
mnohí ešte stále o našom sídlisku hovoria 
ako o betónovej džungli. Máloktorá časť 
Bratislavy má však toľko zaujímavých 
zákutí ako práve Petržalka. Neveríte?

Hneď za plotom dostihovej 
dráhy, kúsok od cesty, je les. 
S krásnou alejou, lavičkami, 
udržiavanými cestičkami. Do-
viedli nás až ku kaplnke, po-
stavenej zrejme v roku 1822, 
ktorú dostala Bratislava ako 
dar od rakúskej rodiny. Nájde-
me v nej aj maďarský nápis, 
ďalší dôkaz toho, že Petržalka 
bola vždy multinárodnostným 
územím. Je zaujímavé, že hoci 
kaplnka nemá žiadneho ofi ci-
álneho majiteľa, evidentne sa 
o ňu veriaci starajú. Svedčí o 
tom pomerne nová strecha aj 
horiaca sviečka, kvety a metla 
s lopatkou.

artefakty ako napr. vojenská 
„kúpeľňa“, okolie bolo zase 
o čosi čistejšie. Združenie 
Zachráňme petržalské bun-
kre (a najmä jeho zakladateľ 
Miro Košírer) rozhodne ne-
zaspalo na vavrínoch. 

Kým prvá turistická sobo-
ta patrila najmä poznávaniu, 
druhá bola viac o prírode. Od 
Technopolu sme sa vybrali 
smerom k dostihovej dráhe. 
Na Hrobákovej pred budo-
vou polície sme si uprostred 
trávnika všimli príjemné 
zákutie s kameňmi, štrkom 
a lavičkami. Vybudovala ho 
petržalská fi rma SWISS RE 
pri príležitosti svojho jubilea, 
čo dokladuje aj nápis v kame-
ni. Pekný príklad, ako pod-
nikatelia môžu skrášliť svoje 
okolie.   

Obišli sme teda dostihovú 
dráhu a pokračovali k Ma-
lému Draždiaku, kde sme 
našli dve verejné ohniská. 
Predpoludním si síce pri nich 
nikto nič neopekal, ale popol 
nasvedčoval, že tam možno 
celkom nedávno niekto strá-
vil s priateľmi príjemné chví-
le. Údajne by tam mal žiť aj 
vzácny druh korytnačky, ale 
tú sme, žiaľ, nestretli.

No a potom sme prešli 
k Veľkému Draždiaku a okolo 
hladiny, ktorú sme v hmle viac 
tušili, ako videli, vrátili sme sa 
popri Chorvátskom ramene 
k Technopolu. Aj sme  po-
škuľovali, či nezbadáme bob-
ra, ale evidentne bol niekde 
zalezený. Ani sme sa mu ne-
čudovali... Domov sme prišli 
spokojní, že sme urobili niečo 
pre svoje zdravie, ale aj z opä-
tovného zistenia, že Petržalka 
má čo ponúknuť a je to dobré 
miesto pre život.

Silvia Vnenková
foto: archív PN 

diskutujú o dvoch rôznych životných 
štýloch: o živote s drogami a živote bez 
drog. Rozprávajú sa o tom, prečo sa s 
osudom narkomana spájajú pojmy – 
veštecké karty – ako väzenie, samota, 
falošné priateľstvo či neukončené 
vzdelanie a s osudom bez drog zase 
pojmy – veštecké karty – vzdelanie, ka-
marátstvo, láska, cestovanie, rodina… 
Žiakom sa nástenky veľmi páčia, aj sa 
pri nich zabavia, aj sa niečo nového 
naučia. Jan Amos  Komenský by bol 
určite spokojný!

text a foto: Alena Kopřivová

nou školskou dochádzkou. 
Ďalšia možnosť je nástup do 
prípravného ročníka, hlavne 
ak dieťa potrebuje špeciálnu 
stimuláciu, napr. reč a po-
dobne (petržalským školám, 
ktoré otvárajú prípravné roč-
níky, sa budeme venovať v bu-
dúcom čísle, pozn. redakcie). 
A či sa dieťa nebude nudiť zá-
visí aj od rodičov a ich prístu-
pu a zainteresovanosti. Mô-
žu s ním napríklad u nás 
v CPPPaP absolvovať stimu-
lačný program. Ide o prácu v 
malej skupine detí a cvičenia 
sú zamerané na reč, pomeno-
vanie predmetov a obrázkov, 
farby, tvary kreslenie, počíta-
nie, rozlišovanie – rovnaké a 
rôzne, motorika atď. Riadime 
sa tým, na čo sa treba podľa 
výsledkov vyšetrenia u dieťa-
ťa sústrediť. Zároveň v CPP-
PaP pracujeme počítačovým 
programom DysCom, ktorý 
je určený na individuálnu 
prácu s dieťaťom.

Možnosti sú teda rôzne. Dôle-
žité je, aby rodičia mali pozi-
tívny prístup, lebo rovnako to 
bude prežívať ich dieťa. Mali 
by si nechať poradiť od uči-
teľky v materskej škole aj od 
našich pracovníkov v CPPPaP, 
pretože všetci máme spoločný 
cieľ – spokojný a úspešný prvá-
čik. A, najmä, mali by sa s die-
ťaťom veľa rozprávať, kresliť, 
hrať sa, čítať mu rozprávky a 
rozprávať sa o nich, zaujímať 
sa o záujmy dieťaťa. A to bez 
ohľadu na to, či do prvej triedy 
nastúpi už v tomto, alebo až 
budúcom roku. Nie je dôležité 
množstvo času, ktoré dieťaťu 
venujeme, ale jeho intenzita.

Michaela Dobríková
foto: Lucia Drevická
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Kalamita a jej následky

S Í D L I S K O

Keď už neupratujete, 
tak aspoň nerozhadzujte!

Je to len pár rokov dozadu, 
čo mal jeden osemposcho-

dový dom vskutku nepre-
hliadnuteľné stojisko. Nepo-
treboval kontajnery, samotné 

betónové múry tvorili obvod 
obrovskej smetnej nádoby. 
Súvislá vrstva odpadu bola 
vysoká po kolená. A ten ne-
miznúci smrad hnijúcich od-

padkov... Nemýľte sa, v tom 
dome bývali slušní, normálni 
ľudia. Ale mali smolu, ich sto-
jisko bolo tým najobľúbenej-
ším, rozumej najbližším, pre 
niekoľko okolitých domov. A 
nepomáhali ani vysvetlenia, 
ani prosby, ani hrozby. Až 
konečne pomohlo oplotenie 
a zámka. 

Od toho času je pokoj. Po-
čet kontajnerov v stojisku sa 
znížil na polovicu a počet prí-
chodov smetiarov z troch na 
dva týždenne. Čistá úspora 
pre obyvateľov spomínaného 
domu je 5-tisíc eur ročne. 

Ale aj v tomto dome býva-
jú susedia, ktorí staré zlé časy 
nezažili, alebo na ne zrejme 
zabudli. A možno netušia, že 
ak vrece s odpadom položia 
mimo kontajnera, smetiari ho 
neodvezú. Ich povinnosťou je 
iba vysypať smetné nádoby. 
Čistiť stojisko si musia užíva-
telia sami. Môžete o to však 
požiadať aj OLO, nebude to 
však zadarmo. Bude vás to ale 
stáť cca 30 eur za mimoriad-
ne naloženie a odvoz jedného 
kontajnera. Alebo môže na 
dočistenie správca najať špe-

cializovanú fi rmu, tie si väčši-
nou účtujú cenu za m2.

A keď bude vaše stojisko 
pričasto plné odpadu mimo 
kontajnerov, pribudne vám do 
stojiska ďalší kontajner. Vede-
li ste, že za jedno vysypanie 
1 100-litrového kontajnera 
platíte 16,59 eura? Tak rátajte 
– jedno vysypanie dvakrát týž-
denne krát 52 týždňov roku. 
To je viac ako 1 700 eur ročne 
len za jeden jediný kontajner. 
A koľko ich v stojisku máte a 
ako často ich je potrebné vy-
prázdňovať, závisí len od vás 
a vašich susedov. Je dobré tiež 
vedieť, že za nádoby na sklo, 
papier a plasty neplatíte. Tak-
že - čím viac separujete, tým 
viac ušetríte. (Pokus ušetriť 
nahádzaním komunálneho 
odpadu do týchto nádob vám 
však neodporúčame.)

Summa summarum - in-
kriminovaný osemposchodo-
vý dom dnes platí za odvoz 
smeti  o viac ako polovicu me-
nej ako v minulosti. Stojisko je 
upratané. Lebo v tomto dome 
žijú dobrí duchovia. Zametajú 
rozsypané smeti, premiestňu-
jú odpadové vrecia z preplne-
ných kontajnerov do prázd-
nejších. Dokonca vytiahnu 
škatuľu od vášho nového 
televízora, ktorá zaplnila pol 
kontajnera a poskladanú ju 
dajú medzi papier, kde patrí. 
Možno ste to netušili, možno 
vás to nezaujímalo. A  možno 
je načase pripojiť sa k dobrým 
duchom vášho domu. Byť 
dobrým susedom. Sú to vaše 
peniaze, tak ich nehádžte „do 
smetí“.

Michaela Dobríková
foto: Lucia Drevická

Parkovisko 
na Macharovej 
bude voľné
Petržalskej samospráve 
sa po mnohých mesia-
coch vyjednávania po-
darilo dohodnúť so spo-
ločnosťou Car Towing, 
s. r. o., predčasné skon-
čenie nájmu pozemku na 
Macharovej ulici, ktorý 
spoločnosť využíva pre 
odťahovú službu. Nevý-
hodná nájomná zmluva z 
roku 2009, ktorú uzavrelo 
bývalé vedenie Petržalky, 
mala skončiť až v júni. 
Podmienky v nej boli na-
stavené tak, že výpoveď 
zo strany mestskej časti 
prakticky neprichádzala 
do úvahy, aj  keď sa o to 
súčasné vedenie neraz 
snažilo.

Obyvateľom v okolí  Ma-
charovej  sa nepáči, že od-
ťahová služba popod  ich 
okná dováža na parkovisko 
autá, ale aj to, že na ňom 
nemôžu parkovať oni. „Lo-
kalita pritom naozaj mi-
moriadne trpí nedostatkom 
parkovacích miest, pretože 
v okolitých uliciach často 
stávajú aj autá, ktorých 
majitelia dochádzajú do 
Digital parku, Auparku či 
do Starého Mesta,“ dopĺňa 
ponosy obyvateľov staros-
ta Petržalky Vladimír  Bajan.  
Zmluva, uzatvorená ešte 
v roku 2009, však bola po-
stavená tak, že sa dala len 
ťažko vypovedať. Predchá-
dzajúce zastupiteľstvo síce 
schválilo zámer vybudovať 
tam osvetlené parkovisko 
pre verejnosť, ale zároveň 
neodsúhlasilo vyčlenenie 
� nancií na jeho realizáciu, a 
tak sa projekt neuskutočnil.

Napokon sa súčasnému 
vedeniu mesta podarilo 
po mnohých rokovaniach 
skončiť nájomnú zmluvu 
skôr,  k 31. marcu. Nájom-
ca má však ešte 15 dní na 
vypratanie priestoru. Je to 
dobrá správa najmä pre 
obyvateľov priľahlých ulíc, 
pretože im po piatich ro-
koch pribudne takmer 100 
parkovacích miest. 

  (tod)

Kontajnery preplnené. Do smetných nádob sa už nič nezmestí, 
a tak sa tašky s odpadom povaľujú aj na zemi vedľa nich. Ruku na 
srdce, čo vy, separujete? Stláčate kartónové obaly a plastové fľaše 
na čo najmenší objem? Alebo ste všetko napchali do jedného vre-
ca? Nuž, je to vaša vec, či ste ochotní platiť smetiarom za vynáša-
nie vzduchu namiesto odpadu. Ale buďte si istí, že lacné to nie je.

Parkovanie po novom 
mestskí poslanci neschválili

V čom nový systém parko-
vania spočíval? Obyvateľ 

s trvalým pobytom v Bratisla-
ve  by  mohol požiadať o vy-
danie rezidentskej parkovacej 
karty, za ktorú  by ročne za-

platil maximálne 30 eur. Bez 
ďalších poplatkov by tak mo-
hol parkovať vo svojej mest-
skej časti a na odstavenie auta 
v iných by dostal polovičnú 
zľavu. Za kartu pre každé ďal-

šie auto by už zaplatil 100-ná-
sobok základnej úhrady.

Nerezident by si mal za-
platiť za parkovanie v celom 
meste v spoplatnených zó-
nach do 2 eur na hodinu. 

Bratislavčan z inej mestskej 
časti by dostal na túto sumu 
polovičnú zľavu. Tá by však 
nemala platiť v zónach, ktoré 
mestská časť bude považovať 
za najlukratívnejšie a zavedie 
tam krátkodobé, maximálne 
dvojhodinové parkovanie. 

Hlavné mesto malo po troch rokoch diskusií formálne spustiť 
novú parkovaciu politiku. Bratislavskí mestskí poslanci ju však 
nakoniec neschválili. Zahlasovalo za ňu len 19 z 36 prítomných 
poslancov. 
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starostu pán Marián z Hrobá-
kovej. Je to jasný príklad, ako 
by sa to robiť malo. Našťastie, 
na Hrobákovej nie sú sami. 
Domov, ktoré si budujú vlast-
né kontajnerové stojiská, je 
čoraz viac. 

Iniciatíva vybudovať kontaj-
nerové stojisko, resp. prestre-
šiť a uzamknúť si svoje kon-
tajnery, teda musí vychádzať 
od vlastníkov bytov, ktorí si 
investíciu schvália na domovej 
schôdzi. Viacerí tak urobili, 
ale mnohí situáciu neriešia 
zrejme z viacerých dôvodov 
– nepovažujú to za svoju prio- 
ritu, nemajú na to financie, 

Majú Petržalčania  
záujem? 

„V roku 2013 sme vyriešili 
5 žiadostí na dotáciu. Z toho 
boli dve žiadosti  na zastre-
šenie a uzamknutie a tri žia-
dosti na vybudovanie nového 
kontajnerového stojiská. Tým, 
že so žiadateľmi  veľmi inten-
zívne komunikujeme a pomá-
hame pri podávaní žiadostí, 
bolo vyhovené všetkým, ktorí 
si minulý rok žiadosť podali,“ 
informovala nás Jana Jecková, 
vedúca oddelenia životného 
prostredia MÚ Petržalka.

Takže – stačí sa len rozhod-
núť, priložiť ruku k dielu, vyu-
žiť všetko, čo poskytuje miest-
ny úrad a môžeme mať okolo 
seba oveľa čistejšie.

Silvia Vnenková
foto: archív PN

K čistote prispievajú aj zamknuté kontajnerové stojiská 

V kontajnerových stojis-
kách, ktoré však nie sú 

uzamknuté, sa často „bordel“ 
z kontajnerov kumuluje okolo 
nich. Za poriadok okolo kon-
tajnerov zodpovedajú správ-
covia jednotlivých bytových 
domov, ale, ruku na srdce, 
robia to? Navyše nám „naše“ 
kontajnery zapĺňa odpadom 
každý, kto ide okolo.

Ale – aj okolo kontajnerov 
chceme mať čisto. Riešenie je 
jasné. Vybudovať si uzamknu-
té kryté kontajnerové stojiská. 
Lenže – toto nikto nikomu 
nemôže prikázať, musíme sa o 
to postarať my sami.

„My z Hrobákovej ulice sme 
si stojisko vybudovali. Trva-
lo nám to pomerne dlho, ale 
vyriešili sme to k spokojnosti 
vlastníkov bytov, lebo všet-
ci mali o to záujem. Mestská 
časť nám pomohla a pomohli 
aj vlastníci bytov. Poriadok sa 
nerobí len v byte, ale aj v dome 
a pred domom. Pokiaľ nebude 
záujem vec riešiť od bývajú-
cich, budú žiť v neporiadku 
a špine. Neporiadok tam ne-
narobil primátor ani starosta 
Petržalky. Čo tak prijať roz-
hodnutie a žiadať od správcu, 
aby vec riešil?“ 

Toto napísal do odkazov pre 

Sídlisková realita. Kontajnery na domový odpad stoja pri chodní-
koch. Zaberajú miesta na parkovanie, sú rajom pre bezdomovcov 
a hlodavce. Ak niekto poklop na kontajneri dostatočne nezatvorí, 
vtáky a vietor smeti poroznášajú po okolí. 

Ako pomáha Petržalka?
�poskytuje dotáciu z fondu rozvoja bývania vo výške max.  

60 % vynaložených nákladov až do výšky 2 656 eur 

�prispieva na uzamknutie a zastrešenie už existujúcich kontajne-
rových stojísk

�má spracovanú aj projektovú dokumentáciu, ktorú bezplatne po-
skytne záujemcom - vychádza v ústrety pri stavebnom konaní 

� informuje, motivuje, pomáha pri vybavovaní povolení

alebo sa na tom nevedia do-
hodnúť všetci vlastníci. Často 
ich odrádza aj to, že pozemky, 
na ktorých by malo budúce 
kontajnerové stojisko stáť, pa-
tria mestu. A trvá minimálne 
rok, kým od magistrátu získa-
jú povolenie na ich pozemku 
prekryté a uzamknuté stojisko 
vybudovať. 

V roku 2010 petržalský 
miestny úrad zmapoval nevy-
budované kontajnerové sto-
jiská v Petržalke. Na žiadosť 
správcu s najväčším počtom 
spravovaných bytových do-
mov v Petržalke vytypoval 
vhodné miesta pre budúce 
kontajnerové stanovištia a ná-
sledne  túto informáciu zaslali 
tomuto správcovi. Ale od toh-
to roku sa zmenilo iba veľmi 
málo. Stratil správca záujem? 

Aj Petržalské školy budú zbierať PET fľaše
Žiaci petržalských základných škôl sa zapojili už do nie-
koľkých projektov zameraných na ekológiu, separáciu 
odpadov a čistotu životného prostredia. Preto s nadše-
ním privítali celoslovenský projekt, ktorý odštartoval 
známy obchodný reťazec. Nielen opäť upozornia na 
to, aké dôležité je separovať odpad, odľahčiť životné-
mu prostrediu, ale  škola, ktorá nazbiera najviac fliaš, 
vyhrá vybudovanie multifunkčného ihriska vo svojom 
areáli.

Pravidlá sú jednoduché – odovzdať prázdne -  NEZDEFOR-
MOVANÉ  PET fľaše  prostredníctvom automatov na výkup 
vratných obalov. Potom len treba uschovať potvrdenie o ich 
odovzdaní s jedinečným identifikačným číslom. Rozhodujúcim 
kritériom na určenie výhercov bude počet odovzdaných PET 
fliaš v čase konania súťaže. 

Súdržnosť generácií
Petržalské školy, ktoré sa do súťaže zapoja, sa rozhodli podporiť 
aj seniori zo šiestich denných centier. Symbolicky tak nadvia-
žu na úspešný projekt Reťaz skúseností - most generácií, keď 
medzi generáciami vznikli pevné priateľstvá, ktoré sa udržali 
dodnes. Podporu prisľúbila aj samospráva, ktorá si pre „najlep-
šieho zberača spomedzi škôl“ pripravila hodnotnú odmenu. 
Súťaž sa koná od 17. februára do 16. marca. 

    (tod)

Mesto by však určilo len ma-
ximálne ceny, konkrétne by 
si stanovili mestské časti. Do 
systému parkovacej politiky 
sa mali najprv zapojiť len šty-
ri mestské časti – Petržalka, 
Ružinov, Staré a Nové Mesto. 
Táto téma by sa mohla dostať 
na rokovanie bratislavského 
zastupiteľsta v marci. Ak nie, 
tak parkovanie bude riešiť až 
nové zastupiteľstvo.

Čo na výsledok hlaso-
vania hovorí petržalský 
starosta Vladimír Bajan?

„Je nepochopiteľné, že celý 

projekt spoločnej parkovacej 
politiky na území Bratisla-
vy, na ktorom spolupracova-
la väčšina mestských častí, 
opäť skrachoval na úrovni 
zastupiteľstva mesta a stal 
sa predmetom politikárčenia 
poslaneckých klubov. Najväč-
šie mestské časti dlhodobo 
na príprave mestskej politiky 
parkovania spolupracujú a 
vynaložili nesmierne úsilie, 
ako aj financie na dôslednú 
prípravu na jej zavedenie. To, 
že mesto ani po troch rokoch 
nesplnomocnilo jednotlivé 
mestské časti na jej realizá-

ciu, spôsobilo, že všetky prí-
pravy vyšli navnivoč. Nerie-
šenie parkovania za celé toto 
volebné obdobie je najhoršou 
správou pre Bratislavčanov. 
Tri roky mesto  diskutovalo, 
zdá sa však, že aj táto bubli-
na napokon praskne. V Bra-
tislave sa stáva pravidlom, 
že väčšie aj menšie projekty, 
ktoré by mali mestu aj jeho 
obyvateľom pomôcť, sa stáva-
jú len marketingovým nástro-
jom a ostávajú len na úrovni 
už spomínaných bublín.“ 

(sv)
foto: archív PN



16 • 7. 2. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYS Í D L I S K O / I N Z E R C I A

Opäť o psích kôpkach

Prechádzka po Petržalke v po-
sledných týždňoch vyvoláva 
dojem, akoby v nej pribudli 
psíky.  Kým v lete bolo naprí-
klad v blízkosti nášho domu 
vidieť zo päť psíkov pripomí-
najúcich snehové guľôčky, v 
súčasnosti je to už aspoň kaž-
dý tretí. Psychológovia tvrdia, 
že človek si obstaráva zvierat-
ko do domácnosti v čase krízy 
častejšie. Hľadá uňho nehu a 
lásku, ktorej sa mu nedostáva 

od svojich blízkych. Ale o tom 
azda inokedy...
S rastúcim počtom štvorno-
hých priateľov pribudlo tých, 
čo zbieranie nestráviteľných 
zvyškov jedla vypadnuvších 
spod chvostíkov ich miláčikov 
považujú za zbytočné, či do-
konca až nedôstojné! Do očí 
to priam udrelo, keď petržal-
ské chodníky a zelené plochy 
pokryl sneh. Áno, je to už pes-
nička obohraná, o to viac by 

svoju čižmičku položilo do 
ešte teplej kopy. V tej chvíli sa 
mama otočila a zrevala...
O jej počínaní by tiež vedeli 
psychológovia povedať svo-
je. Nám ostáva len rozmýšľať 
o zmätku, ktorý svojím kri-
kom vyvolala v malej hlávke. 
Škodoradostnejší azda ľutujú, 
že dievčatko zabrzdilo včas. 
Možno by sa jeho mama na-
budúce venovala viac tomu, 
kvôli čomu sa vlastne so psom 
a dieťaťom vybrala von.

Alena Kopřivová
foto: archív PN

človek očakával, že to sústavné 
pripomínanie psičkárov otrá-
vi, zvlášť, keď to budú robiť aj 
mestskí policajti, ktorí okrem 
dohovárania môžu použiť aj 
pokutový blok...
Zdvihnutie kôpky do mikro-
ténového vrecúška možno asi 
ťažko očakávať od chichotajú-
cich sa slečien sprevádzaných 
krásnou kóliou. Aj od trid-
siatnika, ktorý sa s mobilom 
postaví do brány a čaká, až 
sa jeho strašidelne vyzerajúci 
pes hojne vyprázdni (často do 
predzáhradky, o ktorú sa stará 

suseda). Milosrdné odpuste-
nie za priestupok očakáva vari 
aj starček, za ktorým sa slima-
čím tempom vlečie jeho vyše 
desaťročná sučka. Ľahostaj-
nosť sa dá však ťažko očakávať 
od žien s detičkami. Ukážkový 
prípad sa nedávno odohral 
v stromovej aleji vedúcej na 
Vlastenecké námestie. Kráča-
la ňou telefonujúca matka, za 
ňou asi dvojročná dcéra a ako 
tretí v poradí vlčiak. Odrazu sa 
zastavil a nahrbil. Na trávniku 
sa ocitlo pár šúľkov. Dievčatko 
sa k psovi rozbehlo a už-už 

  Poznámka
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HLADÁME SPRÁVCU ESHOPU:
Polovníka, záhradníka, ktorý je zapálený do polovníctva, ci záhrad-
nej techniky a má záujem pracovat z domu. Ponúkame správu eshopu  
a hodnotenie od Vašich vlastných výkonov. Firma s 22 ročnou tradíciou 
ponúka stabilnú prácu, dobré ohodnotenie, 
mladý team ľudí okolo Vás. Požadujeme dokonalú 
znalosť nemeckého jazyka, dobrú orientáciu 
na internete, maximálnu 
spoľahlivosť a zmysel pre detail. 
Veľkou výhodou je bydlisko 
v blízkosti Rakúska, ci v Rakúsku. 

Životopisy posielate na igor@boledovic.sk

 prijíma 
nových pacientov

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE  

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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Klubové priestory  boli 
otvorené 4. februára 

2004 a odvtedy mali o klien-
telu postarané, keďže na síd-
lisku nefungovali iné služby 
pre deti a mládež. Tím Ulity 
sa časom zmenil, rovnako 
ako aj  sídlisko. Postupne 
komunitné centrum zača-
lo ponúkať aj aktivity pre 

mladšie deti, venovať sa viac 
vzdelávaniu a tomu, aby sa 
deťom lepšie darilo v škole. 
Od roku 2010 pracovný tím 
centra venoval stále viac úsi-
lia aj zmenám vo verejnom 
priestore sídliska, lebo prá-
ve tieto (ako napríklad nové 
ihrisko) môžu mať vplyv na 
kvalitu života jeho obyva-

Komunitné centrum na sídlisku Kopčany oslavuje už svoje 
10. narodeniny. Keď jeho pracovníci prišli na sídlisko prvý-
krát, zisťovali, čo by mladí ľudia potrebovali a ako by mal klub 
pre nich vyzerať. 

teľov. Zoznam ľudí a orga-
nizácií, ktorí Ulite pomáha-
jú, by bol na tomto mieste 
príliš dlhý. Za podporu sme 
veľmi vďační, lebo vďaka nej 
môže program Komunitné 
centrum Kopčany fungovať 
ďalej. Držte nám palce do 
ďalších rokov. 

Tím Ulity

 Vy sa pýtate – my odpovedáme

V minulom čísle PN sme reagovali na otázku čitateľa Petra 
Herku, ktorý sa pýtal na skládku zeminy pri spojnici Jantá-
rovej cesty, Rusovskej cesty a Námestia hraničiarov. Ako sme 
písali, nejde o ďalšie zahusťovanie, ako sa náš čitateľ obával, 
ale o stavbu električkovej  trate.  Podrobnejšie informácie 
sme dostali od generálneho riaditeľa a predsedu predstaven-
stva spoločnosti METRO Bratislava Petra Ivana.  

 Skládka vzniká navážaním 
odťaženého materiálu z cest-
ného násypu vedľa bývalého 
štadióna Artmedie, ktorý bude 
nahradený premostením. Ze-
mina je tu uložená dočasne 
a bude postupne použitá do 
konštrukcie koľajového spod-
ku v úseku od križovatky Jan-

tárová cesta – Bosákova ul. 
po križovatku Jantárová cesta 
- s pokračovaním na Rusovskú 
cestu. Predpokladaný termín 
zlikvidovania dočasnej skládky 
je jún 2014 po tom, čo budú 
zrealizované všetky nutné pre-
kládky inžinierskych sietí v tra-
se stavby.

Ako sa zamestná dnešný absolvent 
vysokej školy
Dnešná mladá generácia to nemá jednoduché. Hoci titul je po-
trebný a stále nevyhnutný na slušné pracovné miesto, mnoho 
čerstvých absolventov má po skončení školy veľký problém 
sa zamestnať. Prečo? Zamestnávatelia požadujú prax. Študent 
absolvuje niekoľko rokov štúdia a prax nemá. Aj napriek tomu 
existuje veľa možností, ako si zjednodušiť svoju budúcnosť.
Napríklad stážou v zahraničí. Mladý človek tam získa pracovné 
skúsenosti, zároveň si zlepší jazykové schopnosti, má príležitosť 
cestovať, získať zahraničných priateľov a iné cenné kontakty. 
Navyše zamestnávateľ vidí v takomto študentovi samostatnosť, 
odvahu a snahu urobiť niečo navyše pre seba a svoju budúc-
nosť. 

Vycestovať môžete cez rôzne organizácie. Jednou z nich je 
študentská organizácia AIESEC, ktorá vysiela študentov a absol-
ventov po celom svete už od druhej svetovej vojny. Celý proces 
zabezpečujú dobrovoľníci – študenti pre študentov. Vycestovať 
môžu vysokoškoláci a absolventi do dvoch rokov od skončenia 
štúdia.

Tí, ktorí už majú nejakú prax v odbore a ovládajú výborne 
jazyky, majú šancu sa dostať na odbornú stáž v oblasti vzdelá-
vania, marketingu, biznis manažmentu či informačných tech-
nológií. „AIESEC mi ponúkol niečo, o čom som snívala – šancu 
cestovať, zároveň nabrať profesionálne skúsenosti a možnosť 
ukázať mi smer, ktorým by som sa mala v živote uberať,“  tvrdí 
Patrícia, ktorá absolvovala odbornú stáž v Malajzii.

Ak však nemáte dostatočné skúsenosti a jazykové znalosti, 
je tu alternatíva dobrovoľníckej stáže. „Zážitok to bol úžasný, 
množstvo nových priateľov, skúseností a nezabudnuteľných 
spomienok,“ spomína si vysokoškoláčka Laura na svoju dobro-
voľnícku stáž v Portugalsku. Takáto stáž zahŕňa prácu v nezisko-
vých projektoch a v školách. Pritom pomáhate ľuďom, ktorí to 
potrebujú, či vzdelávate mládež alebo seniorov. 
Ak ste sa rozhodli vycestovať na stáž či už cez AIESEC, alebo inú 
organizáciu, je to určite plus do životopisu aj do života. Podrob-
né informácie nájdete na zahranicnestaze.sk.                       (upr)

 Vy sa pýtate – my odpovedáme

V minulom čísle PN sme reagovali na otázku čitateľa Petra 
Herku, ktorý sa pýtal na skládku zeminy pri spojnici Jantá-
rovej cesty, Rusovskej cesty a Námestia hraničiarov. Ako sme 
písali, nejde o ďalšie zahusťovanie, ako sa náš čitateľ obával, 
ale o stavbu električkovej  trate.  Podrobnejšie informácie 
sme dostali od generálneho riaditeľa a predsedu predstaven-
stva spoločnosti METRO Bratislava Petra Ivana.  

 Skládka vzniká navážaním 
odťaženého materiálu z cest-

Ulita oslavuje 
10 rokov

Zatvorené poradne
V súvislosti s prípravami volieb prezidenta Slovenskej republiky 
budú bezplatná právna poradňa a mediačná poradňa 
od 17. februára do 14. marca zatvorené.              (r)

Staň sa fanúšikom Petržalky 
a vyhraj!
Chcete vedieť, čo sa deje vo vašom 
okolí? Zaujímate sa o veci verejné? 
Máte radi kultúru, alebo chcete prísť 
darovať krv? Mestská časť Bratislava-
Petržalka poskytuje zaujímavosti aj na 
sociálnej sieti facebook, kde Petržal-
čania môžu informácie čerpať z pro� lu 
Viem byť Petržalčan.

Sociálna sieť umožňuje obojstranné in-
formovanie, obyvatelia získavajú infor-

mácie o dianí v ich mestskej časti a samo-
správa zo spätnej väzby čerpá podnety pre 
svoju ďalšiu prácu. Bene� tom pre fanúši-
kov stránky sú rôzne súťažné aktivity, ktoré 
miestna samospráva organizuje. Podobne, 
ako pani Ľubica vyhrala pre svoje deti líst-
ky na koncert Spievanky a Zahrajka, môžu 
teraz fanúšikovia Viem byť Petržalčan získať 
lístky na divadelné predstavenie humoris-
tickej dvojice Štúr – Malachovský. 

(tod)

Bezpečne do školy
Základná škola Holíčska 50 uskutočnila 
projekt zameraný na podporu dopravnej 
výchovy na I. stupni ZŠ. Nazvali ho Bezpeč-
ne do školy, bezpečne zo školy. 

Do projektu sa zapojili takmer všetci žiaci 
z I. stupňa. Praktické činnosti absolvova-

li všetky ročníky. Mladší žiaci sa viac zaoberali  
tvorivými hravými činnosťami, napr. výrobou 
dopravného pexesa pre ostatné deti, kreslili do-
pravné prostriedky, modelovali dopravné situá-
cie, cestu do školy. 

Starší žiaci pripravovali prezentácie na tému 
Moja cesta do školy, a ako pomôcku zhotovili 
súbor základných dopravných značiek. Pripravili 
tiež pre všetkých spolužiakov záložky do knihy 
s dopravnou tematikou, pripravili postery na 
tému Na čom sa ľudia vozili kedysi a na čom sa 
vozia dnes. K tejto téme deti vyrobili prekrásne 
modely rôznych dopravných prostriedkov. Naj-
krajšie modely a prezentácie sme vystavili vo 
vestibule našej školy na tému Doprava a bez-
pečnosť detí. 

(tod)
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
výber podujatí - február 2o14

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

Pokladňa DK Zrkadlový háj
—
PO-PIA 10:00-21:00  
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Web
—
www.kzp.sk
facebook.com/pages/Kulturne-
zariadenia-Petrzalky

Vstupenky na uvedené podujatia sú v predaji v pokladniach KZP a v sieti ticketportal

PETER SZABADOS 
STROJ ČASU
6.02. | 19:30 | Klub Za zrkadlom

Začiatkom februára  sme pripravili 
pre fanúšikov bluegrassu a  coun-
try hudby koncert Petra Szabadosa 
spojený s  krstom jeho nového CD 
Stroj času. Krstným otcom bude Ro-
bert Křesťan, český spevák, uznávaný 
skladateľ, textár a básnik.
Projekt Stroj času je vizitkou 30  roč-
nej štúdie a práce Petra Szabadosa, 
hráča na unikátny hudobný nástroj 
zvaný DOBRO, alebo tiež rezofonic-
ká gitara. 
Unikátny preto, lebo bol vymyslený a 
skonštruovaný slovenským rodákom 
Jánom Dopyerom, ktorý sa odsťa-
hoval s celou rodinou do Ameriky. 
Tam si v roku 1929 dal patentovať 
gitaru s 12 palcovým hliníkovým re-
zonátorom a spolu so svojimi bratmi 
Rudolfom a Emilom založili firmu 
DOpyera BROthers – DOBRO. 
S hudobným nástrojom dobro bolo 
nahratých už množstvo albumov, 
ale nie na Slovensku. Profil vlastných 
skladieb Petra Szabadosa,  vytvore-
ných od roku 1988 až po súčasnosť, 
pod názvom Stroj času,  je na Slo-
vensku prvou lastovičkou.
V  cene vstupenky dostanete nové 
CD a deti do 15 rokov v  sprievode 
dospelého majú vstup zdarma.

HUDBA SLOV
festival hudby a slova
15.02. | 17:00-23:00 | DK Lúky

Hudba slov  - podujatie, ktorého cie-
ľom je predstaviť rôzne typy, formy 
a žánre hudby. Môžete si vychutnať 
koncerty hudobníkov ako sú: 
Andrea Bučková (spev + klavír) -  
dnes pomerne známa hudobníčka, 
absolventka VŠMU, ktorá už počas 
štúdií začala  s prvými koncertami.  

Má za sebou sólo vystúpenia, ale 
aj spoluprácu s viacerými skvelými 
hudobníkmi, ako napríklad s vio-
lončelistom Romanom Harvanom 
(Bezmocná hŕstka, SND) či harfistkou 
Máriou Kmeťkovou. 
Peter Janků - pre fanúšikov fol-
ku, známy hudobník  a  textár. Texty 
svojich melódií sa snaží vložiť do 
príbehov a prezentovať v nich svoje 
názory a postoje. Na folkovej scéne 
sa objavil v druhej polovici deväťde-
siatych rokov. Charizmatické vystu-
povanie, inteligentné texty, skvelá 
gitarová technika a interpretačná  
suverenita sú hlavnými charakteristi-
kami tohto pesničkára.
Martin Geišberg - hudobník, textár 
a spevák je predstaviteľom mladšej 
pesničkárskej generácie, ktorá už 
kombinuje tradičné akustické ná-
stroje s elektronickými „krabičkami“. 
Pesničky sú plné všetkého, čo ulaho-
dí srdcu aj duši. Hudba je charakte-
ristická jedinečnou hudobnou poe-
tikou. Poetikou, ktorá vás rozosmeje, 
rozplače, či roztancuje. Hudba, ktorá 
vo Vás nechá krásny, nezabudnuteľ-
ný zážitok.
Kryhy - zaujímavé zoskupenie akus-
tickej  kapely,  ktorej členovia majú 
radi poéziu a texty velikánov akými 
boli J. Kráľ, J. Botto, S. Chalúpka
a transformujú ich do pesničiek. 
HUDBA SLOV - výborný nápad  
a priblíženie slovenskej poézie 
pre tých, ktorým sa nechce čítať.

OOOPS! WORKSHOP
pokračujeme / súťaž 
20.02. | 19:00 | DK  Zrkadlový háj

Na Slovensku existuje tradícia hu-
moristických hereckých dvojíc typu 
Lasica a Satinský. Tá čerpá zo svojich 
českých vzorov Voskovec - Werich, 
Suchý - Šlitr a ďalší. V súčasnosti  na 
Slovensku chýba svieži humor aktív-

nych divadelných ľudí, to ale neplatí 
o  dynamickej dvojici - Štúr a Mala-
chovský. Sú si vedomí, že skeče z 
televíznych programov na plnohod-
notné divadlo nestačia, preto sa ho 
snažia obohacovať tancom, spevom 
a bohatou improvizáciou. Vzniká tak 
kabaret a estráda v dobrom slova 
zmysle, do ktorého sa snažia aktívne 
zapojiť publikum. 
V predstavení OOOPS! WORKSHOP 
figuruje autorská scénická hudba, 
ktorá živo reaguje na herecké pod-
nety a aktívne sa pracuje aj so svet-
lami, ktoré vytvárajú kontrast medzi 
čiernymi kostýmami a bielou scé-
nou. V rámci workshopu predvá-
dzajú Štúr s  Malachovským rôzne 
herecké typy -  herca muzikálového, 
silového, nesmelého,  protekčného... 
Zosmiešňujú hlavne celebritný svet 
primadon a  poukazujú aj na dra-
maturgické, herecké a režijné klišé. 
Pre diváka oddych, uvoľnenie a jed-
noznačne dobrá nálada. 
Súťaž o balíček  lístkov  na  Ooops! 
Workshop a  koncert  Vlasta Redla 
a Luboše Pospíšila 
Súťažná otázka: 
Kedy/Kde  bola premiéra predsta-
venia OOOPS! WORKSHOP?
Vyhrať môžete 2 ks na Ooops! 
Workshop (20.2.2014)  a 2 ks na 
koncert Vlasta Redl a Luboš Pospíšil 
(27.3.2014). Odpoveď  aj so svojim 
kontaktom pošlite mailom na: 
alexandra.illesova@kzp.sk. 
Dňa 17.2. vylosujeme 4 výhercov.

PRÁZDNINOVÉ HRANIE V KZP
24. - 28.02. | CC Centrum, 
DK Zrkadlový háj, DK Lúky

Počas tohtoročných jarných 
prázdnin sme pre Vaše deti v našich 
zariadeniach pripravili rôzne tvorivé,  
zábavné a športové aktivity. Príďte 
a prežite niektoré z prázdninových 
dopoludní s nami. 

−
CC Centrum | 2 €
24.,25.02. | 10:00
VTÁČIE KRÁĽOVSTVO 
keramické dielničky pre deti od 5 rokov

27.02. | 10:00
ŠPAGÁTOVÉ ORNAMENTY 
tvorivé dielničky pre deti od 5 rokov

28.02. | 10:00
JAR ZA OKNOM
tvorivé dielničky pre deti od 5 rokov

−
DK Zrkadlový háj | vstup voľný
24. - 28.02. | 10:00
DVERE DOKORÁN KU HRÁM
prázdninové dopoludnie s hrami  
a súťažami
−
DK LÚKY | 2 €/hod.
24. - 26.02. | 9:00 - 16:00
STOLNÝ TENIS PRE DETI

SENIORI  - tanec nielen
pre radosť, ale aj zdravie
26.02. | 14:00 | DK  Zrkadlový háj
27.02. | 15:00 | DK Lúky

Dávame do pozornosti seniorom, 
že v našich zariadeniach prebieha 
každý mesiac výučba základných 
krokov v spoločenskom tanci za 
bezkonkurenčné ceny! 

V DK Zrkadlový háj sa konajú kurzy 
spoločenských tancov pod odbor-
ným vedením, s názvom KROK SUN 
KROK. V DK Lúky je to tanečná ško-
la s  názvom TANEC PRE RADOSŤ 
A  ZDRAVIE pod vedením Viery Sá-
dovskej, ktorá pôsobí v  dome kultúry 
so svojou tanečnou školou od svoj-
ho vzniku (1990). Kladie dôraz najmä 
na individuálny prístup k účastníkom. 
Jej škola odchovala veľa absolven-
tov, ktorí úspešne pokračovali na 
umeleckých školách, alebo účinkujú 
v profesionálnych tanečných súbo-
roch. 
Srdečne Vás pozývame!
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Martin Kellenberger sa venuje maľbe, 
kresbe, grafike, animovanému filmu a prá- 
vom ho radia medzi najprestížnejších 
knižných ilustrátorov nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí, kde mal niekoľko úspešných výstav. V ilustráciách, maľbe aj 
grafike je vždy pečať jeho hlbokého humanizmu. Verí hodnotám ľudskej civilizácie a 
kultúry, skrášľuje nám svojou tvorbou život.. 

Očarenie 
zapriahne 
kone 

Cream, Mahavishnu orchestra 
aj Beatles a neskôr džezovými 
hráčmi ako John Coltrane, Mi-
les Davis a inými. Vtedy sa dlhé 
vlasy strihali, hudba a s tým 
spojené kultúrne vystúpenia 
nemali vždy zelenú. Vrelo Véč-
ko, mladí ľudia sa chceli baviť, 
objavovať niečo nové, ale to už 
je iný príbeh. Rozhodol som sa 
pre výtvarné umenie, dal som 
mu a dávam všetko. Ale potre-
bujem svoju dávku hry na kla-
víri a synťák. Je to pre mňa eli-
xír života.
Kto ťa pozná, ten vie, že máš 
hlboké vedomosti z hudby, z 
dejín, že kým niečo namaľuješ, 
najprv sa ti to maľuje vo vedo-
mí. Tak sa dajú čítať tvoje ob-
razy. Je to výsledok výchovy?

 Mám rád, keď má obraz 
obsah aj formu. Samozrejme, 
každá téma sa dá urobiť rôzne, 
vytváram kompozíciu obrazu, 
vzťahy, napätie, výšky a hĺbky, 
odkazy predkov, dialógy, po-
solstvá. V štruktúre maľby aj 
plochy, podmaľby, ryhovania, 
a potom z toho vyskočí koník 
alebo nejaký hrdina, čo chce, 
aby bol na svete mier. Tak vy-
myslí olympijské kruhy.
Ako má podchytiť talent die-
ťaťa dnešný zaneprázdnený 
rodič?

 Myslím si, že ľudové ško-
ly umenia sú stále na úrovni. 
Je tam kopec dobrých výtvar-
níkov a pedagógov. Treba sa 
o to zaujímať, prísť do školy. 
Deti sa tam môžu cítiť dobre, 
zmysluplne trávia čas. Učia sa 
aj pracujú, kultivujú sa. Všet-
ci získajú zmysel pre estetiku, 

kompozíciu, farbu a radosť  
z tvorivej hry a niektorí budú 
pokračovať ďalej.
Dnes čítanie časopisov a kníh 
často vymieňame za internet. 
Ale ty si ešte asi tiež vyrastal 
na detských časopisoch, do 
ktorých si neskôr kreslil...

 Mal som rád staré Slnieč-
ko, kde vychádzal Hronského 
Smelý zajko a Budkáčik a Dub-
káčik. Neskôr som ilustroval 
do obnoveného Slniečka, bo-
la to stavovská česť, dostali sa 
tam len tí najlepší ako Brunov-
ský, Cipár, Lebiš, Machaj, Kľú-
čik, Končeková a ďalší.
Tvoje krásne ilustrácie sú  
v mnohých knižkách pre deti, 
ale mne sa veľmi páči tvoja 
spolupráca so spisovateľkou 
Libušou Friedovou. Našli ste 
sa, myslím, v Zorničke. A fun-
guje to ešte aj dnes tak, že sa 
ilustrátor zoznamuje so spi-
sovateľským partnerom naj-
prv na menšej ploche?

 Nie vždy, ale aj to môže byť 
cesta k spolupráci. Pani Libuša 
má nadhľad, vie sa pohrať s 
príbehom a hlavne je dobrou 
spisovateľkou. Taký príbeh sa 
ilustruje s radosťou. Výtvarník 
má čo kresliť, postavičky, zvie-
ratká, a potom môže vzniknúť 

sa niečo po-
darí. Na plát-

no a farby si treba zarobiť, nie-
kedy aj obyčajnou ceruzkou, 
perom a tušom. 
Vyrastal si obklopený ume-
ním - tvoj otec bol významný 
slovenský maliar. Ovplyvnilo 
ťa to určite – ale zároveň ne-
odradilo. Hoci umelec nemá 
nikdy „padla“...

 Aj umelec musí vedieť rela-
xovať, otec hral s nami futbal, 
plával vo Váhu v Moravanoch 
a v Piešťanoch na známom 
kúpalisku Eva. To bolo pre 
mňa dôležité. Keď som bol u 
neho v ateliéri, to bola alchý-
mia. Voňali farby, fixky, rôz-
ne fľaštičky. Všade rozložené 
skice, kresby, ilustrácie. Uve-
domoval som si, že otec je vý-
tvarník, ale pre chlapca je to 
hlavne otec. Neskôr som po-
chopil, že je výnimočne dobrý 
kresliar, grafik a maliar, kom-
plexná kultúrna osobnosť. Ve-
del som, že ak chcem byť vý-
tvarník, musím byť iný ako 
otec, inak by to nemalo zmy-
sel. Jednoducho vyplniť svoju 
štruktúru v mozaike výtvarné-
ho sveta. Poctivo a originálne 
ako môj otec, ale svojsky.
Bol si talentované dieťa. Mal 
si už v detstve aj iné záľuby 
okrem maľovania?

 Moja stará mama a aj ma-
ma hrali výborne na klavír. Ja 
som dával prednosť futbalu a 
hokeju, hudba prišla potom. 
Vypuklo korzo. Založili sme 
kapelu Kaleráb gigant a pre-
žili sme krásne roky s muzi-
kou. Očarení skupinami ako 

Naše prvé knižky sú oby-
čajne spojené s rozprávkou.  
A s obrázkami k nim. Asi niet 
Slováka, čo by si nespomenul 
na Ľudovíta Fullu. Očaril v 
detstve aj teba?

 Fullove ilustrácie mám veľ-
mi rád, ale mám rád aj jeho 
maľby a grafiky.
Ľudovíta Fullu som nespo-
menula náhodou – ty si sa 
stal nositeľom jeho ceny za 
ilustrácie (2001). Poznali ste 
sa aj osobne?

 Nie, nemal som tú mož-
nosť, ale môj otec ho poznal 
a vážil si ho. Myslím si však, 
že každý človek trochu roz-
hľadený vo výtvarnom ume-
ní ocení jeho komplexnosť  
a originalitu.
Ľudovít Fulla má v ružom-
berskej galérii jednoduchý 
návod pre maliara. Potre-
buje podľa neho iba tri veci: 
plátno, farby – a talent. Bol 
aj „naživo“ takým vtipným 
človekom?

 To neviem, ale talent je zá-
klad. To očarenie musí trvať 
dlho, musí byť odolné proti 
nepriazni, neúspechu, nepo-
chopeniu i závisti. To očarenie 
zapriahne kone talentu a pri-
chádza práca, veľa práce. Krv, 
pot a slzy a potom radosť, keď 

atmosféra čarovnej knižky, kto-
rú si deti zapamätajú.
Tvoje výtvarné diela odomy-
kajú v ľuďoch pocity krásna. 
Aký máš ty vzťah k tvorbe, kto-
rá vzbudzuje hnus?

 Nemám rád hnus, ale samo-
zrejme, umenie pracuje s emó-
ciami, expresiou, niekedy treba 
pritvrdiť, ale stále je to umenie. 
Ak tam nie je, ostane iba hnus.
Čím si ťa získali biblické mo-
tívy, ktoré tiež často v tvorbe 
uplatňuješ?

 Biblické motívy sú súčas-
ťou výtvarného umenia, človek 
musí dozrieť a povedať to na-
novo, ak to tak cíti. Leonardo, 
Michelangelo. Rembrandt, Da-
lí. Chagall, Fulla a mnohí ďalší 
to dokázali originálne precítiť. 
My pokračujeme.
Najmä v Starom zákone je 
veľa krutosti. Vlastne aj v slo-
venských ľudových rozpráv-
kach je krutostí dosť – ale tam 
sa všetko na dobré obráti. Čo 
máš radšej?

 Pochopiteľne, aj ja túžim po 
harmónii. V rámci umeleckého 
celku treba použiť aj kakofóniu, 
deštrukciu, štylizáciu, hyper-
bolu, karikatúru, ale všetky vý-
razy pre umocnenie diela, nie 
samoúčelne, inak je to prázd-
ny rám. Dobro by malo zvíťaziť 
aj v reálnom svete. To je ťažšie 
ako dobrý koniec v rozprávke. 
Pretože je to také ťažké, aspoň v 
rozprávkach to ľudstvo chce.
A ako sa vyrovnávaš s nespra-
vodlivosťou, ba aj krutosťou  
v tom obyčajnom živote, ktorý 
musíme všetci poctivo niesť? 
Nie je pre niektorých ten kríž 
priťažký? A pomáha – aspoň 
trochu – umenie? 

 Ťažko, s niektorými vecami 
sa ani nedá vyrovnať. Ale kto 
sme, odkiaľ prichádzame a kam 
smerujeme? Umenie určite ľu-
ďom pomáha, aj umenie kríža 
a aj umenie dokázať niesť svoj 
kríž.
Želám ti veľa inšpirácie a za či-
tateľov Petržalských novín ďa-
kujem

Gabriela Rothmayerová 
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VYHLÁSENIE
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici č. 2 - 12  
v Bratislave,  ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby Polyfunkčné 
objekty DOMINO v Petržalke.

- Stavebný úrad na základe vy-
konaného štátneho stavebné-
ho dohľadu vyzval v decembri 
2013 stavebníka na zastavenie 
stavebných prác, ktoré sú reali-
zované v rozpore so stavebným 
povolením. V tejto súvislosti 
zároveň oznámil začatie kona-
nia o odstránení stavby usku-
točňovanej v rozpore so sta-
vebným povolením a zároveň 
stavebníkov vyzval, aby v ur-
čenej lehote požiadali staveb-
ný úrad o dodatočné povolenie 
stavby, predložili dôkazy o tom, 
že dodatočné povolenie nie je 
v rozpore s verejnými záujma-
mi chránenými stavebným zá-
konom. Tento postup označila 
ako zákonný aj okresná proku-
rátorka, na ktorú sa obrátili v 

danej veci obyvatelia Jasovskej 
ulice a potvrdila, že stavebný 
úrad tak konal z úradnej povin-
nosti, inak povedané, stavebný 
úrad musí preskúmať možnosť 
dodatočnej legalizácie stavby, 
či sa nám to páči alebo nie – ta-
ký je, žiaľ, zákon. 

Postup stavebného úradu 
však namietal ešte v decemb-
ri aj stavebník a podal podnet 
v mimoodvolacom konaní na 
okresný úrad, v ktorom žia-
da zrušiť konanie o odstránení 
stavby ako nezákonné a naďalej 
tvrdí, že stavba je rozostavaná  
v súlade s právoplatným staveb-
ným povolením. Konanie sa za-
čína na základe žiadosti, ktorú 
však z tohto dôvodu stavebník 
dosiaľ nepodal, takže v tom-

Vyzývame: 

- Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržal-
ka, aby bezodkladne vydal rozhodnutie o zastavení 
stavby DOMINO. 
Stavebníci nerešpektujú výzvu z decembra 2013 na 
zastavenie stavby v tej časti, ktorá je v rozpore so sta-
vebným povolením a stavajú ďalej. Stavba je podľa zis-
tení Slovenskej stavebnej inšpekcie - Inšpektorát Bra-
tislava posunutá približne o dva metre bližšie smerom 
k fasáde nášho bytového domu. Stavba je v rozpore 
s právoplatným územným rozhodnutím a stavebným 
povolením. Začatie konaní nebolo oznámené verej-
nou vyhláškou, čím bolo obyvateľom nášho bytového 
domu upreté právo byť účastníkmi konania, čo je po-
rušením stavebného zákona. 

- Nadriadené orgány 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenia územné-
ho konania a stavebného poriadku, ktorým je Okresný 
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, od-
delenie štátnej stavebnej správy, aby bez zbytočných 
prieťahov rozhodol o Podnete vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov na preskúmanie rozhodnutí o po-
volení stavby, o zmene stavby pred jej dokončením a 
o zastavení stavebných prác predbežným opatrením. 
Podnet sme podali na Okresný úrad ešte 14. októbra 
2013 a úrad ho doteraz preskúmava, t. j. 3,5 mesiaca 
od podania a doteraz nerozhodol. Vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov nebolo doručené žiadne vy-
rozumenie. 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR Bratislava, odbor štátnej stavebnej 
správy ministerstva 
na zabezpečenie vybavenia nášho podnetu, ktorý im 
bol odstúpený odborom kontroly, štátneho dozoru a 
dohľadu ministerstva v decembri 2013 a zatiaľ nám 
nebolo doručené vyrozumenie. 

- Vyzývame správne orgány, aby dodržiavali zákon-
né lehoty. 
Bratislavské mestské zastupiteľstvo prijalo 30. 1. 2014 
uznesenie k stavbe obytného súboru Domino, v kto-
rom žiada primátora, aby podnikol všetky dostupné 
kroky k dočasnému prerušeniu stavebných prác na 
stavbe polyfunkčné objekty Domino. Keďže hlavné 
mesto Bratislava je účastníkom konania k tejto stavbe, 
veríme, že primátor a mestskí poslanci budú konať v 
záujme občanov, ktorí si ich zvolili. 

Bratislava, 1. februára 2014

to prípade obyvatelia Jasovskej 
ulice zatiaľ nemohli byť prizva-
ní za účastníkov konania. Ak 
sa konanie začne, budú aj oni 
oslovení. Otázkou ostáva, pre-
čo boli vynechaní, resp. prečo 
neboli prizvaní za účastníkov  
v územnom konaní, ale to je 
skôr otázka na vtedajšieho sta-
rostu M. Ftáčnika, pretože 
územné rozhodnutie bolo vy-
dané ešte v roku 2009.

Tak samotní obyvatelia, ako 
aj stavebník sa so svojimi pod-
netmi ohľadom stavby DOMI-
NO obrátili na okresný úrad, 
ako nadriadený orgán tunaj-
šieho stavebného úradu, ktorý 
si ešte v minulom roku vyžia-
dal celý spis so všetkou doku-
mentáciou. Výsledky rozhod-
nutia nadriadeného orgánu  
v obidvoch konaniach, s kto-
rými úzko súvisí aj výzva na 
zastavenie prác, majú zásad-
ný význam pre ďalší postup 
prvostupňového stavebné-
ho úradu, ktorý musí pri roz-
hodovaní vychádzať zo spoľa-
hlivo zisteného stavu veci  
a umožniť stavebníkovi a ostat-
ným účastníkom konania, aby 
mohli zákonným spôsobom 
ochraňovať svoje práva a prá-
vom chránené záujmy. 

Nezákonným rozhodnutím 
a postupom môžu byť spôso-
bené škody, preto mestská časť 
Bratislava-Petržalka ako sta-
vebný úrad bude v konaní po-
kračovať až po rozhodnutí na-
driadeného orgánu a umožní 
všetkým účastníkom konania 
a dotknutým orgánom uplatniť 
ich zákonné práva a povinnos-
ti zaručené Ústavou Slovenskej 
republiky a príslušnými zákon-
mi. Aj preto zatiaľ mestská časť 
nemôže zákonne potvrdiť, či 
stavba je, alebo nie je v rozpo-
re so stavebným či územným 
rozhodnutím, alebo či stavebné 
povolenie bolo vydané v súlade 
s územným rozhodnutím.

foto: Miroslav Košírer 

Stavebný úrad konal z úradnej povinnosti 
Redakcia PN požiadala o stanovisko mestskú časť Petržalka. 
Do ďalšieho čísla PN sa pokúsime priniesť odpovede od všet-
kých oslovených kompetentných úradov.
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. In-
formácie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare, alebo na tele-
fónnom čísle 158, prípadne na e-
mail patranie@minv.sk. 

Popis osoby: 175 cm vysoký, stred-
nej postavy, má vysoké čelo a ovál-
nu tvár.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.

 

Popis osoby: 180 cm vysoký, chu-
dej postavy, má hnedé vlasy a mod-
ro-zelené oči. 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.
 

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

Popis osoby: nedodaný
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na zatknu-
tie pre prečin útoku na verejného 
činiteľa. 

Dezider
Blaško 
(43)
z Bratislavy 

Jozef
FRANK 
(43)
z Bratislavy  

Jozef
HAVLÍK 
(43)
z Bratislavy  

Tomáš
ČAVOJSKÝ 
(23)
z Bratislavy  

 Polícia upozorňuje 

 Krimipríbeh

Štatistické čísla sú na prvý 
pohľad suchoparným čí-

taním, ktoré navyše nie vždy 
vyjadrujú v plnej miere reali-
tu. Prirodzene, platí to aj pre 
kriminalitu. Je potešujúce, že 
na Slovensku sme vlani zaevi-
dovali „len“  89 677 trestných 
činov, čo je o 674  prípadov 
menej ako v roku 2012, ale 
nesmieme zabúdať na fakt, že 
čísla štatistiky predstavujú iba 
zistenú, nie latentnú krimina-
litu. Rozmenené na drobné, 
každý deň páchatelia trestnej 
činnosti pripísali do štatistiky 
takmer 246 deliktov – čo ho-
dina to desať trestných činov.   

Ak sa pozrieme na situáciu 
v spätnom zrkadle, uvidíme, 
že prvý rok tretieho tisícro-
čia počtom 93 053 trestných 

činov naštartoval nárast re-
gistrovanej kriminality, aby 
pred desaťročím kulminoval 
na cifre 131 244 kriminálnych 
prípadov. Od roku 2005 štatis-
tiky zaznamenávajú klesajúcu 
tendenciu ako odraz mierne 
sa zvyšujúcej aktivity našej 
polície. Vlani sme zaevidovali 
78 vrážd, o tri viac ako v roku 
2012,  čo v priemere zna-
mená, že každý necelý pia- 
ty deň prišla násilne o život 
jedna osoba. Len tak, na okraj 
– v spoločnom štáte sme 
ročne evidovali približne 98 
vrážd. Krádeže vlámaním do 
rôznych objektov (obchody, 
sklady, bankomaty, školy, byty 
atď.) sme v predchádzajú- 
com roku zaznamenali 11 167 
ráz, čo predstavuje takmer  

Kriminality vraj ubúda  31 vlámaní za jediný deň! Na 
malé Slovensko, sledované 
tisíckami ochrankárov, po-
licajtmi, kamerami a inými 
technickými prostriedkami 
celkom slušný výkon. Ur-
čite lepši ako policajné ob-
jasňovanie týchto prípadov, 
ktoré sa pohybuje niečo nad  
30 percentami. 

Každý by rád uveril, že si- 
tuácia na poli boja proti zlo-
činu sa skutočne zlepšuje.  
V takom prípade by však hlav-
nú rolu nemali dostať čísla, ale 
objektívne pocity občanov, 
ktoré sa  nateraz od štatistík, 
či sa to niekomu páči alebo 
nie, predsa len odlišujú. Na-
teraz je spokojnosť občanov 
s kriminálno-bezpečnostnou 
situáciou v našom Slovensku 
stále iba v rovine snov naiv-
ných optimistov. 

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

Zmeny v centre
Polícia upozorňuje vodi-
čov na zmeny v organizácii 
dopravy z dôvodu rekon-
štrukcie Starého mosta  
a výstavby nosného systé-
mu MHD. Od 27. 1. 2014 do 
15. 3. 2015 bude Štúrova 
ulica v úseku medzi ulicami 
Medená a Dobrovičova uza-
tvorená. Dôvodom uzávier-
ky je kompletná rekonštruk-
cia cestnej komunikácie  
a električkového pásu. V tej-
to súvislosti je opačne zjed-
nosmernená Medená ulica 
a Tallerova ulica je označená 
ako slepá cesta. Vjazd do 
oblasti, v ktorej sú uvedené 
ulice situované, je možný 
z Vajanského nábrežia. Ša-
fárikovo námestie je počas 
uzávierky Štúrovej ulice na-
ďalej prejazdné maximálne 
s bodovými obmedzeniami. 
Uzávierka Štúrovej ulice je 
riadne vyznačená prenos-
ným dopravným značením 
na všetkých príjazdových 
komunikáciách smerujúcich 
k dotknutému úseku stavby.

Opilec za volantom
Na Dolnozemskej ceste  
v smere na Most Apollo do-
jazdil na svojom vozidle Ford 
Fokus Ľubomír H. (59) z Bra-
tislavy. Dôvod nebol ukrytý 
v aute, ale vo vodičovi, ktorý 
sa policajtom nezdal už na 
prvý pohľad. Mali pravdu, 
namerali mu 1,18 mg/l alko-
holu v dychu (2,46 0/00), čo 
malo za následok pobyt za 
policajnými mrežami. V prí-
pade preukázania viny hrozí 
obvinenému trest odňatia 
slobody až na jeden rok.

 Polícia upozorňuje Viete, že...

... v roku 2013 sme v našom kraji zaznamenali 2396 
dopravných nehôd, čo je o šesť menej ako v roku 
2012 (2011/2784)? Pri týchto nehodách prišlo o ži-
vot 14 osôb (2012/26; 2011/27)), ťažko zranených 
bolo 78 (2012/110; 2011/126).

... v období od 1.1.2014 do 29.1.2014 nahlásili v na-
šom kraji krádež 69 motorových vozidiel, z toho  
v Petržalke 10 (Mlynarovičová, Haanova, Panónska, 
Jasovská 4, Sklodowskej, Gessayova, Beňadická)?  
V noci zlodeji potiahli 55 a cez deň 14 áut. Pri par-
kovaní na Jasovskej ulici zvýšte opatrnosť!Otázka pre vodiča za 50 eur – kadiaľ prejde matka s kočíkom?  

foto: (jgr)

Za volant bez alkoholu
Bratislavská polícia opätovne apeluje na vodičov, 
aby dodržiavali dopravné predpisy a jazdili zod-
povedne. Vodičom zdôrazňuje, aby pred jazdou 
či počas jazdy nepožívali alkoholické nápoje ale-
bo iné návykové látky, ktoré môžu vo zvýšenej 
miere ovplyvniť vedenie vozidla. Alkohol má vý-
razne negatívny vplyv na pozornosť vodiča a ne-
bezpečne znižuje jeho reakčnú schopnosť v prí-
pade kolízií. Jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči 
vystavujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov 
cestnej premávky riziku dopravnej nehody, ktorá 
má často aj v kombinácii s nepriaznivými pove-
ternostnými podmienkami tragické následky. 
Zároveň sa takýmto konaním vodiči, ktorí jazdia 
pod vplyvom alkoholu nad jedno promile, prí-
padne pod vplyvom inej návykovej látky, alebo 
odmietnu vyšetrenie na ich zistenie, dopúšťajú 
trestného činu ohrozenie pod vplyvom návyko-
vej látky, za ktorý im hrozí  trest odňatia slobody 
až na jeden rok.

Prevod nameraných jednotiek
Nakoľko pri dychovej skúške sú hodnoty uvá-
dzané v miligramoch etanolu na liter vydy-
chovaného vzduchu a nie každý čitateľ si to 
vie prerátať, orientačne uvádzame niektoré 
prevody na jednotky promile.

mg/l promile mg/l promile

0,05 0,10 0,54 1,13

0,14 0,29 0,64 1,33

0,15 0,31 0,77 1,60

0,24 0,50 0,87 1,81

0,34 0,71 1,07 2,23

0,44 0,92 1,25 2,60

0.47 0,98 1,44 3,00

0,48 1,00 1,60 3,33
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NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE  
V PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.Floor-Experts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 9:00 – 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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

Klasická manikúra  ........................................................................................12 €
Zdobenie ................................................................................................ZDARMA
Objednávky: Katarína • 0905 421 813

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

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

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

 22.  2. Kúpanie v termáli (Mosonmagyaróvár) doprava 10 €
 28.  2. Tropical Islands – „more“ pri Berlíne doprava 55 €, vstup 28 €
    8.  3. Kúpanie v termáli (Mosonmagyaróvár) doprava 10 €
 15.  3. Zámok v Rájci s kaméliami + pivovar Černá Hora doprava 15 €
 22.  3. Sárvár – kúpanie v termáli + prehliadka hradu doprava 18 €
 29.  3. Hustopeče – mandľové trhy + prechádzka 
  mandľovými sadmi doprava 12 €

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

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224 
!! Vypýtajte si plán výletov na celý rok 2014 – pošlem vám ho poštou !!



GENERÁLNY
PARTNER

HLAVNÍ
PARTNERI

REKLAMNÍ
PARTNERI

212.sk

hosť: Linda Ballová
diriguje: Mario De Rose
orchester opery Jihočeského divadla

13.marec Bratislava AEGON aréna NTC

J O S É
C U R A

SVETOZNÁMY TENOR

CURA PETRZ NOV 125x100  21 1 2011   1 21. 1. 2014   12:54:32

AA taxi EUR0
02 16 022

0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

  Jedna z najlepších
taxislužieb.

tNajvýhodnejšie poistenie na PZP:  0905 410 802u
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verejnosť, sedemnástich pre 
profesionálnych jazdcov a 
ešte k tomu sedem detských 
motokár s menším výkonom.  

Využívate halu na usporia-
danie významnejších prete-
kov?

 Ročne sa u nás uskutoční 
niekoľko kvalitných pretekov. 
V prvom rade sú to majstrov-
stvá Slovenska, na ktoré máme 
štatút, takisto usporiadame už 
III. ročník INDOOR KART 
CUP 2013/2014, ďalej sa u nás 

jazdia rakúske majstrovstvá a 
viaceré slovenské série. 
        
Vaša motokárová hala sa 
vyrovná viacerým európ-
skym, ale napríklad v Ra-
kúsku funguje množstvo 
ďalších hál a jazdenie na 
motokárach má dlhú tradí-
ciu. Chcete sa priblížiť na-
šim susedom?

 Pochádzam z motokárové-
ho prostredia, dlhé roky som 
sa venoval tomuto športu aj 
troška odvážnejšie na pro-

Odkedy existuje hala a za 
akým účelom ste ju posta-
vili? 

 Do prevádzky sme ju dali 
v januári 2012, nechceli sme 
vytvoriť iba miesto na zába-
vu pre ľudí, ale naším pred-
savzatím bolo im poskytnúť 
profesionálny priestor pre 
motoristický šport. Od prvo-
počiatku všetku  našu energiu 
a fi nancie sme orientovali na 
vytvorenie dôstojného stánku 
pre nadšencov motoristického 
športu. Sme radi, že sa nám to 
podarilo splniť a že sme po-
stavili niečo, čo má zmysel.  

Povedzte nám, ako je hala 
pre verejnosť využívaná a 
ako je navštevovaná? 

 V podstate prevádzka mo-
tokárovej haly okrem niekoľ-
kých najväčších sviatkov beží 
celý rok, máme otvorené kaž-
dý deň, počas pracovných dní 
od 14. do 24. h, počas víkendu 
od 10.  do 24.  hodiny.  Široká 
verejnosť má teda dostatočný 
priestor na to, aby si zajazdila 
na motokárach. Teší nás veľ-
ký záujem, znamená to teda, 
že zrejme sme vyplnili neja-
kú dieru, ktorá bola na trhu. 
Pritom záujem rastie, okrem 
bežnej laickej verejnosti za-
čína k nám chodiť čoraz viac 
nadšencov motoristického 
športu, ktorí sa mu venujú 
na profesionálnejšej úrovni. 

Vznikajú tu rôzne pretekárske 
série, v určitých intervaloch sa 
stále obmieňajú. Denná náv-
števnosť je okolo 300 ľudí,  čo 
znamená, že za mesiac príde k 
nám priemerne 9-10 tisíc ľudí, 
a to je určite pekné číslo.  

Aké vekové kategórie vás 
navštevujú?

 Halové motokáry nie sú 
nejako vekovo obmedzené, v 
podstate deti na nich jazdia 
od siedmich rokov, keď už 
dočiahnu na plynový, brzdový 
pedál a dokážu točiť volan-
tom. Zo skúseností vieme, že 
tu máme jazdcov, ktorí majú 
aj cez 60 rokov. Samozrejme, 
našou najpevnejšou skupinou 
je mladšia a stredná generácia, 
od 20 do 40 rokov. Štandardne 
poskytujeme jazdu pre amaté-
rov na 10 minút, ktorá stojí 8 
eur. Ale chodia k nám skupiny, 
ktoré sa tomuto športu venujú 
troška profesionálnejšie a tie 
si prenajmú halu na hodinu 
či na dve. Využívame moto-
káry vyššej triedy, to zname-
ná, že majú vyšší výko,n ako 
to bežne v halách býva, naša 
je najdlhšia na Slovensku.  
Motokáry sme si zabezpeči-
li od popredného svetového 
výrobcu, je to francúzska fi r-
ma Sodikart, spĺňajú všetky 
európske normy, bezpečnosť, 
kvalitu, výdrž, emisie. Máme 
fl otilu trinástich motokár pre 

fesionálnejšej úrovni. Takže 
som mal možnosť zajazdiť 
si v rakúskych, nemeckých, 
belgických a iných v halách 
v Európe. V Rakúsku je ha-
lová motokárová scéna na 
najvyššej úrovni s najväčším 
počtom jazdcov. Ale to, že zo 
šiestich rakúskych majstrov-
stiev sa dvoje jazdia u nás, je 
dôkazom vysokej kvality našej 
haly!   

Aké služby ešte ponúkate 
návštevníkom? 

 Keďže máme dosť veľký 
priestor s barom a projekčným 
plátnom, tak sa ho snažíme čo 
najlepšie využiť. Veľa spoloč-
ností počas roka, ale predo-
všetkým na jeho konci, uspo-
riada u nás rôzne semináre, 
fi remné stretnutia, takže im na 
posedenie zabezpečíme všetko 
potrebné vrátane kvalitného 
občerstvenia. Stále však chce-
me a musíme hľadať nové 
možnosti, aby sme ľuďom po-
skytli ešte lepšie podmienky 
a celkový zážitok. Tešíme sa 
z toho, že v našom dobrom ko-
lektíve máme takých pracov-
níkov, ktorí dokážu prekvapiť 
novými nápadmi.
,,Na výstavu novej haly sme 
použili najmä súkromné a 
vlastné zdroje, celková in-
vestícia do objektu a motokár 
predstavuje 300- až 400-tisíc 
eur,“ dodáva jeden z majiteľov 
Maroš Hedera.

Milan Valko  
Foto: Miro Blusk  

Odkedy existuje hala a za 
akým účelom ste ju posta-
vili? 
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Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

Klasická manikúra  ........................................................................................12 €
Zdobenie ................................................................................................ZDARMA
Objednávky: Katarína • 0905 421 813

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
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Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

Kart One Arena je pýchou Petržalky, 
poskytuje kvalitu a zábavu
V jednej časti Petržalky už tretí rok priaznivcom motoristického športu dobre 
slúži nová atrakcia. Niekdajšie sklady a paneláreň na Kopčianskej ulici nahradila 
motokárová hala. Volá sa Kart One Arena, jej úžitková plocha bez zázemia 
v podobe baru a šatní je 4 865 štvor-
cových metrov. Vznikla z nadšenia 
jej prevádzkovateľov a vyznačuje sa 
zvláštnosťou v podobe industriálneho 
prostredia starej haly, ako aj tunelom 
v cieľovej rovinke. O tom, ako sa jej 
darí, sme sa porozprávali s manažérom 
prevádzky Tomášom Krasňanským 
(na snímke). 
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Členka klubu rýchlostnej kanois-
tiky KRK Vinohrady Bratislava 

získala celkovo 65,50 b. ,,Vlani som 
absolvovala doma dvanásť hodnot-
ných pretekov, napríklad majstrov-
stvá Slovenska v krátkych tratiach, 
maratón a ďalšie. Stála som na 
všetkých stupňoch víťazov, teda na 
prvom, druhom i treťom mieste.  
V roku 2012 som skončila v Sloven-
skom pohári tretia, keď som však 
bola o niekoľko rokov mladšia, mala 
som sériu niekoľkých prvých miest.  
V tejto sezóne už štartujem za ju- 
niorky, mám teda pred sebou ďalšie 
výzvy,“ povedala nám sympatická  
17-ročná dievčina. A ako hodnotí 
rok 2013? ,,Bol trošku taký nevyrov-

naný, raz sa mi darilo viac, inokedy 
menej. Žiaľ, kvôli povodniam, ktoré 
boli u nás v zátoke v Karlovej Vsi  
a zničili nám posilňovňu, borili sme 
sa rôznymi problémami. Toto všet-
ko sa prejavilo na mojej celkovej 
pripravenosti. S mojím trénerom 
Nikolom Nikolovom však všetko po-
stupne dobehneme, na trénera a na 
svoj klub nedám dopustiť. V tomto 
roku chcem dať do tréningového úsi-
lia ešte viac, už len dva roky mi chý-
bajú do prechodu medzi ženy, takže 
potrebujem viac zabrať a ukázať sa  
v dobrom svetle.“ O dva a pol roka sa 
v Brazílii uskutočnia letné olympij-
ské hry, zaoberá sa Lenka myšlien-
kou zúčastniť sa na tejto obrovskej 

športovej udalosti? ,,To sa ešte uvidí, 
všetko bude závisieť od toho, ako sa 
presadím medzi juniorkami, isté je 
však, že má čaká tvrdá práca. Už 
sa naplno pripravujem na novú se-
zónu, keďže počasie v januári bolo 
nečakane príjemné, chodila som aj 
behať. Čaká ma medzinárodná re-
gata, kde sa bude dať kvalifikovať na 
olympijské nádeje, táto konfrontácia 
s inými krajinami ukáže našu celko-
vú pripravenosť. Navštevujem dru-
hý ročník Obchodnej akadémie na 
Dudovej ulici v Petržalke, nároky sú 
vyššie, ale dá sa to zvládnuť,“ zakon-
čila našu debatu Lenka Kolpáchová.  
       (mv)

foto: Ján Luky

Na galavečere Slovenského zväzu rýchlostnej 
kanoistiky, na ktorom slávnostne vyhlásili  
výsledky ankety Slovenského pohára za rok 2013, 
nechýbala ani talentovaná Petržalčanka Lenka 
Kolpáchová. V kategórii kajak kadetky obsadila 
druhé miesto. 

Kolpáchová má pred sebou  
ďalšie výzvy
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 Polícia upozorňuje Prevzali sme z denníka Šport

Martin Kližan:  
„My, chlapci z Petržalky...“
Nech boli páľavy pod austrálskym slnkom 
na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny 
Australian Open v Melbourne akokoľvek ne-
znesiteľné, slovenského tenistu Martina Kliža-
na ani ortuť teplomera prevyšujúca štyridsiat-
ku nad nulou nerozhádzala.
„My, chlapci z Petržalky, sme zvyknutí na 
trošku iné veci. Nejaké teplučko nám nemôže 
prekážať. Ostatní tu skrečujú, ale ja som si išiel 
svoje a dotiahol som to do úspešného konca. 
Je to aj o kondičke, ale aj mentálnej sile. Člo-
vek sa do toho zaprie, aj keby bolo päťdesiat 
stupňov. Ďakujem Bohu, že som z Petržalky,“ 
povedal 24-ročný Petržalčan.

Pri príležitosti 20. výročia založenia Strediska štátnej športovej 
reprezentácie MV SR (SŠŠR MV SR) podpredseda vlády SR a mi-
nister rezortu Robert Kaliňák odovzdal ôsmim medailistom z OH 
a ZOH, resp. PH v bratislavskom hoteli Bôrik Pamätnú medailu 
ministra vnútra SR I. stupňa. 

Kaliňák odmenil  
Hochschornerovcov

Ako prví si po toto rezortné vy-
znamenanie prišli  najslávnej-

šie petržalské dvojčatá, trojnásobní 
olympijskí víťazi a štvornásobní 
medailisti OH vo vodnom slalome 
v kategórii C2 Peter a Pavol Hoch-
schornerovci. Spomedzi trénerov 
bol ocenený Peter Hochschorner 
st., otec slávnych bratov. Ocene-
ní športovci odovzdali Róbertovi 
Kaliňákovi kajakárske pádlo, aby 
mal  ,,široký záber“ pri všetkom, 
čo bude v prospech športovcov 
MV SR v budúcnosti robiť. Takis-
to mu darovali streleckú vestu, aby 
bol ,,ostrieľaný“ pri zabezpečovaní 
podmienok pre športovcov SŠŠR 
MV SR. Minister vnútra má v arze-
náli aj novú slalomársku prilbu, aby 
sa ,,cítil“ bezpečne pri nárazoch do 
možných prekážok a ,,pästiarske ru-
kavice“, aby ako patrón športovcov 
rezortu vnútra dokázal pre svojich 
športovcov vyboxovať čo najlepšie 
podmienky.                     (mv)

foto: Ján Luky

Stavebný úrad pokračuje  
v konaní o odstránení 
stavby na Antolskej 
Stavebný úrad v Petržalke dosiaľ nedostal 
od stavebníka – spoločnosti ZIPP-S – všet-
ky podklady, ktoré si vo veci nepovolenej 
pokládky elektrických káblov, potrebných 
na fungovanie dopravnej rampy na par-
kovisku pred nemocnicou na Antolskej 
ulici, vyžiadal. Chýba totiž zásadný do-
kument, a to doklad o vzťahu k pozem-
ku, ktorý vlastní hlavné mesto Bratislava.  
Z tohto dôvodu stavebný úrad pokračuje 
v konaní o odstránení predmetnej stavby.
Petržalka vzniknutý stav nespôsobila, na-
priek tomu využila jediný nástroj, ktorý 
mala, a tým je stavebné konanie. Tento 
nástroj však plne využije a bude sa snažiť 
zabrániť spoplatneniu parkovania pred 
nemocnicou tak, ako je to v súčasnosti. 
„Obávam sa však, že problém to nevyrie-
ši. Jediným naozaj efektívnym spôsobom 
by bolo odstúpenie nemocnice od zmlu-
vy,“ dodal starosta Vladimír Bajan.      (red)

 Polícia upozorňuje Posledná bodka


