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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

vlastnom alebo v požičanom, či za 
pekných alebo škaredých, hlavnou 
úlohou je dobre sa zabaviť.

Na Petržalskom maškarnom plese 
sa zabavíte 7. februára od 19. hodiny 
až do skorých ranných hodín v Dome 
kultúry Zrkadlový háj. V tanečnom 
rytme  vám spríjemnia večer hudob-
né skupiny Alfa band, Kmeťo band, 
skupina Lojzo a ľudová hudba Eko-
nóm. V prestávkach vystúpi tanečná 
skupina Flame dance company, kto-
rá sa postará o to, aby ste aj vy zapo-
jili svoje údy do tanečných kreácií v 
rytme salsy a pretancovali celý par-
ket s partnerom, alebo aj bez neho. 
Nebude chýbať tombola, vyhodno-
tenie masiek, chutné jedlo a opojné 
víno. Maškarným plesom bude hostí 
sprevádzať René Štúr, ktorého priro-

dzený a ľudový humor osvieži a sprí-
jemní celkovú atmosféru plesu. 

Odhodiť škrobenosť a vymeniť ju 
za dobrú náladu a veselú zábavu je 
mottom dobrého maškarného plesu. 
Túto tradíciu každoročne spĺňa prá-
ve tento ples, ktorý už štrnásty rok 
organizuje mestská časť Petržalka a 
Kultúrne zariadenia Petržalky. Neve-
ríte? Tak príďte a uvidíte!

(tod)

Plesová sezóna je už v plnom prúde. Aj Petržalčania sa môžu tešiť na pravidel-
né podujatie, na ktoré každoročne pozýva starosta Vladimír Bajan a poslanci 
miestneho zastupiteľstva

Tentoraz majú hostia úplne voľ-
nú ruku pri vymýšľaní kostý-

mov. Fantázii sa medze nekladú, veď 
na maškarnom plese platí pravidlo, 
že čím bláznivejšia a nápaditejšia je 
maska, tým je väčšia zábava a  aj šan-
ca na výhru za najlepšiu masku veče-
ra. Mužom stačí, keď sa pár dní neo-
holia, hodia na seba niečo dôkladne 
roztrhané a hneď sa premenia na 
nebezpečných pirátov, domorodcov 
z džungle alebo stroskotancov na 
opustenom ostrove. Dámy majú tiež 
široký výber a možností, ako na ple-
se zapôsobiť, je naozaj veľa. Zahoďte 
slušné oblečenie, hrebeň a šminky a 
hneď sú tu strigy, lesné žienky, čer-
tice a iné potvorky. Ak si predsa len 
netrúfate vyrobiť si kostým, požičaj-
te si ho pokojne v požičovni. Či vo 

Petržalský 
maškarný ples:

Čím bláznivejšie, tým zábavnejšie!

7. február – 
Dom kultúry Zrkadlový háj

Školákov čaká deň voľna, 
užiť si ho môžu na ľade
Trávili ste vianočné prázdniny na ľade 
a chcete si to zopakovať? Môžete. Voľ-
ný pondelok, ktorý žiakom 3. februára 
prinášajú polročné prázdniny, môžu 
petržalské deti stráviť opäť na ľade 
zimného štadióna v Ovsišti. Verejné 
korčuľovanie počas Vianoc a Silvestra 
malo v Petržalke veľký úspech, aj pre-
to sa petržalská samospráva rozhodla 
sprístupniť ľadovú plochu aj cez pol-
ročné prázdniny. Mestská časť zaplatí 
Petržalčanom verejné korčuľovanie 
v čase od 13. do 15. h.     

Verejné korčuľovanie  
na ZŠ na Ul. M. C. Sklodowskej
sobota 25. 1. / 13.45 – 15.45
nedeľa 26. 1. / 10.30 – 12.30
sobota 1. 2. / 11.00 – 13.00
nedeľa 2. 2. / 10.30 – 12.30
pondelok 3. 2. / 13.00 – 15.00 – 
polročné prázdniny
sobota 8. 2. / 11.00 – 13.00
nedeľa 9. 2./ 10.30 – 12.30

Kde je naša sila
Kedy získa človek nezdolnú silu, kedy 
sa stáva vo svojom prostredí hrdi-
nom? A záleží mu na uznaní? 

strana 8

Petržalka minie 
najviac 
na vzdelávanie!
Na sklonku minulého roku odsúhla-
sili petržalskí poslanci jeden 
z najkľúčovejších dokumentov - 
rozpočet na tento rok.

strana 13



2 • 24. 1. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYS A M O S P R ÁVA

Podľa obchodnej súťaže tam 
môže byť kaviareň, cuk-

ráreň, klubovňa a podobne. 
„Takýto účel využitia si v tom-
to priestore predstaviť viem, 
s ničím iným súhlasiť určite 
nebudem,“ dodáva Bajan. Pre-
dovšetkým nebude súhlasiť 
s tým, aby na Lietavskej ulici 14 
v Petržalke vznikla ďalšia her-
ňa. „Tentoraz  máme v rukách 
nástroj, ktorý vieme využiť 

a v plnej miere ho aj uplatníme 
– sme totiž vlastníkmi daného 
objektu a my tam herňu jedno-
ducho mať nechceme,“ povedal 
v tejto súvislosti starosta. Ako 
povedal, preveroval už aj na 
magistráte, či hlavné mesto vy-
dalo pre tento priestor licenciu 
na prevádzkovanie herne a zis-
til, že doposiaľ sa tak nestalo. 

Nový nájomca už požia-
dal petržalský stavebný úrad 

o prekolaudovanie priestoru. 
Keďže je Petržalka vlastníkom 
objektu, nemôže zo zákona 
v tejto veci konať, preto sa ob-
rátila na okresný úrad, aby ur-
čil ako príslušný iný stavebný 
úrad. „Tu uplatní mestská časť 
ako účastník konania a vlastník 
budovy svoj nesúhlas s takým-
to využitím budovy,“ uzatvára 
starosta.

(tod)

Petržalčania sa pýtajú, čo bude s objektom na Lietavskej 14. Bude 
tam krčma? Alebo dokonca herňa? Objekt prenajal novému nájom-
covi miestny podnik Verejnoprospešných služieb, ktorý ho má 
v správe. V súčasnosti je nevyužívaný, pričom si vyžaduje na opra-
vu fi nancie, ktoré mestská časť nemá.

Taká bola Petržalka
Chcete vedieť, ako vyzerala Petržalka v rokoch 1919 až 1945? 
Chcete spoznať obdobie, ktoré zachytáva vznik Česko-Sloven-
ska, obsadenie Petržalky československými vojskami a potvrde-
nie príslušnosti k Československu podpísaním Trianonskej zmlu-
vy? Spoznajte udalosti, ktoré zmenili hranice krajín, no nezmenili 
strategický význam Petržalky prostredníctvom fotogra� í.

Z nemeckého Engerau a maďarského Ligetfalu sa v roku 
1920 stáva slovenská Petržalka. Za prvej Československej re-
publiky začala získavať na význame. Za obdobie necelých 
dvadsať rokov vzrástla päťkrát. Postupne sa stala najväčšou 
obcou v republike, začala si budovať nové republikánske 
a demokratické tradície. lenže prišiel rok 1938 - okupácia hit-
lerovským Nemeckom, ktorá trvala skoro sedem rokov. Roky 
fašistického útlaku znamenali pre Petržalku najtemnejšie ob-
dobie v jej histórii, boli to roky biedy, odriekania, udavačstva 
a perzekúcií. Po oslobodení Sovietskou armádou pripadla zno-
vu k Československu. Osud Petržalky sa mení. V roku 1946 sa 
stáva súčasťou Bratislavy - mestskou časťou.

Aj tieto momenty z histórie Petržalky zachytáva výstava fo-
togra� í, ktorú pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci 
s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozo� ckej fakulty 
Univerzity Komenského. Súčasťou výstavy v priestoroch petr-
žalskej miestnej knižnice na Proko� evovej ulici 5 budú aj inte-
raktívne prvky so sprievodným programom pre deti, študentov 
a širokú verejnosť. Expozícia z cyklu výstav Taká bola Petržalka 
nadväzuje na minuloročnú prezentáciu fotogra� í o Petržalke 
z obdobia do roku 1918. Výstava potrvá do 20. marca t. r.

(tod)

Petržalčania sa pýtajú, čo bude s objektom na Lietavskej 14. Bude 

Starosta Bajan nesúhlasí 
s ďalšou herňou na sídlisku

Podľa obchodnej súťaže tam 
môže byť kaviareň, cuk-

ráreň, klubovňa a podobne. 
„Takýto účel využitia si v tom-
to priestore predstaviť viem, 
s ničím iným súhlasiť určite 
nebudem,“ dodáva Bajan. Pre-
dovšetkým nebude súhlasiť 

Hľadáme členov okrskových 
volebných komisií
V tomto roku pôjdeme 

voliť niekoľkokrát – pre-
zidenta, europoslancov a na-
koniec aj starostov a primáto-
rov. Bude to značná záťaž aj 
na ľudské zdroje v súvislosti 
so zabezpečením ich plynulé-
ho priebehu. 

Mestská časť Petržalka sa 
v záujme bezproblémové-
ho zabezpečenia prípravy a 
priebehu voľby prezidenta 
Slovenskej republiky obra-
cia na obyvateľov Petržalky 
s prosbou, aby sa prihlásili 
za členov okrskových voleb-
ných komisii.

Podmienkou je zloženie 
sľubu člena okrskovej voleb-
nej komisie (18. a 19. 2.) a 
účasť na odbornej inštruktáži 
súvisiacej s činnosťou počas 
volebného dňa a spracovania 
výsledkov volieb. Člen ko-
misie musí byť vo volebnej 
miestnosti už od 5. h a zotr-
vať až do ukončenia činnosti 
komisie odovzdaním výsled-
kov volieb, čo môže byť až do 
skorých ranných hodín (vo-

lebné miestnosti sú otvorené 
od 7. do 22. h). Vzhľadom na 
časovú a aj fyzickú náročnosť 
práce člena okrskovej volebnej 
komisie je potrebné, aby každý 
dobre zvážil svoje zdravotné a 
vekové možnosti. Odmena za 
túto prácu je približne 30 € 
netto a mestská časť zabezpe-
čuje členom celodenné občer-
stvenie a stravu. 

Prihlásiť sa môžete na 
Miestnom úrade Bratislava-
Petržalka na Kutlíkovej 17, na 
1. poschodí u PhDr. Denisy 
Paulenovej, Moniky Škamlo-
vej a Heleny Čiernikovej, ale-
bo telefonicky na č. 68288821, 
68288822, prípadne na deni-
sa.paulenova@petrzalka.sk. 

Voľba prezidenta sa usku-
toční 15. marca. V prípade, 
že prezident nebude zvolený 
v prvom kole, druhé kolo sa 
bude konať 29. marca. Členo-
via volebných komisií sú no-
minovaní na oba tieto termí-
ny, a preto je potrebné s nimi 
aj počítať.

(tod)

Ocenenie učiteľov
Starosta Petržalky Vladimír Bajan považuje platy 
učiteľov za neadekvátne náročnosti povolania 
a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba 
učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. 
Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiah-
nutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Prácu siedmich učiteľov, kto-
rých na základe prísnych 

kritérií vyberala komisia zložená 
z prednostu a zástupcov odboru 
školstva, kultúry a športu, mimo-
riadne ocenil koncom minulého 
roku sumou tisíc eur. Prostriedky 
samospráva hľadala najskôr vo 
svojom vlastnom rozpočte, ale 
nakoniec našla sponzorov - spo-

ločnosti Elonir, s. r. o., a Imagine 
development, s. r. o. - ktoré na 
toto mimoriadne ohodnotenie 
učiteľov prispeli. Mimoriadne 
ocenenie získali učiteľky, ktoré 
svojím pedagogickým majstrov-
stvom odovzdávajú bohaté ve-
domosti a skúsenosti nielen žia-
kom, ale aj svojim kolegom. Sú 
to tieto: Mgr. Katarína Mrázová 

zo ZŠ Turnianska 10, Mgr. Eva 
Gambaľová zo ZŠ Tupolevova 
20, Mgr. Ľudovika Vyskočová 
zo ZŠ Dudova 2, Mgr. Mariana 
Gibejová zo ZŠ Pankúchova 4, 
Eleonóra Malíčková zo ZŠ Ges-
sayova 2, Monika Melicherová 
a PaedDr. Petra Vraňáková 
obe z MŠ Iľjušinova 1. 

(tod)
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Starosta Bajan nesúhlasí 
s ďalšou herňou na sídlisku
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 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

14. 12. 2013 Ing. Jozef Moric       a    Katarína Tóth

21. 12. 2013 Róbert Berec – Zuzana Škarbová
 Róbert Elek – Ing. Gabriela Morvayová    
 Ján Sarkadi – Eva Mészárosová

4. 1. 2014 Stanislav Bažík – Ing. Stanislava Kotuličová
 Ing. Ondrej Chvála – Alexandra Krchňáková

18. 1. 2014 Michal Nedavaška – Zuzana Tarneková
 Jaroslav Jamal Hinca – Sabína Valovičová
 Peter Líška – Lenka Libičová
 

Inzercia

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

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

 ZAMESTNÁME 
upratovačky a kontrolórku 
Tel.: 0903 467 220

 GLAZÚROVANIE VANÍ - 
Tel.: 0905 983 602
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PANKÚCHOVA
oznamuje, že v školskom roku 2014/2015
otvára štvorročné štúdium, osemročné štúdium 
a 2 triedy päťročného bilingválneho štúdia.                        
Do 5-ročného bilingválneho štúdia sa môžu prihlásiť aj žiaci 8 roč.ZŠ.

Kontakt: tel.: 62312-706 • e-mail: skola@gympaba.sk

po úraze, 
výmene kĺbu, 

cievnej príhode a iné 

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607, email: rhb@harris.sk

Rehabilitácia doma

www.rehabilitaciadoma.sk

Banky vám nepožičajú? 

My ÁNO!
Volajte 0918581031 

Prídem za Vami.

Pracujem ako 
viazaný � nančný agent

pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

www.pro� credit.sk

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 18 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 98 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

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

Od pondelka do piatka si môžete zadarmo vyskúšať  jogové cvičenie 
v petržalskom Jogacentre Spoločnosti Joga v dennom živote na 
Budatínskej 20. Počas týždňa otvorených dverí vám cvičitelia  
predstavia základy jogových cvičení, relaxácie,  dychových a 
meditačných techník. 
Kto je vyčerpaný, určite ocení relaxačné cvičenia, ktoré pomáhajú 
načerpať novú energiu, regenerujú telo a posilňujú myseľ. Telesné 
cvičenia - ásany, zasa pomôžu každému, kto celý deň pracuje 
v kancelárii a má stuhnuté svaly, alebo ho bolí chrbát či hlava. 
Ásany tiež pomáhajú precvičiť celé telo a uvoľniť nahromadený 
stres z celého dňa. Dychové cvičenia pomáhajú detoxikovať 
organizmus, posilňujú psychiku a zlepšujú našu schopnosť čeliť 
náročným situáciám. Ak chcete pracovať na svojom osobnom 
rozvoji, zbaviť sa zlých návykov a negatívnych vlastností a naopak 
rozvíjať tie pozitívne, príďte si vyskúšať meditáciu v stredu večer.
Vstup je voľný. Podložky sú k dispozícii, prineste si len pohodlné 
oblečenie, cvičí sa v ponožkách. 

Týždeň cvičenia 
jogy zadarmo  

Hovorí sa, že raz skúsiť  je viac ako stokrát 
počuť. Prvý februárový týždeň budete 
mať príležitosť zistiť, ako vám cvičenia 
zo Systému Joga v dennom živote® môžu 
pomôcť pri prekonávaní stresu a únavy, 
pri bolestiach chrbta, kĺbov alebo hlavy. 

ZÁPIS DO KURZOV JOGY
PRÁVE PREBIEHA • ���� ��� ��� • www.JogavDennomZivote.sk

JOGACENTRUM, 
Budatínska 20, 

Petržalka
podrobný program nájdete na 
www.JogavDennomZivote.sk/

bratislava

TÝŽDEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
�. - �. februára ����
Pondelok-Piatok (okrem stredy)
��.00 – ��.�0 (cvičenie) 

Streda 
��.00 – ��.�� (cvičenie)
��.00 – ��.�� (meditácia)

HĽADÁM odborníka na náter 
dverí a okien. Tel.: 0905 527738

ONLINE DISKUSIA SO STAROSTOM
Najbližšia diskusia so starostom Petržalky 

Vladimírom Bajanom 
bude 3. februára o 13. hodine 

na www.petrzalka.sk    



Z prvej tohtoročnej  
online diskusie starostu. 
Okrem iného ste sa zaují-
mali o plaváreň, šetrenie 
v rámci zimnej údržby, 
aj o osud  Domu kultúry 
Lúky. Najbližšie môžete 
otázku do online diskusie 
poslať v pondelok  
3. februára medzi 13.  
a 14. h – na webstránke 
mestskej časti www.petr-
zalka.sk/online-diskusie.  

Juraj Stredanský: - Keďže je 
tento rok zima veľmi mierna, iste 
mestská časť veľa ušetrí na údrž-
be ciest. Zaujímalo by ma, kam 
pôjdu tieto peniaze.
Starosta: - Nenazval by som to 
šetrenie, skôr nemíňanie a na-
pokon - zima sa ešte neskončila, 
ešte nás môže prekvapiť. Treba 
zároveň dodať, že za nákup po-
sypového materiálu sme zaplatiť 
museli a tiež musíme platiť za 
pracovníkov v pohotovosti. Pre 
vašu informáciu nás zimná služ-
ba stojí priemerne 120-tis eur,  
z toho posypový materiál je asi 
20-tis., či ušetríme nejaké finan-
cie, je predčasné hovoriť, ale 
všetky peniaze zostanú v rozpoč-
te na účely udržiavania čistoty a 
poriadku.
Valika:  Začula som nejaké fámy 
o tom, že by už DK Lúky nemal 
fungovať, ale nikde som nič ne-
našla ani v médiách, ani na vašej 
stránke, ani v správach zo zastu-
piteľstva – je to teda len fáma, 
alebo sa naozaj niečo chystá?
Starosta:  Nezvyknem reagovať 
na šumy, ide totiž opätovne len 
o nezmysly, niekto múti vodu 
niečím, čo si vymyslel – napokon, 
sama hovoríte, že ste nikde nič 
nečítali – to práve preto, lebo nič 
také nechystáme.
Vierka:  Viem, že to nejde zo dňa 
na deň, ale chcem sa opýtať, 
čo je nové s plavárňou, s kama-
rátmi sa na ňu už veľmi tešíme, 
zatiaľ musíme chodiť plávať na 
Pasienky, budeme môcť už 
tento rok plávať u nás „doma“  
v Petržalke?
Starosta: - Samozrejme, v prí-
pravách pokračujeme, finišuje- 
me s výberom dodávateľa, v prí- 
pade, že pôjde všetko dobre,  
v prvom štvrťroku by sme mohli 
začať stavať...            (tod)

 Vybrali smePetržalka je neustálou výzvou

Za tie roky, ktoré sa venu-
jem Petržalke, sa postoj 

Petržalčanov k nej z môjho 
pohľadu neustále zlepšuje. Od 
čias, kedy sa sem nasťahovali 
tisíce nových obyvateľov z ce-
lého Slovenska a svoj vzťah k 
nej si len hľadali, keď sa meni-
la z dedinky na najväčšiu bra-
tislavskú štvrť, cez budovanie 
občianskej spoločnosti až po 
hrdosť a spokojnosť. Do po-
predia sa dostáva všímavosť a 
záujem, čo znamená, že Petr-
žalčanom záleží na tom, kde 
a ako žijú. Som vďačný za tie 
stovky až tisícky listov, mailov, 
odkazov cez internet či pod-
netov na osobných stretnu-
tiach, tie totiž formujú našu 
prácu. Tie mi hovoria o tom, 
čo Petržalčania chcú, potre-
bujú, čo sa im páči, ale aj s čím 
nesúhlasia a čo im prekáža. 
Keď mi pán z Budatínskej uli-
ce poďakuje za to, že som sa 
na mestskom zastupiteľstve 
ohradil voči predaju pozemku 
pri jeho dome, kde by mohlo 
bohviečo vyrásť, keď mi star-
šia dáma v núdzi poďakuje za 
možnosť „nakúpiť si“ v sociál-
nej výdajni, ak mi obyvatelia 
Dvorov napíšu, že si všimli 
lepšiu starostlivosť o čisto-

tu a poriadok, uvedomujem 
si, že ideme nielen dobrým 
smerom, ale že v tom musíme 
pokračovať. Ak k tomu prirá-
tam postavenie na 4. mieste 
v celoslovenskom rebríčku 
transparentnosti, ocenenie  
v súťaži Zlatý erb za webs-
tránku či titul Efektívny po-
užívateľ modelu CAF, ktorý 
sme získali ako jediná samo-
správa za zavádzanie manaž-
mentu kvality, myslím, že sme 
na správnej ceste. 

V úvode som spomenul 
prieskum verejnej mienky, tu 
je ešte jeden z jeho výstupov: 
takmer 70% Petržalčanov by 
chcelo mať v budúcnosti z Pe-
tržalky plnohodnotnú mest-
skú časť so všetkými funkci-
ami a infraštruktúrou, ktoré 
k tomu patria (doprava, ob-
chod, služby), s príležitosťa-
mi pre prácu, kultúru, šport, 
voľný čas. A to je aj zadanie 
pre súčasných aj budúcich 
komunálnych politikov.

Samozrejme nie všetko ide 
tak, ako by človek chcel. Tiež 
sa vo všetkom nemusíme 
zhodnúť. A niekedy to ani pri 
dobrej vôli „vďaka“ legislatíve 
a financiám nejde. Často som 
postavený – aj keď nerád – 

Úplne alebo skôr spokojných s býva-
ním v Petržalke je  94 % obyvateľov 
s trvalým pobytom v Petržalke. Viac 
ako 80% Petržalčanov tu plánuje ostať 
bývať aj naďalej. To je jeden  
z výstupov z prieskumu verejnej 
mienky, ktorý sme realizovali koncom 
minulého roka medzi Petržalčanmi. 
Sú to povzbudzujúce výsledky. Práve 
spokojnosť obyvateľov je kľúčovým 
atribútom, ktorý má mať komunálny 
politik na zreteli. Na jednej strane ma 
výsledky prieskumu napĺňajú rados-
ťou, pretože i samospráva má podiel 
na tom, ako sa vo svojom meste ľudia 
cítia. Na strane druhej mi to dodáva 
optimizmus do ďalšej práce, pretože 
je to signál aj o tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre. 
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do úlohy rozhodcu. V situ-
ácii, keď sa susedia nevedia 
dohodnúť na oprave lavičky 
(jedni tam lavičku chcú, druhí 
sú proti, lebo tam vysedávajú 
indivíduá...), na oreze stro-
mu (jedným vetvami tieni do 
bytu, druhým, čo bývajú vyš-
šie „ide o zeleň a sú zásadne 
proti“) či vybudovaní verejnej 
plavárne (jedna petícia proti 
a dve za...) musí rozhodnúť 
starosta. Práve starosta je ten, 
kto preberá zodpovednosť. 
Povinnosť rozhodnúť mu zá-
kon nielen ukladá, ale často 
aj definuje, kedy a dokonca 
aj ako má postupovať. Týka 
sa to najmä preneseného vý-
konu štátnej moci, väčšinou 
v oblasti stavebného úradu. 
Prečo o tom píšem tu a te-
raz? Lebo Petržalčania budú 
v tomto „trojvolebnom“ roku 
atakovaní prejavmi rôznych 
kandidátov, v ktorých sa budú 
zameriavať prednostne na to, 
čo chce nespokojný obyvateľ 
počuť. V tom lepšom prípa-
de si samotní kandidáti uve-
domujú, že sú to len voleb-
né sľuby. V tom horšom ani 

netušia, že sľubujú niečo, čo 
splniť z pozície starostu alebo 
poslanca  nemôžu - hlavne, 
že povedia to, čo chcú ľudia 
počuť. Ako dlhoročne aktívny 
komunálny politik chcem va-
rovať pred takýmito „politic-
kými šmejdami“, aby občania 
„nekúpili“ niečo, čo im nikdy 
nebude slúžiť. 

Byť poslancom či staros-
tom je v prvom rade o zod-
povednosti. Ak sa zhodneme 
vo výsledkoch prieskumu a 
chceme dobudovať našu Pe-
tržalku s cieľom zlepšenia 
kvality života jej obyvateľov, 
môžeme hľadať v riešeniach 
kompromis. Nič – podobne 
ako v živote – nie je bielo-
čierne. Na záver si pomôžem 
citátom známeho teológa a 
filozofa Reinholda Niebuhra. 
Petržalčanom v tomto roku 
prajem pokojnú myseľ, aby 
vedeli prijať veci, ktoré zme-
niť nemôžu, silu, aby zmenili 
veci, ktoré zmeniť môžu a 
predovšetkým múdrosť, aby 
vedeli tieto dve veci rozlíšiť.

Vladimír Bajan,
starosta Petržalky
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

T E S T

Toyota mala v nižšej strednej 
triede roky úspešný a popu-

lárny model Corolla, preslávený 
svojou spoľahlivosťou. Mnoho 
zákazníkov si Corollu kúpilo preto, 
že s ňou boli spokojní. Prekvapilo 
ma preto, keď pred ôsmimi rokmi 
oznámili pripravovanú novinku  
s menom Auris. Meno Corolla 
ostalo vyhradené len pre mo-
del sedan. My sme tentoraz vy-
skúšali Auris druhej generácie  
v praktickom vyhotovení kombi 
s hybridným pohonom. Ak má 
niekto skúsenosti s hybridnými 
pohonmi, tak je to Toyota. Svedčia  
o tom milióny predaných vozidiel 
a preč je aj obava z kapacity baté-
rií. Po svete jazdí množstvo Priusov  
s pôvodnými batériami a spoľah-
livo fungujú. 

Zvodná Japonka
Niekto by mohol povedať, že To- 
yota má nudné a usadlé tvary, ja 
by som skôr povedal, že sú to tva-
ry, ktoré sa nesnažia odradiť tradič-
nú klientelu Toyoty. Možno sa vám 
tento prístup nebude pozdávať, 
ale potom asi ani nie ste zákazní-
kom Toyoty. Alebo áno, keď Auris 
má byť synonymom niečoho no-
vého, nových začiatkov. Vo svojej 
prvej generácii Auris nedával veľa 
možností na obdiv. Pár dizajno-
vých efektov by sa našlo, ale o ne-
jakom dych vyrážajúcom vzhľade 
nemohla byť ani reč. Auto vyzeralo 
vyššie a trochu bachrato, a to ne- 
oslovilo osloviť mladšiu klientelu.

O to väčším prekvapením je 
nová generácia. Tento model 
vyzerá sexy a atraktívne. Auris je 
oproti predchodcovi nižší, medzi 
súpermi už nepôsobí nedôstojne, 
celkové línie sú vyvážené a pôso-
bia dynamicky. Menšie a hranatej-
šie predné svetlá spolu s ostrejšie 
rezanými líniami vpredu sa starajú 
o celkovo dosť agresívny a príťaž-
livý pohľad tejto Japonky. Je preto 
škoda, že invencia a nápady dizaj-
nérov skončili na prednej časti a 
tej zadnej akoby sa nikto nechcel 
zhostiť a vymyslieť niečo atraktív-
ne. Zadok Aurisu nie je nepodob-
ný konkurentovi z Kórey, ale aj 
napriek tomu musím potvrdi,ť že 
ma Auris naživo príjemne prekva-
pil a podľa reakcií okolia na ceste  
z Bratislavy cez Nízke Tatry a juž-
nou trasou späť do Bratislavy sa 
potvrdilo, že to nie je len môj ná-
zor. Trúfam si znovu povedať, že 

Auris vyzerá z určitých pohľadov 
sexy, a to by ma pri tomto tvrdení  
v súvislosti s Toyotami ešte pred 
pár rokmi odviezli do ústavu a za-
vreli pod niekoľkými zámkami.

Kde je wasabi?
V interiéri to už nie je sexy Japon-
ka. Nechápte ma zle, ale hneď na 
úvod musím na adresu interiéru 
Aurisu poznamenať, že v ňom 
nenájdete mnoho vecí, ktoré by 
vás vytočili. Rovnako v ňom však 
nenájdete nič, čo by vás posadilo 
na zadok. Je to hybrid, moder-
ná pokroková technológia, a tak 
podvedome hľadáte niečo ne-
obyčajného v danej triede. To, že 
je interiér navrhnutý jednoducho, 
mi neprekáža, aj v jednoduchos-
ti sa dá nájsť krása, ale pri snahe 
skúmať detaily, nájdete len jedno-
duchosť. Plasty, látky, spracovanie 
nič z toho, samozrejme, neurazí, 
ale pozrite si prístrojovú dosku, tá 
je veru za konkurenciou z Európy 
aj Kórey. A na vrchu stredového 
tunela „digitálky“, tak to sa už veľmi 
dlho nenosí. Keď vidím tie nádher-
ne navrhnuté interiéry v modeloch 
Lexus, tak mi je smutno, že pár di-
zajnérov neskočilo do materskej 
automobilky Toyota a nenakreslilo 
pár liniek interiéru. Ako keď zájdete 
na sushi, všetko je z kvalitných su-
rovín, Maki a Nigiri sú na milimeter 
rovnaké a príkladne urobené, len 
vám obsluha namiesto wasabi do-
nesie obyčajný strúhaný chren. Čo 
mi vyslovene prekážalo, bol tvar 
a spracovanie výduchov vetrania 
nad stredovým panelom. Nepáčil 
sa mi materiál plastu, navyše boli 
umiestnené vo výške pohľadu pri 
spomínaných „digitálkach“. Čo sa 
týka ergonómie, tak tu musím To- 
yotu pochváliť, všetko je na dosah  
a tam kde by ste to očakávali. Rov-
nako, pozitívne hodnotím priestor 
pre cestujúcich. Pasažieri sa poho-
dlne odvezú vpredu aj vzadu. Prvé 
čo si uvedomíte, sú pohodlné se-

dadlá a celkovo príjemná pozícia 
za volantom, kde máte všetko na 
dosah, či už z pohľadu samotného 
riadenia, alebo ovládania všetkých 
ovládačov. Model kombi si však 
kupujeme aj pre väčší priestor pre 
batožinu. Oproti hatchbacku je 
kombi predĺžené o 285 mm a na-
kladacia hrana je nižšie o 100 mm, 
čo pomôže pri nakladaní všetkých 
potrebných a nepotrebných vecí. 
Celkový objem má 530 litrov, čo 
je o 170 litrov viac ako hatchback. 
Sklopením sedadiel získate rovnú 
plochu s dĺžkou 2 metre a obje-
mom 1 658 litrov. 

Takumi v spotrebe
Dostávame sa k tomu čo zaujíma 
asi väčšinu z vás, a to je, ako sa 
jazdí s hybridom a hlavne za koľ-
ko. Pohon kombinuje benzínový 
1,8 l motor s elektromotorom. To 
vyzerá na parádnu silu, veď má 
benzínovú jednaosmičku, a to je 
už veľký motor (aspoň v našich 
končinách), a navyše má spolupra-
covníka vo forme elektromotora. 
Lenže ide o pohonnú jednotku  
z Priusu a tá nie je známa enorm-
ným výkonom. Maximálny kom-
binovaný výkon je 136 koní, čo 
je len o 4 koníky viac, ako má 1,6l  
a to hovorí za všetko. Auto je navy-
še o 120 kg ťažšie, takže dynamika 
je ovplyvnená aj touto nadváhou. 
Prednosti tohto pohonu musíme 
teda hľadať niekde inde. Nehlučný 
odpich z miesta len na elektromo-
tor je to, čo vás bude neustále ba-
viť, pozor však pri výjazdoch z par-
koviska, chodci vás nepočujú, a tak 
je zvýšená pozornosť na mieste. 
Oceňujem aj hladké a minimálne 
postrehnuteľné pripojenie moto-
ra, ktorý sa pripája pri zvýšenej ak-
celerácii. Výraznejšie zrýchlenie je 
však sprevádzané vytáčaním mo-
tora do vysokých otáčok so zvu-
kovým sprievodom trápiaceho sa 
motora spôsobeného prevodov-
kou CVT, ktorá nemá klasické pre-

Test

vodové stupne. Dynamika je však 
príjemná. Pokiaľ je dosť energie 
v batériách, pridá elektromotor 
zrýchleniu trocha ľahkosti, a to aj 
vo vyšších otáčkach. Auris hybrid 
vás núti jazdiť úplne odlišným štý-
lom, predvídať, využívať úseky na 
dobíjanie a následne ľahko zrých-
ľovať. Ak držíte ustálenú rýchlosť, 
o motore prakticky neviete, taký 
je tichý. Toto auto pochopiteľne 
neuspokojí náročných vodičov 
užívajúcich si jazdu, ale vodičov, 
ktorí sa chcú pohodlne a komfort-
ne presúvať z miesta na miesto. 
K dispozícii je niekoľko jazdných 
režimov ako Normal, Eco, Power a 
EV z toho prvé dva sú vlastne eko, 
Power vám pridá rýchlejšie reak-
cie na plyn a EV je čiste elektrický, 
kde musíte na plyn stúpať s citom 
a ľahkosťou japonskej dámy serví-
rujúcej čaj vo svojej záhrade, inak 
sa systém vypne a pripojí spaľova-
cí motor.

Ak sa odosobníme od týchto 
nárokov, tak pohon dáva zmysel 
pri stredne dlhých cestách a pre-

Vaše názory, hodnotenia a nápady na testovanie posielajte na adresu: 
e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

- atraktívny vzhľad 
- nízka spotreba
- odhlučnenie 
   pri ustálenej jazde

HODNOTENIE

 - obyčajnosť v interiéri
 - hlučnosť pri akcelerácii

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

Toyota Auris Hybrid Touring Sports 
sunoch v obývaných oblastiach z 
častými zápchami na cestách. Len 
pre zaujímavosť, snažil som sa ísť 
jemne s plynom na čiste elektric-
ký pohon a prešiel som od tabule 
mesta Zvolen smer od Lučenca až 
po čerpačku OMV, čiže necelé tri 
kilometre. Na centrálnej obrazov-
ke si môžete zobraziť režim fun-
govania pohonného systému, kde 
sa graficky zobrazuje, či sa batérie 
dobíjajú, alebo z nich čerpáte. Deti 
to celkom zaujalo a sledovaním 
obrazovky ich trochu zamestná-
te. Celková spotreba počas testu 
sa pohybovala na úrovni 5 litrov, 
čo je výborný výsledok, najmä, ak 
časť trasy bola v Nízkych Tatrách a 
v snehových podmienkach. 

Sumár
Pri hodnotení schopnosti auta 
som nespomenul jazdné vlast-
nosti a ovládanie. Ak začnem ria-
dením, tak je prakticky minimálne 
komunikatívne, ale napriek tomu 
sa s ním pracuje veľmi dobre. 
Má vzhľadom na vozidlo strmší 
prevod a rozumné posilňovanie. 
Kľukatými cestami pod Tatrami 
sa ovládal veľmi príjemne, brzdy 
sú jemne posilňované. V tomto 
ohľade je Auris výborný spoloč-
ník, poslúcha na slovo. Komfortne 
vás prevezie. kam potrebujete za 
rozumné náklady. Ak hľadáte hyb-
rid v tejto triede. v podstate nemá-
te na výber, konkurencia prakticky 
neexistuje, a navyše je Auris dobre 
naladené auto na každý deň.

Bonus na záver
Testér Danko Auris chválil, páčil sa 
mu vzhľad a jazda na elektriku. „Už 
je naštartované? Nič nepočujem.“ 
Keď sme sa pohli len na elektriku, 
páčil sa mu jemný trolejbusový 
zvuk. „Nešliap na plyn tak veľmi, 
už sa ti zapol motor, choď len na 
elektriku, šetri.“

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802

Auto zapožičala spoločnosť TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.,  Gagarinova 7/C, 821 05 Bratislava
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NOVÁ TOYOTA AURIS 
TOURING SPORTS
Benzín, diesel alebo hybrid? Vyberte si!

Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,8  6,2 l/100 km, 88  143 g/km. Zobrazené vozidlo môže ma  prvky príplatkovej výbavy. 

Moje fantastické kombi
od PPC TEAM plus

Einsteinova 13, 851 01  Bratislava, tel.: 02/67 20 17 23, 

fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk

www.ppc-toyota.sk

Auris_TS_moje_PPC_210x265_SK_new.indd   1 15.1.2014   14:32:16
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O maliarovi, ktorý 
si píska

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Ja som tých pár dní tráviť-
sláviť vydržal v pohode.  

Konkrétne na Silvestra nie 
bujaro, ale, povedal by som, 
primerane. Napokon aj v te-
levízii bol celkom pozerateľ-
ný program. O polnoci prišli 
susedia, a tak sme si kolek-
tívne aj štrngli. Čo by človek 
pre blaho druhých neurobil?

V prvý deň nového roku, 
možno tak, ako aj vy, som sa 
bezcieľne potuloval po byte a 
dojedal nedojedené. Podrie-
mával a podobne. Pohoda. 
Ale už na druhý, čiže prvý 
pracovný deň nového roku, 
ma objala hrôza. Uvedomil 
som si totiž, čo všetko mu-
sím v najbližších dňoch a 
týždňoch zvládnuť, zaplatiť, 
uhradiť.

Len tak spakruky: Daň 
za dom, poplatok za vodu, 
elektrinu a plyn, potom po-
istku na dom, na aute nechať 
opraviť brzdy, absolvovať 
estékačku a emisnú kontro-
lu, kúpiť diaľničnú známku, 
za psa zaplatiť ročný popla-

tok a očkovanie proti bes-
note, na internet treba nový 
antivírus a tak by som mohol 
pokračovať. A to nehovorím 
o príležitostnom všimnom. 
Veď to sami poznáte.

Daň je škaredé slovo. Ho-
vorí sa dokonca, že dani 
a smrti žiadny človek ne-
unikne. Preto ho treba na-
hradiť aspoň drobným eufe-
mizmom. Napríklad slovkom 
poplatok. Znie to lepšie, po-
tom sa poplatky človeku ne-
protiví platiť tak ako dane.

Mimochodom, čo poviete 
na to, keby sa u nás platila aj 
daň z ukradnutého. Ja viem, 
nekradlo by sa menej. Ale 
predsa len čo-to by kvaplo 
do štátneho, regionálnych 
aj miestnych rozpočtov. 
A vznikla by nám pomerne
široká kategória celkom no
vého občana. Statočný zlo-
dej. Uznáte, to je priam na 
veľkú anketu – najlepší sta-
točný zlodej. Vyhodnotenie  
pod refl ektormi, pred kame-
rami.

Pred časom som kdesi čí-
tal, alebo počul, alebo čo, že 
poslanci v istom meste na 
Spiši chceli daňou zaťažiť 
vzduch. Myšienka vskutku 
nekonvenčná. V takej špor-
tovej hale sa vzduch rýchlo 
vydýcha, treba zapnúť ven-
tilátory, a to stojí peniaze. 
Neviem, či návrh napokon 
naozaj aj prešiel. Ak áno, dú-
fam, že dotiahli aj niektoré 
problematické body. Naprí-
klad, koľko budú platiť dý-
chaviční dôchodcovia, mladí 
v rozpuku síl, deti či vojaci. 
A čo, povedzme, takí hoke-
jisti, ktorí toho evidentne 
vydýchajú najviac. Nepochy-
bujem, že znalí a kompetent-
ní si aj s tým hravo poradia.

Hoci na druhej strane ne-
viem si predstaviť, kto 
a ako by vysvetlil kravám na 
družstve, aby dýchali úspor-
nejšie. Človek je však tvor 
inteligentný a prispôsobivý. 
Možno by nebolo od veci, 
skôr ako myšlienka dorazí 
aj k vám, aby ste už teraz, 
v predstihu, začali s prí-
pravnými cvičeniami. Kratší 
nádych, kratší výdych. Raz, 
dva! A vôbec, spite a odpočí-
vajte rýchlejšie, úspornejšie, 
racionálnejšie.

P. S. Po rozume mi chodí 
neodbytná myšlienka. Priam 
dupoce. Čo tak spoplatniť aj 
myslenie.

Oskar Král

Glosa

Kde je naša sila
Kedy získa človek nezdolnú silu, kedy sa stáva vo 
svojom prostredí hrdinom? A záleží mu na uznaní?

Čítala som cez sviatky tri knihy od troch úplne rozdielnych ľudí: Emí-
lie Novoveskej, Miroslava Štěpána a Petra Uhla. Emília Novoveská je 
pseudonym prostej ženy, ktorá si po celý život písala denník. Napísala 
vyše tritisíc strán a spisovateľ Rudolf Sloboda ich literárne spracoval. 
Je to presvedčivý záznam života polosiroty, slúžtičky, ženy v manžel-
stve s čudákom, matky šiestich detí. Pretĺka sa životom a – povedané 
so Slobodom – vo svojich zápisoch dáva najavo svoju morálnu preva-
hu nad všetkými, ktorí jej robia zle. A práve táto morálna prevaha nad 
„nepriateľmi“ jej dodáva onú nezdolnú silu, ktorá je nepochopiteľná 
pre nášho rozmaznaného moderného človeka. Moderný, či „moder-
ný“ človek predovšetkým neznesie, aby trpel, píše Rudo Sloboda. 
Chce sa zabávať. „Utrpenie akoby bolo z iného sveta, nie pre ľudí, a 
preto sa mu každý vyhýba. A čím viac sa mu vyhýba, tým viac trpí, 
lebo sa uťahuje do ulity svojho ega, ktoré samo osebe je púhou ab-
strakciou a nedokáže v nás urobiť nič, prípadne práve len NIČ.“
Práve nad touto ničotnosťou som premýšľala pri čítaní knihy Mirosla-
va Štěpána Můj život v sametu aneb Zrada přichází z Kremlu. Miroslav 
Štěpán bol vysoký funkcionár bývalého režimu. Práve on mal nahra-
diť starých mužov vo vedení štátu. Nežná revolúcia spôsobila aj zvrat 
v jeho dovtedy úspešne naštartovanej kariére. Na začiatku šikovný 
a úspešný inžinier, prostý chlapec z prostých pomerov, ale s veľkým 
talentom, mohol byť tiež morálnym hrdinom. On sa však rozhodol 
využiť - každú príležitosť. Spomína si, ako raz v deň volieb (ktorých 
výsledky poznali skôr, ako sa uskutočnili), prišiel za ním jeden veselý 
súdruh. Položil na stôl spola vypitú fľašu slivovice, nalial a povedal: 
„Ty cype jeden, ty vole jeden, tady nebudeš! Já mu říkám: No počkej, 
soudruhu Koldře, jak to myslíš, že tady nebudu, o tom nerozhoduješ! 
Mně řekli, že tady mám perspektivu a že tady budu jednou i tajom-
níkem! A on na to: Ty cype jeden, tady sa na to vyser, tady můžeš být 
vždycky! Víš ale, kde tě potřebujeme? Ty musíš jít do mládeže! Tam 
musí přijít nějaký mladý chlapík jako ty! Já se za tebe přimluvím!“
Miroslav Štěpán bez rozpakov využil tohto primitívneho, ale mocné-
ho šéfa – a jeho hviezda začala stúpať. Morálka? Čo je to, keď ide o ka-
riéru? Sám sa stal čoskoro mocným šéfom, a bol by takým mocným, 
až kým by sme nepomreli. Mocnému nikto nemôže robiť zle, lebo sa 
ho všetci boja. 
Z celkom iného cesta je Petr Uhl, pôvodným povolaním strojný inži-
nier, životným postojom bojovník proti ponižovaniu človeka. Bol to 
on, kto „spustil“ nežnú revolúciu, keď na Západ vyslal správu o mŕt-
vom študentovi Martinovi Šmídovi. Dodnes nie je jasné, kto a prečo 
mu túto správu podsunul a Petr Uhl sa za jej šírenie ospravedlnil, lebo 
to považoval za svoje profesionálne zlyhanie (!), isté je, že ak by boli 
zvíťazili „mocní“ muži, Petr Uhl by možno z väzenia viac ani nevyšiel. 
Vo svojom životopisnom rozprávaní so Zdenkom Pavelkom Dělal 
jsem, co jsem považoval za správné ani raz nehovorí o svojom utr-
pení. Pritom bol za odpadlíctvo od režimu – disidentstvo - väznený 
dokopy viac ako deväť rokov. Najviac zo všetkých disidentov. Ale zo 
všetkých jeho skutkov cítiť práve onú morálnu prevahu. Porovnávam 
si jeho život so životom iných disidentov, (ktorých knihy som čítala). 
Napr. Havlovým - jeho najsilnejšou zbraňou bolo - podľa mňa - zdvo-
rilé opovrhovanie kultúrnymi barbarmi. Petr Uhl kon� ikt kultúr vnímal 
rovnako silno, ale inak. Keď ho prvý raz zatýkajú, esenbáci sa prehra-
bovali v knižkách v piatich jazykoch. Nielenže im nerozumejú, oni ne-
vedia tie jazyky ani rozlíšiť. A tak do protokolu diktujú  „kniha v cizí řeči“. 
Je to zahanbujúce a ponižujúce. Pre jeho väzniteľov.
Vrátim sa k otázke zo začiatku: kedy získa človek nezdolnú silu, kedy 
sa stáva vo svojom prostredí hrdinom? Myslím si, že vtedy, keď žiadne 
hrdinstvo nie je preňho cieľom samo osebe. Keď robí to, čo považuje 
za správne. A cíti svoju morálnu prevahu – hoci by ho hnali uličkou 
hanby ako svojho času toho, čo sa nám práve nedávno narodil.

Gabriela Rothmayerová

Oslavy sa skončili, 
treba platiť

Pred pár dňami išiel okolo jeden ctihodný 
občan, poslanec  miestneho zastupiteľstva, 
kostolový typ, a tak som sa ho spýtal, ako 
prežil Vianoce a začiatok nového roku. 
Odpoveď bola prekvapujúca. Vraj, chvala-
bohu, že je to už za nami. Moja kontrolná 
otázka znela prečo. Vraj ho nebaví stále 
len tak posedávať, jesť a nič nerobiť. V 
našich končinách nezvyčajné. Koľkí by 
to  pokojne  vydržali po celý rok.
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REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
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0907772623, 
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TEL: 
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Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

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

Posledne dni sledujem, ako každý deň navážajú 
zeminu pri križovatke - spojnici Jantárovej ces-
ty, Rusovskej cesty a Nám. hraničiarov. Mám zlé 
tušenie, že na tom kúsku otvoreného priestoru 
niekto zase plánuje stavať - hneď vedľa Chor-
vátskeho ramena. Bola by to ďalšia nehoráznosť 
a nenormálne zahusťovanie priestoru. Viete 
k tomu poskytnúť nejaké informácie? 

 Peter Herka

Odpoveď PN: 
V týchto dňoch pracovníci � rmy Eurovia začali robiť 
zemné práce pre výstavbu budúcej električkovej tra-
te a obslužnej komunikácii pri Chorvátskom ramene 
a Námestí hraničiarov. Investorom stavby je hlavné 
mesto Bratislava. Našu redakčnú odpoveď nám v pl-
nom rozsahu potvrdil aj magistrát, menovite hlavný 
dopravný inžinier Tibor Schlosser 
 foto: Miroslav Košírer

Vy sa pýtate – my odpovedáme

Petržalka ruší poplatky 

Petržalka symbolicky ruší od 21. 1. poplatky 
za poskytovanie informácií v zmysle 
zákona č. 211 o slobodnom prístupe 
k informáciám.

Petržalčania sa vlani obrátili na mestskú časť Petržal-
ka 132-krát so žiadosťou o sprístupnenie informácie 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. Ich poskytovanie bolo doteraz spoplatne-
né podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov.

Petržalská samospráva sa rozhodla správne poplatky 
za poskytovanie informácií úplne zrušiť. „Cieľom tohto 
kroku je ešte viac otvoriť miestny úrad obyvateľom a dať 
možnosť aj tým, ktorým rodinný rozpočet nedovoľuje 
utratiť peniaze za správne poplatky,“ zdôvodnil svoje 
rozhodnutie starosta Vladimír Bajan.  

Po tom, ako bola Petržalka v roku 2011 vyhodnotená 
ako tretia najlepšia samospráva v zverejňovaní zmlúv 
a v roku 2012, bola dokonca druhou najlepšou samo-
správou na Slovensku v tejto oblasti (a najlepšou z bra-
tislavských mestských častí) a po tom, ako v roku 2013 
získala ocenenie Zlatý erb za svoju webstránku, tak pri-
chádza s ďalším krokom, ktorým podčiarkuje  význam 
otvorenosti a transparentnosti, čo sú nevyhnutné pa-
rametre na efektívny dialóg volených predstaviteľov 
s verejnosťou.                        (tod)

ŠKODA Octavia Combi Ambition 2.0 TDI 103 kW – strieborná briliant, cena 23 856,- Eur, nová cena 17 653,- Eur
ŠKODA Octavia Exclusive 2.0 TDI 103 kW – modrá storm, cena 24 747,- Eur, nová cena 18 312,- Eur
ŠKODA Octavia Combi Business 2.0 TDI 103 kW – šedá platin, cena 25 965,- Eur, nová cena 19 214,- Eur

851 04 Bratislava www.impa.sk

®

POCIT NADŠENIA JE TAKÝ ZRIEDKAVÝPOCIT NADŠENIA JE TAKÝ ZRIEDKAVÝ 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2

skoda octavia vypredaj 12014 130x210.indd   1 15.1.2014   12:43
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ný list ratolesti. V prípade po-
treby preukázateľný doklad o 
zdravotnom postihnutí dieťa-
ťa. Väčšina škôl má počas zá-
pisu aj Deň otvorených dverí, 

Pre pripravených i nepripra-
vených je však následným 

krokom zápis na základnú ško-
lu. Ten sa bude v Petržalke ko-
nať v piatok 7. februára od 15. 
do 18. h a v sobotu 8. februára 
od 8. do 12. hodiny. 

Každá škola má svoj obvod, 
prijať však môže aj dieťa s byd-
liskom mimo neho. „Domáci“ 
majú samozrejme prednosť, a 
pozor, rodič môže dieťa zapí-
sať iba do jednej školy. Každá 
petržalská škola má svoju web 
stránku, kde si ľahko zistíte 
podstatné informácie o jej za-
meraní, krúžkoch, úspechoch. 
Kompletný zoznam škôl aj s 
menami riaditeľov a kontaktmi 
nájdete na www.petržalka.sk.

Na zápis idete naľahko, stačí 
vám občiansky preukaz a rod-

takže si môžete pozrieť, ako 
prebieha vyučovanie na pr-
vom stupni, ako vyzerá jedáleň 
či telocvičňa, prípadne her-
ňa Školského klubu a  môžete 

10 24. 1. 2014 PETRŽALSKÉ NZ Á P I S  D O  Z Š

Nastúpi vaše dieťa do prvej triedy 
už tento rok?  

Predškoláci už majú za sebou prvé testy školskej zrelosti, ktoré v materských ško-
lách urobili psychológovia z petržalského Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPaP). Tí následne informovali rodičov, či je ich dieťa 
pripravené na prvú triedu.

Ako zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 
základnej školy?

Čo by už mal vedieť prváčik?  
• samostatne sa obliecť a obuť
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
• správne vyslovovať všetky hlásky
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách 
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi 
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary 
• poznať základné farby
• spočítať predmety najmenej do päť 
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu 
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku 
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach 
• orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, 

„dole“, „vpravo“, „vľavo“.
• vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončiť
(manuál ZŠ Pankúchova)

Školské obvody základných škôl 
Do školských obvodov 11 ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti patria ulice s nasle-
dujúcimi názvami a číslami: 

Prvý školský obvod - Základná škola Budatínska 61 
Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 
– 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky 
párne čísla, Znievska;

Druhý školský obvod - Základná škola Černyševského 8 
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Máne-
sovo nám., Piffl  ova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

Tretí školský obvod - Základná škola Dudova 2 
Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského 
(párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Staro-
hájska;

Štvrtý školský obvod - Základná škola Gessayova 2 
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského 
(nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);

Piaty školský obvod - Základná škola Holíčska 50 
Brančská, Budatínska (čísla 1 - 27), Holíčska, Smolenická, 
Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod - Základná škola Lachova 1 
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie 
hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A; Lužná, Šustekova 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;

Siedmy školský obvod - Základná škola Nobelovo ná-
mestie 6 
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Go-
ralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, 
Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupin-
ská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, 
Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Plancko-
va, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 
– 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadu-
najská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod - Základná škola Pankúchova 4 
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova 
(párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočán-
kova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, 
Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šuste-
kova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod - Základná škola Proko� evova 5
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, 
Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej 
cesty po Bratskú), Prokofi evova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod - Základná škola Tupolevova 20 
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod - Základná škola Turnianska 10 
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzo-
vícka, Humenské nám., Janíkovské role - ulice Fiľakovská, 
Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Pa-
nónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, 
Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľu-
bovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská 
(čísla 25 – 39), Žehrianska.

sa pýtať na všetko, čo vás za-
ujíma.

Škola si potenciálnych pr-
váčikov bude priamo po-
čas zápisu testovať i sama. To 
znamená, že napríklad v ZŠ 
Pankúchova si po príchode 
vaše dieťa prevezme učiteľ-
ka, ktorá sa mu bude po celý 
čas venovať. Hravou formou 
sa ho bude pýtať na rôzne ve-
ci, aby zhodnotila jeho zrelosť 
pripravenosť na vstup do pr-
vého ročníka. Počas zápisu sa 
skúma predovšetkým úroveň 
psychickej a sociálnej zrelos-
ti, výslovnosť dieťaťa, komu-
nikačné schopnosti, samostat-
nosť, sústredenosť, orientácia 
v priestore. Učiteľka sa bude 
pýtať na farby, adresu bydlis-
ka, počítanie do desať, bude 
sledovať správne držanie ce-
ruzky... Deti spolu s učiteľkou 
vypracujú pracovný list, bu-
dú vyfarbovať, kresliť, spájať, 
počítať, rozprávať sa, niekto-
rí spievať, recitovať a hrať sa. 
Za snahu si bude môcť budúci 
prváčik vybrať pekný darček, 
ktorý mu zhotovili starší žia-
ci, dostane sladkosť a vyskúša 
si aj interaktívnu tabuľu. 

A zatiaľ čo sa vášmu dieťa-
ťu budú venovať učiteľky, vy 
vyplníte dotazníky potrebné 
pre školu. Skúste preto už te-
raz porozmýšľať, či bude va-
še dieťa navštevovať školský 
klub detí a či bude chodiť na 
náboženskú alebo etickú vý-
chovu.

Michaela Dobríková, 
Ilustračné foto: 
Lucia Drevická

Ako postupovať pri zápise  

• Zákonný zástupca dieťaťa vy-
koná zápis dieťaťa v základ-
nej škole v školskom obvode, 
v ktorom má dieťa trvalý po-
byt (spádová škola).

• Školské obvody sú určené 
VZN č. 5/2012 o školských 
obvodoch základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Pe-
tržalka. 

• Do prvého ročníka sa prijí-
ma dieťa, ktoré do 31. 8. 2014 
dovŕšilo šiesty rok veku a do-
siahlo školskú spôsobilosť.

• Na zápise sa zúčastňuje dieťa 
so zákonným zástupcom. Pri 
zápise je potrebné predložiť 
občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu a rodný list die-
ťaťa.

• Pri zápise je zákonný zástup-
ca povinný zo zákona uviesť 
tieto osobné údaje: meno 
a priezvisko, dátum narode-
nia, rodné číslo, miesto na-
rodenia, národnosť, štátne 
občianstvo a trvalé bydlisko 
dieťaťa, ďalej meno, priezvis-
ko a trvalé bydlisko zákon-
ných zástupcov a adresu za-
mestnávateľa.

• Pri zápise môže okrem peda-
gógov posudzovať primeranú 
telesnú, psychickú a sociálnu 
vyspelosť dieťaťa a jeho mo-
torické schopnosti prizvaný 
psychológ. 

• Zákonný zástupca môže za-
písať dieťa iba na jednu zá-
kladnú školu.

• Zákonný zástupca môže vy-
brať pre svoje dieťa aj inú ako 
spádovú základnú školu. Ria-
diteľ zvolenej školy rozhod-
ne o prijatí s prihliadnutím 
na umiestnenie detí zo škol-
ského obvodu spádovej školy 
a na kapacitné možnosti ško-
ly. Túto skutočnosť riaditeľ 
školy oznámi zriaďovateľovi.

• Zákonný zástupca môže na 
základe písomnej žiadosti 
požiadať riaditeľa základnej 
školy o odklad povinnej škol-
skej dochádzky o jeden škol-
ský rok, ak dieťa po dovŕšení 
šiesteho roku veku nedosiah-
lo školskú spôsobilosť. Súčas-
ťou žiadosti je odporučenie 
všeobecného lekára pre deti a 

dorast a odporučenie prísluš-
ného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.

• Zákonný zástupca dieťaťa 
môže požiadať, aby na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
bolo výnimočne prijaté dieťa, 
ktoré do 31. 8. 2014 nedovŕši-
lo šiesty rok veku. K žiadosti 
musí priložiť súhlasné vyjad-
renie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva 
a prevencie a súhlasné vyjad-
renie všeobecného lekára pre 
deti a dorast.

• O prijatí dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
rozhodne riaditeľ školy naj-
neskôr do 31. mája 2014.

• Pokiaľ sa zákonný zástupca 
rozhodne zmeniť školu dieťa-
ťa dodatočne po zápise, mu-
sí to oznámiť škole, do ktorej 
dieťa predtým zapísal.

• Ak zákonný zástupca pre svo-
je dieťa písomne požiada ria-
diteľa školy o možnosť plniť 
povinnú školskú dochádzku 
mimo územia SR, táto ško-

la sa stáva jeho kmeňovou. 
Následne riaditeľ školy vydá 
rozhodnutie o povolení plniť 
povinnú školskú dochádzku 
mimo územia SR a dohodne 
so zákonným zástupcom ďal-
šie podmienky vzdelávania 
dieťaťa v zahraničí. Po prí-
chode do krajiny pobytu zá-
konný zástupca prihlási dieťa 
do školy a oznámi do 30 dní 
kmeňovej škole názov a adre-
su školy v zahraničí. 

• Odporúčame zákonným zá-
stupcom informovať sa pri 
zápise dieťaťa o školskom 
vzdelávacom programe prí-
slušnej základnej školy (vý-
chovno-vzdelávacia činnosť, 
záujmové vzdelávanie, re-
alizované projekty, činnosť 
školského klubu detí, služby 
školskej jedálne, priestorové 
a materiálno-technické pod-
mienky školy atď.). Veľa dôle-
žitých informácií získa každý 
zákonný zástupca na webo-
vých stránkach jednotlivých 
základných škôl.
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ný list ratolesti. V prípade po-
treby preukázateľný doklad o 
zdravotnom postihnutí dieťa-
ťa. Väčšina škôl má počas zá-
pisu aj Deň otvorených dverí, 

Pre pripravených i nepripra-
vených je však následným 

krokom zápis na základnú ško-
lu. Ten sa bude v Petržalke ko-
nať v piatok 7. februára od 15. 
do 18. h a v sobotu 8. februára 
od 8. do 12. hodiny. 

Každá škola má svoj obvod, 
prijať však môže aj dieťa s byd-
liskom mimo neho. „Domáci“ 
majú samozrejme prednosť, a 
pozor, rodič môže dieťa zapí-
sať iba do jednej školy. Každá 
petržalská škola má svoju web 
stránku, kde si ľahko zistíte 
podstatné informácie o jej za-
meraní, krúžkoch, úspechoch. 
Kompletný zoznam škôl aj s 
menami riaditeľov a kontaktmi 
nájdete na www.petržalka.sk.

Na zápis idete naľahko, stačí 
vám občiansky preukaz a rod-

takže si môžete pozrieť, ako 
prebieha vyučovanie na pr-
vom stupni, ako vyzerá jedáleň 
či telocvičňa, prípadne her-
ňa Školského klubu a  môžete 

Nastúpi vaše dieťa do prvej triedy 
už tento rok?  

Predškoláci už majú za sebou prvé testy školskej zrelosti, ktoré v materských ško-
lách urobili psychológovia z petržalského Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPaP). Tí následne informovali rodičov, či je ich dieťa 
pripravené na prvú triedu.

Ako zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 
základnej školy?

Čo by už mal vedieť prváčik?  
• samostatne sa obliecť a obuť
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
• správne vyslovovať všetky hlásky
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách 
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi 
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary 
• poznať základné farby
• spočítať predmety najmenej do päť 
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu 
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku 
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach 
• orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, 

„dole“, „vpravo“, „vľavo“.
• vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončiť
(manuál ZŠ Pankúchova)

Školské obvody základných škôl 
Do školských obvodov 11 ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti patria ulice s nasle-
dujúcimi názvami a číslami: 

Prvý školský obvod - Základná škola Budatínska 61 
Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 
– 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky 
párne čísla, Znievska;

Druhý školský obvod - Základná škola Černyševského 8 
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Máne-
sovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

Tretí školský obvod - Základná škola Dudova 2 
Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského 
(párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Staro-
hájska;

Štvrtý školský obvod - Základná škola Gessayova 2 
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského 
(nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);

Piaty školský obvod - Základná škola Holíčska 50 
Brančská, Budatínska (čísla 1 - 27), Holíčska, Smolenická, 
Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod - Základná škola Lachova 1 
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie 
hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A; Lužná, Šustekova 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;

Siedmy školský obvod - Základná škola Nobelovo ná-
mestie 6 
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Go-
ralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, 
Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupin-
ská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, 
Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Plancko-
va, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 
– 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadu-
najská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod - Základná škola Pankúchova 4 
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova 
(párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočán-
kova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, 
Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šuste-
kova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod - Základná škola Prokofievova 5
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, 
Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej 
cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod - Základná škola Tupolevova 20 
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod - Základná škola Turnianska 10 
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzo-
vícka, Humenské nám., Janíkovské role - ulice Fiľakovská, 
Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Pa-
nónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, 
Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľu-
bovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská 
(čísla 25 – 39), Žehrianska.

sa pýtať na všetko, čo vás za-
ujíma.

Škola si potenciálnych pr-
váčikov bude priamo po-
čas zápisu testovať i sama. To 
znamená, že napríklad v ZŠ 
Pankúchova si po príchode 
vaše dieťa prevezme učiteľ-
ka, ktorá sa mu bude po celý 
čas venovať. Hravou formou 
sa ho bude pýtať na rôzne ve-
ci, aby zhodnotila jeho zrelosť 
pripravenosť na vstup do pr-
vého ročníka. Počas zápisu sa 
skúma predovšetkým úroveň 
psychickej a sociálnej zrelos-
ti, výslovnosť dieťaťa, komu-
nikačné schopnosti, samostat-
nosť, sústredenosť, orientácia 
v priestore. Učiteľka sa bude 
pýtať na farby, adresu bydlis-
ka, počítanie do desať, bude 
sledovať správne držanie ce-
ruzky... Deti spolu s učiteľkou 
vypracujú pracovný list, bu-
dú vyfarbovať, kresliť, spájať, 
počítať, rozprávať sa, niekto-
rí spievať, recitovať a hrať sa. 
Za snahu si bude môcť budúci 
prváčik vybrať pekný darček, 
ktorý mu zhotovili starší žia-
ci, dostane sladkosť a vyskúša 
si aj interaktívnu tabuľu. 

A zatiaľ čo sa vášmu dieťa-
ťu budú venovať učiteľky, vy 
vyplníte dotazníky potrebné 
pre školu. Skúste preto už te-
raz porozmýšľať, či bude va-
še dieťa navštevovať školský 
klub detí a či bude chodiť na 
náboženskú alebo etickú vý-
chovu.

Michaela Dobríková, 
Ilustračné foto: 
Lucia Drevická

Ako postupovať pri zápise  

• Zákonný zástupca dieťaťa vy-
koná zápis dieťaťa v základ-
nej škole v školskom obvode,  
v ktorom má dieťa trvalý po-
byt (spádová škola).

• Školské obvody sú určené 
VZN č. 5/2012 o školských 
obvodoch základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Pe-
tržalka. 

• Do prvého ročníka sa prijí-
ma dieťa, ktoré do 31. 8. 2014 
dovŕšilo šiesty rok veku a do-
siahlo školskú spôsobilosť.

• Na zápise sa zúčastňuje dieťa 
so zákonným zástupcom. Pri 
zápise je potrebné predložiť 
občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu a rodný list die-
ťaťa.

• Pri zápise je zákonný zástup-
ca povinný zo zákona uviesť 
tieto osobné údaje: meno  
a priezvisko, dátum narode-
nia, rodné číslo, miesto na-
rodenia, národnosť, štátne 
občianstvo a trvalé bydlisko 
dieťaťa, ďalej meno, priezvis-
ko a trvalé bydlisko zákon-
ných zástupcov a adresu za-
mestnávateľa.

• Pri zápise môže okrem peda-
gógov posudzovať primeranú 
telesnú, psychickú a sociálnu 
vyspelosť dieťaťa a jeho mo-
torické schopnosti prizvaný 
psychológ. 

• Zákonný zástupca môže za-
písať dieťa iba na jednu zá-
kladnú školu.

• Zákonný zástupca môže vy-
brať pre svoje dieťa aj inú ako 
spádovú základnú školu. Ria-
diteľ zvolenej školy rozhod-
ne o prijatí s prihliadnutím 
na umiestnenie detí zo škol-
ského obvodu spádovej školy  
a na kapacitné možnosti ško-
ly. Túto skutočnosť riaditeľ 
školy oznámi zriaďovateľovi.

• Zákonný zástupca môže na 
základe písomnej žiadosti 
požiadať riaditeľa základnej 
školy o odklad povinnej škol-
skej dochádzky o jeden škol-
ský rok, ak dieťa po dovŕšení 
šiesteho roku veku nedosiah-
lo školskú spôsobilosť. Súčas-
ťou žiadosti je odporučenie 
všeobecného lekára pre deti a 

dorast a odporučenie prísluš-
ného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.

• Zákonný zástupca dieťaťa 
môže požiadať, aby na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
bolo výnimočne prijaté dieťa, 
ktoré do 31. 8. 2014 nedovŕši-
lo šiesty rok veku. K žiadosti 
musí priložiť súhlasné vyjad-
renie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva  
a prevencie a súhlasné vyjad-
renie všeobecného lekára pre 
deti a dorast.

• O prijatí dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
rozhodne riaditeľ školy naj-
neskôr do 31. mája 2014.

• Pokiaľ sa zákonný zástupca 
rozhodne zmeniť školu dieťa-
ťa dodatočne po zápise, mu-
sí to oznámiť škole, do ktorej 
dieťa predtým zapísal.

• Ak zákonný zástupca pre svo-
je dieťa písomne požiada ria-
diteľa školy o možnosť plniť 
povinnú školskú dochádzku 
mimo územia SR, táto ško-

la sa stáva jeho kmeňovou. 
Následne riaditeľ školy vydá 
rozhodnutie o povolení plniť 
povinnú školskú dochádzku 
mimo územia SR a dohodne 
so zákonným zástupcom ďal-
šie podmienky vzdelávania 
dieťaťa v zahraničí. Po prí-
chode do krajiny pobytu zá-
konný zástupca prihlási dieťa 
do školy a oznámi do 30 dní 
kmeňovej škole názov a adre-
su školy v zahraničí. 

• Odporúčame zákonným zá-
stupcom informovať sa pri 
zápise dieťaťa o školskom 
vzdelávacom programe prí-
slušnej základnej školy (vý-
chovno-vzdelávacia činnosť, 
záujmové vzdelávanie, re-
alizované projekty, činnosť 
školského klubu detí, služby 
školskej jedálne, priestorové 
a materiálno-technické pod-
mienky školy atď.). Veľa dôle-
žitých informácií získa každý 
zákonný zástupca na webo-
vých stránkach jednotlivých 
základných škôl.
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I N Z E R C I A

Muž
s ľahkou 
paličkou

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

www.pro credit.sk
pracujem ako viazaný  nan ný agent pre spolo nos  

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

 Vodné � ltre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk 

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte 0905 410 802

Ak máme jasnú situáciu a vieme, že svoj byt potrebujeme pre-
dať, netreba čakať. Je predpoklad, že ceny petržalských bytov, 
aj nepanelových, budú na rovnakej úrovni dlhšie obdobie a je 
priestor na smerovanie cien nižšie, ako je súčasný stav. Cenu 
nehnuteľnosti ovplyvňuje stav, prostredie, služby v okolí a ne-
malým faktorom je ochota kupujúcich investovať, dostupnosť 
pôžičiek a vlastných zdrojov.

Čo môže priniesť lepšiu pozíciu pri získavaní záujemcov 
o kúpu? 
„Myslím si, že samotný predaj ako proces. Ak danú nehnuteľ-
nosť ponúka predávajúci prostredníctvom realitnej kancelárie, 
tak obchod musí prebehnúť transparentne. Tu odporúčam za-
viazať sprostredkovateľa predaja dohodou, kde budú de� nova-
né kroky zabezpečujúce želaný výsledok. Cieľ je jasný. Úspešne 
a bezpečne predať,“ hovorí Kamil Krebes, konateľ spoločnosti 
Kon� do, ktorá zabezpečuje sprostredkovanie kúpy a predaja 
nehnuteľností. 

Hodnotu treba zvyšovať správnymi krokmi v procese pre-
daja. ,,Jeden sprostredkovateľ. Týmto základným krokom 
si ako vlastník zabezpečím jednu cenovú ponuku, výstižný 
a pravdivý popis s dostatočnou fotodokumentáciou, jeden 
kontakt pre komunikáciu. Nech sa s ostatnými predajcami, 
možnými kupujúcimi, úradmi zaoberá môj zástupca so svo-
jimi pracovnými postupmi zabezpečujúcimi správnu cestu 
k môjmu cieľu predať. Moje súkromie je zabezpečené, rodinný 
pokoj mi nenarúšajú rozhovory a stretnutia bez konkrétneho 
výsledku,“ opisuje ideálny predajný proces Kamil Krebes.
 

Je správny čas na predaj nehnuteľnosti?
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životným prostredím 1,2 mi-
lióna eur. 

Dobrou správou je, že opro-
ti minulosti, keď sme si museli 
viac priťahovať opasky, Pe-
tržalka plánuje v tomto roku 
preinvestovať 4,8 milióna eur. 
Okrem výstavby verejnej pla-
várne a rekonštrukcie Domu 
kultúry Zrkadlový háj bude 
samospráva pokračovať v re-
konštrukcii školských budov, 
v opravách a revitalizácii terás 
a športovísk pre staršiu mlá-
dež. Rozpočet počíta aj s vý-
davkami na revitalizáciu Ná-
mestia hraničiarov, výstavbu 
nových chodníkov a cyklotrás, 
vybudovanie nových kontaj-
nerových stojísk či výmenu 
fontánok v Sade Janka Kráľa. 

Mohli by sme mať viac
„Rozdiel medzi sčítanými a 

reálne bývajúcimi obyvateľmi 
Petržalky sa v budúcoročnom 
rozpočte premietne reálnou 
stratou 600-tisíc eur. Takú 
istú sumu stratíme aj vďa-
ka zníženiu podielu mestskej 
časti na výnose dane v pro-
spech iných mestských častí. 
Hovoríme o strate 1,2 milióna 
eur. Som presvedčený - a oby-
vatelia Petržalky mi dajú iste 
za pravdu - že by sme ich mali 
kde použiť,“ dodal k schvále-
nému rozpočtu starosta Vla-
dimír Bajan.

Kam konkrétne 
pôjdu peniaze

Potešiteľné je, že tento rok 
pôjde o 152-tisíc eur viac 
na údržbu komunikácií a na 
opravu terás. Školy dostanú 
viac nielen na mzdy, ale stále 
sa spláca aj úver na ich rekon-
štrukciu. Mestská časť podpo-
rí aj mimoškolské aktivity ako 
napr. Tanec v duši (2. ročník 
tanečnej súťaže žiakov ZŠ), 

História Magistra Vitae, Malá 
olympiáda anglického jazy-
ka, Petržalská super škola či 
Novodobo so Shakespearom. 
V materských školách to zase 
bude Detská športová olym-
piáda, Tvorivé dielne lego 
klub, Literárna prehliadka 
a Farebný svet.

Viac ako 2 milióny pôjde na 
kultúru a šport – pre Miestnu 
knižnicu, Kultúrne zariadenia 
Petržalky a na podporu špor-
tu. Vo výdavkoch sú zahrnuté 
aj tradičné kultúrne podujatia 
– Fašiangový maškarný ples, 
Dni Petržalky, Senior Fest 
a Petržalské vianočné trhy. 
Rozpočet ráta aj s fi nanco-
vaním bezpečnosti detských 
ihrísk a prevádzkových nákla-
dov plavárne. Na starostlivosť 
o zeleň, údržbu a čistotu pôjde 
tiež viac ako dva milióny eur. 
Vyše 90-tisíc poslanci vyčle-
nili na obstaranie územných 
plánov zón Matador a Kapi-
tulský dvor a na vyhľadávaciu 
štúdiu nových parkovacích 
domov.

Na sociálnu pomoc a so-
ciálne služby sa tento rok po-
užije vyše milióna eur predo-
všetkým na prevádzku 6 den-
ných centier, na stravovanie 
dôchodcov a poskytovanie 
dávok sociálnej pomoci obča-
nom v hmotnej núdzi, opatro-
vateľskú službu a Domov pre 
rodičov a deti. 

Silvia Vnenková
foto: archív PN

počtované vo výške 7 miliónov 
eur. Z príjmových fi nančných 
operácií získa mestská časť 
4 285-tisíc eur, z čoho 2 150-
tisíc tvorí čerpanie úveru na 
plaváreň a rekonštrukcie škôl 
a domu kultúry. Do rozpočtu 
na rok 2014 navrhli zapojiť aj 
Fond rozvoja bývania, Konto 
zelene a Rezervný fond v cel-
kovej výške takmer 1350-tisíc 
eur. 

Výdavková položka 
rozpočtu

Výdavky na rok 2014 budú 
vyššie o 707-tisíc eur, čo spô-
sobilo najmä zvýšenie platov 
pedagogických zamestnancov 
o 5% a pracovníkov odmeňo-
vaných v súlade so zákonom 
o verejnej službe o 16 eur. 
Naša mestská časť tento rok 
minie najviac na vzdelávanie, 
približne 6,9 milióna eur a na 
podporu verejnej správy 4,6 
milióna eur. Na výdavky súvi-
siace so sociálnymi službami 
pôjdu asi 2 milióny eur a so 

Príjmová položka 
rozpočtu

Najvýznamnejšou príjmo-
vou položkou je podiel na vý-
nose dane z príjmov fyzických 
osôb. Oproti rozpočtu na rok 
2013 je táto vyššia o 3% - je 
navrhovaná v sume 8402-tisíc 
eur. Príjem z miestnych daní – 
daň za psa, za užívanie verej-
ného priestranstva, predajné 
automaty a nevýherné prístro-
je – je odhadovaný na 594 700 
eur. Podiel na dani z nehnuteľ-
nosti a poplatku za komunálny 
odpad tvoria spolu očakávaný 
príjem vo výške takmer 5 750-
tisíc eur. Nedaňové príjmy 
– príjmy z prenájmu pozem-
kov, budov, bytov a nebyto-
vých priestorov – predstavu-
jú plusovú položku vo výške 
3 074-tisíc eur. Kapitálové 
príjmy, čiže príjmy z predaja 
majetku a refundácií, sú plá-
nované vo výške 550-tisíc eur. 
Príjmovou položkou sú aj gran-
ty, transfery a príjmy rozpočto-
vých organizácií, ktoré sú roz-

Petržalka minie najviac 
na vzdelávanie

Na sklonku minulého roku odsúhlasili 
petržalskí poslanci jeden z najkľúčovejších 
dokumentov. Rozpočet mestskej časti 
schválili  ako vyrovnaný - s príjmami 
vo výške 29 763 133 € a výdavkami 
v tej istej sume. Zobrali na vedomie aj 
výhľad rozpočtu na roky 2015 a 2016, 
ako aj odborné stanovisko miestne-
ho kontrolóra.

S A M O S P R ÁVA
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Kalamita a jej následky

K O N TA K T

Čo „prinieslo“ spoplatnenie parkovania  
1. Rozšírenie možností parkovania 
Jednou z možností je vytvorenie nových parkovacích miest na Betliarskej ulici. V úseku od mimo-
úrovňovej križovatky s Dolnozemskou ulicou po križovatku s Antolskou ulicou zriadiť pozdĺž-
ne parkovanie so zapracovaním riešenia autobusovej zastávky „Bzovícka“ s tzv. polostrovčekom 
vybiehajúcim z chodníka do vozovky na šírku parkovacieho pruhu. Výhody takéhoto riešenia, 
ktoré sa bežne používa v európskych mestách, je to, že dĺžka ostrovčeka je na dĺžku vozidla (cca 
20 m) bez potreby šikmých pruhov na zaradenie sa do zastávky (táto časť v dĺžke cca 10 až 15 m 
na každej strane môže byť využitá už na parkovanie), vozidlo MHD nemusí vchádzať do zastáv-
kovej niky a znovu sa zaraďovať do jazdného pruhu – náznak určitej preferencie MHD a riadne 
pristavenie vozidla k zastávkovej hrane v jej celej dĺžke.

2. Zlepšenie dostupnosti k nemocnici zo zastávky MHD (obr. dole)
Pre lepšiu dostupnosť k nemocnici zo zastávky MHD „Antolská“ na Betliarskej ulici je potrebné 
zrealizovať krátky chodník medzi touto zastávkou a priechodom pre chodcov cez Betliarsku uli-
cu, na ktorý sa teraz cestujúci dostanú buď okľukou cez parkovisko na sídlisku, alebo cez trávnik 
popri ceste. Tento návrh síce nesúvisí priamo s problémami parkovania v okolí nemocnice, ale 
pri zlepšení obslužnosti a dostupnosti môže prispieť k lepšiemu využívaniu MHD pri cestovaní 
do tejto nemocnice.  
Naznačené riešenia by po ich realizácii prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie v okolí nemocnice 
na Antolskej. Preto som požiadal o stanovisko k týmto návrhom správcu príslušnej komunikácie. 
S odpoveďou budem čitateľov informovať.

Ing. Bronislav Weigl, poslanec MČ Petržalka

Koncom minulého 
roku viacerých oby-
vateľov Petržalky 
zaskočila správa o 
spoplatnení parkova-
nia pred nemocnicou 
na Antolskej ulici. 
V tomto príspevku 
nechcem polemizo-
vať o správnosti alebo 
nesprávnosti tohto 
riešenia, o poplatkoch 
za parkovanie, resp. 
o voľnom parkovaní 
v určitom časovom 
limite (kde 15 minút 
bezplatného parko-
vania je výsmechom a 
takéto parkovanie pri 
iných zdravotníckych 
zariadeniach v meste je 
minimálne 1 hodinu). 
V tomto príspevku by 
som chcel poukázať na 
negatívne prínosy pre 
obyvateľov Petržalky.

Prvým negatívom je sku-
točnosť, že krátko po 

zavedení spoplatneného par-
kovania pred nemocnicou na 
Antolskej sa podstatne zhorši-
lo parkovanie obyvateľom pri-
ľahlých ulíc v oblasti Petržalka 
- Lúky. Obyvatelia sa sťažujú, 
že najmä v popoludňajších a 
skorých večerných hodinách 
majú podstatne zhoršené 
podmienky už v aj tak zlých 
parkovacích podmienkach, 
pretože parkoviská sú obsade-
né návštevníkmi a zamestnan-
cami nemocnice. Na druhej 
strane sa podstatne zhoršili 
prevádzkové podmienky pre 
mestskú hromadnú dopravu 
na Antolskej ulici, kde oboj-
stranne zaparkované osobné 
motorové vozidlá znemožňu-
jú obojsmernú jazdu s potre-
bou vzájomného sa vyhýbania 
oproti idúcich vozidiel.  Vzni-
kajú tu často kolízne situácie 
a, žiaľ, už s jednou nehodou 
autobusu linky č. 99 so znač-
nou škodou.

Z tohto dôvodu sa vynárajú 
otázky ... ako ďalej riešiť túto 
problematiku?

Stretnutie starostu 
a signatárov 
petície proti 
spoplatneniu 
parkovísk pred 
nemocnicami
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan sa minulý týždeň 
stretol so zástupcami sig-
natárov občianskych aktivít 
proti spoplatneniu parko-
vísk pred nemocnicami 
Antolská a Ružinov, aby sa 
vzájomne informovali o 
aktuálnom stave riešenia 
problému. Zdôraznil, že 
je zásadne proti spoplat-
neniu parkovania pred 
nemocnicou tak, ako je to 
v súčasnosti. Rovnako ako 
signatári petície aj on ape-
luje na kompetentných, 
aby svojím konaním ne-
komplikovali už aj tak zloži-
tý život pacientov.

Starosta na stretnutí zdô-
raznil, že mestská časť Pe-
tržalka nie je vlastníkom,  
správcom pozemku ani 
parkoviska pred nemocni-
cou v Petržalke a nie je 
ani účastníkom žiadnych 
zmluvných vzťahov, kto-
rých výsledkom je jeho 
spoplatnenie. Preto môže 
priamo a reálne konať len
z pozície stavebného úra-
du – aj to nie vo veci sa-
motného parkoviska ale 
len položenia elektric-
kých káblov pre doprav-
nú rampu. Ako povedal, 
uvedomuje si, že ide len o 
zlomok celého problému, 
ale aspoň tu využije všetky 
zákonné prostriedky, ktoré 
mu zákon umožňuje. „Iné 
nástroje samospráva v ru-
kách nemá a nemôže byť 
tým čiernym Petrom, ktorý 
má riešiť problémy spôso-
bené štátom, resp. rezor-
tom zdravotníctva,“ dodal 
starosta.                    (tod)
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teľom aj zamestnancom spo-
ločnosti Envidom ďakujeme 
za bezproblémovú spoluprácu 
a tiež oceňujeme pozitívny 
prístup Petržalčanov k život-
nému prostrediu. 

O termínoch zberu infor-
movala samospráva obyva-
teľov prostredníctvom inter-

netovej stránky, profilu Viem 
byť Petržalčan, Petržalských 
novín a v neposlednom rade 
aj prostredníctvom správcov 
bytových domov. O službu 
prejavilo záujem celkovo 121 
obyvateľov. Vyzbieralo sa 
takmer 6 ton elektroodpadu 
– veľké a malé domáce spotre-
biče, informačné technológie 
a telekomunikačné zariadenia, 
spotrebná elektronika. Poskyt-
nutím ďalšej bezplatnej služby 
obyvateľom Petržalky (popri 
vlastnom zbernom dvore, kde 
každý Petržalčan môže od-

pad zlikvidovať len na základe 
preukázania sa občianskym 
preukazom, pristavovania 
veľkokapacitných kontajnerov 
v rámci jarného a jesenného 
čistenia) chce mestská časť 
prispieť k zlepšeniu čistoty a 
poriadku nielen v okolí kon-
tajnerových stojísk, ale aj na 
celom území Petržalky. 

Mestská časť plánuje usku-
točniť takýto bezplatný zber 
elektroodpadu aj v tomto 
roku, o čom budeme obyva-
teľov včas informovať. 
  (tod)

V Petržalke vyzbierali takmer 6 ton elektroodpadu

Veľká časť starých, nepo-
trebných či pokazených 

elektrospotrebičov často kon-
čí v komunálnom odpade či 
pristavená v kontajnerových 
stojiskách, prípadne v ich oko-
lí, nehovoriac o dne Chorvát-
skeho ramena či Draždiaka. Aj 
preto sa samospráva rozhodla 

ponúknuť obyvateľom mož-
nosť bezplatne sa zbaviť aké-
hokoľvek elektroodpadu z do-
mácností bezplatne a zároveň 
ekologicky. Vyzbieraný odpad 
následne zmluvná spoločnosť 
Envidom odborne zneškod-
nila bez negatívneho vplyvu 
na životné prostredie. Obyva-

V decembri sa uskutočnil v Petržalke bezplatný zber elektroodpadu,  
a to v spolupráci so spoločnosťou Envidom, ktorá má so zberom a 
likvidáciou elektroodpadu niekoľkoročné skúsenosti. Počas troch po 
sebe nasledujúcich sobôt sa od obyvateľov vyzbieralo takmer 6 ton 
elektroodpadu z domácností.

va samospráva v prípade, že je  
v jej vlastníctve alebo v sprá-
ve. Ide o verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve samo-
správy. Predmetom dane je 
osobitné užívanie verejného 
priestranstva, tým sa rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžia-
ceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie stavebného či 
predajného zariadenia, cirku-
su, lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky, trvalé 
parkovanie vozidla mimo strá-
ženého parkoviska a podob-
ne. Sadzba dane je za každý aj 
začatý m2 osobitne užívaného 
verejného priestranstva a každý 
aj začatý deň. Sadzba dane za  
1 m2 a deň sa pohybuje od 
0,066 eur za umiestnenie zaria- 
denia slúžiaceho na poskyto-
vanie služieb až po 0,73 eura 
za dočasné umiestnenie sta-
vebných zariadení na výstavbu 
a rekonštrukciu. Za trvalé par-
kovanie motorového vozidla do 
3,5 tony a prípojného vozidla 
zaplatí Petržalčan 0,132 eura za 
štvorcový meter a deň. Za vozi-
dlo nad 3,5 tony, nákladný auto-
mobil alebo autobus zaplatí za 
trvalé parkovanie 0,56 eura. 

Daň za predajné automaty
Predmetom dane sú prístroje a 
automaty, ktoré vydávajú tovar 

za odplatu a sú umiestnené v 
priestoroch prístupných verej-
nosti. Sadzba dane v Petržalke 
je 99,58 eura za predajný auto-
mat tovaru potravinovej povahy 
(teplých alebo studených nápo-
jov, balených potravín) a 33,19 
eura za predajný automat tova-
ru iného charakteru (napr. pre-
daj žuvačiek, hračiek, novín).

Daň za nevýherné  
hracie prístroje

Predmetom dane sú prístro-
je, ktoré sa spúšťajú alebo pre-
vádzkujú za odplatu, pričom 
nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch 
prístupných verejnosti (elek-
tronické prístroje na počítačové 
hry, mechanické prístroje, elek-
tronické prístroje, automaty a 
iné zariadenia na zábavné hry). 

Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Správu dane za užívanie ve-
rejného priestranstva vy-

konáva samospráva v prípade, 
že je v jej vlastníctve alebo v 
správe. Verejným priestran-
stvom sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve samo-
správy. Predmetom dane je 
osobitné užívanie verejného 
priestranstva, tým sa rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžia-
ceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie stavebného zaria- 
denia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariade-
nia lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky, trvalé 
parkovanie vozidla mimo strá-
ženého parkoviska a podobne. 
Sadzba dane je za každý aj za-
čatý m2 osobitne užívaného ve-
rejného priestranstva a každý 
aj začatý deň. Sadzba dane za  
1 m2 a deň sa pohybuje od 0,066 
eura za umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie 
služieb až po 0,73 eura za do-
časné umiestnenie stavebných 
zariadení na výstavbu a rekon-
štrukciu. Za trvalé parkovanie 
motorového vozidla do 3,5 tony 
a prípojného vozidla zaplatí Pe-
tržalčan 0,132 eura za štvorco-
vý meter a deň. Za vozidlo nad 
3,5 tony, nákladný automobil 
alebo autobus zaplatí za trvalé 
parkovanie 0,56 eura.

Daň za psa
Daň platíme za psa staršieho 

ako 6 mesiacov. Daňovník je 
povinný oznámiť vznik daňovej 
povinnosti správcovi dane do 
30 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti. Predmetom dane 
nie je pes chovaný na vedecké 
a výskumné účely, pes umiest-
nený v útulku zvierat a pes so 
špeciálnym výcvikom, ktorého 
vlastní alebo používa občan s 
ťažkým zdravotným postihnu-
tím. Mestská časť vyrubí daň 
rozhodnutím. Splatná je do 15 
dní odo dňa nadobudnutia pla-
tobného výmeru. Sadzba dane 
na kalendárny rok je v Petržalke 
34 eur za každého psa chované-
ho v bytových domoch, ktorého 
výška v kohútiku nepresiahne 43 
cm, a 67 eur za psa, ktorého ko-
hútiková výška je 43 cm a viac. 
Za psa chovaného v rodinnom 
dome zaplatí Petržalčan 17 eur 
bez rozdielu veľkosti. Osamelý 
dôchodca s príjmom do výšky 
životného minima alebo občan 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím zaplatí daň za psa vo výške 
17 eur, ak výška psa v kohútiku 
nepresiahne 43 cm.

Daň za užívanie 
verejného priestranstva

Správu dane za užívanie ve-
rejného priestranstva vykoná-

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Podľa neho sa členia na miestne dane (z nehnuteľností, za psa, ubytova-
nie...), miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a daň z motorových vozidiel.

Daňovníkom je fyzická či práv-
nická osoba, ktorá nevýherné 
hracie prístroje prevádzkuje. 
Základom dane je počet ne-
výherných hracích prístrojov. 
Sadzbu dane určuje obec za 
jeden hrací prístroj a kalendár-
ny rok. V Petržalke je to 331,94 
eura za veľké nevýherné hra-
cie prístroje (napr. bowling, 
biliard, biliard) a 66,39 eura 
za malé a stredné nevýherné 
hracie prístroje (napr. šípkové 
automaty, flippery).

Výnos z daní a poplatku vrá-
tane výnosu z pokuty a sankč-
ného úroku vzťahujúcich sa k 
týmto daniam a poplatku sú 
príjmom rozpočtu obce, ktorá 
je správcom dane. Daňovník je 
povinný uhradiť daň do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia.       (tod)
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Čo s odkvitajúcimi vianočnými kvetmi?

P O R A D Í M E  VÁ M

Niektoré izbové rastliny sa sta-
li symbolom alebo súčasťou 
Vianoc práve pre ich nádherné 
kvitnutie v tomto období. Po 
sviatkoch ich však nemusíme 
vyhadzovať len preto, že nevy-
zerajú vábne či odkvitli. Stačí 
sa o ne vhodne postarať a na-
budúce sa nám opäť odmenia.

Vianočná hviezda 
(Euphorbia pulcherrima)

Prýštec najkrajší, alebo ľudo-
vo nazývaná vianočná hviezda, 
je rastlinou krátkeho dňa, 
preto kvitne práve v zimných 
mesiacoch. Po jej odkvitnutí ju 
mierne zrežeme a umiestnime 
do chladnejšej miestnosti na 
svetlé miesto. Pri zrezaní dáva-
me pozor na vytekajúcu bielu 
šťavu zo stoniek, ktorá je jedo-
vatá. Polievame ju len zriedka 

až skoro vôbec. Po mesiaci ju 
začneme opäť intenzívnejšie a 
pravidelne polievať. Po vyhnaní 
nových výhonkov sa odporúča 
rastlinu presadiť do rovnako 
veľkého črepníka s novým 
priepustným substrátom, čo 
zabezpečí lepšiu tvorbu kvetov. 
Po celý čas udržujeme substrát 
rovnomerne vlhký. Ak chceme, 
aby sa listy vianočnej hviezdy 
zafarbili ešte pred Vianocami 
a začala kvitnúť, musíme jej  
k tomu pomôcť už koncom je-
sene, zhruba dva mesiace pred 
sviatkami. Stačí jej desať hodín 
denného svetla, ostatných štr-
násť hodín by mala byť v tme, 
čo zabezpečíme prikrytím 
fóliou alebo premiestnením 
rastliny do tmavej miestnosti. 
Keď sa začne vyfarbovať už ju 
nezakrývame ani nepremiest-
ňujeme do tmy. Kvitnutie jej 
predĺžime umiestnením na 
mierne chladnejšie miesto. 
Vyhýbame sa umiestneniu pri 
radiátoroch, veľmi chladným 
miestam a prievanu, škodí jej 
aj cigaretový dym.

Vianočný kaktus 
(Schlumbergera buckleyi)

Starostlivosť o tento kaktus 
po odkvitnutí je podobná ako 

poškodená. Aby lepšie kvitla, 
pomôžeme jej výmenou hu-
mózneho substrátu. 

Azalka 
(Rhododendron simsii)

Tento malý krík nie je zná-
my len zo záhrad, ale môžeme 
ho pestovať aj v bytoch. Má 
rád svetlé miesta teplotou 
okolo 15 až 18˚C. Substrát 
udržiavame nepretržite dosta-
točne vlhký, pretože rašelina, 
v ktorej je rastlina vysadená, 
na seba viaže veľké množstvo 
vody, a tak pri suchom sub-
stráte môže azalka uschnúť. 
Odkvitajúce kvety z rastliny 
postupne odstraňujeme, po 
úplnom odkvitnutí ju prime-
rane polievame. Cez leto ju 
môžeme vyniesť von na chrá-
nené miesto v polotieni. Pred 
kvitnutím prezimujeme pri 
5 až 8˚C a od decembra opäť 
kvitne. Azalku polievame daž-
ďovou alebo odstátou vodou.

Pripravila: Veronika Lukáčová

pri vianočnej hviezde. Netreba 
ho často polievať, skôr príleži-
tostne. V tomto období pokoja 
mu vyhovuje umiestnenie v 
chladnejšej menej vykurovanej 
miestnosti. Od jari, keď vyženie 
nové výhonky, ho polievame 
pravidelne, aby substrát úplne 
nepreschol, no neprelievame 
ho. Vtedy kaktus presadíme a 
doprajeme mu nový substrát 
s prídavkom pôdy a piesku.  
V lete ho môžeme umiestniť aj 
vonku na chránené miesto nie 
na priamom slnku. Koncom 
októbra, začiatkom novembra 
ho prenesieme dovnútra. Raz 
alebo dvakrát mesačne pri-
hnojíme tekutým hnojivom. 
Po vypučaní kvetných pukov 
ho nepremiestňujeme a ani 
neotáčame, aby mu puky ne-
opadali. Vyhovuje mu mierne 
svetlé až svetlé stanovište.

Cyklámen 
(Cyclamen persicum)

Cyklámen je od spomína-
ných rastlín odlišný hlavne 

tým, že svoju nadzemnú časť 
vytvára z podzemnej hľuzy. 
Bežne v prírode kvitne na jar, 
na Vianoce sa jeho kvitnutie 
urýchli. Po odkvitnutí nechá-
me rastlinku úplne zatiahnuť, 
kvety a listy zoschnú. Hľuzu  
z kvetináča vyberieme a ulo-
žíme na chladné, no nie príliš 
vlhké miesto. Koncom júla ale-
bo v auguste hľuzu späť zasadí-
me do črepníka do hĺbky, ktorá 
zodpovedá približne trojná-
sobku veľkosti samotnej hľuzy. 
Opatrne polievame do misky,  

nikdy nie zvrchu na hľuzu, 
striedmo prihnojujeme. Cyk-
lámeny nemajú rady príliš tep-
lé, suché a veľmi svetlé miesta. 
Ak chceme nechať hľuzu po 
odkvitnutí v črepníku, mali by 
sme črepník držať v nevyku-
rovanej miestnosti na mierne 
svetlom mieste. Je dobré, ak 
koncom leta hľuzu vyberie-
me a skontrolujeme, či nie je 

Nový rok! Nové „okuliare“?
Na začiatku roka sa často hovorí o predsavzatiach  
a zmenách, ktoré chceme dosiahnuť počas najbližšie-
ho roku. Často sa s niečím novým spájajú rozporné 
pocity – nový sveter či nové auto – je to určite radosť  
a nadšenie, ale určite poznáte aj ten pocit niekde  

v úzadí, ktorý hovorí – a budem sa v tom svetri páčiť, vyzerám v ňom dobre – 
alebo – chvíľu potrvá, kým sa s tým autom naplno zžijem a zvyknem si naň.

Na jednej strane je to pocit ra-
dosti, zvedavosti z niečoho, čo 
tu predtým  nebol, a teraz je, na 
druhej strane.... a na druhej strane 
obava, rešpekt, pocit nepohody 
vystúpiť do neznámeho priestoru, 
spoznávať ho, popasovať sa s ním. 

Zmena je vždy určitým riskom, 
zabehnuté koľaje poznáme, hoci 
nie sú nám vždy príjemné, aspoň 
vieme, čo od nich môžeme oča-
kávať. Pri nových situáciách je 
toto bezpečie narušené a sme 
vystavení istej nepohode.

Takouto zmenou je aj zme-

priestor. Napriek nepohode ma 
táto myšlienka oslovuje. 

V poradni sa často stretávam s 
úplne jasnými obrazmi o ľuďoch, 
s ktorými máme nejaký problém. 
Vieme presne, aké sú naše deti, 
ako sa správajú naši partneri, aký 
je ten a ten učiteľ, šéf či rodič. 
Jasné, že je to prirodzené a ve- 
ľa vecí to uľahčuje, ale napriek 
tomu to má aj svoje riziká. Ľahko 
sa totiž môže stať, že si o ľuďoch 
okolo nás vytvoríme istý obraz a 
nevšimneme si to, že sa zmenili, 
že niektoré veci robia už inak, že 

  Psychológia bližšie k vám

na pohľadu na niekoho, koho 
už dlho poznáme a intenzívne  
s ním trávime veľa času. A práve 
táto myšlienka mi zišla na um 
ako možnosť predsavzatia na 
nový rok. Skúsiť sa na blízkych 
ľudí okolo seba pozerať novými 
očami, na chvíľu zabudnúť, čo 
o nich vieme a vnímať ich iba 
tu a teraz. Uznávam, je to výzva, 
pretože aj pri takomto čine nás 
to láka skĺznuť k starému nazera-
niu, k presvedčeniam o danom 
človeku, ktoré máme v hlave  
a neriskovať neznámy otvorený 

to, čo nás na nich hnevá, už nero-
bia, ale my vďaka našej predstave 
v hlave si myslíme, že stále áno. 

Pravdou totiž je, že sa mení-
me, všetko, čo prežívame, s kým 
sa stretávame kde sa pohybuje, 
toto všetko nás ovplyvňuje a 
mení. Zmena pohľadu na človeka 
môže priniesť niečo veľmi hod-
notného pre vzťah, ktorý s da- 
ným človekom máme. Zrazu si 
možno uvedomíme, že doma 
už nemáme malé dievčatko, ale 
mladú dámu, ktorá potrebuje aj 
svoj priestor a svoje tajomstvá, že 

partner neprejde okolo nás bez 
povšimnutia, ale ocení náš nový 
účes, že šéf napriek tomu, že 
stále posiela nahnevané maily, 
nám na ich konci pridá aj prianie 
pekného dňa. Všetky tieto naše 
nové, možno „malé“ povšimnutia 
nám môžu pomôcť k zlepšeniu 
našich vzťahov. A pomôžu nám 
k novosti, aby sme na našej ces-
te neostali stáť a netvrdili, že nás  
v živote už nemá čo prekvapiť...

Mgr. Lenka Zeleníková,
CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk

  Sám sebe záhradníkom
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 Náš tip

Prečo? Zamestnávatelia po-
žadujú prax. Študent absol-
vuje niekoľko rokov štúdia 
a prax nemá. Napriek tomu 
existuje veľa možností, ako si 
zjednodušiť svoju budúcnosť.

Napríklad stážou v zahra-
ničí. Mladý človek tam získa 
pracovné skúsenosti, zároveň 
si zlepší jazykové schopnosti, 
má príležitosť cestovať, zís-
kať zahraničných priateľov a 
iné cenné kontakty. Navyše 
zamestnávateľ vidí v takom-
to študentovi samostatnosť, 
odvahu a snahu urobiť nie-

čo navyše pre seba a svoju 
budúcnosť. 

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

Tí, ktorí už majú nejakú 
prax v odbore a ovládajú 

Dnešná mladá generácia to nemá jednoduché. Hoci titul 
je potrebný a stále nevyhnutný na slušné pracovné miesto, 
mnoho čerstvých absolventov má po skončení školy veľký 
problém sa zamestnať.  

Ako sa zamestná dnešný absolvent vysokej školy

výborne jazyky, majú šancu 
sa dostať na odbornú stáž v 
oblasti vzdelávania, marke-
tingu, biznis manažmentu 
či informačných technológií. 
„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 ži-
vote uberať,“  tvrdí Patrícia, 
ktorá absolvovala odbornú 
stáž v Malajzii.

Ak však nemáte dosta-
točné skúsenosti a jazykové 

znalosti, je tu alternatíva 
dobrovoľníckej stáže. „Záži-
tok to bol úžasný, množstvo 
nových priateľov, skúseností 
a nezabudnuteľných spomie-
nok,“ spomína si vysokoško-
láčka Laura na svoju dobro-
voľnícku stáž v Portugalsku. 
Takáto stáž zahŕňa prácu v 
neziskových projektoch a v 
školách. Pritom pomáhate 
ľuďom, ktorí to potrebujú, 
či vzdelávate mládež alebo 
seniorov. 

Ak ste sa rozhodli vycesto-
vať na stáž či už cez AIESEC, 
alebo inú organizáciu, je to 
určite plus do životopisu aj 
do života. Podrobné infor-
mácie nájdete na zahranic-
nestaze.sk.

(upr)

Pozvite severanov ďalej, neoľutujete
Zdá sa, že tajomstvo úspechu severských kriminálok je v komplikovanom detektívovi, kto-
rého šéfovia neznášajú, ženy milujú a rodinu vďaka svojej práci už dávno stratil. Nikto mu 
však neuprie vynikajúce vyšetrovacie schopnosti a vysokú úspešnosť v odhaľovaní zloči-
nov.  A najmä schopnosť vtiahnuť vás do zločinov Škandinávie

V yd av a te ľ s t vo 
Ikar pružne rea-
guje na hlad čita-
teľov a servíruje 
im jednu napí-
navú detektívku 
za druhou. Dnes 

vám predstavíme tri tituly 
s ambíciou zabaviť vás počas 
sychravých večerov.

Už názov Skočný príliv znie 
zaujímavo, jeho prvá strana vás 
do deja nevtiahne, ale priam 
vsotí. Je nemožné prečítať si ju 
a nezatúžiť po odhalení takého 
neuveriteľného zločinu. Vyšet-
rovať ho však nebude skúsený 
policajt, ale krásna, hoci trochu 
škuľavá, študentka Policajnej 
akadémie. A tá musí najprv  
nájsť strateného detektíva, aby 
jej on, či skôr ona jemu pomoh-
la nájsť vraha. Súrodenci Cilla a 
Rolf Börjlind sú vo Švédsku zná-
mymi scenáristami kriminálok 
a thrillerov. Ich knihy majú cha-

rizmatické postavy a opisujú 
Švédsko ako krajinu plnú sociál- 
nych konfliktov. Roky písania 
filmových scenárov zúročili  
v schopnosti vytvárať napätie 
a prekvapujúcu zápletku. Hoci 
Skočný príliv ju mal možno 
trochu prekombinovanú. V kaž-
dom prípade vás knižka nudiť 
nebude a ani prípadný obdaro-
vaný vám ju na Nový rok neo-
trieska o hlavu.

nech si dokonale vychutnáte 
náznaky temnoty a až nadpri-
rodzeného zla. Príbeh tajomnej 
a nevysvetliteľnej vraždy cho-
vankyne domova pre mládež  
s poruchami správania je pre-
pletený ešte desivejšími naráž-
kami na minulosť hlavného hr-
dinu. A záver je vskutku neodo-
lateľným lákadlom na pokračo-
vanie príbehov od švédskych 
manželov Ahndorilovcov, ktorí 
sa pod pseudonymom Lars 
Kepler v skutočnosti skrývajú. 

Do tretice to najlepšie. Jo 
Nesbo je všestranne talento-
vaný Nór, ktorého sme vám už 
na stránkach PN predstavovali. 
Dnes vám ponúkame jeho po-
sledný titul od vydavateľstva 
Ikar – Prízraky. V hlavnej úlohe 
opäť inšpektor Harry Hole, pro-
totyp Severana zmietaného 
vnútornými démonmi. Naveky 
nešťastný, no o to vnímavej-
ší k utrpeniu druhých. Citlivý,  
a predsa chlap, ktorý rozochve-
je srdce každej ženy. Nech už to 
znie akokoľvek pateticky, je to 
účinné a fenomenálny úspech 
kníh Jo Nesba je toho dôkazom. 
Prízraky sú asi poslednou (?) zo 
série s Harrym. Jednotlivé prí-
behy voľne nadväzujú na seba, 

takže skôr ako 
sa do Prízrakov 
začítate, mali 
by ste si kniž-
nicu doplniť 
predchádzajúcimi titulmi, ak 
sa nechcete pripraviť o znalosť 
pozadia a vzájomných vzťahov 
medzi postavami. Jo Nesbo je 
výborný autor a jeho knihy sú 
skutočným darčekom, ktorý 
milovníka krimi poteší. Prízraky 
vás chytia hneď na začiatku a 
nepustia až do trpkého konca. 
Lebo konce sú u Nesba trpké 
vždy, hoci je zločin odhalený, 
nikto nejasá a utrpenie obetí 
sa zázračne nekončí, rovnako 
ako v skutočnom živote. Ab-
senciu šťastného konca však 
bohato vynahradia výborne 
vykreslené postavy, ktoré sa 
vám dostanú pod kožu, a prí-
beh, ktorý neškatuľkuje ľudí 
na dobrých a zlých. A tak čas-
to neviete komu vlastne držať 
palce. Teda okrem Harryho, 
samozrejme.

Michaela Dobríková
foto: Vydavateľstvo Ikar

O čosi atrak- 
tívnejší je už 

tretí titul Larsa Keplera. Obál-
ku jeho Svedkyne ohňa určite  
v kníhkupectve neprehliad-
nete a sklamaní nebudete ani  
z obsahu. Po veľmi úspešnom 
Hypnotizérovi a o trochu slab-
šej Paganiniho zmluve pri-
chádza tretí príbeh vyšetrova-
teľa Joona Linnu. A je príjemne 
mrazivý. Odporúčam čítať  
v neskorých nočných hodinách, 

Neukončený poplach
Siréna, ktorá sa rozozvuča-
la po Petržalke vo štvrtok 9. 
januára desať minút pred  
12. hodinou, naozaj splnila 
svoju úlohu. Keďže zaznela 
v inom ako zvyčajnom čase 
(tým je piatok na pravé po-
ludnie), vystrašila mnohých z 
tých, čo ju začuli. Urobili, čo sa 
dalo čakať: obracali sa na všet-
ky strany, aby sa dozvedeli, čo 
sa deje, či a kde unikol čpavok, 
ako o tom informoval ženský 
hlas po skončení výstražného 
signálu. 
Telefóny vyzváňali na miest-
nom úrade, v redakciách, ale aj 
medzi príbuznými a známymi. 
„Naozaj sa niečo deje, lebo keď 
som vošla do vnučkinej izby, 
bol tam hrozný zápach! Hneď 
som zavrela okno, lebo sa tam 
nedalo dýchať,“ opisovala na 
chodbe jedného z petržal-
ských panelákov svoje zistenia 
žena v dôchodkovom veku. 
„Mňa zasa svrbia oči,“ zdôverila 
sa jej suseda. Mladá žena s die-
ťatkom v kočíku sa pre istotu 
vrátila zo schodiska domov, 
nákup si vraj urobí neskôr... 
V krátkom čase sa ukázalo, že 
išlo o planý poplach. Zaují-
mavosťou bolo, že z rôznych 
zdrojov bolo aj zdôvodnenie 
pustenej sirény rôzne. Kým v 
jednom zistili, že išlo o tech-
nickú poruchu na signalizač-
nom zariadení, v druhom sa 
o poplach údajne „postarala“ 
pani, ktorá tvrdila, že na Ná-
mestí hraničiarov cítiť čpavok. 
Na miesto okamžite vyštarto-
vali záchranné zložky, ktorých 
meracie zariadenia tvrdenie 
občianky síce nepotvrdili,  
no siréna už bola pre istotu 
„vonku“. 
Všetko teda našťastie dobre 
dopadlo, lenže... Ľudia, ktorí 
nežeravili telefonické linky na 
všetky smery, čakali na od-
volanie poplachu. Presne tak, 
ako sa to robí pri piatkových 
skúškach sirén. Nič také sa 
však nestalo. Až vo večerných 
spravodajských reláciách roz-
hlasu a televízií sa dozvedeli 
o technickej poruche. A to je 
dosť neskoro na to, aby nabrali 
odvahu vyjsť do ulíc, alebo si 
vyvetrať domácnosť.

Alena Kopřivová

Poznámka
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DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

FEBRUÁR 2O14 Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

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

VSTUPENKY

*   Vstupenky:  predpredaj / v deň podujatia
**  Vstupenky kiná: členovia FK /             
          nečlenovia

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk
                                 

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

POKLADNE

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

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

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

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

 

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

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

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

CC 
CENTRUM

www.kzp.sk

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

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

Zmena programu vyhradená!

2.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
ZUZANA MICHNOVÁ – JSEM SLAVNÁ 
TAK AKORÁT
r. J. Němcová, ČR, 2013, 94 min.

3.02. a 5.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
NYMFOMANKA I.
r. L. von Trier, Dánsko, 2013, 122 min.

10.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
PERVERZNÝ SPRIEVODCA IDEOLÓGIOU
r. S. Fiennes, Veľká Británia / Írsko, 2012, 134 min.

12.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
SHUN LI A BÁSNIK
r. A. Serge, Taliansko/Francúzsko, 2011, 98 min.
Z nominácie EFA na európsky fi lm roku

16.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
SNEH
r. I. Šebestová, SR, 2013, 16 min.

SNEHULIENKA: INÝ PRÍBEH
r. P. Berger, Španielsko / Francúzsko, 2012, 
104 min.

17.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
ŽIVOT ADÉLE
r. A. Kechiche, Francúzsko / Belgicko / Španiel-
sko, 2013, 179 min.

22.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
VEĽKÁ NÁDHERA
r. P. Sorrentino, Taliansko / Francúzsko, 2013, 
142 min.

23.02 a 24.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
NYMFOMANKA II.
r. L. von Trier, Dánsko, 2013, 123 min

26.02. | 20:02 | 2 €/3 € **
FUTUROLOGICKÝ KONGRES
r. A. Folman, Izrael, 2013, 120 min.

téma: Kanzashiho kvety - brošne a ozdoby z textilu
lektorka: Jozefína Jajcayová
nahlasovanie a info: 0903 398 545, 0917 711 090 

13.02. | 18:00 |  18 €     
INDIÁNSKE INŠPIRÁCIE
tvorba originálnych šperkov technikou Peyote  
lektorka: Ing. Slavomíra Habardová
materiál a lektorát v cene podujatia
nahlasovanie a info:  0903 398 545, 0917 711 090  

16. 02. | 16:00 | 2 €/ 3 € *
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
účinkujú: víťazi medzinárodných interpretačných 
súťaží - E. Rabčevská (husle), M. Adámek (klarinet), 
J. Novosedlíková (klavír)
program: J. Brahms, L. van Beethoven, F. Chopin, 
J. S. Bach, F. Poulance

17.02. | 17:30 | 2 €  + materiál    
ŠIKOVNÁ MAMA
tvorivé dielne pre mladé mamičky i zrelé ženy  
téma: Veselé myšky - tvorba dekoratívnych hračiek                                                                         
lektorka: Jozefína Jajcayová
nahlasovanie a info:  0903 398 545, 0917 711 090 

  

24.02. | 17:30 | 2 €  + materiál    
ŠIKOVNÁ MAMA
tvorivé dielne pre mladé mamičky i zrelé ženy  
téma: Kabelky z volánkovej vlny do divadla i na ples
lektorka: Jozefína Jajcayová
nahlasovanie a info:  0903 398 545, 0917 711 090 

VÝSTAVY
03.  - 07.02. 
TAKTO PETRŽALKU VIDÍM JA  
 výstava prác študentov architektúry

14. -  28.02. 
OBRAZY A MAĽBY  ( 2012 - 2013) 
vystavuje výtvarníčka Alžbeta Podlipová 
z výtvarného ateliéru akademického maliara 
Alexandra Švarca 
vernisáž výstavy : 13.02. o 18:00 h.                     
—
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00
vstup voľný

KLUBY
26.02. | 17:00 | vstup voľný
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov    

PROGRAMY PRE DETI
06.,13.,20.02. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

04.,11.,18.02. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

05.,12.,19.02. | 09:00, 10:30 |  1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi 

07.02. | 10:00 | 10 €/ matka + dieťa  
MAMIČKÁREŇ
téma : Darček na Valentína 
( ozdobné prívesky – technika Peyote )  
lektorka : Ing. Slavomíra Habardová                                                         
materiál a lektorát je v cene vstupného
nahlasovanie a info: 0903 398 545, 0917 711 090

14.02. | 10:00 | 2 €/osoba  
BABYKARNEVAL
karnevalová zábava s tvorivými dielničkami 
osladená šiškami  
( vstup len v maskách, pre deti do 5 rokov )                                               
nahlasovanie a info: 0903 398 545, 0917 711 090

JARNÉ PRÁZDNINY S KZP

24. - 28.02. | 10:00 | DK Zrkadlový háj
DVERE DOKORÁN KU HRÁM

24. - 26.02. | 9:00-16:00 | DK Lúky
STOLNÝ TENIS PRE DETI

24.,25.,27.,28.02. | 10:00 | CC Centrum 

JARNÉ PRÁZDNINOVÉ DIELNE

viac info na www.kzp.sk

2.02. | 16:00 | 5 €                                       
NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA
hudobno-zábavný program nestarnúcich 
operetných a ľudových melódií, účinkujú: 
Gréta Švercelová, Ján Babjak, Mário Egidy

7.02. | 19:00 | 35 € / 39 € VIP (vstupné+konzumné+tombola)

                 
XIV. PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES 2014
účinkujú: 
hudobné skupiny ALFA BAND, LOJZO, KMEŤO 
BAND, EKONÓM, tanečná skupina FLAME 
DANCE COMPANY
moderuje: RENÉ ŠTÚR

9.02. | 19:00 | 10 €
VIETNAMSKÝ LUNÁRNY ROK
kultúrne podujatie vietnamskej komunity 
v Bratislave

11.02. | 15:00 | 2 €
NESTARNÚCE MELÓDIE - FAŠIANGY
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou 
skupinou DUO PROVA

16.02. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
STRAŠIAK TOMÁŠ
detské divadelné predstavenie v podaní Divadla 
na hojdačke
po predstavení možnosť tvorby leporela na danú 
rozprávku

20.02. | 19:00 | 10 €/6 €*          
OOOPS WORKSHOP!
divadelné predstavenie okorenené skvelou 
pôvodnou hudbou výborných hudobníkov, 
účinkujú: Svaťo Malachovský, René Štúr

21.02. | 19:00 | 6 €
VEČER ÍRSKYCH TANCOV
účinkuje: Akadémia írskeho tanca AVALON

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
9.02. | 14:00 | 2 €
NEDEĽA PRE CELÚ RODINU
Hráte sa radi ?
detský kútik pre najmenších, pre väčších stolný 
tenis a voľné hranie spoločenských stolových hier
Ak neviete pravidlá, spolu ich zvládneme!

13.02. | 10:00 | 1 €
FAŠIANGOVÉ MASKOVANIE
tvorivá dielňa pre deti MŠ

20.02. |  10:00 | 1 €
V RÍŠI ROZPRÁVOK
kreatívne podujatie pre deti MŠ

 

21.02. | 10:00 | 1 €
MASKY, MASKY, MASKY
tvorivá dielňa pre mentálne postihnutú mládež

26.02. | 14:00 | 0,50 €
KROK SUN KROK
výučba spoločenských tancov pre seniorov

DETSKÁ HERŇA  
pre mamičky s deťmi do 5 rokov
Utorky | 4.,11.,18.,25.02. | 10:00 – 11:30 | 1 €
Cvičíme, spievame...

Stredy | 5.,12.,19.,26.02. | 10:00 – 11:30 | 1 €
Hráme sa na rozprávku!

Štvrtky | 6.,13.,20.,27.02. | 10:00 – 11:30 | 1 €
Kreslíme, lepíme...

KLUB SPOLOČENSKÝCH STOLOVÝCH HIER
Stredy | 5.,12.,19.02 | 14:30 – 18:00 | 1 €
26.02. | 14:30 – 18:00 | 1 €
Mini turnaj v Osadníkoch z Katanu
pre deti od 5 rokov
Hra ako tréning pamäte, postrehu, pozornosti, sú-
stredenia, logického myslenia, kreativity, empatie...

INÁ ČINNOSŤ
po, ut | 17:00 | 0,50 €/hod.
PALIČKOVANIE

EPIKLUB
prvá streda v mesiaci stretnutie členov o 16:00

6.02. | 19:30 | 10 € ( v cene vstupenky CD )
            
STROJ ČASU
koncert + krst CD Petra Szabadosa
(bluegrass + country)

2.02. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou CHARLIES DUO

8.02. | 17:00 | 6 € / (pre páry) 10 €     
SENSUALLY HAFLA 2
romantická orientálna párty so živou hudbou 
a tancom

9.02. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou PROVA

12.02. | 19:30 | 4 €             
Mama Elektrolux Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

14.02. | 19:00 | 3 € 
MUSIC CLUB
ROLNIČKY (folk) + hostia

15.02. | 17:00 – 23:00 | 5 €/ 6 €*
HUDBA SLOV
festival hudby a slova
Účinkujú: 
MARTIN GEIŠBERG
PETER JANKŮ
ANDREA BUČKOVÁ
a ďalší..

16.02. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou PARTY TIME

20.02. | 19:00 | 2 €          

CESTOVATEĽSKÝ KLUB - Slováci v Rumunsku
prezentácia fotografi í ateliéru Laboratórium 
fotografi e na VŠVU spojená s prednáškou

21.02. | 19:00 | 3 € 
MUSIC CLUB
JOLANIN ROZPAROCK (punk rock)
RADIX (rock-rock‘n‘roll)
OVERCLOCK (art-hard rock)

23.02. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou STARÝ ORCHESTRIÓN

27.02. | 15:00 | 1 €
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov pod vedením 
V. Sádovskej

DETSKÁ SCÉNA 

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

Stolný tenis 1 hod./ 2 €

KLUB 
ZA ZRKADLOM

10.02. | 17:30 | 2 €  + materiál    
ŠIKOVNÁ MAMA
tvorivé dielne pre mladé mamičky i zrelé ženy  

PRIPRAVUJEME

15.03. |  16:30 | DK Lúky

LIVIN´ BLUES 2014
XXII. ročník festivalu bluesovej 
a rhythm´n´ bluesovej hudby

Moreland & Arbuckle 
ZVA 12–28 Band
Bluesweiser 
a ďalší..
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Rím svätorečenie 
26. 4.- 28. 4. 2014 od 142 €

Rím svätorečenie - Assisi  
26. 4. - 29 .4. 2014 od 175 €

Rím svätorečenie - S. G. Rotondo 
26. 4. - 1. 5. 2014 287 € 

Nedeľa Božieho Milosrdenstva - Krakow 
26. 4. - 27 . 4. 2014 35 €

Benátky - Rím - Neapol- Pompeje
29. 4. - 5. 5. 2014 348 €     260 €

Lurdy - La Salette - Turín 
19. 5. -25 .5. 2014 268 €

Pútnické Taliansko - Florencia
17. 5. - 24. 5. 2014 360 €     295 €

Lurdy - Fatima
7. 7. - 18. 7. 2014 495 €     405 €

Krátkodobé zájazdy:
Trnava- Piešťany: 5. 4. 2014 10,50€

Mariazell: 8.5., 14. 6. 2014 22 €

Telč- Třebíč : 10. 5. 2014 29,50 €

Maria Taferl - Melk: 25. 5. 2014 22 €

Levoča - Spišská Kapitula 31. 5. -1. 6. 2014 69 €

Velehrad Hostýn-Olomouc: 7. 6. - 8. 6. 2014 49 € 

Staré Hory - Litmanová: 21. 6.- 22. 6. 2014 89 €

Ing. Štefánia Gazdová 

ck tar - tour 
90068 Plavecký Štvrtok 330

www. cktartour.sk 
cktartour@gmail.com 

0905429045 • 0908069643

Začiatkom tohto mesiaca prvý raz v histórii vyhlási-
li v špecializovanej lukostreleckej hale vo Viničnom 
anketu o najlepšieho lukostrelca v kategórii mužov  
a žien. Petržalské noviny boli tiež pritom, lebo talen-
tom roka do 15 rokov sa stal Erik Herceg z 1. sloven-
ského školského lukostreleckého klubu Petržalka. 

Petržalčan Herceg talentom roka 2013  

Pekná slávnosť by mala 
podľa slov predsedu slo-

venského lukostreleckého 
zväzu Matúša Durného za-
pustiť korene na dlhé roky. 
,,Veľmi si vážim toto ocene-
nie, som rád, že ma vybrali 
za talent roka, lebo ide o his-
torický prvý ročník tejto an-
kety. V mladších žiakoch som 
ešte žiadny rekord nepreko-
nal, ale v kategórii chrobák 
som dosiahol 585 bodov zo 
600 možných, čo je výborný 
výsledok. Lukostreľbe sa ve-
nujem od troch rokov, pritia- 
hol ma k nej môj otec, kto-
rý sa tomuto športu venuje. 
Lukostreľba ma baví, viem si 
predstaviť, že budem jej sú-
časťou na dlhé roky, chcel by 
som v nej niečo veľké dosiah-

nuť. Doterajšie výsledky po-
važujem za začiatok dobrej 
kariéry,“ povedal nám talent 
roka do 15 rokov, ktorý je žia- 
kom IV. ročníka na ZŠ Du-
dova 2 v Petržalke. 

,,Pre mňa je dôležité, že 
Erika do ničoho nebolo tre-
ba nútiť, keď videl, že sa ve-
nujem lukostreľbe, tak si ju 
tiež obľúbil. Dostal dobré 
základy, k tomuto športu si 
už vybudoval vzťah. Pravda, 
problémom sú financie, lebo  
v lukostreľbe nie sú v podsta-
te sponzori, všetko musíme 
platiť z vlastného vrecka,“ 
povedal Miroslav Herceg. 
Tréningový proces má za-
bezpečený na ZŠ Dudova 2. 
,,V tejto škole som bol riadi-
teľom. Klub tam máme už 19 

rokov, podarilo sa nám vy-
budovať celkom pekný are-
ál, ale predsa len čakáme, 
aké bude jeho nové riešenie, 
ktoré má v rukách MÚ Petr-
žalka. Klub za 19 rokov čin-
nosti získal vyše 300 medailí 
na majstrovstvách SR a vy-
choval niekoľko slovenských 
reprezentantov. Jeho členo-
via držia 21 slovenských re-
kordov, z toho je najcennejší 
práve Erikov. Má obrovskú 
výhodu, že jeho otec je pre ne-
ho veľkým vzorom, ak vydr-
ží v tréningovom úsilí, môže 
z neho vyrásť špičkový luko-
strelec,“ hovorí Antonín Po-
lách, tréner 1. SŠLK a exria- 
diteľ ZŠ Dudova.

(mv)
foto: Ján Luky

Šestnásteho januára sa do- 
žila 80 rokov legenda slo-
venského futbalu a dlho- 
ročná opora Slovana Brati-
slava Anton Urban. Rýchly 
a dôrazný obranca získal 
s ,,belasými“ trikrát Česko-
slovenský pohár. Dlhé roky 
bol kapitánom Slovana a s 
kapitánskou páskou na ruke 
viedol aj československý re-
prezentačný tím, ktorý na 
Olympijských hrách v Tokiu 
v roku 1964 získal striebor-
né medaily. V závere kariéry 
si obliekol aj dres rakúskeho 
Innsbrucku a neskôr ZŤS Pe-
tržalka pod jeho vedením 
pritiahol na pravý breh Du-
naja niekoľkotisícové náv- 
števy. Po zásluhe sa stal lau-
reátom Ceny fair play Ivana 
Chodáka aj obdobného oce-
nenia – Ceny Jána Popluhá-
ra, ktorú udeľuje Slovenský 
olympijský výbor. Dodnes je 
aktívny vo futbalovom hnutí 
ako člen disciplinárnej komi-
sie SFZ.     (mv)

Anton Urban 
oslávil 80 rokov 
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V roku 1987 sa stal laureá-
tom práve on. Nadaný, 

vzdelaný a rozhľadený chla-
pec, absolvent Vysokej školy 
technickej v Bratislave. Zví-
ťazil suverénne s poviedkou 
Zenko. Ale už vtedy povedal, 
že v šestnástich rokoch napí-
sal fi lmový scenár,  ba mal aj 
dva pokusy o rozhlasovú hru.
Potom sa na tri desaťročia 
odmlčal. Tvoril – ale ako sta-
tik, nie spisovateľ.

Je v tom rozdiel? Musí viac 
vymýšľať spisovateľ alebo 
technik, projektant, keď rieši 
ťažký stavebný problém?

 CV statike je to zariadené 
tak, že vymýšľa architekt a sta-
tik si potom láme hlavu, ako 
uskutočniť jeho často bláznivé 
nápady. Čiže v statike nie je 
čas na vymýšľanie, je to práca 
hlavne o zodpovednosti a veľ-
kých kompromisoch medzi 
možným a nemožným. No a 
čo sa týka vymýšľania v polohe 
spisovateľa, tak tu o vymýšľaní 
hovoriť nemôžem. Zrod lite-
rárneho textu je vecou určitej 
danosti, ktorá vzniká v hlave 
na popud rôznych impulzov. 
Je veľmi mylná predstava mno-
hých čitateľov, že autor si kaž-
dý deň sadá za stôl s úmyslom 
niečo vymyslieť.  Ja si sadám za 
stôl až v momente, keď mi urči-
tý text dozrel v hlave a treba ho 

prepísať na papier. Familiárne 
hovorím tomuto procesu ,,pre-
klápačky“. 
Už vtedy v roku 1987 na Wol-
krovej Polianke si mi povedal: 
ukazuje sa, že väčšie úspechy 
v literatúre dosahujú ľudia, 
ktorí sú v inej praxi. Potvrdil 
si si to v živote?

 Aj áno, aj nie. Asi je ťažké de-
fi novať, čo oslobodzuje autora 
pri tvorbe. Možno moja odpo-
veď vtedy súvisela s absenciou 
životných skúseností. Teraz s 
odstupom času ani tak nevní-
mam problém profesia verzus 
autor, ale je to skôr problém au-
tor verzus spoločnosť. A ak chce 
autor niečo spoločnosti pove-
dať, mal by ju dobre poznať, 
lebo len potom vie, čo jej chce 
povedať cez vlastné videnie sve-
ta. A aby tá výpoveď nebola prí-
liš naivná, nastupuje fenomén 
životných skúseností. Mal som 
isté obdobie, keď som čítal au-
torov od začiatku. Najprv som 
si prečítal jeho prvotinu (debut) 
a potom ostatné diela postupne 
ako vychádzali. Bolo to časovo 
náročné čítanie, ale práve pri 
tomto type čítania bolo krásne 
vidieť, s akou naivitou vstupo-
val autor do spoločnosti a ako 
sa ňou postupne vyrovnával. 
Myslím si, že mnohí autori by aj 
radi zabudli na svoju prvotinu. 
Veru... Ty si spisovateľstvo 
prirovnal k sochárstvu – aj 

spisovateľ musí vedieť, čo 
chce urobiť... 

 Možno mi neuveríš, ale pr-
votný text píšem zásadne pl-
niacim perom. Guľôčkovým 
perom som nenapísal ani slovo. 
Neviem tento rituál vysvet-
liť. Možno ma to psychicky 
prenáša do polohy autorov z 
devätnásteho storočia, keď ne-
poznali televíziu a boli odkáza-
ní na svoju fantáziu, ktorú tak 
úžasne vedeli preklopiť do lite-
rárneho textu. Moje rukopisy 
vyzerajú ako nejaké školské za-
dania. Stovky strán úhľadne na-
písané bez jediného škrabanca. 
Až potom nasleduje prepis do 
počítača, hladenie, korektúry 
a tak ďalej. 
Ty si naozaj zvláštny - píšeš 
si, ale nepublikuješ. Po dlhej 
odmlke si zvíťazil v súťaži pô-
vodných dramatických textov
 v slovenskom a českom jazy-
ku Dráma 2012 s hrou Au-
tista. Siahol si do súčasnosti 
– vlastne to bolo krédo aj na 
začiatku tvorby. Môže ešte 
umenie odkryť a zapôsobiť 
silnejšie v situácii, keď ho pre-
hlušujú všelijaké reality šou? 

 Môj osud nie je zvláštny len 
v tom, že som sa na desaťročia 
odmlčal, ale aj v tom, že popri 
snahe pristáť na literárnom poli 
som objavil v sebe danosti dra-
matika. Táto situácia nastala asi 
pred ôsmimi rokmi, keď som 
dokončieval svoj prvý veľký 
román Pasák. Reality šou je re-
alita, ja sám sa bez problémov 
pozriem aj na naivné romantic-
ké fi lmy. Problém nevidím v re-
ality šou, ale vo vzťahu rodičov 
a detí. Tu začína vyrastať vzťah 
k umeniu, jeho kvalita a kvan-
tita. Vzťah k literatúre sa for-

muje už v útlom detstve. Veľmi 
pekný príklad, ktorý zasiahol aj 
do môjho umeleckého života, 
môžem uviesť zo súčasnosti. 
Tisícky čitateliek sa nabažili 
ženského románu a teraz chcú 
už viac. Akoby ich ženský ro-
mán vychoval, čo je fajn, a teraz 
v polohe skúsených čitateliek 
začínajú siahať po kvalite. 
Poďme k tvojmu víťazstvu 
v Dráme 1012 - kde, na kto-
rej scéne uvidia diváci tvoju 
víťaznú hru?

 Položila si mi nepredstavi-
teľne ťažkú otázku. Poviem ti 
úprimne, že slovenským di-
vadlám rozumiem ešte menej 
ako slovenským vydavateľ-
stvám. Sú to kamenné pevnosti 
a ja som zatiaľ nenašiel vchod, 
ktorým sa do nich vchádza. To 
by však nebola tá najväčšia tra-
gédia, horšie je, že v týchto pev-
nostiach pracujú ľudia, ktorí 
nedokážu autorovi odpovedať 
ani esemeskou. Jedinú odpo-
veď na moje ponuky (ponúkol 
som už štyri hry) som dostal od 
pána Nedielku, riaditeľa trnav-
ského divadla. Na kultúrnosť 
národa sa mi jedna odpoveď 
zdá veľmi málo. A to som získal 
aj 2. cenu Literárneho fondu za 
hru Hviezdy a hviezdičky.  
Žiješ v Petržalke so svojou ro-
dinou už 27 rokov. Aj to je pre 
teba inšpiračný zdroj? Sídlis-
ko a jeho obyvatelia?

 Spomínam si, ako som v roku 
1966 prišiel na Ostredky a bolo 
mi strašne clivo za dedinským 
prostredím (Bernolákovo). Po-
tom som prišiel do Petržalky a 
bolo mi clivo za Ostredkami. 
Teraz žijem už 27 rokov v Pe-
tržalke a ďalšia zmena by mi 
opäť privolala určitý druh cli-
voty. Petržalka sa vypracovala 
na krásne sídlisko, ktoré nie je 
tak nezmyselne zahusťované 
ako napríklad Ružinov. Inšpirá-
cia prichádza nečakane a vtedy 
neskúmam, odkiaľ sú ľudia. 
Môžu ma inšpirovať osudy ľudí, 
u ktorých sa až neskôr dozviem, 
že sú z Petržalky. 
Umenie musí byť pravdivé, 
každá stavebná jednotka 
musí mať pevný základ, hoci 
stavba je vždy v rukách kon-
štruktéra (umelca). Pravda – 
to je vždy odvaha...

 Pri tejto otázke si spomínam 
na základnú otázku, ktorá mi 
dlho nedávala spávať. Prečo je 
jedno dielo úspešné a druhé 
nie. Často aj útla knižka do 

150 strán sa stane svetovým 
bestsellerom, inokedy autor 
napíše tisícky strán a nie a nie 
sa presadiť. Možno odpoveďou 
na túto záhadu je: základom je 
úprimnosť. Ak nie je úprim-
nosť súčasťou pevnej skladby 
diela, úspech sa nedostaví. 
Súhlasím. Môžeš si dovoliť 
vystúpiť pred verejnosť s tým, 
že nemáš ujasnenú predstavu 
o povahe sveta, ale počas 
tvorby sa k niečomu dosta-
neš? Takto som sa ťa na to 
pýtala aj pred tými mnohými 
rokmi – neodpovedal si...

 Neodpovedal som, lebo som 
bytostne cítil, že moje životné 
skúsenosti ma neoprávňujú 
vstúpiť do literatúry. Ani netu-
šíš, ako presne si vystihla svo-
jou otázkou moment, keď som 
sa rozhodol, že zavriem všetky 
okná svojho vnútorného sve-
ta a ponorím sa do života, aby 
som si mohol neskôr dovoliť 
vystúpiť pred verejnosť. Len sa 
to trošku natiahlo... 
Aký je rozdiel medzi Maria-
nom Janikom, víťazom Wol-
krovej Polianky 1987, a inži-
nierom Mariánom Janíkom, 
podnikateľom a statikom?

 Na prvý pohľad žiadny, ale 
v skutočnosti zásadný. Vtedy 
som ešte nedokázal ovládať svoj 
vnútorný svet, čo sa prejavova-
lo napríklad v introvertnom 
konaní. Dnes viem presne od-
deliť svoj tvorivý vnútorný svet 
od reálneho sveta. Podnikanie 
by som do tohto problému ne-
ťahal. Ide o bytostnú rutinu. 
Pribudli roky, skúsenosti, 
manželka, deti, vnúčatá. 
Stratilo sa niečo?

 Nemám pocit, že by som 
mal niečo z minulosti ľutovať. 
Osobný život mi priniesol krás-
ne chvíle, dnes sa vytešujem z 
dvoch vnúčat, a po umeleckej 
stránke som si povedal: baví 
ma to, je to súčasť môjho živo-
ta, ostatné je pominuteľné.
Ten, kto dokáže prerozprávať 
skutočnosť, dokáže zaujať  - 
povedal si mi. Stačí zaujať?  

 Zaujať čitateľa alebo diváka, 
to je len začiatok. Kedysi som 
povedal, že spisovateľ je za 
svojho života schopný napísať 
maximálne päť románov. Mys-
lím románov, do ktorých vloží 
časť svojej duše. Pokúsim sa 
niečo z tohto splniť. 
Želám ti veľa čitateľov a divá-
kov.

Gabriela Rothmayerová

S Marianom Janikom sa poznám z Wol-
krovej Polianky. Nie, nie z liečebne – 
bola a je to celoštátna literárna súťaž. 
Kto tam zvíťazil, ten vykročil ku knižke. 

Baví ma to, 
ostatné je pominuteľné   
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Finančný príspevok 
pri narodení 
S účinnosťou od 1. januára 
2014 je suma príspevku pri na-
rodení dieťaťa 829,86 eura, ak 
ide o dieťa narodené z prvého 
až tretieho pôrodu, ktoré sa 
dožilo najmenej 28 dní. Ak ide 
o dieťa narodené zo štvrtého a 
ďalšieho pôrodu, alebo ak ide 
o dieťa z prvého až tretieho 
pôrodu, ktoré sa nedožilo  
28 dní, je suma 151,37 eura. 
Pokiaľ sa súčasne narodili dve 
deti, alebo sa súčasne narodi-
lo viac detí a najmenej dve z 
nich sa dožili 28 dní, suma prí-
spevku pri narodení dieťaťa sa 
zvyšuje o 75,69 eura na každé 
dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 
28 dní.     

Doboví hrdinovia, vymodelo-
vaní pominuteľnou slávou, pri-
chádzajú a odchádzajú. Spolu s 
nimi sa v plynúcom čase, produ-
kujúcom ad hoc nových hrdinov 
a nové osobnosti, strácajú aj ich 
ulice, sochy či súsošia. V neko-
nečnom kolobehu dejín obvyklý 
jav. Či sa tak stalo aj v opísanom 
prípade, rubrika zameraná na 
právne poradenstvo neskúma.  

Časť bývalej Zikovej ulice bola 
uznesením rady NVB č. 295 zo 

dňa 21. 11. 1990 premenova-
ná na Poloreckeho ulicu. Major 
francúzskej armády, rodák z  
Polerieky, dnes súčasť Abramo-
vej v okrese Turčianske Teplice, 
ktorý bojoval v armáde generála 
Washingtona vo vojne za ne-
závislosť a po ktorom mala byť 
ulica pomenovaná, sa však volal 
Ján Ladislav Polerecký (1748-
1830). Z uvedeného dôvodu 
názvoslovná komisia hlavného 
mesta SR Bratislavy v roku 1992 

Polerecký verzus Polorecký
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

odsúhlasila jazykovú úpravu ná-
zvu ulice na Polereckeho. Toľko 
k ulici, na ktorej bývate a ktorú 
máte celkom správne zapísanú 
aj vo svojom občianskom preu-
kaze. Občiansky preukaz je verej-
ná listina, ktorou náš občan pre-
ukazuje svoju totožnosť, štátne 
občianstvo Slovenskej republiky 
a ďalšie údaje v ňom uvedené. 
Medzi obligatórne zapisované 
údaje patrí aj adresa trvalého 
pobytu občana - držiteľa ob-

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

Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa premenúvali ulice a z našej Zikovej  sa stala Poloreckého. So záujmom som 
si vtedy prečítala, že Polorecký bol žandár z Beckova, čo niekedy v 50. rokoch poskytol pomoc dvom kňazom pri úteku z Leopoldo-
va. Ako šiel čas, začal sa názov našej ulice meniť. Na bráne je Poloreckého, na plote Polereckeho. Na faktúrach a výpisoch z banky, 
listoch zo Sociálnej poisťovne, preukaze poistenca je Poloreckého, v občianskom preukaze mám uvedené Polereckeho. Keď som 
si vybavovala nový občiansky preukaz, spomenula som policajtke, že by som mala radšej uvedenú pôvodnú adresu Poloreckého. 
Povedala, že to majú v systéme a systém nepustí. Napadlo mi, že keby sme chceli darovať byt deťom, aká bude adresa. Poštárka 
prepáči, keď je na liste adresa s „o“ a  v občianskom preukaze „e“,  ale právnik nie. Ten by nemenil „komára za somára“ a zrazu sa z 
hlások stáva veľký problém. Vraj pôvodný názov ulice Poloreckého bol skomolený. Znamená to, že skutočný čestný človek bol sko-
molenina? To sa naozaj už nikto na nič nepamätá? S tým sa zmieriť neviem a nechcem! Len nech mi nikto nepovie, je to v systéme a 
ten nepustí. Čo už na tom záleží, Polerecký alebo Polorecký, je to len taká malá ulička v Ovsišti. Naozaj? 
Bola by som rada, keby ste preverili položenú otázku, prípadne nechali posúdiť právnikovi, ako máme postupovať v prípade daro-
vania bytu s takou nejasnou adresou. Zdá sa mi, že to nie je len administratívny a právny problém, ale súvisí aj s morálnou biedou 
súčasnosti. Ďakujem za Váš čas a prajem veľa úspechov našim PN.                                                                   PhDr. Marta Hargašová, CSc.

Človek je tvor adaptabilný, 
závislý od spoločenských 

vzťahov. Pokiaľ niekto nepo-
ciťuje potrebu prispôsobovať 
sa zvyklostiam daných nielen 
príslušnými predpismi, ale aj 
zaužívanými zvykmi v kon-
krétnej komunite, vznikajú 
problémy, s ktorými sa stre-
távame napríklad v bytových 
domoch. 

Medzi klasiku prinášajúcu 
trvalé znepokojenie a roz-
broje medzi vlastníkov patrí 
najmä neporiadok a znečisťo-
vanie kontajnerových stojísk. 
Tak to doslova napísala pani 
Mária D. z Petržalky a pýta 
sa, čo sa v danom prípade 
dá urobiť, aby konečne mala 
pod oblokmi poriadok. Ťažká 
otázka. Niektoré spoločensky 
negatívne vlastnosti sa jed-

noducho nedajú len tak vygu-
movať. Egoizmus, neznášan-
livosť alebo zlovôľa prinášajú 
problémy, ktorých riešenie je v 
nedohľadne, o komplikáciách 
a zdĺhavosti pri ochrane práv 
vlastníkov a ich vymožiteľnos-
ti sa toho narozprávalo a ho-
vorí dosť. Polícia, priestupky, 
predbežné opatrenia, súdy... 
Čo však vtedy, ak znečisťova-
teľ nie je známy? A musíme 
sa vždy a vo všetkom utiekať 
k vrchnosti? Nemyslím si. Ako 
som na tejto strane spome-
nul v odpovedi čitateľovi, 
právoplatným rozhodnutím 
vlastníkov sa dajú riešiť aj zá-
ležitosti na prvý pohľad nerie-
šiteľné. Chce to len chcieť, byť 
všímavý k svojmu okoliu, byť 
pozorný a chrániť si svoje. Byť 
všímavý neznamená pasovať 

sa do role špehúňa a sliediť za 
každým krokom suseda, ktorý 
nám nepadol do oka. A nie je 
to ani žalovanie správcovi, ale 
snaha vysporiadať sa s nepri-

Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov 

Kapela v bytovke 

spôsobivým susedom, ktorý 
svoje záujmy povyšuje nad zá-
ujmy ostatných vlastníkov.   

Nepochybne, že susedské 
vzťahy nie vždy ladia a budú 
ladiť ako dobre zohraná ka-
pela. Konať v zmysle dobrých 
mravov a správať sa v rámci 
spoločenskej únosnosti však 
nie je láskavosť, ale povinnosť 
jednotlivca voči komunite,  
v ktorej žije.

čianskeho preukazu v podobe, 
ako ju schválil kompetentný 
názvoslovný orgán. Podmienky 
a postup pri vydávaní občian-
skych preukazov upravuje zákon 
č. 224/2006 Z. z. o občianskych 
preukazoch v znení neskorších 
predpisov. V prípade zmeny 
názvu ulice alebo jej číslovania, 
vydá príslušný policajný útvar 
dotknutému občanovi nový 
občiansky preukaz s aktuálnymi 
údajmi.      

S prípadným darovaním 
nehnuteľnosti si z pohľadu 
nezrovnalostí v názve ulice 
nerobte žiadne starosti. Vaša 
adresa (miesto trvalého po-
bytu) je taká, akú máte zapí-
sanú v platnom občianskom 
preukaze. Pri darovaní, resp. 
inom scudzovacom úkone, sú 
relevantné vlastnícke práva k 
nehnuteľnosti a nie zhoda ad-
resy scudziteľa s predmetnou 
nehnuteľnosťou.
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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

inzNEO-SK-Optika-125x60mm-vyber.indd   1 11/21/13   7:09 PM

Už niekoľko rokov zíva 
prázdnotou colnica a pri-
ľahlé vojenské objekty v 
Jarovciach na hranici s Ra-
kúskom. Opustené objekty 
nikto nestrážil, a tak sa stali 

čite by ich vandali nezničili. 
Pri vchodoch sú natiahnuté 
policajné pásky so zákazom 
vstupu, no nemyslím si, že 
táto chabá ochrana vcho-
dov do priestorov zlodejov 
odradí.   

Foto a text: Miroslav Košírer

terčom zlodejov a vandalov. 
Budovy vraj patria Minister-
stvu dopravy SR. Ak by ich 
hneď na začiatku niekomu 
prenajali, napríklad mestskej 
časti alebo podnikateľovi, ur-

Vandali na hranici
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Mistral si od protinožcov 
priniesol štyri medaily 

absolvovať na rieke iba jeden 
tréning a nemali sme možnosť 
rieku a trať si dostatočne na-
študovať a najazdiť. Na preteky 
nakoniec organizátori pustili 
menej vody z priehrady, čím 
zvýhodnili domáce posádky, 
ktoré rieku poznali.

Išli ste si po medaily?
 Pred šampionátom sme 

verili v medailové umiest-
nenie, ale nahlas sme sa 
o tom nerozprávali. Keby nám 
niekto pred odletom povedal, 
že budeme mať štyri medai-
ly,  potešíme sa, že nám verí. 
S konkurentkami sme sa stret-
li naposledy na šampioná-
te v roku 2010, aj to boli MS 
R4 (štvorčlenných posádok). 
V roku 2011 sme šampionát 
R6 v Costa Rice vynechali 
z rodinných dôvodov. Teraz 
sme sa vrátili a tešíme sa, že 
patríme stále do svetovej špič-
ky. A to od roku 2003, keď sme 
boli skoro v rovnakom zložení, 
iba s jednou zmenou na prvých 
MS v Českej republike, odkiaľ 
sme si priniesli prvé medaily.

Ako ste spokojné s dosiahnu-
tými výsledkami?

 V šprinte sme boli možno 
trochu sklamané, lebo sme 
skončili na 5. mieste. Ale od-
štartovali sme bez našej kor-
midelníčky, ktorá sa zranila na 
tréningu a nemala dostatočne 

Petržalské dievčatá z raftového tímu 
Mistral sme vám už predstavovali. No-
vinkou je, že koncom novembra sa vrátili 
z Majstrovstiev sveta na Novom Zélande 
a nebolo to s prázdnymi rukami. Podrob-
nosti nám prezradila kapitánka  Mistralu 
Júlia Pavelková.

najazdenú stopu. Museli sme 
hľadať alternatívu, aby sme do-
kázali zajazdiť dobrý výsledok. 
Napokon so zmenami na troch 
pozíciách v tíme to bol úspech. 
V paralelnom šprinte sme už 
štartovali v našej klasickej zo-
stave. Hneď v druhom kole 
sme sa stretli s víťazkami šprin-
tu, porazili sme ich a psychicky 
nám to veľmi pomohlo. Vedeli 
sme, že natrénované máme, 
len nesmieme spraviť chybu na 
štarte. Podarilo sa a doma bolo 
prvé zlato. Pred semifi nále, pre 
nás doteraz s nevysvetliteľných 
dôvodov, organizátori po-
čas pretekov zmenili poradie 
a nahrali týmto rozhodnutím 
v celkovom hodnotení domá-
cej posádke. Tá sa s nami mala 
stretnúť v semifi nále, no pre-
hodením štartových pozícii to 
bolo až vo fi nále. Slalom je naša 
obľúbená disciplína, je technic-
ká, silová a dynamická, čo našej 
posádke vyhovuje a tešili sme 

Majstrovstvá sveta v raf-
tingu R6 (šesťčlenných 

posádok) sa konali na Novom 
Zelande v meste Rotorua na 
troch rôznych riekach. Šprint a 
head to head (paralelný šprint) 
na rieke Kaituna, slalom na rie-
ke Tarawera a maratón na rieke 
Rangitaiki.

Aká bola konkurencia? 
 Veľká a mimoriadne dobrá. 

Ženských posádok štartovalo 
15 a mužských 20. Boli vyrov-
nané, čo ukázal najmä šprint, 
kde posádky skončili v 10 se-
kundách. Disciplína head to 
head, kde štartujú dve posád-
ky vedľa seba a bojujú o ďalšie 
poradie do pavúka až po fi nále, 
bola náročná od štartu až po 
cieľ. Posádky sa prvých 30 met-
rov doslova bili v rámci pravi-
diel o pozíciu,  a tak dochádzalo 
ku konfl iktom medzi posádka-
mi, ktoré museli riešiť rozhod-
covia. V tejto disciplíne často 
rozhoduje štart, kde náš tím bol 
neporaziteľný a vybojovali sme 

si prvé zlato šampionátu. Stalo 
sa, že aj v posledných metroch 
trate pri zlom prejdení vodopá-
du vyhrala posádka, ktorá bola 
dovtedy na druhej pozícii. Nám 
sa to našťastie nestalo. V tech-
nickej disciplíne slalom bolo 
cítiť prevahu európskych po-
sádok a maratón bol doménou 
domáceho tímu. 

Na akých tratiach ste súťa-
žili?

 Na prírodných riekach s 
rôznymi stupňami obťažnos-
ti. Najzaujímavejšia bola rieka 
Kaituna, kde sa išiel šprint v 
kaňone a technicky bol ne-
smierne náročný. Úsek head to 
head bol na hornom úseku rie-
ky, ktorý bol vyčerpávajúci naj-
mä psychicky, pretože sa kon-
čil kaskádami a vodopádikom. 
Slalomová rieka bola technická 
a rýchla, organizátori tam po-
stavili peknú trať. Maratónska 
trať na rieke Tarawera bola fy-
zicky namáhavá, maratón trval 
51 minút. Naša posádka mohla 

sa druhému zlatu. Rieka bola 
veľmi rýchla a posádka, ktorá 
čo i len na chvíľu zaváhala, ne-
dosiahla dobré umiestnenie.

Maratón bol pre nás sklama-
ním, no nie čo sa týka výsledku, 
ale organizácie. Po jednom tré-
ningu na rieke, ktorý sme absol-
vovali hneď po prílete, sme sa 
tešili na hromadný štart. Mali 
sme taktiku, že odštartujeme 
a nepustíme si prvú pozíciu. 
Lenže rozhodcovia rozhod-
li päť minút pred štartom, že 
bude intervalový. Skončili sme 
na 3. mieste, čo bol úspech, vy-
hral Nový Zeland a druhé boli 
Japonky, ktoré trénovali na 
rieke už mesiac pred šampio-
nátom. No veľkým sklamaním 
pre nás bol štart mužských po-
sádok, ktorí štartovali hneď po 
nás hromadne. Výsledky boli 
aj napriek všetkému výborné, 
aj keď nám zlato o kúsok ušlo. 
Delilo nás od neho len sedem 
bodov. V raftingu je to tak, že 
každá medaila sa cení, ale dis-
ciplíny sú bodované. V šprinte 
má víťaz 100 bodov, v head to 
head 200 bodov, v slalome 300 
bodov a maratóne 400 bodov, 
každé ďalšie umiestnenie per-
centuálne klesá, takže celkový 
víťaz je vlastne matematický ví-
ťaz šampionátu súčtom bodov 
vo všetkých disciplínach. Na 
záver musím dodať, že bez tré-
nerov Rada Orokockého, Mila-
na Petroviča a fyzioterapeutky 
Zuzky Vojtekovej by bolo ťažké 
urobiť dobrý výsledok. Za čo 
im patrí veľká vďaka.

Čo zaujímavé vás čaká v tom-
to roku?

 V lete Majstrovstvá Európy 
R4 17  20. júla na domácej vode 
v Čunove, na ktoré sa veľmi te-
šíme. ME v Bosne a Hercego-
vine R6 v máji a otázne sú pre 
nás Majstrovstvá sveta v Brazí-
lii koncom augusta

Michaela Dobríková
 foto: archív Mistral

Petržalské dievčatá z raftového tímu 
Mistral
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Zimný štadión na Ulici M. C. Sklodowskej je otvorený 
už rok. Slúži všetkým Petržalčanom, ale je aj domovom 
najmladšieho slovenského hokejového klubu – HC Pe-
tržalka 2010. Aký bol ten prvý rok a aké budú nasledu-
júce petržalské hokejové roky? O tom sme sa rozpráva-
li s prezidentom klubu Lukášom Machalom.

Aké teda boli prvé mesiace?  
Rok ubehol velmi rýchlo. Znamenal veľký obrat v živote 

ľudí v Petržalke, najmä tých, ktorí majú radi hokej. Nikdy v ta-
komto rozsahu a v takejto kvalite tu totiž hokej nebol. Klub 
sme budovali vo viere, že bude priťahovať Petržalčanov tak 
ako Slovan Bratislavčanov. Chceli by sme, aby sa s ním Pe-
tržalčania identifikovali ako voľakejdy s futbalom. Za rok sa 
nám podarilo vytvoriť viacero vekových kategórií, čo inde 
trvá niekoľko rokov, u nás sa podarilo za niekoľko mesiacov.  
V klube už máme 120 detí,  HC Košice a Slovan ich majú 260.  
A hlásia sa ďalšie, komunita sa stále rozrastá.
Zatiaľ vaším najúspešnejším tímom sú ženy.

Áno, momentálne sú na 3. mieste. Medzi nimi je 7 repre-
zentantiek, máme 14 dievčat v mladších kategóriách, čo je 
najviac v Bratislave. Tak trochu ma mrzí, že na Slovensku je 
ženský hokej stále popoluškou.
Hokejový klub musí mať aj svoj domovský štadión. 
Vy ste v Ovsišti vybudovali skutočne krásny stánok.

Aj sme naň hrdí! Jedno bez druhého nemôže žiť. Ani klub 
bez štadióna, ale ani štadión bez klubu. Nechceli sme, aby 
tu bola len ľadová plocha, ktorú by sme trebárs prenajímali, 
ako je to napr. v Lamači. Chceme vybudovať jedno z petr-
žalských centier. Také, akým bol futbalový štadión. Miesto, s 
ktorým by sa Petržalčania identifikovali, kam by radi chodili. 
Náš zimný štadión  má moderné európske  parametre, má 
všetky potrebné priestory a technológie – fitnes, terapeu-
tickú časť, reštauráciu, šatne na svetovej úrovni. Odobrila 
ich aj americká reprezentácia do 17 rokov, slovenská do 20 
rokov, viaceré extraligové tímy, ktoré tu mali svoje kempy. 
Máloktorý zimný štadión na Slovensku má takéto para-
metre. Máme tu školiace priestory, plánujeme vybudovať 
diagnosticko-tréningové centrum (jedno z troch v Európe), 
kam budú chodiť hráči z NHL a KHL na individuálnu prípra-
vu, metodologické centrum, kam budú chodiť špičky  zo 
Slovenska, Česka, Fínska aj Kanady školiť mladých trénerov, 
aby sme zachytili trendy v hokeji. Momentálne staviame tri-
búny, aby na naše zápasy mohli chodiť aj diváci.
Máte v pláne ďalší projekt?

Už rok pripravujeme brankársku akadémiu, teraz projekt 
finalizujeme. Bude to jedna z piatich takýchto škôl na svete. 
Chceme sa koncentrovať an výchovu brankárov aj pre oko-
lité krajiny. V našich podmienakch je to unikátny projekt.  

   (sv)

Zimný štadión máme už rok 

Napriek tomu, že Petržal-
ka nemá veľkú hokejovú 

tradíciu, vyrástli tu dvaja skvelí 
slovenskí hokejisti - Vladimír 
Dzurilla a Jaroslav Halák. Teraz 
v Petržalke vďaka spoločnému 
úsiliu samosprávy a súkromné-
ho sektora vzniká priestor na 
podporu športu u detí a mlá-
deže v top športe na Slovensku. 
„Som rád, že investorovi sa  
v nie ľahkej situácii podarilo  
v Petržalke postaviť zimný šta-
dión, ktorý už rok slúži aj verej-
nosti, a verím, že v budúcnosti 
sa aj v samospráve podarí nájsť 
prostriedky na podporu hokeja 
najmä pre deti a mládež,“ po-
vedal starosta Vladimír Bajan. 

K myšlienke vytvorenia ho-
kejovej triedy sa pozitívne po-
stavila riaditeľka ZŠ Dudova 
2 Hana Závodná „V podmien-
kach našej školy sme dlhodobo 
schopní skĺbiť záujem o pro-
fesionálnu športovú prípravu 
a kvalitný vzdelávací proces 
mladých športovcov tak, ako 
je to zvykom v najlepších ško-
lách so zameraním na šport.“ 
Škola sa aktuálne pripravuje 
na prijímacie skúšky, ktoré sú 
určené pre terajších štvrtákov. 
Nová hokejová trieda bude po-

skytovať plnohodnotnú výučbu  
v rámci školského vzdelávacieho 
programu, ktorá bude oboha-
tená o športovú prípravu. Žiaci 
hokejovej triedy budú trénovať 
na novom zimnom štadióne v 
Ovsišti, ktorý ponúka vhodné 
prostredie a hokejovú školu na 
vysokej profesionálnej úrovni.  

„O kvalite športovej prípravy 
svedčí aj skutočnosť, že ženský 
seniorský tím má medailové 
ambície v slovenskej ženskej 
extralige,“ poukazuje na kvalitu 
športovej prípravy prezident 
HC Petržalka 2010 Lukáš Ma-
chala. 

(tod)

V Základnej škole Dudova 2 sa vďaka vzájomnej spolupráci hokejo-
vého klubu HC Petržalka 2010 a mestskej časti Petržalka podarí  
v budúcom školskom roku otvoriť prvú športovú triedu so zamera-
ním na ľadový hokej. 

V Petržalke je nová príležitosť 
stať sa hokejovou legendou
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Prijímacie skúšky do hokejovej triedy na ZŠ Dudova 2 pre  
piaty ročník sa budú konať v stredu 19. februára, v priestoroch 
základnej školy v čase od 15. do 17. 30 h (náhradný termín 
je 30. apríl). Prihlášku netreba posielať vopred, stačí prísť na 
skúšky v čase ich konania.

Podmienky prijatia:

a) záujemcovia o športovú triedu so zameraním na ľadový hokej 
môžu byť chlapci aj dievčatá, ktorí sú v školskom roku 2013/2014 
žiakmi 4. ročníka a na prijímacom konaní sa zúčastnia so zákon-
ným zástupcom, 

b) žiadosť a súhlas zákonných zástupcov so zaradením žiaka do 
športovej triedy so zameraním na ľadový hokej,  

c) úspešné absolvovanie motorických testov všeobecnej pohybo-
vej výkonnosti:

	 •	beh	na	20	m	–	faktor	lokomočnej	rýchlosti,	
	 •	skok	do	diaľky	z	miesta	–	faktor	odrazovej	sily	dolných	končatín,	
	 •	hod	2	kg	loptou	–	faktor	dynamickej	sily	horných	končatín,	
	 •	člnkový	beh	6x9	m	–	faktor	akceleračnej	rýchlosti,	
	 •	prekážková	dráha	–	faktor	obratnosti,	
d)  potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača, 
e) záujem o ľadový hokej.


