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     PETRŽALSKÉ NOVINY
Poslanci rozpočet schválili
jednomyseľne 

Poslanci potom rokovali o čerpaní 
pôžičky z Audiovizuálneho fon-

du SR na fi nancovanie digitalizácie 
kina v DK Zrkadlový háj, ktorá nie-
len umožňuje rozšíriť ponuku fi lmov 
vďaka špičkovej projekcii DCI, ale 
divákom poskytuje aj komfort a kva-
litu. O tom, že sa petržalské kino Za 
Zrkadlom stalo skutočne moderným 
kinom, sa už diváci môžu presvedčiť 
sami. Poslanci túto pôžičku vo výške 
44-tisíc eur so splatnosťou tri roky a 
úrokovou sadzbou 1% schválili.

Poslanci zvolili tiež členov Miest-
nej rady MČ Bratislava-Petržalka, 

schválili zaradenie poslancov do ko-
misií a zvolili ich predsedov. Členmi 
miestnej rady sú: Ivana Antošová, 
Vladimír Dolinay, Martin Jóna, Ján 
Karman, Juraj Kríž, Tomáš Mikus, 
Elena Pätoprstá, Ľubica Škorvane-
ková, Ivan Uhlár a dvaja zástupcovia 
starostu – Ján Bučan a Michal Rado-
sa. Obsadenie jednotlivých komisií 
miestneho zastupiteľstva nájdete na 
str. 3 a na www.petrzalka.sk.

Poslanci sa zaoberali aj vyhlásením 
termínu konania voľby miestneho 
kontrolóra, nakoľko sa funkčné ob-
dobie súčasného kontrolóra Stanisla-

va Fialu končí 31. marca. Voľba no-
vého kontrolóra sa musí uskutočniť 
počas posledných 60 dní funkčného 
obdobia terajšieho kontrolóra. Kan-
didát na túto funkciu musí odovzdať 
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní 
pred dňom konania voľby na miest-
nom úrade. Súčasťou prihlášky je aj 
výpis z registra trestov nie starší ako 
tri mesiace a doklad o vzdelaní.

Ostatným bodom zasadania miest-
neho zastupiteľstva sa budeme veno-
vať podrobnejšie v ďalšom čísle Petr-
žalských novín.

Silvia Vnenková    

Najdôležitejším bodom prvého pracovného roko-
vania petržalských poslancov 20. januára bol roz-
počet mestskej časti predovšetkým na tento rok, ale 
s výhľadom až do roku 2017. Po diskusii, v ktorej 
odzneli aj apely na lepšie využívanie eurofondov, či 
návrh na vybudovanie obecných jaslí, sa poslanci na 
konečnom znení rozpočtu zhodli jednomyseľne. 

(O rozpočte píšeme viac na str. 3.) 

Pribudne 
k Vyšehradskej 
Znievska?
Hlavné mesto zverilo do správy 
Petržalky objekt na Vyšehradskej, 
kde bola pôvodne škôlka. Poslanci 
boli presvedčení, že problém nebude 
ani pri MŠ Znievska, ktorá dnes 
patrí BSK...

Petržalka a jej 
paneláky ako chrá-
nená pamiatka...
Ak by mala Petržalka bubeníka, 
ktorý vybubnovaním zverejňuje 
oznamy obce, alebo aspoň miestny 
rozhlas, potom každodennou a pr-
vou správou by bol stručný oznam: 
Naše deti majú deti.  

V Petržalke sa 
v roku 2014 
narodilo viac ako 
tritisíc detí
Vlani pribudlo 3055 nových 
obyvateľov. V tomto roku privítala 
Petržalka prvého obyvateľa už tri 
hodiny po polnoci.
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O jednom referende   
Normálny občan musí byť v spojitosti 
s referendom, ktoré nás onedlho čaká, 
už mierne vyšinutý. Raz mu povedia, 
že treba ísť vyjadriť svoj názor na po-
žiadavky gayov, lebo celý hurhaj je 
len kvôli nim. Potom sa z našich ob-
čas objektívnych médií dozvedá, že 
všetko je humbug a vyjadrovať svoj 
názor cestou referenda nemá ísť, čím 
spochybní jeho legitimitu, pretože o 
ľudských právach môžu hlasovať len 
neľudskí barbari. Hlasy aktivistov, so 
vztýčeným prstom zastupujúci ho-
mosexuálnu menšinu, sa prelínajú s 
hlasmi neohrozených bojovníkov za 
rokmi vyskúšané manželské spolužitie 
muža a ženy. Pridávajú sa aj boží slu-
žobníci, ktorí o súžití heterosexuálne-
ho páru veľa netušia.     
Mierne vyšinutému občanovi akosi 
nedochádza, že zaplatiť za neplatnosť 
hlasovania milióny eur len preto, že si 
ešte nezvykol rozhodovať sám o sebe 
a o svojom živote, je luxus. V súvislosti 
s takmer sugestívnymi a manipulova-
teľnými referendovým otázkami nie- 
ktorí zapochybujú o duševnom zdraví 
ansámblu fiškálov, ktorí asi nevedia, 
že predmetom referenda nemôžu 
byť základné práva a slobody. Preto 
vraj otázky odklepli a prihrali na hlavu 
štátu, nech ukáže, čo vie. A hlava štátu 
ukazuje, že je prezidentom všetkých 
občanov. Trošku tak a potom onak, 
vyber si občan! Má pravdu, prečo by 
mal pospolitému ľudu svojmu dá-
vať rozumy, prezrádzať, čo si myslí o 
poriadnej rodine. Aj Ústavný súd má 
pravdu, pretože aj tam sú samí múdri 
právnici, ktorí sú si vedomí, že svojimi 
rozhodnutiami zasahujú do formo-
vania a naplňovania základných atri-
bútov právneho štátu. Preto odobrili 
referendum, ktoré v žiadnom prípade 
nijakovsky nezmení súčasný právny 
status. Múdri sú i naši politici, pretože 
keby to tak nebolo, nezastupovali by 
za veľké peniaze záujmy mlčiacej väč-
šiny, ale vystávali by šory na úradoch 
práce. Neskonalá osvietenosť ich 
predurčuje viesť menej múdry národ 
za ručičky a odporúčať mu či sa dosta-
viť alebo ignorovať referendové urny. 
Potešia aj odporúčania komentátorov 
mienkotvorných médií, ktorí nabádajú 
politikov čo najviac sa k referendu vy-
jadrovať jasnými slovami. Žeby vedeli, 
prečo tak robia?  
Tak si myslím, že referendum, ako naj-
vyšší princíp demokracie dáva obča-
novi možnosť vyjadriť sa. K tomu ne-
potrebuje žiadne rady. Múdrych, ani 
tých, ktorí si myslia, že takí sú.

Jaroslav Gründler 

Začiatok roka novému 
vedeniu magistrátu 

podľa mňa nevyšiel. Ak od-
hliadneme od toho, že sa 
jeho komunikácia s rodin-
nými príslušníkmi pri vyba-
vovaní miesta posledného 
odpočinku pre ich blízkeho 
stala témou bulváru, máme 
aj ďalší dôvod na zdvihnuté 
obočie. Bratislava na sil-
vestrovských oslavách po-
zabudla, že máme vlastný 
štát, s vlastnými symbolmi, 

vlastným hlavným mestom 
a vlastnou samosprávou. 
My, ktorí sme svojou troš-
kou k tomu prispeli, sme na 
to hrdí a radi si to aj pripo-
míname. A bolo by dobré, 
keby si to pripomínali aj 
noví úradníci na magistrá-
te. Koniec koncov, tiež by 
sme to mali pripomínať aj 
návštevníkom našej met-
ropoly. Ak im však bude-
me mávať iba európskymi 
hviezdičkami a vyhrávať 

európske pesničky, nikdy 
nezistia, že aj tá Bratislava 
je už ako Viedeň, Berlín či 
Paríž. Hrdá na svoj štát a 
korene samostatnosti. 

Priznajme si, že prvé dni 
neboli ideálnym vstupom 
do novej etapy. Tento, pre 
Bratislavu „nový“ začiatok, 
bol zbytočne ťažký. Ešte 
dobre, že v našom meste 
bude dosť generálok pred 
tým, ako Slovenská repub-
lika prevezme predsedníc-

tvo v Rade Európskej únie. 
Táto nepochybne najvýz- 
namnejšia udalosť v histó-
rii samostatného Slovenska 
bude príležitosťou aj pre 
samosprávu hlavného mes-
ta a jednotlivých mestských 
častí. Ak toto chceme zvlád-
nuť, treba začať spolupraco-
vať od prvého dňa nového 
roka. Pardon, minimálne od 
dnešného dňa.

Vladimír Bajan,
 starosta

Prečo je každý začiatok ťažký? 
Bratislava nie je Viedeň, Berlín ani Paríž. Vstupom do nového roka máme ďalšie 
dôvody, prečo si to myslieť. No zároveň máme príležitosti, ako to zmeniť. 

Roman:
Dobrý deň, pán Bajan, 
chcel by som sa spýtať, či 
by sa dalo niečo robiť so 
štvorkolkármi, ktorí sa po 
väčšinu roka preháňajú na 
cestách v Petržalke, podľa 
mňa upravenými výfukmi 
neúnosne rušia okolie na 
kilometer ďaleko a svojou 
bezohľadnou a frajerskou 
jazdou ohrozú chodcov (bol 
som niekoľkokrát sved-
kom, keď pri chodníku, ale 
dokonca aj pri autobusovej 
zastávke išli títo vodiči na 
dvoch zadných kolesách). 
Teraz, keď aj štvorkolká-
ri oddychujú, je možno 
čas na začatie diskusie a 
prípravu nejakých opatre-
ní na zabránenie rušenia 
obyvateľov Petržalky. Bolo 
by napríklad možné prijať 
VZN, aby mohli jazdiť len 
mimo obytných zón, napr. 
na obchvaty Petržalky - Pa-
nónsku a Dolnozemskú? 
Ak si správne spomínam, 
tak poslanci NR SR vytla-
čili, resp. chceli vytlačiť 
štvorkolkárov z lesov preto, 
že rušili zvieratá. Myslím si, 
že máme rovnaké právo na 
pokoj a bezpečie ako zvie-
ratá. Ďakujem
Starosta:
Dobrý deň, viem, o čom 

hovoríte, a vnímam to ako 
problém, bohužiaľ, aj medzi 
týmito vodičmi sa nájdu ta-
kíto bezohľadní jedinci. Žiaľ, 
aj štvorkolka je vozidlo a ani 
jej jazdu na komunikáciách 
nemôže samospráva upra-
vovať vo svojich VZN. Pre 
jazdu vozidiel na komuni-
káciách platí zákon o cestnej 
premávke a cestná premáv-
ka sa riadi jeho ustanove- 
niami alebo príslušným do-
pravným značením. Kom-
petencie nad kontrolou 
jazdenia štvorkoliek patria 
teda výlučne do pôsobnos-
ti príslušníkov Policajného 
zboru.

Denisa:
Daň za psa sa bude tento rok 
meniť? Dúfam, že nie k hor-
šiemu...
Starosta:
Dobrý deň, výška dane za 
psa sa v tomto roku meniť 
nebude, to znamená, že 
sadzby sú takéto: 34 € za 
každého psa chovaného v 
bytových domoch, ktorého 
výška v kohútiku nepresi-
ahne 43 cm, 67 € za psa, 
ktorého kohútiková výška 
je 43 cm a viac a 17 € za 
každého psa chovaného v 
rodinnom dome bez rozdi-
elu veľkosti.

Gréta Svetlíková:
Dobrý deň, pán starosta, 
dá sa dohodnúť s doprav-
ným podnikom,  aby au-
tobus č. 84 šiel po trase 
od zdavotného strediska 
Šustekova na konečnú do 
Ovsišťa starou trasou oko-
lo ekonomickej školy? Pre 
nás, chorých, ledva cho-
diacich seniorov to bolo 
vyhodné, je nám ďaleko ísť 
až k Saleziánom na zastáv-
ku a ešte v zime. Pekne vás 
prosím, dajte návrh, boli 
by sme vďační a potešení, 
vážime si vás a sme radi, 
že ste boli zvolený za sta-
rostu, vy ste pre Petržalku 
veľa urobili, ďakujeme za 
pochopenie, dúfam, že sa 
vám to podarí. Želám vám 
veľa šťastia a úspechov  
v novom roku 2015.
Starosta:
Dobrý deň, samozrejme 
situáciu preveríme a v prí- 
pade, že bude takýchto 
podnetov viac, budeme 
ich tlmočiť aj pánovi pri-
mátorovi aj dopravnému 
podniku. Treba si však 
uvedomiť, že akákoľvek 
zmena, ktorá pomôže 
jednej skupine ľudí, môže 
skomplikovať situáciu 
iným.

(tod)

Pýtali ste sa starostu
Aj v januári ste v online diskusii kládli petržalskému starostovi 
množstvo otázok. Vybrali sme tie najzaujímavejšie. Najbližšia 
online diskusia s Vladimírom Bajanom bude 2. februára od 13. h. 

Tak si myslím

Regionálne  
združenie povedie 
Ján Mrva 
Novým predsedom Regio- 
nálneho združenia mest-
ských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy je Ján Mrva, sta-
rosta mestskej časti Vajnory. 
Jeho voľbu na tento post 
podporila väčšina starostov. 
Na čele združenia vystriedal 
starostu Petržalky Vladimíra 
Bajana.

Za podpredsedu združenia 
bol zvolený starosta Ružino-
va Dušan Pekár, za členov 
Rady Združenia miest a obcí 
Slovenska starostovia zvolili 
svojich kolegov z Petržalky a 
Rusoviec, Vladimíra Bajana a 
Dušana Antoša.

Rokovanie starostov na-
značilo, že medzi priority 
regionálneho združenia aj 
v tomto volebnom období 
bude patriť riešenie finan-
covania Bratislavy. Predseda 
Ján Mrva poukázal predo-
všetkým na nespravodlivé 
prerozdelenie dane z príjmov 
fyzických osôb, keďže veľká 
časť daní vyprodukovaných 
v hlavnom meste sa dostáva 
mimo neho. „Keď bude dosť 
peňazí, bude aj na rozvojové 
veci,“ pripomenul. Dodal, že 
vyriešením zdrojov finan-
covania hlavného mesta by 
potom odpadol aj problém 
solidarity veľkých mestských 
častí s malými.

Alžbeta Klesnilová,
tlačová tajomníčka RZ MČ 
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Celková výška tohtoročného rozpočtu je 26,6 mil. eur. Kľúčové 
výdavky samospráva spracovala aj v atraktívnej digitálnej for-
me. K dispozícii je na rôznych weboch a sociálnej sieti.    

Na čo minieme peniaze

XV.Petrzalský

maskarný ples
6. februára 2015 od 19:00 h v DK Zrkadlový háj

ú ú:
Funky emotions 

o er e: Stefan

Elán tribute

LH Petra Kustára

Janko Kuric

Skrúcaný
prípitok    0,5 l minerálky    0,7 l vína

cena: 35,- €

 *  *
 *  *

´

Starosta Vladimír Bajan 
 považuje schválený roz-

počet za konzervatívny.  
„V prvom rade z neho pla-
tíme zákonné povinnosti. 
Ostatné financie sme pre-
mietli do priorít, na kto-
rých sme sa zhodli so za-
stupiteľstvom,“ konkretizuje 
starosta. Vladimír Bajan zá-
roveň pripomína, že „naj-
dôležitejší ekonomický do-
kument vznikal za aktívnej 
účasti všetkých poslancov. 
Môžeme teda konštatovať, 
že rozpočet je schválený, 
dane sa nezvyšujú a miest-
ny úrad šetrí na sebe“. 

Za investíciu roka staros-
ta považuje prvú petržalskú 
plaváreň, ktorú samosprá-
va buduje vďaka kvalitnému 
hospodáreniu mestskej čas-
ti. Denná kapacita plavárne 
bude 640 návštevníkov, svo-
jím umiestnením je pešo do-
stupná do 15 minút pre 9 500 
bytov. Celkové náklady pred-
stavujú 4,2 mil. eur bez DPH. 
Táto cena určená podľa roz-
počtu je nemenná a je platná 
po celý čas výstavby. V roz-
počte je na tento rok vyčle-
nených 160-tisíc eur. 

Petržalská samospráva má 
v tomto roku na školstvo vy-
členených 12,7 mil. eur, kto-
ré pokryjú bežné náklady na 
prevádzku, rekonštrukcie  
a opravy budov a areálov  
19 materských a 11 základ-
ných škôl. Tie pomôžu aj  
v rozširovaní kapacít prestav-
bou nevyužitých priestorov, 
ako aj zriaďovaním alokova-
ných tried či rekonštrukciou 
zdevastovaných budov býva-
lých materských škôl. 

Veľmi dôležitou oblasťou, 
v ktorej bude samospráva 
pokračovať, je oprava a ob-
nova povrchov ciest, chod-
níkov a parkovísk, na čo za-
stupiteľstvo schválilo takmer 
920-tisíc eur. Zároveň bude 
pokračovať zjednosmerňo-
vanie vytypovaných ulíc, čím 
získajú obyvatelia ďalšie par-
kovacie miesta. 

Starostlivosť o seniorov a 
pomoc sociálne slabším jed-
notlivcom a rodinám, pre-
vádzka zariadení sociálnych 
služieb, denných centier či 
sociálnej výdajne – zastu-
piteľstvo pre sociálnu oblasť 
schválilo na rok 2015 sumu 
1,1 mil. eur. Do oblasti so- 
ciálnych aktivít patrí tiež 
poradenstvo, posudková 
činnosť a terénna práca.

Celkovo 2 mil. eur v tom-
to roku pôjde na prevádzku 
plavárne, revitalizáciu špor-
tovísk, ako aj na prevádzku 
a starostlivosť o 49 detských 
ihrísk (pätnásť z nich už sa-
mospráva vybavila gumený-
mi rohožami a novými hra-
cími prvkami). Z tejto sumy 
bude hradená prevádzka  
a rozvoj Miestnej knižnice 
Petržalka, ktorá má 10 po-
bočiek. Z toho 5 pre deti  
a mládež, 4 pre dospelých  
a 1 s odbornou, umenoved-
nou a cudzojazyčnou litera-
túrou. Financie vyčlenené 
na šport a kultúru pokrýva-

jú aj činnosť Kultúrnych za-
riadení Petržalky. Tie zabez-
pečujú programovú skladbu 
podľa požiadaviek a nárokov 
divákov všetkých vekových 
kategórií v dvoch kultúrnych 
domoch. 

Schválený rozpočet je kom-
pletne dostupný na stránke 
Petržalky. Dokument „Kľú-
čové oblasti rozpočtu Petr-
žalka 2015“ je prístupný na 
web stránke miestnej časti, 
na sociálnej sieti a tiež na web 
stránkach našich organizácií.

(tod)

Zloženie komisií miestneho zastupiteľstva:
 Mandátová komisia – Oliver Kríž (predseda), Ján Bučan, Ľudmi-

la Farkašovská, Alexandra Petrisková, Milan Vetrák

 Komisia finančná – Peter Cmorej (predseda), Ivana Antošová, 
Ján Bučan, Michal Fiala, Vladimír Gallo, Jozef Vydra

 Komisia investičných činností - Gabriel Gaži (predseda), Jana 
Hrehorová, Ivan Uhlár, Milan Vetrák, Jozef Vydra

 Komisia správy majetku a miestnych podnikov - Ivan Uhlár 
(predseda), Gabriel Gaži, Vladimír Gallo, Miroslav Lažo, Ján 
Hrčka, Ján Karman, Michal Radosa, Pavel Šesták

 Komisia územného plánu, výstavby a dopravy – Martin Jóna 
(predseda), Ivana Antošová, Alica Hájková, Ľuboš Kačírek, 
Tomáš Mikus, Lýdia Ovečková, Elena Pätoprstá, Jozef Vydra

 Komisia životného prostredia a verejného poriadku - Elena 
Pätoprstá (predsedníčka), Ľudmila Farkašovská, Alica Hájková, 
Ľuboš Homola, Ľubica Škorvaneková

 Komisia sociálna a bytová - Oľga Adamčiaková (predsedníč-
ka), Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná, Daniela 
Palúchová, Lucia Štrauchová 

 Komisia kultúry a mládeže - Lýdia Ovečková (predsedníčka), 
Oľga Adamčiaková, Martin Jóna, Miroslava Makovníková Mos-
ná, Daniela Palúchová, Alexandra Petrisková, Milan Vetrák

 Komisia športu - Michal Vičan (predseda), Peter Hochschorner, 
Vladislav Chaloupka, Miroslav Lažo, Ľubica Škorvaneková 

 Komisia školská - Ľudmila Farkašovská (predsedníčka), Vladimír 
Dolinay, Jana Hrehorová, Ľuboš Kačírek, Juraj Kríž, Alexandra 
Petrisková, Lucia Štrauchová

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mestskej časti Bratislava-Petržalka -  Vladimír 
Gallo (predseda), Ivana Antošová, Vladimír Dolinay, Ľudmila 
Farkašovská, Michal Fiala, Ján Hrčka, Martin Jóna, Ján Karman, 
Juraj Kríž, Miroslava Makovníková Mosná, Michal Radosa, Pavel 
Šesták, Ľubica Škorvaneková
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Čakáme Vás v Petržalke 
na Lužnej ulici č. 10 

Predajňa ZDRAVÝ ŽIVOT VITAFIT

Široký sortiment biopotravín 
a iných výrobkov.

Denne od 12:00 do 18:00 
www.vita� t.sk   0905 448 715

 
Kupón na zľavu 10 %

Inzercia
 HĹBKOVO TEPUJEM Kär-
cherom. Tel.: 0903 036 620 

 MAĽBY, STIERKY 
+ rekonštrukcie bytov. 
Tel.: 0905 641 206

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

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

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

20. decembra2014 
Milan Fajnor – Anna Moravčíková
Rudolf Daniel – Anna Putíková
Peter Praženka – Lenka Konopásková
Ing. Tomáš Pavlík – Jana Podstupková
Robert Maťaš – Katarína Hanúsková
Josef Bachl – Martina Kulichová

Cirkevné sobáše

22. novembra 2014 
Róbert Dujsík – Daša Medveďová

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 
1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. Klávesnica, monitor, 
slúchadla, videokamera, Wi�  modul. Cena: 200 € (pôvodná cena 
500 €) Info: 0905 273 414

podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167
už od 17€

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 10 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

Katedra žurnalistiky Filozo� ckej fakulty Univerzity Ko-
menského privíta v sobotu 24. januára záujemcov 

o štúdium žurnalistiky na Štúrovej ulici č. 9 v Bratislave. 
V rámci podujatia Filozo� ckej fakulty – Dňa otvorených dverí, 
budú mať maturanti a široká verejnosť možnosť stretnúť sa 
s pedagógmi katedry a s novinármi z praxe, ktorí na katedre pô-
sobia, ktorí ich oboznámia so štúdiom žurnalistiky na katedre 
a s požiadavkami na prijímacie pohovory. 

Deň otvorených dverí na katedre žurnalistiky sa začína 
o 10. h a potrvá do 15. h 

(miestnosť č. 205, 2.poschodie)
(upr)

Chcete sa stať novinárom?

DJ Roman 
Profesionálne Služby DJ 

ozvučenie, osvetlenie
svadby, oslavy, stužkové, 

večierky

www.djnaakciu.sk
tel. 0948886788
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Glosa

Pocta 
premýšľajúcim
Po volebných bilbordoch na nás 
striehne nový smog. Už opäť horia 
vášne vysokým plameňom. Áno, tie 
jediné pravdy, nezmieriteľné. Si za ro-
dinu? Si proti nej? Rímsky pápež vie, 
že nie je Boh („Kto som ja, aby som 
súdil...?). No my, bežní smrteľníci, sa 
veru na úroveň Boha tak radi stavia-
me! A horia ohne, v ktorých by sme 
sa najradšej upálili navzájom. V mene 
jedinej pravdy. 

Dokáže nás ešte niekto (ak to ne-
dokáže pápež František) pozvať k de-
bate? K priateľstvu, aj keď sa na svet 
pozeráme z rozličných uhlov? Ktovie. 

V Paríži fanatici hneď skraja roka 
nemilosrdne popravili dvanásť ľudí. 
Svet smútil za karikaturistami. Je suis 
Charlie... A kto sa opovážil nebyť, tak 
sa sám vyradil zo slušnej spoločnos-
ti. Pátos sa lial zo všetkých kanálov, 
politici vytvárali na parížskych pro-
menádach živú reťaz a pózovali vo 
fototermínoch. Akosi celkom zanikol 
obrázok na zemi ležiaceho muža so 
zdvihnutými rukami. Blížil sa k nemu 
atentátnik a bez milosti do neho 
napálil plnú dávku. Ten muž sa volal 
Ahmed a slúžil ako policajt. 

V povinnom smútku a čudnej pie-
te politikov, ktorí bez milosti vytvárajú 
podmienky na takého hrozné zločiny, 
mi napadla pocta satirikom: papaláši 
vedení Hollandom, Porošenkom a 
Netanjahuom znásilňujú karikaturis-
tov. Tí kričia: „Merde! Assez! Nous ne 
sommes pas Charlie. Nous sommes 
Ahmed! (do riti! stačí! My nie sme 
Charlie, sme Ahmed) - to je ten po-
pravený policajt...

Alebo iná verzia: plné letisko, z lie-
tadiel ako mravce vyliezajú papaláši, 
na obláčkoch sedia tí štyria popravení 
karikaturisti a pýtajú sa:

„Čo je, už zase umrela Diana?“
Nie, neviem kresliť a vlastne ani 

provokovať. Iba ak k otázkam. 
Minulý rok nás opustil spisovateľ 

vľúdneho gesta a nezmieriteľnej to-
lerancie Ladislav Ballek. Spomenula 
som si, čo rád opakoval: „Náš otecko 
nás učil zásade, že pokrok je krok za 
krokom a nie prevrat za prevratom. 
Každý prevrat, či už osobný alebo 
spoločenský, aj keď je nevyhnutný, 
je úvod do veľkého zmätku“. Mali by 
sme bedlivo pozorovať, či kráčame, 
alebo sa prevraciame. A či naozaj vi-
díme tých pravých vinníkov všetkých 
prevratov a zmätkov.

Gabriela Rothmayerová

Napravia si Petržalčania reputáciu? 
Tri čísla: 49,52%, 15,49%, 28,35%. Vďaka nim sa Petržalka drží na chvoste Brati-
slavy vo volebnej (ne)účasti. 

A cappella. A tá kapela je kde?
V živote som už dostal nejednu 

pozoruhodnú otázku, ale tá, s kto-
rou sa nedávno vytasil istý spolu-
občan z našej dediny, bezpochyby 
patrí medzi raritné. Pozeral telku  
a tam vraj hovorili, že spievať bude 
nejaký spevák a kapela. Spevák aj 
spieval, len kapely nikde, namiesto 
nej akýsi spevokol. A pretože som  
z Petržalky, určite budem vedieť, čo 
to znamená.

Priznám sa, spočiatku som ani len 
netušil, o čo ide. Až po niekoľkých 
kontrolných otázkach mi svitlo. Išlo 
o čisto vokálnu hudbu bez sprievo-
du hudobných nástrojov. Toľko som 
v tej chvíli vedel vypotiť a vysvetliť. 
Nemyslite si však, že som neznesi-
teľne múdry a vyznám sa vo všet-
kom. Len čo dotyčník vypadol, za-
lovil som v literatúre. A tam stálo, že 
v taliančine a cappella znamená čosi 
ako hudba v kaplnke bez hudobných 
nástrojov. V stredoveku sa tam totiž 
nesmeli používať.

Prečo o tom píšem? Jednoducho 
preto, že nečakané a komplikované 
otázky nám ustavične kladie sám 
život. A keby len on. Aj spolubý-
vajúci, susedia, úrady. A občas tiež 
redaktori. Milú skúsenosť mám  
z rôznych diškurzov, kde odpove-
dajú naši verejní činitelia. Viacerí, 
vyniká však najmä jeden, uplatňu-
jú naozaj svojráznu taktiku. Len 
čo sa ich redaktor spýta na niečo 
nepríjemné, prípadne na to, na čo 
nevedia odpovedať, okamžite odre-
citujú naučenú formulku. Vraj otáz-
ka je nesprávne položená. A jed- 

ným dychom redaktora, diváctvo 
a poslucháčstvo oboznámia s tým 
správnym znením otázky. Potom si, 
prirodzene, bravúrne odpovedia.

Naozaj, vynikajúca metóda. Prie-
kopníkom treba zo srdca zatlieskať. 
Prečo ju však neuplatniť aj inde? 
Napríklad v školstve, na všetkých 
stupňoch vzdelávania. Taký žiačik, 
študent, poslucháč by napríklad 
rázne odmietol smiešnu otázku 
príslušného pedagóga a nahradil ju 
vlastnou, takmer geniálnou. Rovna-
ká by potom bola aj odpoveď. Viete 
si predstaviť, ako by sa nám vzde-
lávanie zjednodušilo? Neuveriteľne 
by pribudlo úspešných absolventov. 
Boli by sme svetoví! Ešte raz vďaka 
za inšpiráciu.

Bojové pole otázok je naozaj 
rozľahlé. Mrknime sa na ne od a až 
po z. Na jednom konci sú napríklad 
absurdné, na druhom zasa zvedavé. 
A medzitým – ajajáj. Len tak, ná-
matkovo: b-banálne, c-cynické, d-
dotieravé, h-hlúpe, i-impertinentné, 
m-márne, o-obligátne, s-stupídne, 
u-uvážlivé, z-zbytočné.

Podaktorí vravia, že otázky sú naj- 
mä ľahké a ťažké. Istý občan od nás 
však tvrdí, že jeho žena mu zásadne 
kladie iba otázky ľahkej hmotnosti. 
Akurát ťažko sa mu na ne odpove-
dá. Napríklad: Kde si bol tak dlho? 
Koľko pív si vypil? Kedy to už ko-
nečne urobíš?

Na tomto mieste si položím reč-
nícku otázku, na čo je také žonglo-
vanie so slovíčkami vlastne dobré. 
Vyložení pragmatici, takí, čo všetko 

merajú virtuálnym metrom užitoč-
nosti, určite povedia, že na nič. Po-
kúsim sa im trochu oponovať. Spo-
mínaní pragmatici by určite ocenili 
žonglovanie, ktoré som pred časom 
pozoroval. Mocný a šikovný chlapík 
do vzduchu vyhadzoval a zasa chytal 
naštartované motorové píly. S takou 
pílou sa dajú robiť divy.

A so slovom nie? Ešte ako chlap-
čisko som sa zúčastnil na školsky 
povinnej besede s vtedajším vychy-
teným hercom. Prítomných ohuro-
val skvelými myšlienkami, zrejme 
prevzatými z naštudovaných postáv. 
Z akejsi mladíckej nerozvážnosti, 
či čo to bolo, som mu do vzduchu 
vyhodil otázku nebezpečnú ako 
tá naštartovaná motorová píla. A, 
predstavte si, on sa jej naľakal tak, 
že ju nechal spadnúť na zem. Asi si 
nechcel pod sebou podpíliť konár. 
Pravdepodobne vtedy som po prvý 
raz pochopil, že aj slabý je so slovom 
omnoho silnejší.

Samozrejme, vy nemusíte ísť na 
vec tak zhurta. Stačí, ak si, povedz- 
me doma namiesto človeče zahrá-
te niečo s otázkami a odpoveďami. 
Motorové píly nechajte tak. Možno 
sa vám, ako kedysi na ihrisku, občas 
podarí streliť aspoň nejaký ten gólik. 
Ak bude víťazný, o to lepšie.

Ak budete klásť otázky, možno 
dostanete odpovede. Ak dostanete 
odpovede, možno sa dozviete nie-
čo nové. Ak sa dozviete niečo nové, 
obohatí to váš svet. Ak to obohatí 
váš svet... A tak ďalej.

Oskar Král

Percentá boli z posledného „su-
pervolebného“ roku, keď sme 

si volili prezidenta, europoslancov 
i miestnych poslancov a starostov. 
Tieto smutné štatistiky nezáujmu  
o veci verejné možno čiastočne pri-
písať vzdialenosti tém (eurovoľby) či 
korupčným podozreniam a nedôve-
re (miestne). Môže byť téma rodiny 
v niečom iná a môžu si Petržalčania 
napraviť povesť ľahostajných doma-
sedov? Verím, že áno!

Organizátori referenda hovoria  
o ochrane rodiny. Sú to prázdne 
frázy, ktorými čosi kryjú? Medzi 
členmi Aliancie za rodinu sú organi-
zácie, kam chodia manželia v kríze 

po radu, i také, čo robia mnohým de-
ťom z rozbitých rodín voľnočasové 
aktivity a vedia, aké to je, keď mladé-
mu človeku chýba jeden z rodičov... 
Nie, nezáujem o reálne problémy 
života sa členom aliancie vyčítať 
nedá. Čo iné môže okrem alkoholu, 
gamblerstva, úžery a nezamestna-
nosti trápiť rodinu? Podľa príkla-
dov aliancie sú to i tieto situácie zo 
zahraničia: registrovanie „trojice“  
v Brazílii, zakazovanie obrázku rodi-
ny (mama, otec, deti) vo Francúzsku, 
či traja rodičia v rodnom liste. 

V petičnom výbore bol aj mladý 
Petržalčan, Tomáš Kováčik. Tomáš 
je učiteľ a je aj čerstvý tato.

Tomáš, je referendum proti niekomu?
 Nie, len chce zachovať pre deti mo-

del mama a otec. Je vari súčasný zákon 
o rodine protiústavný?
Neľutuješ všetok čas a energiu, ktorú 
si organizácii referenda venoval? 

 Nikdy! Deti potrebujú oboch ro-
dičov, verím, že toto je cesta, ako ich 
chrániť pred inštitucionálnou stratou 
jedného z nich!

Ak chcete diskutovať s predsta-
viteľom aliancie, príďte v pondelok 
26. 1. o 18. h do CIK CAK Centra. 
Pozývam vás!

M. Makovníková, 
poslankyňa MsZ
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Po tom, ako hlavné mesto zverilo 
do správy Petržalky objekt na Vy-
šehradskej ulici, kde bola pôvodne 
škôlka, všetci sme boli presvedče-
ní, že nebude problém, aby Petr-
žalka dostala aj budovu pôvodnej 
MŠ na Znievskej, ktorá dnes patrí 
Bratislavskému samosprávnemu 
kraju a po rekonštrukcii by rovna-
ko mala slúžiť predškolákom.

No otázka predaja budovy na 
Znievskej v Petržalke sa na rokova-
nie župných poslancov ani nedo-
stala. Údajne na návrh samotného 
predsedu BSK Pavla Freša. „Samo-
zrejme, ja aj moji kolegovia, po-
slanci BSK za Petržalku, vnímame 
pozitívne, že mestská časť o túto 
budovu požiadala, ale myslíme si, 
že na to, aby sme predaj odsúhla-
sili, potrebujeme viac vstupných 
údajov. Predovšetkým záruku, že 
po rekonštrukcii bude objekt slúžiť 
skutočne škôlkarom a prípadne 
aj nejaký projektový zámer. Viem, 
že petržalský starosta pán Bajan 
už nejaké informácie doplnil, pre-
to som presvedčená, že sa predaj 
budovy bývalej MŠ na Znievskej 
dostane na najbližšie rokovanie 
poslancov BSK,“ povedala pre Pe-
tržalské noviny poslankyňa Tatiana 
Mikušová. 

„Postoj BSK je nepochopiteľný 
práve v situácii, keď vláda schváli-
la koncepciu rozširovania kapacít 
v materských školách a v tých-
to dňoch sa už živo diskutuje o 
konkrétnych projektoch, ktoré by 
v rámci tejto vládnej pomoci mohli 
byť realizované,“ vyjadril sa po 
tom, ako poslanci BSK o Znievskej 
nerokovali, Vladimír Bajan.

Na základe koncepcie rozširova-
nia kapacít materských škôl v Petr-
žalke, ktorú prerokovalo petržalské 
zastupiteľstvo, nasledovalo totiž 
viacero rokovaní a písomných žia-
dostí o prenájom či predaj budovy 
na Znievskej ulici mestskej časti, 
aby v nej opäť mohla byť škôlka. 
Dnes je totiž v absolútne dezolát-
nom stave, je vyhorená a kraj sa o 
ňu takmer vôbec nestará. Petržal-
ka eviduje množstvo sťažností od 
obyvateľov na stav objektu i jeho 
okolia. Ostáva veriť, že kraj nezačal 
uvažovať o inom využití tohto ob-
jektu a že sa neobjavia iné záujmy 
ako ten, ktorý prejavila Petržalka – 
zriadiť tu materskú školu.          (sv)

Pribudne 
k Vyšehradskej 
aj Znievska?
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Po tom, ako hlavné mesto zverilo 
do správy Petržalky objekt na Vy-
šehradskej ulici, kde bola pôvodne 
škôlka, všetci sme boli presvedče-
ní, že nebude problém, aby Petr-

Obrie dôsledky trpasličej 
technológie    

Predpona nano je odvodená z gréckeho nános, čo znamená 
trpaslík. O histórii a perspektíve využívania nanotechnológie 
v rôznych vedných odboroch porozprával petržalským ôsma-
kom na hodine Petržalskej super školy profesor Ing. Štefan 
Luby, DrSc., vedúci vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu 
SAV z oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr. 

Tretia prednáška sa opäť uskutočni-
la vo veľkej sále Domu kultúry Zrkad-

lový háj a zúčastnili sa na nej takmer štyri 
stovky petržalských ôsmakov. Žiaci sa oboz-
námili s výrokmi slávnych osobností, za-
stavili sa pri míľnikoch na ceste rozvoja na-
novedy a nanotechnológií. Profesor Luby 
sa krátko pristavil pri princípe nových son-
dových mikroskopov ako nástrojov na vi-
denie, ale aj manipulovanie jednotlivých 
atómov a vysvetlil im technológie budova-
nia materiálov. Žiaci sa dozvedeli viac o vi-
zionárovi Richardovi Feynmanovi, ale aj 
o Binnig – Rohrerovom vynáleze rastrovacie-
ho tunelového mikroskopu. Časť prednášky 

venoval profesor Luby novým materiálom 
s rekordnými vlastnosťami, napr. grafén, a vyu-
žitiu nanočastíc v senzoroch plynov. Na záver 
zasypali žiaci profesora Lubyho množstvom 
otázok týkajúcich sa napríklad aj nanoetiky 
a jej prípadného zneužitia. Šiesti z nich získa-
li pekné knihy, ktoré zabezpečila mestská časť 
a tri poskytol pán profesor zo svojich publi-
kácií. Ďalšia prednáška sa uskutoční už kon-
com januára. O tom, prečo rastliny rastú aj 
v rádioaktívnom prostredí, príde žiakom po-
rozprávať vedúci oddelenia reprodukčnej 
a vývinovej biológie z Ústavu genetiky a bio-
technológii rastlín SAV – Mgr. Martin Haj-
duch, PhD.                   (tod)

Pre budúcich prváči-
kov sa bude nadchá-
dzajúci piatok a sobota 
niesť v slávnostnom 
duchu. Čaká ich totiž 
prvý „ozajstný“ dotyk 
so školou – zápis.

Pre školský rok 2015/2016 
sa zápisy uskutočnia na 

všetkých 11 základných školách, 
ktoré mestská časť Petržalka zria-
ďuje. Zápisy budú v piatok 23. 
januára od 15. do 18. h a v so-
botu 24. januára od 8. do 12. 
h. Zákonnú povinnosť zapísať 
dieťa do základnej školy má na 
Slovensku každý rodič. O prijatí 
dieťaťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky rozhodne riaditeľ 
školy najneskôr do 31. mája. 

Viac podrobností o petržal-
ských základných školách náj-
dete na www.petrzalskenovi-
ny.sk           (upr)

Školáci (ani rodičia) si ešte ani 
poriadne nezvykli na to, že zno-
vu chodia do školy, a už sú tu 
ďalšie prázdniny. Hoci teraz iba 
jednodňové. Polročné prázdniny 
budú 2. februára, po predĺženom 
víkende školáci znovu zasadnú 
do lavíc 3. februára.            (upr)

Prvý raz v škole

Opäť prázdniny

Deviatakom zo základných škôl 
pri výbere strednej školy pomôžu 
aj na Dni župných škôl v nákup-
nom centre Avion. Štvrtý ročník 
podujatia, ktorý organizuje Bra-
tislavský samosprávny kraj (BSK), 
sa bude konať 23. januára od 9. 
h do 18. h. Budúci stredoškoláci 
sa zoznámia s ponukou 47 škôl v 
pôsobnosti Bratislavského kraja. 
Školy v pôsobnosti kraja sa budú 
na podujatí prezentovať v stán-
koch a väčšina z nich aj na pódiu. 
Žiaci posledných ročníkov zá-
kladných škôl majú ešte približne 
mesiac na to, aby sa rozhodli, na 
ktorej strednej škole chcú študo-
vať. Prihlášku na strednú školu 
pre školský rok 2015/2016 podá-
va zákonný zástupca riaditeľovi 
základnej školy. Do škôl, kde sa 
robia talentové skúšky, je potreb-
né podať prihlášku do 20. februá-
ra. Na ostatné študijné a učebné 
odbory stačí podať prihlášku do 
10. apríla.                                (upr)

Deň župných škôl
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Viac miest pre škôlkarov 
V tomto roku bude petržalské materské školy navštevovať o 128 detí 
viac, ako to bolo doteraz. 

čení ich už samospráva opä-
tovne neprenajala, a využívajú 
ich deti.

Petržalka tiež pomerne dl-
ho vyvíjala aktivity smerom  
k vedeniu hlavného mesta Bra-
tislavy, aby jej zverilo do správy 
budovu bývalej Materskej školy 
na Vyšehradskej ulici. To sa Pe-
tržalke podarilo dosiahnuť len 
pred pár mesiacmi. Za krátky 
čas, čo Petržalka budovu spra-
vuje, už stihla upratať areál pri 
tejto budove, v ktorej plánuje 
vytvoriť novú škôlku. Napriek 

tomu, že budova je v zlom 
technickom stave, samosprá-
va nepoľavuje vo svojom úsi-
lí a opravu tejto budovy zahr-
nula aj do rozpočtu na budúci 
rok. Pri vytvorení novej škôlky 
samospráva v rámci finančné-
ho zabezpečenia musí myslieť 
aj na prevádzkové náklady, ako 
aj na náklady na mzdy pedago-
gických a nepedagogických za-
mestnancov. Vytvorením škôl-
ky by tu mohlo v budúcnosti 
vzniknúť 150 nových miest. 

(tod)

Mestská časť otvára šesť 
nových tried, do ktorých 

aktuálne prijíma deti, ktoré sa 
pre nedostatok miesta do škôl-
ky nedostali. Napĺňajú sa tak 
slová starostu Vladimíra Baja-
na o zvyšovaní kapacít v mater-
ských školách. Samospráva no-
vé triedy vytvára v priestoroch 
základných škôl, ktoré susedia 
s materskými školami. Za ten-
to krok chváli miestnu samo-
správu aj vláda SR, ktorá Petr-
žalku dáva za príklad ostatným 
mestám a obciam. 

V minulom roku takto  
v Petržalke zvýšili počty de-
tí v MŠ na Holíčskej ulici, keď 
vybudovali dve triedy pre deti 
predškolského veku v susedia-
cej základnej škole na tej istej 
ulici. Tento postup samosprá-
vy sa osvedčil a od nového ro-
ku otvorila mestská časť ďal-
šie štyri triedy s kapacitou 88 
miest v budove Základnej ško-
ly na Tupolevovej ulici, ktorá 
susedí s Materskou školou na 
Iľjušinovej ulici. Samospráva 
postupne zakončuje práce aj  
v priestoroch ZŠ Nobelovo 
námestie, kde pripravuje ďal-
šie dve triedy pre 40 detí, kto-
ré prijme do Materskej ško-
ly na Röntgenovej ulici. Tie 
do škôlky nastúpia od febru-
ára. Okrem vytvárania takto 
vybudovaných elokovaných 
tried, samospráva počty detí v 
materských školách zvyšuje aj 
úpravou priestorov v samot-
ných budovách škôlok. Ide na-
príklad o priestory, ktoré boli  
v prenájme, ale po jeho skon-

„Meníme zajtrajšok, pretože 
zajtrajšok sa začína už dnes“
 
Čelné sklo patrí k nosným dielcom každého vozidla. Vedeli 
ste, že je zodpovedné až za 30 % pevnosti skeletu vozidla? 
Aj airbag spolujazdca môže fungovať správne len vtedy, 
ak je pri otváraní podporovaný čelným sklom. Poškodené 
čelné sklo patrí k najbežnejším typom nepríjemností za vo-
lantom. Drobné kamienky na cestách patria medzi tradičné 
nástrahy, ktoré vodičom dokážu poriadne skomplikovať 
život. Predovšetkým v momente, keď vyletia spod pneu-
matiky iného vozidla a poškodia čelné sklo. Čo v takomto 
prípade?

Čelné sklo a litera zákona: Dobrá viditeľnosť z miesta 
vodiča je jedným zo základných predpokladov pre technic-
kú spôsobilosť vozidla. Vozidlo nie je technicky spôsobilé, ak 
je „výhľad z miesta vodiča obmedzený alebo znemožnený“, 
alebo je „prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej 
ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm“, čo znamená, že auto 
je nespôsobilé, ak sa na ploche, ktorú čistia stierače, nachá-
dza poškodenie väčšie ako jednoeurová minca.
Pokuta a zadržanie osvedčenia: V momente, keď poško-
denie spĺňa vyššie uvedené podmienky, polícia môže zadr-
žať osvedčenie  o evidencii, resp. technické osvedčenie vo-
zidla. A v prípade vážneho poškodenia čelného skla môže 
zadržať aj tabuľky s evidenčným číslom. 
PREČO POISŤOVNE NEPREPLÁCAJÚ: poisťovne škodu 
uhradia, iba ak je vodič preukázateľne vinný  odskočený 
kamienok sa prakticky nedá dokázať  vždy ide o tvrdenie 
proti tvrdeniu  ak aj vinník udalosť potvrdí, poisťovňa sa 
pýta, ako mohol vidieť dozadu  preto je takmer isté, že je 
to váš známy, s ktorým ste sa dohodli.
KEDY POISŤOVNE PREPLÁCAJÚ: keď máte v aute kameru, 
ktorá poistnú udalosť potvrdí  keď majú servisy na výme-
nu čelných skiel dlhodobú spoluprácu s poisťovňami  keď 
máte uzatvorené havarijné poistenie  keď máte uzatvore-
né poistenie čelného skla. 
Ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie, poistite si iba 
poškodenie čelného skla. V prípade, že nemáte ani jedno 
takéto poistenie, servis IMPA vám ponúka výmenu čelného 
skla za naozaj prijateľné ceny. 
IMPA Bratislava - autorizovaný predaj a servis vozidiel Ško-
da, autorizovaný servis vozidiel Volkswagen a Audi. Panón-
ska cesta 23, Petržalka, www.impa.sk

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia predaja nových a jazdených vozidiel

Čo chcem vlastne v živote robiť? Kde chcem pracovať? Podarí 
sa mi získať vytúžené zamestnanie? Takéto otázky si často kladú 
mnohí študenti či absolventi univerzít, ktorí si budujú základy 
svojej profesijnej kariéry. Teraz pre nich prichádza podujatie, kde 
môžu nájsť odpovede na tieto otázky a dokonca sa stretnúť so 
svojimi potenciálnymi zamestnávateľmi.  

Festival Kariéry (predtým Národné dni kariéry – NDK) oslavuje 
už svoj 20. ročník. Jeho súčasťou budú viacerí potenciálni zamest-
návatelia, interaktívne workshopy, zábava či rôzne súťaže. Festi-
val Kariéry sa bude konať v tradičných priestoroch Starej tržnice  
v Bratislave 18. - 19. marca. Podujatie znovu organizuje najväčšia 
študentmi vedená organizácia AIESEC. Tento rok Festival Kariéry 
získal aj záštitu prezidenta krajiny Andreja Kisku.

Tomáš Schügerl

Festival Kariéry najmä pre mladých

IMPA – zo života na cestách
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Petržalka a jej paneláky ako 
chránená pamiatka...  
Zatiaľ sa hovorí o možnom zlome. Ten nastane vo chvíli, keď 
české ministerstvo kultúry na návrh Národného pamiatko-
vého ústavu vyhlási brnianske panelákové sídlisko Lesná za 
pamiatkovú zónu a zapíše ho do zoznamu českých kultúrnych 
pamiatok, ktoré treba ochraňovať. Paneláková ochrana sa 
však nekončí len Lesnou, pokračovať sa má pražskými sídlis-
kami Ďáblice a Invalidovna, kladenskou Sitnou, Bartošovou 
štvrťou v Zlíne...

I - stalo sa. Na začiat-
ku minulého roku zriadi-
li v ČR pri Národnom pa-
miatkovom ústave komisiu 
na ochranu pamiatok dru-
hej polovice 20. storočia. 
A tá odporučila na svo-
jom prvom zasadnutí hneď 
v prvom bode vypracovať 
návrh, citujeme: „...aby uni-

kátní soubor sídliště Les-
ná byl prohlášen památ-
kovou zónou s důrazem 
na zachování urbanistické 
struktury funkcionalistic-
kého urbanismu šedesá-
tých let 20. století.“ 

Po desiatich rokoch sa  
z fikcie stáva realita. Citu-
jeme ďalej v originále návr-

A čo my, 
na Slovensku? 
Osobitne v Petržalke s tak- 
mer 50-tisícmi panelovými 
bytmi? Nie, to nie je provo-
kácia, len jednoduchá otáz-
ka, ktorú prvýkrát vyslovili 
aj pamiatkari pred desiati-
mi rokmi na brnianskom 
15-tisícovom paneláko-
vom sídlisku Lesná. Mož-
no niekto v tej chvíli ru-
kou po havlovsky odbil - čo 
tam, králikárne. Iný možno 
odpovedal. Ale predsa, čo 
má akú-takú hodnotu hod-
nú pozornosti, zachovania 
ba až ochrany, prečo tomu 
brániť? Lebo roky bežia, re-
žimy sa striedajú, ľudia sa 
rodia i mrú a múry, stavby, 
ak ich čas nestrovil a človek 
nezbúral, nezničil, tie ostá-
vajú. Ako svedectvo života 
ľudí. V tom a takom čase. 
V biednom i hojnom, mie-
rovom i vojnovom, v zdra-
vom i morovom, v slobod-
nom i utláčanom. Poznáme 
to: egyptské i andské py-
ramídy, Forum Roma-
num, Pražský hrad, banské 
mestá Kremnica i Banská  
Štiavnica...

Vyhlásiť brnianske panelové sídlisko 
Lesná za pamiatkovú zónu a zaradiť 
ho do zoznamu kultúrnych pamiatok - 
fondu národného kultúrneho dedičstva 
Českej republiky - je dôvodom na za-
myslenie sa aj pre nás, aby sme si začali 
viac vážiť architektonicko-urbanistické 
hodnoty našich sídlisk, kým nie je ešte 
neskoro.

Princípy záhradného mesta a Atén-
skej charty, na ktorých bola táto povoj-
nová výstavba realizovaná, predstavuju 
hodnoty, které by nemali odísť do za-
budnutia. A súčasnosť, ktorá  napr. tzv. 
zahusťovaním tieto hodnoty likviduje, 
je kultúrnym barbarstvom. Viaceré ur-
bánne časti Petržalky, Ružinova či Karlo-
vej Vsi sa stali dnes „dobrou adresou“ so 
všetkým, čo k tomu patrí. Nech si oby-
vatelia uvedomia hodnotu ich obytné-
ho prostredia a začnú ho chrániť v oveľa 
väčšej miere ako doteraz. 

Musí sa uskutočniť verejná diskusia 
na tému výberu sídliska alebo jeho čas-
ti, ktorá by mohla viesť aj k väčšiemu 
rešpektu prostredia, zelene okolo nás, 
ako i rešpektu k samotným panelovým 
domom. Trend satelitných antén na ok-
nách a fasádách či klimatizačných  za-
riadení na balkónoch a lodžiách je, žiaľ, 
pravým opakom. Dôležitým faktorom 
môže byť aj citlivé a komplexne farebné 
riešenie fasád domov.

Ak sme v minulosti po asi 50 rokoch 
dali pod pamiatkovú ochranu niektoré 
časti Baťových továrenských miest, nie 
je dôvod, aby sme dnes, tiež po 50 ro-
koch, nezačali chrániť aj urbanistické 
hodnoty našich panelových sídlisk.

prof. Štefan Šlachta, 
architekt

Po „Baťových mestách“ 
aj panelákové sídliská

hu: „Přestože budovy byto-
vých domů byly sestaveny  
z typových panelových sekcí  
T O6B o šířce 3,60 x 5 = 18 m 
 a dosahují tak délek 180 až 
212 m, je jejich působení na 
jižním svahu se střední Čer-
tovou roklí velmi působivé 
a příznivé.“ 

Píše sa o nadčasovom urba-
nistickom koncepte - preva-
he oddychových plôch verej-
nej zelene, osempodlažných 
obytných blokoch tvoriacich 
horizontálnu líniu kompozí-
cie, jednostrannej zástavbe 
ulíc s výhľadom do zelene a 
na centrum mesta, nízkych 
stavbách občianskeho vyba-
venia na hlavných peších tra-
sách v zeleni, dômyselnom 
systéme dopravnej obsluhy 
zabezpečujúcej centrálny po-
kojový priestor a o relatívne 
nízkom zastavanom území. 

Čo z toho v Petržalke má-
me a nemáme? (Máme ori-
ginálne vnútrobloky s toľ-
kou priestorovou voľnosťou 
a vzdušnosťou, ba už i vlast-
nou zeleňou - jedinečné va-
ri v strednej Európe.) Čo by 
sme mohli mať, keby... Keď 
panely a z nich paneláky už 
nie sú prekážkou, hanbou, 
výsmechom. Naopak. V cel-
kovej koncepcii architektú-
ry a urbanizmu sú hodnotné 
a hodné ochrany. Súčasnosť 
ako pamiatková budúcnosť. 
Naozaj? Aj preto sme oslo-
vili naslovovzatých odborní-
kov. Osobnosti. Od nás, z Pe-
tržalky.

Rudolf Gallo
foto: archív PN 

Panel - stavebný železobetónový konštrukčný dielec (nosný, 
výplňový) doskového tvaru, z ktorého sa montujú stavby alebo 
ich časti. Vyrába sa obvykle už s povrchovou úpravou, izoláciou, 
osadenými oknami a balkónovými dverami, zárubňami a pod.
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Ako vyše 40 rokov pracujúca historič-
ka - pamiatkarka na Mestskom ústave 
ochrany pamiatok mám čo povedať na 
tému panelákov a ich ochrany. Do zo-
znamu pamätihodností MČ Bratislava-
Staré Mesto som navrhla  prvý panelo-
vý dom v Bratislave, Kmeťovo nám. 4-5 
(postavený v r. 1956) a prvú panelovú 
školu v Bratislave (postavenú 1957-58) 
v Mierovej kolónii zasa do zoznamu pa-
mätihodnosti MČ Nové Mesto. 

Panelové sídlisko Petržalka sa stava-
lo od roku 1973 - informačná tabuľa je 
zaradená do zoznamu pamätihodnosti 
MČ Petržalka pod č. PET-2-14 a tiež je  
v zozname pomníkov, pamätníkov a vý- 
tvarných diel. Žiaľ, v Petržalke sa pri  hro-
madnom zatepľovaní domov  prekryli 
aj pôvodne originálne a pre Petržalku 
charakteristické fasádne panely s ty- 
pickými vlnovkovými vzormi a tiež  
monumentálne maľby. Myslím si, že 
s vyhlásením Petržalky (ktorá má 115-
tisíc obyvateľov, kým brnianska Lesná 
15-tisíc obyvateľov) ako pamiatkovej 
zóny by bol problém. Najprv by sa 
mohla do zoznamu pamätihodností 
navrhnúť časť ešte pôvodných neza-
teplených objektov Petržalky aj s vý- 
tvarným dotvorením sídliska,  napr. 
amfiteáter na Vyšehradskej ulici, plas-
tiky od významných výtvarníkov a i. 
Neskôr by sa mohli navrhnúť na vyhlá-
senie za kultúrne pamiatky. Je známe, 
že prvými panelákmi v Petržalke boli 
dva objekty na Romanovej ul. č. 33 a 35  
a boli skolaudované 3. 8. 1977. K vyhlá-
seniu panelákových objektov Petržalky 
za pamiatkovú zónu by sa viac vedeli 
vyjadriť architekti a urbanisti.

PhDr. Viera Obuchová, CSc., 
historička - pamiatkarka

Žiaľ, originálne vzory  
sa zateplením prekryli  

akcia na neustále zmeny 
spoločenských požiadaviek 
na prostredie. Aj označenie 
niektorých území v územ-
ných plánoch za „stabilizova-
né“ je preto odborne viac ako 
problematické. Protikladom 
k stabilite totiž nie je roz-
voj, ako územné plány často 
udávajú, ale nestabilita (labi-
lita). Každá stabilita musí v 
sebe obsahovať aj istú mie-
ru progresu - teda rozvoja. 
Všetky územia sú teda v zá- 
sade rozvojové, môžu mať 
len rôznu mieru regulácie 
svojho rozvoja, inak je labil-
ná. Pri pamiatkach, ktoré sú 
národné, je to aj skutočnosť, 
či majú aj príslušné národné 
uznanie, a teda ide aj o širší 
spoločenský a odborný kon-
senzus. Toto môže byť istý 
problém panelových sídlisk. 

Sídlisko Lesná v Brne je v 
podstate ťažko porovnateľ-
né s Petržalkou, jeho povesť 
„dobrého bývania“ napriek 
panelákom je daná prírod-
ným prostredím, do ktoré-
ho je vsadené. Skrátka, je to 
československá Tapiola, kon-
cept vznikol pred „normali-
záciou“. V Bratislave by malo 
paralelu skôr v Karlovej Vsi. 
Bol som pozvaný na zasad-
nutie Mestského zastupiteľ-
stva Nová Dubnica, ktoré asi 
pred 8 rokmi chcelo tiež do-
siahnuť ochranu niektorých 
dobrých parametrov obyt-
ného prostredia pred neže-
lanými vstupmi investorov, 
ale aj svojvôľou niektorých 
nekultúrnych vlastníkov by-
tových domov (zatepľovanie, 
zasklievanie balkónov) po-
kusom o zápis sídliska od ar-
chitekta Jiřího Krohu medzi 
mestské pamiatkové zóny. Na 
rozdiel od panelových sídlisk 
s relatívne voľnou zástavbou 
v Dubnici ide o tehlové stav-
by a o kompaktnú, teda v zá-
sade dotvorenú, urbanistickú 
štruktúru, a to vrátane ze-
lene a výtvarných diel v pô-
vodnej koncepcii autora. To 
sa celkom nedá povedať na-
pr. o Petržalke ako celku, kde 
z pôvodnej koncepcie chýba 
to najpodstatnejšie - chrbtica 
mestskej štvrte. 

Kde ešte stavať - a čo ži-
votnosť panelákov 

Pri argumentácii o ochra-
ne obytných súborov však 
za úvahu stoja aj iné skutoč-
nosti. Jedným z dôvodov na 
ochranu sídliska Brno Lesná 
sa uvádza relatívne nízka za-
stavanosť...Tu by sme si mohli 
položiť otázku, kde má mesto 
potom realizovať ďalšiu obyt-
nú výstavbu, ak nízka intenzi-
ta vnútornej štruktúry je chrá-
nená. Dôsledkom je spravidla 
expanzia mesta mimo hranice 
zastavaného územia, teda zá-
ber poľnohospodárskej pôdy 
v okolí a vznik tzv. suburbií so 
všetkými sprievodnými nega-
tívnymi javmi (najmä v oblasti 
dopravy).

Z vyššie uvedeného je po-
tom však otázne, či obytné 
územia majú byť chránené,  
a teda relatívne „konzervova-
né“ pamiatkovým zákonom, 
alebo dobre nastaveným 
územným plánom s in- 
dividuálnymi parametrami 
rozvoja vyjadrené transpa-
rentnou a všeobecne zrozu-
miteľnou reguláciou, ktorá 
umožní aj potrebnú novú vý-
stavbu, prestavbu alebo do-
stavbu sídliska. Môže ísť aj o 
také vlastnosti obytného úze-
mia, na ktoré pôvodné kon-
cepcie nemysleli, ako sú napr. 
zadržiavanie vody, urbánna 
energetická sebestačnosť... 

Otázka pamiatkovej 
ochrany urbanistických 

súborov je zložitá a vyžaduje 
si diferencovaný prístup. Iný 
je náhľad na vykryštalizované 
súbory, ktoré majú za sebou 
niekoľkostoročnú históriu a 
boli vytvorené inými generá-
ciami - a tá naša sa rozhodla 
toto kultúrne dedičstvo posu-
núť ďalej. 

Na zábezpeku istej „sta-
bility“ boli mnohé historic-
ké štruktúry, aj vďaka množ-
stvu vzácnych stavebných 
pamiatok na svojom území 
(napríklad národné kultúrne 
pamiatky), zákonom vyhlá-
sené za mestské pamiatkové 
rezervácie s najvyšším, ale-
bo mestské pamiatkové zó-
ny s nižším stupňom ochra-
ny. Treba si tiež uvedomiť, 
že každé takéto územie vo 
svojom vývoji zaznamená-
valo postupné zmeny - od 
gotickej parcelácie, cez ob-
dobie renesancie, baroka... 
Potom majú pamiatkové or-
gány v zásadách pamiatkovej 
starostlivosti daného územia 
za úlohu označiť aj predmet 
ochrany. Napr. v pamiatko-
vej zóne v Novom Meste nad 
Váhom je to zachovaný go-
tický princíp parcelácie s ná-
mestím. 

Chýba odstup času
Otázku vyhlasovania ur-

banistických štruktúr, ktoré 
vytvorila v podstate naša ge-
nerácia, alebo jej zrod spa-
dá priamo do našej pamäte, 
je zložitejšia. Chýba tu od-
stup času. Napriek tomu po-
važujem za vhodné, aby naša 
generácia sama vedela určiť 
nielen to, čo zo zdedeného 
historického kultúrneho de-
dičstva chce odovzdať ďal-
ším generáciám, ale aj ktoré 
ňou vytvorené hodnoty po-
važuje za dôležitý odkaz sú-
časnosti. 

Otázka vyhlasovania pa-
miatkových urbanistických 
súborov je zložitejšia ako 
ochrana budov. Architek-
tonické hodnoty stavby sú 
relatívne stabilizované, ale 
základnou vlastnosťou ur-
banistickej štruktúry je re-

Som skôr za druhú mož-
nosť. To však nevylučuje, aby 
niektoré výnimočné celky, aj 
keď mnohými súčasníkmi kri-
tizovaného moderného urba-
nizmu a architektúry, sa ne-
stali predmetom ochrany. Ale 
základným predpokladom je 
ich vysoká miera komplex-
nosti a nenarušenia pôvodnej 
koncepcie, a to nielen v rovi-
ne urbanistickej, ale aj istej ne-
narušenosti architektonického 
výrazu budov a vyzretosti oko-
litého prostredia podľa pôvod-
ných predstáv (zeleň). Istým 
hendikepom panelových síd-
lisk v tejto téme je aj nevyjas-
nená otázka reálnej životnosti 
panelového domu... Na Slo-
vensku by postačovalo z kaž-
dého obdobia dokladovať ako 
odkaz doby jedno - dve sídlis-
ká. Aj tu je však namieste otáz-
ka, či ako mestské pamiatkové 
zóny chrániť celky alebo cha-
rakteristické časti. Pre mňa je 
panelovým sídliskom hodnej 
takejto ochrany na Slovensku 
sídlisko Chrenová v Nitre od 
M. M. Scheera, Kukučínova - 
Škultétyho a „februárka“ v Bra-
tislave a z obdobia tehlovej so-
rely 50. rokov sú to spomínaná 
Nová Dubnica a Žilina - Hli-
ny. Či z nich budúce generácie 
urobia rezervácie?

prof. Bohumil Kováč, 
architekt - urbanista

foto: archív PN

Ochraňovať len čo je komplexné,
pôvodné a vyzreté 
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Palec hore

Úrad, ktorý je pre ľudí
 Vždy sa čudujem ľuďom, ktorí sa starajú 
len o to, čo je za dverami ich bytu. Neza-
ujíma ich blízke okolie ani susedia. Prečo  
v nás drieme takáto ľahostajnosť týkajúca 
sa sveta okolo nás? Veď sme jeho súčas-
ťou a spoločnými silami by sme ho mali 
pretvárať na lepšie miesto pre život. Preto 
som sa rozhodla, že ja budem iná.

Vzala som si bicykel a začala som pát-
rať po zeleni. Nešla som príliš ďaleko, 
sústredila som sa na tú časť, kde žijem,  
a ku ktorej mám vytvorený najväčší vzťah. 
Všetko som si nafotila a spravila si predsta-
vu, akým spôsobom by tieto oblasti bolo 
najlepšie zazeleniť. Lenže po mnohých 
nedobrých skúsenostiach s úradníkmi 
som mala obavu, že práve u nich sa moje 
snaženie skončí. Opak bol však pravdou  
a na petržalskom miestnom úrade, kon-
krétne na oddelení životného prostredia, 
ma čakalo milé prekvapenie.

Môj mail som adresovala pani Juháso-
vej – vedúcej spomínaného oddelenia. 
Písala som v ňom, že mám nápady, kam 
by sa dala umiestniť zeleň. Asi o deň som 
dostala mail od pani Čevelovej z rovnaké-
ho oddelenia, kde mi navrhovala presný 
dátum a čas stretnutia.

Prišiel deň D a ja som sa vybrala na do-
hovorené stretnutie na miestny úrad. Do-
zvedela som sa, ako funguje financovanie 
výsadby a údržby zelene v Petržalke, že 
developeri majú povinnosť prispievať do 
tzv. zeleného fondu i to, ako je niekedy 
ťažké vysadiť stromy kvôli inžinierskym 
sieťam. Ja som im zase predložila svoje 
návrhy spolu s fotkami, kam by bolo pod-
ľa môjho názoru vhodné umiestniť ze-
lenú výsadbu. Približne 50 % mojich ná-
padov už mali zapracovaných vo svojich 
plánoch výsadby do blízkej budúcnosti. 
Bola som milo prekvapená, že na úrade 
sú ľudia, ktorí sa problematike životného 
prostredia skutočne venujú a majú snahu 
niečo zlepšiť. Nie sú len byrokratickými 
strašiakmi, na ktorých dvere je nemožné 
sa dobúchať. Zvyšné moje nápady si po-
značili s tým, že určite pôjdu do terénu  
a pokúsia sa vymyslieť vhodné riešenie 
ako zrevitalizovať dané oblasti s prihlia-
daním na inžinierske siete a možné uvoľ-
nenie financií. 

Môj krátky príbeh je svetlým príkladom, 
že nie všetci úradníci sú len strašiaci, ale 
sú to ľudia, ktorí nás, občanov, vypočujú  
a s úprimnou snahou sa znažia robiť svoju 
prácu čo najlepšie. Treba si však uvedomiť, 
že i my nesieme dávku zodpovednosti  
a môžeme im trochu pomôcť aspoň svo-
jimi nápadmi. Nebuďme ľahostajní voči 
svojmu okoliu a skúsme hoci len malou 
troškou pomôcť vytvoriť krajší svet.

Andrea Benková

Ja som potetovaný. Kto je viac?
V päťdesiatych rokoch minu-

lého storočia zodpovední 
súdruhovia vymýšľali všakovaké 
optimistické heslá. Jedno z nich 
znelo takto: Ja som baník. Kto je 
viac? Myslené – kto je najväčší 
budovateľ krajších zajtrajškov. V 
skutočnosti však išlo o to, že baní-
kov bol nedostatok. Aj z plagátov 
sa na menej uvedomelých obča-
nov dokonalým a bielym chrupom 
na uhoľným prachom začiernenej 
tvári škeril šťastný človek, ktorý sa 
už fáraniu pod zem upísal.

V dnešných časoch by podobný 
reklamný slogan, no na inú tému, 
mohol znieť: Ja som potetovaný. 
Kto je viac? Myslené – kto je väč-
ší macher, ale i kto je potetovaný 
viac. Reklamné agentúry by takéto 
slovné čarovanie ocenili. Rozdiel je 
v tom, že dnes na tetovanie nikoho 
verbovať netreba. Skôr naopak.

Ak teraz urobíme kuk do his-
tórie, zistíme, že tetovanie je zná-
me už od čias, keď praveký človek 
ešte žil v jaskyni. Ženy sa ním 
zdobili, muži chceli svojich protiv-
níkov zastrašiť. Technicky sa ono 
zdobenie dialo tak, že najskôr bolo 
treba narezať kožu a potom do rán 
vtierať prach z dreveného uhlia, 

farebnú hlinu, prípadne výťažky z 
rastlín. Pri takej predstave je člove-
ku hneď veselšie. Atrament prišiel 
na rad oveľa neskôr. Prvý elektrický 
tetovací prístroj si však istý O´Reily 
nechal patentovať už v roku 1891.

Toto všetko celkom určite neve-
del môj spolužiak zo strednej Karol 
K., ktorý ešte pred hodinou rysova-
nia zneužil tuš a špicu od kružidla, 
aby si to svoje K zafixoval aj na ľa-
vom predlaktí. Krivé, ale bolo tam. 
Raz sa ním pochválil aj pred istou 
slečnou, tá sa však vyjadrila, že te-
tovať sa nechávajú len námorníci, 
boxeri a kriminálnici. Od tej chvíle 
svoj výtvor viac menej tajil. Jeho 
čas však predsalen prišiel .

Nikdy nezabudnem na tetovanie 
istého, odo mňa podstatne staršie-
ho, muža. Bola to myš, ktorá sa beží 
schovať do diery. Tento výtvor však 
bolo možné zhliadnuť až vo chvíli, 
keď si dotyčný pán dal dolu trenír-
ky a otočil sa. Naozaj pôsobivé.

A ešte jeden unikát. Istý mladík 
sa pred rokmi hrdil tým, že si na 
plece nechal vytetovať akési čín-
ske, japonské alebo aké klikiháky. 
Po čase zistil, že je to názov jedla 
v reštaurácii. Už dávnejšie som ho 
nevidel. Ktovie, možno sa zo Slo-

venska odsťahoval a teraz niekde v 
Ázii pôsobí ako jedálny lístok.

Známy televízny kuchár, nie náš, 
si zasa nechal na ruku vytetovať 
vanilkové rezy. Jeden kúsok. Vraj 
preto, lebo ich má rád. Cez obra-
zovku ma nedávno presviedčal, že 
to je ono. Hrozím sa pri predsta-
ve, čo by to znamenalo v mojom 
prípade. Ja mám rád makovník. 
Mama ho vždy upiekla celý plech. 
Na to by mi stačil asi len komplet-
ný chrbát.

Muži si občas nechajú vytetovať 
meno svojej prvej lásky. Nie všet-
kých. Ženy ani to. Jedni či druhí 
zrejme nechcú plytvať vzácnym 
miestom.

Za dlhé stáročia sa vyvinuli len 
dva zásadné názory – za a proti. Ak 
sa neviete rozhodnúť, hoďte aspoň 
letmý pohľad na cenník tetovania 
a jeho prípadné odstraňovanie. 
Zatiaľ, čo štvorcový centimetrík 
výzdoby stojí do dvoch eur, za od-
stránenie „vycálujete“ podstatne 
mastnejšiu sumičku. Bodaj by aj 
nie, treba na to laser. Vďaka týmto 
dvom neabsolvovaným úkonom 
vám doma zostanú celkom slušné 
prachy. A bez starostí.

Oskar Král

Kto ničí sídliskové trávniky
Veľkými balvanmi zaútočila pred šiestimi, siedmimi rokmi petržalská samosprá-
va na nespratných vodičov. Postavila im ich do cesty tak, aby im zabránila jazdiť 
po trávnatých porastoch. Na chvíľu to zabralo. Postupne sa však obrovské kame-
ne posúvali, až mnohé z nich prestali plniť pôvodne zamýšľanú funkciu.

Bezohľadnosť niektorých šoférov 
je medzi panelákmi viditeľná 

najmä vtedy, keď je zem po daždi-
vých dňoch napitá vodou. Po kole-
sách ostávajú zreteľné blatisté ryhy. 
Čo je však neuveriteľné, zanecháva-
jú ich po sebe aj ľudia, ktorých úlo-
hou je starať sa o sídliskovú zeleň. 
Popadané lístie najprv nahrnú na 
kopy, po ktoré o pár dní príde auto. 
V rozbahnenom teréne po ňom 
ostanú nezmazateľné stopy. A to aj 
vtedy, keď nie je nevyhnutné, aby 
jazdilo krížom - krážom po tráv-
niku – široké chodníky sú predsa 
voľné! 

Podobnú vizitku možno často 
nájsť aj po pracovníkoch firiem, 
ktoré vo svojich názvoch majú 
slovo VODA. V posledných týžd-
ňoch akoby sa v Petržalke roztrhlo 
vrece s haváriami na vodovodných 

potrubiach. Ich opravy sa nezaobí-
du bez hlbokých výkopov. Vozidlá,  
a to aj ťažké, nemajú zábrany. Hoci 
by mohli bez problémov prísť a odísť 
po vyasfaltovaných chodníkoch, roz-
behnú sa ako Fittipaldi - po zeleni.  
A zničia to, čo iní roky pestovali. 

Spoločnosti, starajúce sa o verejnú 
zeleň či likvidujúce havárie, by mali 
dbať o svoje dobré meno a prekont-
rolovaním diela, ktoré ostane po ich 
zamestnancoch. Nie každému, ako 
vidno, záleží na vizitke, ktorú po 
sebe zanechá. Text a foto: (jak)
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Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky bolo na sobotu, 
7. februára, vyhlásené referendum. Výsledky referenda sú platné, 
ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov 
a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov 
referenda. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada  
Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

Čaká nás referendum
N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

bude zredukovaný a niektoré 
školy, ktoré nie sú v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mestskej časti, 
nebudú v tomto referende vyu-
žité. O tom, kde budú oprávne-
ní občania hlasovať, sa dozvedia  
v Oznámení o čase a mieste ko-
nania referenda, ktoré mali do 
poštových schránok dostať do 
13. januára 2015.

Pokiaľ sa vyskytnú nezrovna-
losti v oznámení alebo toto ne-
bolo občanovi doručené, môžu 
sa obyvatelia obrátiť na oddelenie 
organizačných vecí Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka na číslach 68288821, 
68288822 alebo 68288913.

V prípade, že sa oprávnené 
osoby v čase konania referen-
da nebudú nachádzať v mieste 
trvalého bydliska, môžu si na 
Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Petržalka po predlože-
ní preukazu totožnosti vyzdvih-
núť hlasovací preukaz, ktorý ich 
oprávňuje hlasovať v ktoromkoľ-
vek okrsku na území Slovenskej 
republiky. Túto možnosť by mali 
využiť predovšetkým obyvatelia, 
ktorí sa v čase konanie referenda 
budú nachádzať v nemocnič-

Oprávnení občania sa v refe-
rende vyjadria k týmto otáz-
kam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa man-

želstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb 
okrem zväzku medzi jedným 
mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rov-
nakého pohlavia nebolo 
umožnené osvojenie (adop-
cia) detí a ich následná vý-
chova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy 
nemohli vyžadovať účasť 
detí na vyučovaní v oblas-
ti sexuálneho správania či 
eutanázie, ak ich rodičia 
alebo deti samy nesúhlasia 
s obsahom vyučovania?

Miestnosti na hlasovanie v refe-
rende budú otvorené od 7. h do 
22. h. Pre referendum bude vy-
tvorených 55 okrskov. Nakoľko 
zákon umožňuje, aby okrsok 
zahŕňal až 2000 oprávnených 
osôb, bude sa počet a čísla okrs-
kov líšiť v porovnaní s predchá-
dzajúcimi voľbami. K zmene 
prichádza aj pri miestnostiach 
na hlasovanie, ktorých počet 

ných zariadeniach, v domovoch 
sociálnych služieb. Hlasovací 
preukaz im môžu vyzdvihnúť aj 
príbuzné osoby. Od 19. januára 
je otvorená na tento účel ná-
mietková kancelária na príze-
mí miestneho úradu – kanc.  
č. 001. Obyvatelia si tam zároveň 
môžu skontrolovať správnosť 
údajov v zozname osôb opráv-
nených na hlasovanie. Kancelá-
ria bude otvorená denne počas 
úradných hodín miestneho úra-
du do 5. februára (štvrtok) do 
15.30 h. Ide o zákonom stano-
vený termín, po ktorom sa nebu-
dú hlasovacie preukazy vydávať.  
O vydanie hlasovacieho preuka-
zu je možné požiadať aj poštou, 
resp. elektronickou poštou, no je 
potrebné zaslať žiadosť v takom 
časovom predstihu (najneskôr 
v pondelok 2. 2.), aby mu bolo 
možné hlasovací preukaz doru-
čiť najneskôr deň pred konaním 
referenda. Upozorňujeme, že 
v prípade zasielania preuka-
zu poštou na udanú adresu ide  
o doručovanie do vlastných rúk. 
Hlasovací preukaz sa vzhľadom 
na ochranné prvky nedá zasielať 
elektronicky.             (upr)

Vďaka za predzáhradky 

Na sklonku minulého roku sa podari-
lo členom OZ Presadíme symbolicky 
poďakovať aspoň niektorým jednotliv-
com, ktorí si pri svojich domoch vysadi-
li predzáhradku, o ktorú sa ďalej starajú 
a trávia v nej voľný čas. 

Na jar a v letných mesiacoch sme si všímali pre-
kvitajúcu zeleň, farebné lupene kvetov a kríkov. 

V zimnom období sme v skromných podmienkach 
vytvorili diplomy, ktoré sme postupne umiestnili na 
brány domov, predovšetkým na Bulíkovej. Myslíme si, 
že krása, ktorú zakorenili v predzáhradke, je prínosom 
pre celý verejný priestor. Samozrejme, ide o symbo-
lickú akciu a nedá sa v súčasných možnostiach oceniť 
úsilie, drobnú a neúnavnú prácu množstva ľudí, ktorí 
sa nevzdávajú a chcú, aby sme sa nielen mali lepšie, 
ale aby sme sa i lepšie cítili. Aby sme dokázali precítiť 
krásu. Verím, že i touto aktivitou sa podarí nadviazať 
dobré vzájomné vzťahy a aj kontakty, vďaka ktorým 
spoločne dokážeme viac. Radi by sme spoločne  
v novom roku podporili školy, školské areály, ktoré sa 
pri dobrej vôli dajú rozvíjať, školákov, matky s deťmi, 
seniorov a kultúrnosť na sídlisku všeobecne.

 Mário Bošanský
predseda OZ Presadíme

Poďakovanie

UPside aj pre petržalskú mládež
Nízkoprahový klub UPside otvorili na sklonku minulého roku na Obchodnej ulici číslo 33. Je 
otvorený vždy v stredu a štvrtok od 16. do 20. h, v piatok a v sobotu od 16. do 22. h.  
Klub vo svojich priestoroch veľmi rád privíta aj mladých ľudí z  Petržalky.

minikaviareň fungujúca 
na princípe dobrovoľných 
príspevkov, v rámci ktorej 
si mládež môže vychutnať 
obľúbené nealkoholické ná- 
poje. V priestoroch klubu 
sa nachádza aj poradňa, 
ktorá návštevníkom ponú-
ka možnosť porozprávať sa 
s odborníkom o prípadných 
ťažkostiach, ktoré ich trá-
pia. Príjemnú a podnetnú 
atmosféru v klube zabez-
pečujú odborne vyškolení 

Poslaním UPsidu je po-
núknuť mládeži atrak-

tívnu alternatívu na trávenie 
voľného času v príjemnom 
a bezpečnom prostredí, ako 
aj ponúknuť pomoc a pod-
poru v situáciách, keď sa 
cítia sami. Pre návštevníkov 
klubu sú pripravené rôz-
ne spoločenské hry, stolný 
futbal, knižnica, pričom te-
šiť sa môžu aj na koncerty, 
diskusie a ďalšie zaujímavé 
akcie. Súčasťou klubu je tiež 

dobrovoľníci z oblasti psy-
chológie a sociálnej práce na 
čele s jeho koordinátorkou, 
garantkou a supervízorkou. 
Základnú myšlienku, na kto-
rej UPside club buduje svoje 
aktivity, okomentoval struč-
ne, pritom však veľmi výstiž-
ne jeho zakladateľ, Marek 
Madro: „UPside chce byť 
miestom skutočného stret-
nutia, miestom, v ktorom 
je základným princípom 
prijatie.“

Viac informácií o klube, 
ako aj o samotnej interneto-
vej poradni nájdete na webo-
vých stránkach www.ipcko.
sk a www.upside.sk

(upr)
foto: archív UPside
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DAJ – BER – DEŇ 
bol opäť najmä 
o darovaní

Tesne pred Vianocami naša redakcia po druhý raz zorganizovala 
DAJ – BER – DEŇ, ktorý si možno viacerí pamätajú ako Daruj 
hračku kamarátovi. Petržalčania – rodičia s menšími i väčšími 
deťmi, ale tradične napr. aj študenti z gymnázia na Einsteinovej 
ulici (kompletný zoznam darcov nájdete na www.petrzalske-
noviny.sk) priniesli množstvo darčekov pre kamarátov, ktorých 
rodičom na hračky jednoducho nezostávajú peniaze. 

Hračiek a knižiek bolo sku-
točne neúrekom, mnohé 

z detí sa s nimi hrali aj hodi-
ny a rodičia ich nevedeli z DK 
Zrkadlový háj dostať domov. 
Neodolali im ani deti zo ZUŠ 
Júliusa Kowalského, ktoré vo 
vedľajšej sále nacvičovali pred-
stavenie, medzi nimi aj Marcel 
Chlpík zo seriálu Chlapi nepla-
čú. Cez prestávky sa vždy prišli 
pohrať...

Aj tento rok ste priniesli viac 
darčekov, ako sme rozdali. Tie, 
čo zostali, sme odniesli deťom 
do sociálnych zariadení a mater-
ských škôl v Bratislavskom kraji.

Za všetkých obdarovaných 
ďakujeme!                (sv)

foto:  (tod)

Seniorov prišli prvé pozdraviť a svojím programom obveseliť 
malí koledníci z Materskej škôlky na Bradáčovej ulici. Peknými 

vianočnými pesničkami sa predstavil spevácky súbor Petržalčan-
ka z Denného centra na Osuského ul. č. 3 a zároveň sa svojím re-
pertoárom pripojil spevácky súbor Melódia z Denného centra na 
Vyšehradskej ulici. 

Nechýbali ani darčeky, ktoré budú seniorom robiť radosť a sprí-
jemnia im spoločné chvíle.                                 (upr)

foto:  (tod)

V priestoroch Domu tretieho veku na Polerecké-
ho ul. č. 2 sa zišlo 180 seniorov - členov zo šies-
tich denných centier v Petržalke, aby si spoločne 
zaspievali a posedeli v krásnom predvianočnom 
období.

Vianočné posedenie  
petržalských seniorov  

Darčekové poukážky v hodnote 26-tisíc eur, čo je viac o 6-tisíc 
oproti minulému roku, rozdelila samospráva medzi 80 osame-

lých občanov a 192 poberateľov invalidného a starobného dôchod-
ku. Tak ako v minulom roku, išla najväčšia časť vianočného „balíčka“ 
do 141 sociálne slabých rodín. „Som úprimne rád, že sa nám podarilo 
opäť vyčleniť nemalý objem prostriedkov na vianočnú výpomoc pre 
sociálne slabších Petržalčanov. I keď im dokážeme rôznou formou 
pomáhať priebežne počas celého roka, potrebujú títo ľudia pomoc 
počas týchto sviatočných dní asi najviac. Veď sú to sviatky pokoja 
a radosti,“ dodal starosta Vladimír Bajan.  

(upr)

Bohatšie sviatky  
Ani vlani petržalský starosta Vladimír Bajan nezabu-
dol na sociálne slabšie rodiny s deťmi, invalidných 
či osamelých Petržalčanov. Dostali mimoriadnu via-
nočnú � nančnú výpomoc formou peňažných po-
ukážok, za ktoré si mohli kúpiť potraviny, vianočné 
darčeky, odevy, hračky, obuv či hygienické potreby.
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Za bezdomovcami 
s plnými rukami
Veľmi ma potešilo, že všetky tie svetre, trič-
ká, nohavice, ale aj rukavice a čiapky, ktoré 
som vyradila zo skrine, môžem darovať 
adresne. Využila som totiž to, že som ich 
mohla priniesť priamo na oddelenie sociál-
nych petržalského miestneho úradu. A – čo 
ma potešilo ešte viac, nebola som jediná.

Keď nastal deň D, pra-
covníci tohto oddele-

nia sa vybrali za bezdomov-
cami, ktorí v našej mestskej 
časti žijú. Preto, aby zistili, 
koľkí vlastne prebývajú 
vonku, pod provizórnymi 
stanmi, aby im ponúkli po-
moc, poradili pri vybavo-
vaní dokladov, informovali 
ich o možnostiach rôznych 
sociálnych služieb a pred 
Vianocami aj preto, aby im 
doniesli oblečenie a deky.

Na Kapitulských po-
liach, v Janíkovom dvore 
a v Pečnianskom lese našli 
takmer 20 ľudí bez domo-
va. Len štyria boli z Petr-
žalky, ďalší prišli zo Zla-
tých Moraviec či Mníška 
nad Hnilcom. Za darčeky 
aj pomoc boli síce vďační, 
ale väčšina z nich si, žiaľ, 
na život bez strechy nad 
hlavou tak zvykla, že inak 
už ani žiť nechce...  

(sv)
foto:  (tod)

Klienti strediska sú z väčšej časti seniori odkázaní na po-
moc druhých. Mnohí z nich majú obmedzené pohybové 

schopnosti a pohybujú sa len za pomoci barlí alebo inva-
lidného vozíka. Manipulácia s nimi pri každodennej hygie-
ne bola doteraz pre nich aj pre personál zariadenia fyzicky 
náročná. „Som rád, že sa nám podarilo získať túto dotáciu z 
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na prestavbu kú-
peľní. Okrem revitalizácie areálu z našich prostriedkov, ktorý 
sme upravili na bezbariérový, osadili sme lavičky a upravili 
zeleň, je to ďalší krok smerujúci k zvyšovaniu kvality života 
Petržalčanov odkázaných na pobyt v našom zariadení,“ do-
dal starosta Vladimír Bajan. Na rekonštrukciu oboch kúpeľní 
vo výške viac ako 8-tisíc eur získala mestská časť dotáciu vo 
výške 7-tisíc eur. Pri vykonávaní osobnej hygieny sa teraz 
klienti cítia oveľa bezpečnejšie a pri bežných denných úko-
noch aj samostatnejšie, čo je veľmi dôležité najmä pre ich 
psychickú pohodu. 

Ježiško na Mlynarovičovej ulici pod krásne vyzdobeným 
stromčekom v hale zanechal darčeky od výmyslu sveta. Svet-
re, pulóvre, šály, rukavice, papuče aj rôznu kozmetiku. Deti s 
mamičkami, ktoré sú tiež obyvateľmi strediska, si tu zas našli 
bicykle, autíčka, spoločenské hry a, samozrejme, plyšákov. 
Všetky tieto hodnotné dary zabezpečila spoločnosť známa 
skôr ako Kaviareň Lampy, ktorá si stanovila za cieľ rozžiariť 
celú Petržalku. Pani Andrea Reichová zo spoločnosti oslovila 
Tatra banku a agentúru Effektivity Powered By Publics, aby 
pomohli s predvianočným prekvapením. „To množstvo dar-
čekov sa ani nezmestilo pod vianočný stromček a museli ich 
ukladať všade okolo. Každý z nás si tam našiel darček, kto-
rého najväčšou hodnotou bolo, že bol darovaný mnohými 
láskavými srdiečkami ľudí, ktorí nás vlastne ani nepoznajú.  
Ďakujeme,“ prezradila dojatá klientka strediska.

(tod)

V súvislosti s Vianocami často používame vý-
raz „rozžiarené detské očká“. Vlani však okrem 
tých detských žiarili aj oči päťdesiatich seniorov  
v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičo-
vej ulici, ktoré je v správe mestskej časti. Najprv 
ich potešila prestavba areálu, potom kúpeľní  
a tiež ich prišiel navštíviť Ježiško, ktorý bol tento 
rok nesmierne štedrý.

Rozprávkové Vianoce 
na Mlynarovičovej  

P o troch rokoch poslanci rozhodli o investícii do výmeny okien, 
vymaľovania priestorov a nevyhnutnej rekonštrukcie kúrenia. 

Z rozpočtu mestskej časti sa na tieto práce vynaložili prostriedky 
vo výške 6 500 eur. Uvedený rozsah prác si však vyžiadal vyššiu in-
vestíciu. Rekonštrukcia by tak nebola možná bez pomoci Nadácie 
Slovenskej sporiteľne, ktorá na rekonštrukčné práce na základe 
projektu vypracovaného a predloženého samosprávou prispela 
sumou dvetisíc eur. 

(upr)

Vynovená výdajňa  
Sociálna výdajňa na Rovniankovej ulici, ktorú ako 
prvá mestská časť zriadila petržalská samospráva, 
slúži už od augusta 2011 Petržalčanom, ktorí sa ocit-
li vo finančnej tiesni. 
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Kmeňové bunky 
pomohli Nelly aj Alexovi   
Keď nám lekár oznámil, že 

Nelly má detskú mozgovú 
obrnu, bol to obrovský šok,“ ho-
vorí Mariana Vadovičová. Diag-
nózu sa dozvedeli až po pr-
vom roku Nellynkinho života. 
Nasledovali ďalšie štyri, ktoré 
sa niesli v znamení rehabilitá-
cií, cvičení a rôznych terapeu-
tických pobytov. Pokroky však 
boli len veľmi mierne.

Vlani jej však spoločnosť 
Cord Blood Center umožni-
la zapojiť sa do klinickej štúdie 
v Duke University Hospital 

v USA, kde dostala kmeňové 
bunky z vlastnej pupočníkovej 
krvi. „Dnes som veľmi šťastná, 
že som sa rozhodla pre odobra-
tie pupočníkovej krvi hneď po 
pôrode,“ hovorí mama Maria-
na. „V mojej rodine sa totiž prá-
ve u žien vyskytovala rakovina. 
Verila som, že ju nikdy nebu-
dem musieť použiť... Ale keď 
sme sa dozvedeli Nellynkinu 
diagnózu, bola som prešťastná, 
že pupočníkovú krv máme.“

 „Ešte veľa nevieme o tom, 
ako sa kmeňové bunky sprá-

vajú v mozgu, ale myslíme si, 
že vysielajú isté chemikálie či 
hormóny, ktoré pomôžu opra-
viť poškodené mozgové bunky 
a vytvoria nové spojenia. Oča-
kávame, že to potrvá niekoľko 
mesiacov,“ tvrdila vlani lekár-
ka Jessica M. Sun z pediatric-
kého oddelenia Duke Univer-
sity Hospital. V Nellynkinom 
prípade to vyšlo a jej rodičia sa 
dnes usmievajú rovnako ako 
ich dcérka. Tešia sa, že Nel-
ly robí veľké pokroky. Už sa-
ma chodí, podľa maminy spev-

nela v páse a naučila sa padať 
na kolená. Rodičia ju pred na-
mi chválili aj pre väčšiu samo-
statnosť. „Každé ráno si sama 
umýva zuby, češe sa, vie sa ob-
liecť bez mojej pomoci... Toto 
všetko sú pre nás novinky,“ do-
dáva vďačná mama. 

Keďže vo Voderadoch, kde 
Vadovičovci bývajú, nie je špe-
ciálna škola, Nellka chodí do 
rovnakej ako zdravé deti. Prvý-
krát si do školskej lavice sadla 
tento september a podľa rodi-
čov všetko hravo zvláda. Navy-
še, zdravé deti sú pre ňu veľkou 
motiváciou. Nellka za nimi ne-
chce zaostávať, a tak sa snaží zo 
všetkých síl. A úspešne. A čo je 
na Nellynke najúžasnejšie? Jej 
nákazlivý úsmev a nekonečný 
optimizmus.

Alex sa lieči v Bratislave
Po roku od liečby Nelly do-

stal šancu aj štvorročný Alex. 
Po narodení mu tiež diagnos-
tikovali detskú mozgovú obr-
nu. Jeho mama Lurie si nechala 
odobrať pupočníkovú krv, ako 
sama hovorí, preventívne. Aby 
si v budúcnosti nemusela nič 
vyčítať... 

Alexík ju už využil, kvôli lieč-
be už však nemusel cestovať za 

oceán, absolvoval ju v Bratislave. 
Na unikátnej klinickej štúdii sa 
podstatnou mierou podieľa prá-
ve spoločnosť Cord Blood Cen-
ter. „Alexík od podania pupo-
čníkovej krvi stále napreduje, 
lepšie drží telo, trup, dokáže už 
nejaký čas aj sám sedieť,“ teší sa 
jeho mama. „Veľké zmeny vidím 
aj v jeho psychike. Viac komuni-
kuje, vyjadruje svoje potreby. Je 
vnímavejší a aj náročnejší, vy-
žaduje si viac pozornosti,“ vyra-
túva Alexove pokroky.

Okrem mamy sa oňho sta-
rá aj fyzioterapeutka Hedvi-
ga Szelleová. Povedala, že hoci 
nemôže s istotou tvrdiť, že všet-
ky pokroky súvisia s podaním 
pupočníkovej krvi, no keď po-
rovnáva liečbu detí s rovnakou 
diagnózou, s ktorými pracova-
la, Alexík napreduje omnoho 
rýchlejšie.

V „bratislavskej“ klinic-
kej štúdii počas 5 rokov liečbu 
absolvuje 50 detí, ktoré majú 
uskladnenú vlastnú pupočníko-
vú krv. Všetky náklady spojené 
s liečbou hradí zadávateľ štúdie 
– Slovenský register placentár-
nych krvotvorných buniek, člen 
skupiny Cord Blood Center.

Silvia Vnenková
foto: Niky Korbačková 

Aby dojčenie bolo úspešné   

Nanešťastie, dojčenie v na-
šej spoločnosti dnes už 

nie je normou. Ženy vidia fľa-
še a umelú výživu od detstva a 
učia sa o nej viac ako o dojčení. 
Matka, ktorá chce dojčiť, často 
jednoducho nevie, kam sa má 
obrátiť o pomoc. Často nepo-
zná nikoho, kto by mal dob-
ré skúsenosti s dojčením. In-
formácie a rady, ktoré dostáva 
od rodiny, priateľov a blízkeho 
okolia jej väčšinou nepomáha-

jú, často sú prezentovaním mý-
tov alebo informácií, ktoré doj-
čenie ohrozujú.

Pomocou pre matky v spo-
ločnosti, kde sa normou sta-
lo kŕmenie fľašou s umelým 
mliekom, môžu byť podporné 
skupiny dojčiacich matiek. Ide 
o stretnutia spolu s poradky-
ňou pri dojčení. Takéto stret-
nutia dávajú matke podporu, 
ktorú zažívali všetky ženy v 
minulosti.

Podporné skupiny dojčia-
cich matiek, ktoré organizuje 
o. z. MAMILA (www.mamila.
sk), na lokálnej úrovni pomá-
hajú vytvárať priateľstvá. Mat-
ky zo skupiny pozývajú na ďal-
šie stretnutia svoje kamarátky, 
tehotné či dojčiace mamičky. 
Pomáhajú tak matkám na ma-
terskej dovolenke nebyť v izo-
lácii, spoznávať nových ľudí. 

Zároveň sa tak vytvára kultúra 
dojčenia a obraz dojčenia, ta-
ký potrebný na to, aby dojče-
nie bolo úspešné. Ako hovorí 
jedna z mamičiek Lucia s dcér-
kou Lily:

„Keď som otehotnela, veľa 
som o dojčení a vôbec o starost-
livosti o dieťa nevedela. Zača-
la som navštevovať podpornú 
skupinu, veľmi mi pomohla a 

stále mi pomáha. Moja dcéra 
má 13 mesiacov a stále ju doj-
čím, som preto veľmi šťastná. 
Veľká vďaka patrí aj tomu, že 
existuje možnosť navštevovať 
podpornú skupinu, ktorá mi 
často pomohla pri riešení pro-
blémov pri dojčení. Vedie ju 
skúsená poradkyňa, ktorej ná-
zory sú mi blízke, a veľmi ra-
da sa stretávam s mamičkami, 
ktoré navštevujú skupinu. Som 
vďačná za to, že niečo také ako 
podporná skupina existuje.“

Stretnutia môžu byť pomo-
cou aj pre tehotné ženy, ktoré 
na svoje bábätko ešte len čaka-
jú, pretože dojčenie je zručnosť, 
ktorej sa najlepšie naučíme po-
zorovaním. Skúsenosti mami-
čiek im môžu výrazne uľahčiť 
ich vlastný vstup do materstva 
a dojčenia.

V Petržalke sa podporná sku-
pina dojčenia koná každý me-
siac (vždy prvý utorok v mesia-
ci o 16. h) v materskom centre 
Budatko na Holíčskej ulici. Je 
potrebné prihlásiť sa vopred na 
www.budatko.sk.

(upr)

Počas celej histórie ľudského druhu bolo 
dojčenie normou – samozrejmým spôso-
bom kŕmenia a starostlivosti o dieťa. Žena 
už od svojho detstva vnímala dojčenie 
v širokom kontexte starostlivosti o dieťa. 
Po pôrode vlastné dieťa dojčila tak, ako to 
vždy okolo seba videla. V prípade potreby 
našla pomoc a podporu v príkladoch zo 
svojho okolia.

Malá Nelly minulý 
rok, ako prvé dieťa 
zo Slovenska, dostala 
v Amerike špeciálnu 
infúziu s vlastnou 
pupočníkovou 
krvou. Zdá sa, že 
prvé veľké pokroky 
sú na svete. 

S P O L O Č N O S Ť
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IMPA Bratislava, a.s. 
Panónska cesta 23    
851 04 Bratislava

Call centrum: 0800 10 20 10
E-mail: info@impa.sk
www.impa.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Teraz je vaše ob úbené financovanie na jednotku ešte štedrejšie. Navyše získate záruku 4 roky, príslušenstvo v hodnote 5 €
pod a vlastného výberu a od nás aj zimné komplety. Ponuka platí na modely ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Octavia,
Citigo a Roomster.
www.skoda-auto.sk

Ilustra né foto. Mesa ná splátka od 111 € platí pri cene vozidla 11 130 €. Ponuka platí do 31. 1. 2015.

ŠTEDRÉ FINANCOVANIE 
NA JEDNOTKU
ŠTEDRÉ FINANCOVANIE 
NA JEDNOTKU

Stedre financovanie.indd   1 19.1.2015   15:26:34

Cvikmi jogy k telesnému zdraviu a duševnej pohode 

Fenoménmi dnešnej doby sú 
dva extrémy: na jednej stra-

ne nedostatok pohybu a na stra-
ne druhej jednostranné a rýchle 
pohybové aktivity. Staré jogové 
texty vyzdvihujú význam vedo-
mého zaujatia a zotrvania v rôz-
nych pozíciách, najčastejšie od-
pozorovaných v  prírode. Tieto 
pozície, rovnako ako aj príprav-
né cvičenia, v joge označujeme 
pojmom Ásany. Systematické 

cvičenie ásan zlepšuje našu 
ohybnosť, spevňuje telo, podpo-
ruje látkovú výmenu a posilňuje 
imunitný systém.
Nemenej dôležitou oporou náš-
ho zdravia a pohody sú dychové 
techniky nazývané Pránajáma. 
Vedomé pozorovanie dychu 
nám zlepšuje okysličenie a pre-
čistenie krvi, posilňuje pľúca a 
srdce a takisto pomáha odstrá-
niť stres, nervozitu a napätie.

Ako predchádzať únave, bolestiam hlavy a chrbta? Ako si zlepšiť telesnú a duševnú kondíciu? 
Ako zvládať stres a zachovať si chladnú hlavu aj v situáciách, keď sa nám nedarí?

Do tretice, našou snahou je 
zvládnuť špeci�cký druh ume-
nia, ktorým sú techniky relaxá-
cie: schopnosť uvoľniť telo aj 
myseľ a načerpať novú energiu.
Systém Joga v dennom živote® 
obsahuje všetky tieto techniky. 
Niekedy stačí len 5 mesiacov cvi-
čenia a objektívne môžeme 
ohodnotiť pozitívne účinky sami 
na sebe. Pravidelné cvičenie 
upevňuje naše zdravie, rozvíja 

koncentráciu a bdelosť a pomá-
ha nám vyrovnávať sa so stre-
som. To zvyšuje našu sebadôve-
ru a vytrvalosť, ktoré sú potrebné 
na úspešnú realizáciu našich tú-
žob a želaní. 
Príďte si aj vy vyskúšať cvičenia  
počas Týždňa otvorených  dverí. 

Týždeň otvorených dverí

www.JogavDennomZivote.sk   Tel. 0908 127 537
Email:  bratislava@JogavDennomZivote.sk

Pondelok  18:00 - 19:30 Joga proti bolestiam chrbta

Utorok  18:00 - 19:30 1. diel (cvičenia pre každého)

Streda  18:00 - 18:50 1. diel (cvičenia pre každého)

Streda  19:00 - 19:45 Meditácia (sebaskúmanie 
a sebapoznanie)

Štvrtok   18:00 - 19:30 Joga proti bolestiam chrbta

Piatok   18:00 - 19:30 1. diel (cvičenia pre každého)

Piatok   19:45 - 21:00
Satsang (rozprávanie o joge 
a spiritualite: Harmónia tela, 
mysle a duše)

2.2. - 6.2. 2015 v Jogacentre Budatínska 20
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Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

...pár krokov k jazeru, do 
lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

Vodné � ltre Nerezové fľaše
www.nerezove� ase.sk

Gymnázium Alberta Einsteina 
Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

 
oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 otvára štvorročné štúdium 

a päťročné bilingválne štádium (slovensko-ruská sekcia). 
Do bilingválneho štúdia môžu byť prijatí aj žiaci z 8. ročníka ZŠ.

Gymnázium sa nachádza v Petržalke, oproti Inchebe (MHD 88, 50, 
blízkosť parkoviska).

Informácie: tel.: 6345 3193, 63451184
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

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

 PALIČKOVNIE  PATCHWORK

 VYŠÍVANIE  HAČKOVANIE 

 PLETENIE

Prihlášky abližšie informácie na tel. č.: 

0907 980 495
Adresa: 

RIKA, stredisko ručných prác, 

Wolkrova 23, 851 01 Bratislava

 E mail: 
mitkovamaria74@gmail.com  

KURZY
Pre dospelých aj pre deti
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Mediačná poradňa
Kutlíková 17, 851 03 Petržalka, prízemie, kancelária č. 001

Mediačná poradňa poskytne bezplatne konzultáciu o možnosti 
riešenia vášho problému mediáciou – mimosúdnym riešením 
sporu.
Konzultačné hodiny: každá nepárna streda od 13. do 17. hod.

Právna poradňa
Kutlíková 17, 851 03 Petržalka, prízemie, kancelária č. 001
Bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov Petržalky posky-
tuje JUDr. Jarmila Doleželová.
Konzultačné hodiny: Pondelok: 13. – 17. h, streda: 9. – 12. h.

Poradňa zdravia
Osuského ul. č.1/a, 851 03 Petržalka (Denné centrum)
Činnosť poradne je zameraná na prevenciu civilizačných chorôb. 
Telefón: +421-917 426 092

Fórum osamelých matiek
Osuského ul. 1/a, 851 03 Petržalka, www.alonemothers.org
Poradenstvo pre osamelé matky v právnych, sociálnych a psy-
chologických otázkach.
Telefón: +421-903 314 136

Daňovník podáva priz- 
nanie k dani z nehnuteľ-

nosti príslušnému správcovi 
dane, bratislavskej samo-
správe. Bratislavčania platia 
dane na základe doručeného 
platobného výmeru, ktorý 
im mesto pošle najneskôr do 
konca mája. Radnica najprv 
posiela výmery právnickým 
a potom fyzickým oso-
bám. Daň je možné zaplatiť  
v troch splátkach. Samosprá-
va podľa záväzného nariade-
nia poskytuje 50 % úľavu na 
dani pre občanov starších 
ako 70 rokov alebo pre da-
ňovníkov, ktorí sú držiteľmi 
preukazu ZŤP. Daňové pri-
znanie k dani z nehnuteľnos-
ti možno poslať poštou alebo 
doručiť osobne v podateľni 
oddelenia miestnych daní 
a poplatkov na Blagoevovej 
ulici v Bratislave. V prípade 
posielania poštou správca 
dane odporúča pripojiť aj 
e-mailovú adresu alebo te-
lefonický kontakt. Prílohy 
stačia v obyčajnej neovere-
nej fotokópii a ako list vlast-
níctva postačí priložiť kópiu 
informatívneho výpisu z ka-
tasterportálu. 

Daňovník si nemusí v pri-
znaní sám vypočítavať daň 
z nehnuteľností. Musí však 
uviesť číslo parcely, orien-

tačné a súpisné číslo pri stav-
bách, ak ide o byt, tak treba 
uviesť číslo bytu. Všetky tie-
to údaje možno nájsť v liste 
vlastníctva k nehnuteľnosti 
alebo v rozhodnutí odbo-
ru katastra nehnuteľností či  
v zmluve. Pri bezpodielo-
vom vlastníctve manželov 
podáva priznanie len jeden  
z manželov. V prípade spolu-
vlastníkov podávajú vlastníci 
daňové priznanie buď každý 
zvlášť do výšky svojho po-
dielu, alebo ak sa dohodnú, 
podá priznanie jeden z nich. 
Ak daňovník nedodrží lehotu 
na podanie daňového prizna-
nia alebo vypočítanú daň ne-
zaplatí, samospráva mu môže 
udeliť pokutu od päť až do  
3 000 eur.

(upr)

Zaplatili ste už daň 
za novú nehnuteľnosť?

 

Váš profil:

Pracovná náplň:

Čo ponúkame:

-

-

KARIÉRA V S STI  S V SKÁ A

Á V  E V  KARIÉR

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava – Jiráskova, Betliarska ul.

  Pomocná ruka

Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré v roku 2014 v Bratislave 
nadobudli novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej zmenil výmer 
základu dane, musia do 31. januára podať daňové priznanie. Okrem 
rodinných domov či bytov do predmetu zdanenia pritom patria aj 
podzemné garáže, ambulantné stánky a prenosné trafostanice. 
Sadzba dane ostáva nezmenená.  

OLO odváža vianočné stromčeky  
Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) už začala 
s odvozom vianočných stromčekov z domácností. Pracovníci 
OLO budú bezplatne zbierať a odvážať vianočné stromčeky 
zbavené ozdôb do 28. februára. Po tomto termíne ich budú 
zberať ako súčasť zmesového komunálneho odpadu. Vianoč-
né stromčeky môžu obyvatelia ukladať ku zberným miestam,  
k stanovištiam zberných nádob alebo ich osobne priviezť a bez-
platne odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 
2. Vianočné stromčeky ako biologicky rozložiteľný odpad pôjdu 
na kompost. Pracovníci spoločnosti OLO preto žiadajú ľudí, aby 
stromčeky dôkladne zbavili vianočných ozdôb.          (upr)
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
FEBRUÁR 2015

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

27.02. | 19:00 | 7 €                     ticketportal  
TANCE S NÁRADÍM – premiéra
účinkuje: tanečná skupina PARTIA

ARTKINO ZA ZRKADLOM
Digitalizáciu tohto kina fi nančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu,  
realizovaného vďaka fi nančnej podpore 
predsedu vlády Slovenskej republiky

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

Tip na Valentína: 
VEČER S VALENTÍNOM + malé prekvapenie
14.02. | 18:00 | 4 € 
S LÁSKOU, ROSIE
r. Ch. Ditter, Veľká Británia  / USA, 2014, MP, 102 min.   

14.02. | 20:00 | 4 € 
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
r. S. Taylor-Johnson, USA, 2015, MN-15, 124 min.   

DOM KULTÚRY LÚKY
 
1. ,8., 15. a 22.02 . | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 

5. a 19.02 | 18:30 | 3 €/ 5 € rodič + dieťa
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
zábava pri hraní na rôzne rytmické nástroje

piatky | 3 €                                              ticketportal

MUSIC CLUB
vystúpenia hudobných skupín 
6.02. | 19:30| HIP�HOP NA LÚKACH VOL. 2
13.02. | 19:00| ŠPORT, DROGY A ROCK‘N‘ROLL
20.02. | 19:30| AUDIOSLAVE REVIVAL a BECHEESE

14.02. | 19:00 | 6 €/ 8 € *                     ticketportal

HUDBA SLOV
festival hudby a slova
REŽIMY
DEBBI LOVE (CZ), 
SLAM POETRY (SK/CZ/PL) 
HVIEZDA

26.02. | 19:00 | 2 €                                 ticketportal

CESTOVATEĽSKÝ KLUB  
Ukrajinské ročné obdobia

DETSKÁ SCÉNA 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
VÝTVARNÝ ATELIÉR 

CC CENTRUM

22.02. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, 
ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
NAJMLADŠIE TALENTY KONZERVATÓRIA 
V BRATISLAVE 

6. – 27.02. | vstup voľný
DAGMAR SOKOLOVÁ
TODO DE MI ALMA – VŠETKO Z MOJEJ DUŠE 
paličkovaná čipka                           
vernisáž výstavy : 5. 2. o 18:00       

PROGRAMY PRE DETI 
3., 10., 17., 24.02. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

4., 11., 18., 25.02. | 09:00 a 10:30 | 1 € | osoba
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

5., 12., 19., 26. 02. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti 
od 5 do 8 rokov

27. 02. | 10:00 | 2 € + 3 € materiál   
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami 
pre mamičky
téma :  ŠPERKÁRSKA DIELNIČKA  
technika smaltu   
*nahlasovanie a informácie o podujatí : 
0903 398 545, 0917 711 090

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

1.02. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
O ČOM STROMY ROZPRÁVAJÚ
divadlo BABENA

3. a 16.02. | 16:30 a 19.30 | 6 €/ 8 € *               
NESKORO VEČER                                  ticketportal        
talk show Petra Marcina
verejná nahrávka novej show 
s exkluzívnymi hosťami pre RTVS 

6.02. | 19:00 | 35 € (vstupné + konzumné) 
XV. PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES
účinkujú:  
FUNKY EMOTIONS, 
ELÁN TRIBUTE, 
ĽH PETRA KUŠTÁRA, 
JANKO KURIC a ďalší
moderuje: ŠTEFAN SKRÚCANÝ

10.02. | 15:00 a 17:30                                ticketportal

9 € prízemie / 8 € balkón     
FÍHA TRALALA a ROZPRÁVKOVÁ DRUŽINA
DIVADLO NA KOLESÁCH

15.02. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
LETOM  SVETOM S MALÝM VTÁČÍM 
KABARETOM
divadlo RÁD ČERVENÝCH NOSOV

19. 02. | 19:00 | 5 €
20.02. | 17:00 | 5 €   
ČAROVNÁ FLAUTA - opera W. A . Mozarta
pri príležitosti 95. výročia založenia 
Konzervatória v Bratislave  
účinkuje: Operné štúdio oddelenia spevu 

21.02. | 19:00 | 10/ 12 € *                     ticketportal

CO ŠE ČERVEŇEJE
repríza programu k 50. výročia založenia 
súboru ŽELEZIAR z Košíc

26.02. | 17:00 | 2 €                                  ticketportal

POVESŤ O BABE FLEČNERKE
divadelná hra so spevmi 
FS seniorov OBSTRLEZE z Pezinka

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

Pokladňa DK Lúky
UT, ŠT, PIA 16:00-20:00, ST 10:00-15:00
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

KURZY, KRÚŽKY, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA PRE MŠ, ZŠ, ŠKD A ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

Partneri

  * predpredaj/ v deň podujatia   | ticketportal - vstupenky je možné zakúpiť aj v sieti ticketportal   |   zmena programu vyhradená
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Malí ilustrátori môžu opäť 
maľovať príbehy o Bratislave
Múzeum mesta Bratislavy pokračuje v príprave knihy  
Maľované dejiny Bratislavy, ktorú ilustrujú deti a študenti. 
Podobne ako vlani aj teraz budú malí ilustrátori maľovať ob-
rázky do knihy na základe príbehov, ktoré im prerozpráva v 
Starej radnici historik Pavel Dvořák. 

Už 14. februára bude rozprávať o osamelých hroboch na 
Kamzíku či o rakúsko-pruskej vojne, ale aj o diele inžiniera 

Lafranconiho na Dunaji či o tom, čo sa skrývalo pod tapetami Pri-
maciálneho paláca. 14. marca, sa zase deti dozvedia, ako vznikalo 
Československo na konci prvej svetovej vojny, ale aj o páde lieta-
dla Milana Rastislava Štefánika či o zničení pomníka Márie Terézie 
na nábreží. S poslednými príbehmi príde historik medzi deti do 
Starej radnice 18. apríla. Hovoriť bude o vojnových udalostiach 
a oslobodení Bratislavy v apríli 1945 či o dramatických osudoch 
pomníka Milana Rastislava Štefánika. Každú sobotu na konci roz-
právania dostanú deti možnosť svoje zážitky a dojmy namaľovať 
priamo v detskom ateliéri v Starej radnici. 

Diela malých ilustrátorov budú aj v tomto roku zaradené do 
ilustrátorskej súťaže a najlepšie diela chcú potom organizátori 
zaradiť do knihy Maľované dejiny Bratislavy. Uzávierka súťaže je 
30. mája a knihu by organizátori chceli vydať ešte do konca tohto 
roka. Do súťaže sa dá zapojiť aj na internetovej stránke www.
muzeum.bratislava.sk. Cez internet sa do súťaže mladých ilu-
strátorov môžu zapojiť pod vedením učiteľov žiaci zo základných  
a stredných škôl či základných umeleckých škôl v pôsobnosti 
mesta Bratislavy a BSK.                                                       (SITA) 

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A 

Nový rok otvoril symbolicky tradičný galakoncert, v ktorom 
sme videli najznámejšie ľudové umelecké súbory. Predsta-
vili sa na ňom Zlaté husle, folklórna skupina Ekonóm a Ľu-
dová hudba Andreja Včelíka so svojou špecifickou cimbalo-
vou interpretáciou. Po skončení programu pozval starosta 
všetkých divákov na novoročnú čašu vína.                (tod)

Kristián Suda, producent Ma-
rián Urban a herci, ktorí vo 
filme hrali kľúčové postavy – 
Richard Labuda (v úlohe Pet-
ra je skutočne excelentný), Ta-
mara Fischero a Christopher 
Paulíny. Všetci si pochvaľovali 
herecké obsadenie, scenár, 
výbornú tvorivú atmosféru  
a náladu, v akej sa film nakrú-
cal.

Na každého z divákov, me-
dzi ktorými boli najmä deti, 
ktoré si vo filme zahrali, ich 
kamaráti a príbuzní, po skon-
čení premietania čakal plagát 
a maškrty, aké deti jedávali  
v roku 1968, keď sa dej filmu 
odohráva.

(sv)

Výmena kompletnej tech-
nológie kina pozostávala 

z inštalácie nového digitálne-
ho projektora s rozlíšením 2K 
a kvalitného priestorového 
zvuku vo formáte Dolby Sur-
round 7. 1. Takéto zásadné 
zmeny si vyžiadali aj výmenu 
filmového plátna, ktoré svojou 
kvalitou už nevyhovovalo ná-
rokom spomínanej techniky. 
Od svojho založenia v roku 
1996 sa dramaturgia Artki-
na Za zrkadlom zameriavala 
na kvalitnú a z veľkej väčšiny 
nekomerčnú filmovú tvorbu. 
Podiel európskej produkcie v 
programe dlhodobo presahu-
je 70 %. „Ani po digitalizácii 
neplánujeme zásadný odklon 
od svojho pôvodného drama-
turgického nastavenia“, dodal 
Martin Kočiško, dramaturg 
Artkina Za zrkadlom. Digita-
lizáciu kina finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci 
komplexného projektu, do 
ktorého sa zapojila aj petr-
žalská samospráva. Projekt 
mohol byť realizovaný vďaka 
finančnej podpore predsedu 
vlády Slovenskej republiky.

Príbeh filmu, ktorý ako prví 
uvideli diváci práve v petržal-
skom kine, je podľa slov reži-

séra Juraja Nvotu „amarcor-
dom malého chlapca, ktorý 
vyrastá v pohraničnej obci, 
kde v spoločnosti priateľov 
a nepriateľov prežíva svoje 
gombíkové vojny, prvú lás-
ku, prvú zradu, prvý zločin  
a prvý trest“. Ako dodáva: „Je 
cenný práve tým, že na dobu 
nedávno minulú (rok 1968 
– pozn.red.) sa pozerá origi-
nálne detskými očami, a tým 
ju sprístupňuje aj mladším 
divákom.“ 

Na predpremiére filmu 
Rukojemník sa zúčastnil nie-
len režisér Juraj Nvota, ale 
aj kameraman Marek Di-
viš, popredný český strihač  
Alois Fišárek, dramaturg  

Už aj my máme digitálne kino
Zmodernizované Artkino Za zrkadlom zažilo premiéru, ako sa patrí. 
Diváci tu mohli vidieť ako prví film Rukojemník režiséra Juraja Nvotu. 

Rozprávky v starom aj novom šate
Múzeum školstva a pedagogiky sídliace v Petržalke a Miestna knižnica 
Petržalka pripravili vzdelávací program, v ktorom spoznáte rozprávky 
v starom a novom šate. Od januára na deti materských škôl a žiakov  
I. stupňa ZŠ čaká hravé čítanie a premietanie v múzeu a knižnici. Naj-
prv navštívite múzeum, kde vám predstavia rozprávky v podobe, akú 
poznali vaši starí rodičia či prarodičia. Rozprávky sa budú premietať  
z diafilmov s pôvodným sprievodným textom. Potom navštívite kniž-
nicu. Tu budete počuť rovnaké rozprávky, no v modernej podobe.  
Múzeum školstva a pedagogiky sídli na Hálovej 16, knižnicu, ktorú  
v rámci programu navštívite, si môžete vybrať z nasledujúcich pobočiek: 
Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Turnianska 10. Výber ponuky rozprávok 
pre MŠ (Zlatovláska, O neposlušných kozliatkach, O červenej čiapočke) 
a pre ZŠ (Robinson Crusoe, Cesta slnečnou sústavou, Cesta do stredu 
Zeme). Kontakty: www.msap.sk a www.kniznicapetrzalka.sk. Na 
program so skupinou je potrebné sa vopred objednať.                     (upr)
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Plesnivý byt, padajúca omietka
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

Obraciam sa na Vás ako na poslednú nádej. Mám problém so susedou, ktorá nás už dva roky 
vytápa. Zo začiatku to bolo sporadicky, od leta 2013 je stena mokrá stále, raz menej, inokedy 
až po dlážku. Je plesnivá, opadáva omietka a ničia sa parkety. V izbe spávajú moje dcéry aler-
gičky, mladšia bola pred rokom a pol operovaná. Som zúfalá. Problém riešil bytový podnik, 
raz ich pustila do kúpeľne, no nenašli chybu. Do izby ich pustiť nechcela. Skontrolovali všet-
ky okolité byty, ale chybu nenašli. Suseda na výzvu bytového podniku nereaguje, list si na 
pošte neprebrala. Všetci mi tvrdia, že ona má právo nepustiť nikoho do svojho bytu. Ale, kde 
sú moje práva a práva mojich detí? Žijeme v byte štvrtej kategórie a platíme za prvú. Prosím 
o radu, na koho by som sa mohla obrátiť o pomoc. Viem, že suseda je vlastníčkou bytu, čo 
sťažuje moju situáciu, a je trocha psychicky narušená. To nie je ohováranie, to je fakt, ktorý 
potvrdia aj iní
 M.Š. (centrum.sk)

Pri všetkej úcte k zmluvnému 
správcovi vášho bytového do- 

mu si nemyslím, že je dobrým 
správcom, keď váš byt je dlho-
dobo devastovaný a on nevie 
zabezpečiť nápravu. Uspokojiť sa 
s konštatovaním, že chyba sa ne-
našla, suseda nepreberá zásielky 
a robí problémy so vstupom do 
bytu, je na profesionálnu spoloč-
nosť skutočne veľmi málo.    

Napriek povedanému pred-
pokladám, že príslušné právne 
predpisy, ktorými sa pri spravo-
vaní cudzieho majetku zmluvný 
správca bytového domu má 
povinnosť riadiť a dodržiavať 
ich, mu aspoň sčasti nie sú cu-
dzie. Zrejme vie, že pri správe 
domu je povinný hospodáriť  
s majetkom vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov v dome 

s odbornou starostlivosťou v sú-
lade so zákonom č.182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení (ďa-
lej len „zákon o bytoch“), ako aj  
s podmienkami zmluvy o výkone 
správy a dbať na ochranu práv 
vlastníkov. Ak sa tak nedeje, zá-
kon o bytoch akcentuje zodpo-
vednosť správcu za všetky škody 
vzniknuté v dôsledku neplnenia 

alebo nedostatočného plnenia 
svojich povinností, vyplývajúcich 
z tohto zákona alebo zo zmluvy o 
výkone správy. Občiansky súdny 
poriadok v ustanovení § 80 písm. 
b) dáva vlastníkovi možnosť ces-
tou súdu návrhom na začatie 
konania vyžadovať od správcu 
plnenie si povinnosti, ktorá mu 
vyplýva zo zákona, z právneho 
vzťahu alebo z porušenia práva. 

Hľadať pomoc niekde inde 
nateraz nie je potrebné. Treba 
písomne (potvrdenú kópiu, 
resp. podací lístok si odložte) 
požiadať zmluvného správcu 
o zistenie príčin vlhnutia vášho 
bytu, a to v lehote do 30 dní od 
doručenia žiadosti. 

Na základe vykonanej revízie 
bude určený ďalší postup daný 
zistením, či chyba bola na spo-
ločnom zariadení domu, alebo 
vinníkom je konkrétny vlastník 
bytu. Tak, ako som odpovedal 
v predchádzajúcom vyda-
ní novín, v takomto prípade 
zodpovednosť za poškodenie 
bytu, uvedenie veci do riad-
neho a funkčného stavu, ako 
aj náklady za opravu znáša 
vlastník bytu, ktorého konaním 
alebo nečinnosťou ku škode 
došlo. Ak zmluvný správca ne-
bude na vašu písomnú žiadosť 
adekvátne reagovať v danom 
termíne, oznámte nám to aj  
s jeho identifikáciou.

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

  

V roku 2012 sme zatepľovali náš bytový dom a pri prácach bola vo vstupnom priestore vchodu vybudovaná miestnosť 
od začiatku určená na komerčný prenájom. Uvedená miestnosť bola vybudovaná bez stavebného povolenia a súhlasu 
ostatných vlastníkov, nakoľko priestor je v podielovom spoluvlastníctve, o čom vlastníci nemôžu rozhodnúť nadpolovič-
nou väčšinou prítomných na schôdzi, ale 2/3 hlasovaním. Som toho názoru, že najlepšie o svojom dome môžu rozhodo-
vať informovaní vlastníci, ktorým podstatné informácie vybudovania miestnosti boli úmyselne zamlčané. Upozornením 
o nekorektnom správaní vybudovania miestnosti som vo všeobecnosti považovaná za domového nepriateľa. Ide mi len 
o dodržanie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a toho, že zástupca vlastníkov nemôže 
rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodnúť len vlastníci bytového domu. Dostala som sa do slepej uličky a nechá-
pem, že i keď bol porušený zákon a peniaze z úveru bez súhlasu vlastníkov boli použité na vybudovanie miestnosti vo 
vestibule, som za celkovú vzniknutú situáciu zodpovedná ja, pretože som si dovolila na ňu upozorniť. Touto cestou by 
som Vás poprosila o radu, ako postupovať ďalej.                       WA (gmail.com) 

Nekorektné zatepľovanie až po rokoch

Vlastník bytu a/alebo neby-
tového priestoru (ďalej len 

„vlastník/ci“), môže v bytovom 
dome vykonávať zmeny a sta-
vebné úpravy len ak sú v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon – ďa-
lej len „zákon“) v platnom znení, 
ako aj príslušné právne predpisy, 
ktorými sa vykonávajú niekto-
ré ustanovenia zákona, určujú 
prípady, pri ktorých na staveb-
né práce postačí stavebnému 
úradu ohlásiť stavebné úpravy 
a udržiavacie práce, pri ktorých 
je potrebné stavebné povole-
nie, ako aj prípady, keď nie je 
potrebné ani ohlásenie podľa 

§ 139b ods.15 zákona. Hranica 
medzi ohlasovacou povinnos-
ťou a potrebou stavebného po-
volenia však nie je konštantná. 
Čo platí pre jedného, nemusí 
byť v súlade so zákonom v inom 
prípade. Ako príklad si uveďme 
búranie priečky – rozdielny po-
stup závisí od toho, či je alebo 
nie je priečka súčasťou nosnej 
konštrukcie bytového domu. 

Stavebné povolenie v zmysle 
§ 55 ods. 1 zákona sa v podsta-
te (pokiaľ zákon, vykonávacie 
predpisy alebo osobitné predpi-
sy neustanovujú inak) vyžaduje 
pri stavbách každého druhu bez 
zreteľa na ich stavebnotechnic-
ké vyhotovenie, účel a čas trva-
nia. Stavebné povolenie sa vyža-

duje aj pri zmene stavieb, najmä 
pri prístavbe, nadstavbe, vstav-
be a pri stavebných úpravách. 
Ohlásenie stavebných úprav 
je postačujúce pri stavebných 
úpravách, ktorými sa podstatne 
nemení vzhľad stavby, nezasa-
huje sa do nosných konštrukcií 
stavby, nemení sa spôsob uží-
vania stavby a neohrozujú sa 
záujmy spoločnosti (§ 55 ods.2 
zákona). Na zaujatie objektívne-
ho stanoviska ku konkrétnemu 
prípadu absentuje podrob-
nejšia informácia o rozsahu a 
špecifikácií prác na predmetnej 
miestnosti, teda, aké práce boli 
v tejto súvislosti realizované. V 
zmysle § 54 zákona vo všeobec-
nosti platí, že stavby, ich zmeny 

a udržiavacie práce na nich sa 
môžu uskutočňovať iba podľa 
stavebného povolenia alebo na 
základe ohlásenia stavebnému 
úradu. V prípade spomínanej 
miestnosti by sa dalo uvažovať 
aj o možnosti prác bez ohláse-
nia, čo však bez poznania reál-
nej situácie zostáva iba v hypo-
tetickej rovine. 

Ako vyplýva z § 14 ods.4 zá-
kona č. 182/1993 Z. z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priesto-
rov v platnom znení (ďalej len 
„zákon o bytoch“), o zmene 
účelu užívania spoločných častí 
domu a spoločných zariadení 
domu rozhodujú vlastníci na 
schôdzi dvojtretinovou väčši-
nou hlasov všetkých vlastníkov. 

V zmysle ustanovenia § 8a ods. 
5 zákona o bytoch je zástupca 
vlastníkov kontaktnou osobou 
medzi správcom a vlastníkmi. 
Informuje vlastníkov o činnosti 
správcu a o dôležitých otáz-
kach prevádzky domu, nemá 
však žiadne oprávnenia rozho-
dovať o veciach patriacich do 
výlučnej kompetencie vlast-
níkov.  V prípade nesúhlasu  
s hlasovaním sa môže prehlaso-
vaný vlastník obrátiť do 30 ka-
lendárnych dní od oznámenia 
o výsledku hlasovania na súd, 
aby vo veci rozhodol. Keď sa  
o výsledku  hlasovania nemo-
hol dozvedieť, zákon o bytoch 
mu umožňuje obrátiť sa na súd 
najneskôr do troch mesiacov od 
hlasovania. Ak vlastník nepožia-
da súd o rozhodnutie, v oboch 
prípadoch právo vlastníka zani-
ká. Túto možnosť ste mali aj vy. 
Stále však, ako vlastníčka, máte 
možnosť požiadať správcu 
o objasnenie postupu v pred-
metnej veci a keď sa vyskytnú 
pochybnosti, aj o predloženie 
relevantných dokladov. V prí-
pade podozrenia na neopráv-
nené nakladanie s finančnými 
prostriedkami z poskytnutého 
úveru, resp. jeho podvodného 
použitia, máte možnosť podať 
trestné oznámenie.
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na naj-
bližšom policajnom útvare, 
alebo na telefónnom čísle 158, 
prípadne na e-mail patranie@
minv.sk. 

Popis osoby: nezistený
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V príkaz na zatknutie pre 
prečin krádeže.

 

.

 

Popis osoby: nezistený
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy. 
.

Popis osoby: nezistený 
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Ružomberok príkaz na 
dodanie do výkonu trestu odňatia 
slobody pre prečin podvodu.

Walter 
ANOŠKA 
(45)
z Bratislavy  

Ladislav 
VOGEL 
KOLLÁR  
(59)
z Bratislavy  

 Krimifórum

Ako prezrádzajú štatisti-
ky, v roku 2014 pribudlo  

v Slovensku 13 286 doprav-
ných nehôd. Je uspokojivé, 
i keď niet nad čím jasať, že  
v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom ich počet klesol o 
tristo. Nie v každom prípade 
išlo iba o pokrčené plechy  
a nejakú tú odreninu. Uspo-
kojenie nad poklesom kolízií 
na našich cestách narúša po-
čet obetí, ktoré dosiahli číslo 
258, čo je o 35 mŕtvych viac 
ako v roku 2013. Kto sa priči-
nil o tento neradostný nárast? 
Boli to policajti, ktorých je na 
našich cestách stále menej, 
ako by ich malo byť? Alebo 
cestári, ktorí sa celý rok pri-
pravujú na zimu a keď ko-
nečne príde, sú z toho až takí 
ohromení, že v lete neuvidia 
výtlky? Sú to tí, ktorých smrť 
dobehla napriek ich rýchlej 
jazde, pre nedostatočnú vo-
dičskú prípravu či nadhod-
notenie vlastnej životnej sily? 

Dohľad nad cestnou pre-
mávkou Policajným zborom 
vychádza aj z rozborov a ana-
lýz dopravných nehôd, najmä 
podľa miesta, času a príčin. 

Preventívne opatrenia majú 
za cieľ pozitívne ovplyvniť vý-
voj dopravno-bezpečnostnej 
situácie, ale ani v tomto prípa-
de nemôže policajt stáť každý 
deň na každom kilometri. Pri 
slovenskej náture svoje zohrá-
va aj  zámerné porušovanie 
pravidiel cestnej premávky, 
nedisciplinované správanie 
sa na cestách a v neposlednej 
miere aj nízka úroveň práv-
neho vedomia účastníkov 
cestnej premávky. Agresivita 
za volantom, riskantná jazda, 
ohrozujúca životy a zdravie 
ostatných účastníkov cestnej 
premávky či nerešpektovanie 
základných povinností vodiča 
nie sú iba porušovaním pravi-
diel správania sa na ceste, ale 
aj primárnych zásad slušného 
správania. 

Mnohé z negatívnych fak-
torov, s ktorými sa stretáva-
me na našich cestách, môžu 
ovplyvniť aj autoškoly, a to 
najmä svedomitým prístu-
pom k príprave nových vo-
dičov. Policajný zbor proces 
samotnej prípravy uchádza-
čov o vodičské oprávnenie po 
stránke teoretickej, praktickej 

Mŕtvych pribúda, čo na to živí?
a kvalitatívnej neovplyvňuje. 
Na kvalitu nových vodičov 
má dosah len sekundárne, 
prísnejšími podmienkami 
pre udelenie vodičského 
oprávnenia. Pri odovzdávaní 
vodičských oprávnení nikto 
nevie povedať, nakoľko je 
frekventant kurzu dosta-
točne emocionálne a osob-
nostne zrelý, koľko je v ňom 
sebadisciplíny a schopnosti 
predvídať. Osobnostné testy 
ani testy anticipácie auto-
školy nepoznajú, a tak niet 
divu, že získať oprávnenie 
riadiť auto sa ešte stále dá 
bez väčších ťažkostí, a to aj 
napriek tomu, že sa z prísluš-
ných miest prijímali opatre-
nia smerujúce k zvyšovaniu 
náročnosti skúšok o udelenie 
vodičského oprávnenia skú-
šobnými komisármi. Snahou 
každej autoškoly by malo 
byť plnohodnotne pripraviť 
nových vodičov do čoraz 
náročnejšej a hustejšej cest-
nej premávky. Od roku 2000 
stúpol počet evidovaných 
motorových vozidiel o jeden 
milión. V roku 2014 sme na 
Slovensku mali zaevidova-

ných 2 725 538 motorových 
vozidiel, z toho bolo 1 949 
055 osobných áut. Aj z toho 
dôvodu bezpečne jazdiť po 
našich cestách je z roka na 
rok ťažšie. Dobrý vodič musí 
nielen ovládať svoje vozidlo, 
ale v každom okamihu aj 
monitorovať a, najmä, pred-
vídať správanie iných vodi-
čov. Prísnejšie podmienky na 
udelenie vodičského opráv-
nenia a skúšok z odbornej 
spôsobilosti žiadateľov o ude-
lenie vodičského oprávnenia, 
by mali vyradiť nedostatočne 
pripravených žiadateľov. Ak 
sa novej právnej úpravy doč- 
káme, mala by akcentovať 
dôraz na predpisy o cestnej 
premávke, dopravné znače-
nia i na praktickú časť výcvi-
ku, a to ako na simulátoroch, 
tak aj za volantom v bežnej 
premávke. Kurz prvej pomo-
ci by mal byť certifikovanou 
samozrejmosťou každého 
nového vodiča a nie iba nut-
ným doplnkom k získaniu 
vodičského oprávnenia. 

Mŕtvych na našich ces-
tách pribúda. Pýtame sa, čo 
na to živí?

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Jaroslav 
ANGERMAYER 
(34)
z Bratislavy

 Polícia  Polícia upozorňuje

Snehu niet, 
tak čo by som 
si nepospal?  

Upozorňujeme všetkých 
účastníkov cestnej premávky, 
aby svoje správanie na komu-
nikáciách prispôsobili zimným 
poveternostným podmien-
kam. Vodičov vyzývame, aby 
znížili rýchlosť a dodržiavali 
bezpečnú vzdialenosť medzi 
vozidlami. V zápchach a koló-
nach sa správajte trpezlivo a 
ohľaduplne. Nervozita a snaha 
dostať sa pred stojace vozidlá 
neprispejú k zlepšeniu do-
pravnej situácie. 

Chodcov dôrazne upozor-
ňujeme, aby na prechod cez 
cestu využívali len vyznačené 
priechody pre chodcov a cez 
komunikáciu prechádzali iba 
vtedy, ak neohrozia seba a ne-
obmedzia vodičov. Bezohľad-
ným vstupovaním na vozovku 
mimo priechodu neohrozuje-
te len seba, ale aj osádku vo-
zidla. Za zníženej viditeľnosti 
používajte reflexné prvky. 

... v období od 1. 1. 2015 do  
14. 1. 2015 nahlásili v našom kraji 
krádež 18 motorových vozidiel, 
z toho v Petržalke 3 (Macharova, 
Vyšehradská, Jasovská)? V noci 
zlodeji potiahli 13 a cez deň 5 vo-
zidiel. Zmizli aj dve nákladné vo-
zidlá, a to Fiat Ducato a Peugeot 
Partner. V dňoch 1., 3., 8., 9. a 11. 
januára nebola hlásená žiadna 
krádež vozidla. 
... v roku 2014 vzniklo na Sloven-
sku 9 011 požiarov, ktoré spôso-
bili škody predbežne vyčíslené 
na 23,9 milióna eur? Pri požiaroch 
prišlo o život 44 osôb a 194 utr-
pelo zranenia. Najviac požiarov 
vzniklo v marci a júni. Pod požiare 
sa najčastejšie podpísala ľudská 
neopatrnosť najmä pri vypaľo-
vaní trávy a suchých porastov, 
spaľovaní odpadu a nesprávna 
manipulácia s ohňom. Najčastej-
šou príčinou z takmer 30 000 vý-
jazdov hasičov neboli požiare, ale 
technické a ekologické zásahy.

 Polícia upozorňuje   Viete, že...Bratislava sa odzbrojuje
V decembri 2014 odovzdali občania na polícií 360 nelegálne 
držaných strelných zbraní a 5 835 kusov streliva. Najviac ne-
legálne držaných zbraní (70) odovzdali v našom, najmenej v 
Trnavskom kraji, kde sa s nelegálne držanou zbraňou rozlúči-
lo 27 ľudí. Aj v dvoch predchádzajúcich kolách v rokoch 2005  
a 2006 obyvatelia nášho kraja odovzdali najviac - 1 532 zbra-
ní. Už tretia zbraňová amnestia sa začala 1. decembra 2014 
a potrvá do 31. mája 2015. Počas šiestich mesiacov môžu 
občania beztrestne odovzdať svoje nelegálne držané zbrane 
a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Pokiaľ 
so zbraňou nebol spáchaný trestný čin, pôvodný majiteľ pri 
splnení zákonom stanovených podmienok si zbraň po zae-
vidovaní, znehodnotení alebo úprave na zbrane expanzné, 
môže ponechať. 
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Zimný festival jedla 
V zime sa na Slovensku zvykli 
degustovať rôzne dobroty najmä 
vďaka zabíjačkám. Takéto,  ale aj 
rôzne iné gurmánske možnosti 
ponúka v nadchádzajúcich viac 
ako 30 dňoch Zimný festival jedla.   

Organizátor populárneho letného Gurmán 
festu v Bratislave a Košiciach – gastronomický 
sprievodca Gurmán na Slovensku, sa v spolu-
práci so Slovenskou agentúrou pre cestovný 
ruch už po tretíkrát zahrá s chuťovými pohá-
rikmi gurmánov aj počas zimného obdobia. 
Znova si budeme môcť vychutnať Zimný 
festival jedla, ktorý bude do 17. februára  vo 
viac ako 30 reštauráciách vo všetkých ôsmich 
krajoch Slovenska. 
V ponuke sú tri jedlá
Zapojené reštaurácie ponúkajú gastronomic-
kým nadšencom festivalové menu, ktoré po-
zostáva z  troch jedál:
•	 Naše	ikonické	jedlo	–	charakterizujúce	danú	

reštauráciu
•	 Chute	regiónov	–	s	dôrazom	na	použitie	lo-
kálnych	a	sezónnych	surovín

•	 Recepty	našich	mám	–	podľa	rodinného	re-
ceptu s dlhoročnou tradíciou

Nasadnite na Gurmán busy
Festivalové dianie sa netýka len Bratislavy. 
Nechýbajú	podniky	v	Modre,	Lozorne,	Piešťa-
noch,	Moravanoch	nad	Váhom,	Mierove,	Tren-
číne, Galante, Dunajskej Strede, Čereňanoch, 
Galante,	Nitre,	Mojmírovciach,	Žiline,	Martine,	
Malatínach,	 Starom	 Smokovci,	 Batizovciach,	
Košiciach	 či	 Spišskej	 Novej	 Vsi.	 Kto	má	 teda	
záujem, môže si aj pocestovať.  
Tí,	ktorí	obľubujú	pohodlie	a	chcú	v	jeden	deň	
ochutnať jedlá vo viacerých reštauráciách, 
môžu sadnúť na populárne Gurmán busy. 
Čaká ich gastronomická jazda, osobné stret-
nutie	so	šéfkuchármi,	ale	najmä	kolektív	ľudí,	
ktorí majú rovnakého koníčka.
Putovať	 za	 dobrým	 jedlom	 sa	 bude	 dať	 po	
malokarpatskej, košickej, južnoslovenskej aj 
bratislavskej trase. Každá z nich má zahrnutý aj 
bonus – ochutnávku vín, piva či destilátov. 
Gurmán pobyty

A kto sa chce labužníctvu venovať celý ví-
kend a zobrať si so sebou trebárs aj rodinu či 
priateľov,	pre	toho	budú	ideálnou	voľbou	ví-
kendové Gurmán pobyty.  Aj v tomto prípade 
si je z čoho vybrať. Oddychový víkend ponúka  
Castel	Pension	&	Restaurant	v	Mierove,	roman-
tický víkend najstarší historicky hotel na Sloven-
sku	–	hotel	Sebastian	v	Modre,		wellness	pobyt	
v	hoteli	Galanta,	wellness	víkend	v	penzióne	
Tematín	v	Moravanoch	nad	Váhom,	exkluzívny	
pobyt	v	hoteli	Dubná	Skala	v	Žiline,	gurmán-
sky	pobyt	v	relax	hoteli	Sojka	a	nezabudnuteľ-
ný	 víkend	 sľubuje	 zariadenie	Gašperov	mlyn	 
v	Batizovciach.	 	Degustačné	kupóny,	busy	 či	
pobyty si možno kúpiť aj online na www.zim-
nyfestivaljedla.sk.                                    (upr) 

Program, ktorý mô-
žete sledovať každú 

sobotu večer na prvom 
programe verejnoprávnej 
televízie, si za krátky čas 
svojej existencie získal 
veľkú divácku priazeň a 
my vám prinášame jedi-
nečnú možnosť vyhrať 
lístky na nakúcanie tejto 
show.

Pozvanie Petra Marcina 
pravidelne prijímajú viac i 
menej známe osobnosti 
z rôznych oblastí, diváci 
tak majú možnosť zažiť 
naživo skvelú atmosféru 
a skvelých hostí. V show 
sa doposiaľ predstavili 
okrem iných aj Marián 

Gáborík, Pavol Hammel, 
Emil Horváth, Jozef Vaj-
da, Zdena Studenková, 
Helena Vondráčková, Pe-
ter Nagy či Kristína.

Najbližšie nakrúcanie 
sa uskutoční už 3. februá- 
ra. Môžete sa na ňom 

zúčastniť aj vy. Stačí, keď 
správne zodpoviete našu 
otázku. Traja z vás potom 
získajú po dve vstupenky 
na toto nakrúcanie.

Viac o talkshow Ne-
skoro Večer nájdete na: 

www.facebook.com/nes-
korovecer a www.youtu-
be.com/neskorovecer

foto: archív

Vyhrajte vstupenky na nakrúcanie talkshow
Neskoro Večer
V DK Zrkadlový háj sa už od jesene nakrúca populárna 
televízna talkshow Petra Marcina: Neskoro Večer. 

Najčastejšie mená, 
ktoré novonarodení 

chlapci v Petržalke dosta-
li od svojich rodičov, boli 
Jakub, Adam, Filip, Matúš, 
Oliver, Sebastian a Teodor. 
U dievčat zas preferovali 
mená Nina, Ema, Viktória, 
Natália, Hana a Sofia. Ro-
dičia môžu v súčasnosti 
pomenovať dieťa aj ne-
obyčajným respektíve u 
nás neobvyklým menom. 
Matrikár vie skontrolovať 
existenciu mena v knihe 
„Meno pre moje dieťa“ 
vydanou Jazykovedným 
ústavom Ľudovíta Štúra 
alebo meno zapíše na zá-
klade potvrdenia ambasá-
dy daného štátu, v ktorom 
sa to meno vyskytuje. Ma-
trikár tiež využíva menné 
zoznamy na celosvetovo 
uznávaných internetových 
stránkach. 

Pre veľký záujem a veľký 
počet novorodencov pri-
pravila mestská časť v roku 

2014 až 8 uvítaní detí do 
života. Na slávnostnom 
zápise do Pamätnej knihy 
Petržalčanov sa zúčastni-
lo 178 detí spolu so svoji-
mi rodičmi a rodinnými 
príslušníkmi. 

V roku 2014 sa v Petržal-
ke rozhodlo uzavrieť man-
želstvo 299 párov. 62 sobá-
šov bolo cirkevných a 237 
civilných. Civilné sobáše sa 
konajú zvyčajne v sobášnej 
sieni CC Centra na Jirás-
kovej ulici, ale svadobný 
obrad je možné vykonať 
kdekoľvek na vhodnom 
mieste podľa požiadavky 
snúbencov. Len 15 párov 
požiadalo o termín o bra-
du počas pracovného dňa. 
Zvyčajne to boli tzv. „malé“ 
sobáše, teda bez príhovo-
rov, len to, čo vyžaduje zá-
kon. Za sobáš v zasadacej 
miestnosti alebo kancelárii 
zaplatia snúbenci približne 
83 eur a v teréne takmer 
250 eur. 

V Petržalke sa v roku 2014 narodilo viac ako tritisíc detí
Petržalke v roku 2014 pribudlo 3055 nových obyvateľov, 
prvý sa narodil na Nový rok až popoludní o pol piatej, 
v tomto roku privítala Petržalka prvého obyvateľa už tri 
hodiny po polnoci.  

 
Súťažná otázka: 
Na piesne ktorej speváč-
ky zahral Peter Marcin so 
svojimi hosťami vtipný 
muzikál v silvestrovskej 
epizóde Neskoro Večer?
a) Beáta Dubasová
b)	Helena	Vondráčková
c)	Dara	Rolins
Odpovede posielajte na 
e-mailovú adresu redakcie 
petrzalskenoviny@
gmail.sk do 29. 1.

Narodenia a sobáše Pe-
tržalčanov mimo územia 
Slovenskej republiky evi-
duje Osobitná matrika Mi-

nisterstva vnútra SR. Podľa 
evidencie tejto matriky sa 
mimo Slovensko v roku 
2014 narodilo 209 Petržal-
čanov a sobáš uzavrelo 90 
párov. 

Vlani zomrelo 639 Pe-
tržalčanov, z nich 12 boli 
pochovaní na náklady 
mestskej časti.   (tod)

Ignorantskí psičkári

Nie je to tak dávno, dva - tri mesiace dozadu, čo sa 
zjavili v našom parku nazývanom „jama“ pri všetkých 

vstupoch	nápisy	zakazujúce	voľný	pohyb	psov.	Čiže	inak	
povedané, majitelia, voďte svojich psov na vôdzke nie na 
voľno.	

Je ráno, 10. h, prechádzam sa so svojím 17- mesačným 
synom po parku, keď vtom vybehne vlčiak. Slušne upo-
zorním	majiteľa,	že	 je	tu	zákaz	voľného	pohybu	psov	-	
tam	je	tabuľa,		tam	na	chodníku	je	to	napísané.	Majiteľ	
psa ma pekne vysmeje. Opýtam sa ho, či mám zavolať 
mestskú	políciu	a	on	na	to	-		nech	sa	páči	s	úškľabkom	
v	 tvári.	Tak	 volám,	 vytáčam	159	 a	polícia	príde	 zhruba	
do	20	minút.	Majiteľ	vlčiaka	tak	dlho	nečaká,	odišiel	so	
psom domov. 
Je	to	o	nás,	o	ľuďoch,	po	tomto	nemilom	incidente	som	

znechutená. Keď vidím, ako si napriek upozorneniam a 
nápisom	majitelia	 psov	 ďalej	 ignorantsky	 vodia	 voľne	
svojich	psov,	 je	mi	 z	 toho	 zle.	 Cítim	 sa	bezmocná.	 Asi	
by to vyriešil nejaký strážnik parku, ktorý by mal kompe-
tencie	a	páky	na	to,	aby	sa	ľudia	správali	tak,	ako	sa	majú	 
a rešpektovali nariadenia. Ale to je asi nereálne, však? 

Čitateľka Veronika  
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Petržalčan Varga sa pripravuje 
s olympijskými medailistami 
Richard Varga, rodák z Petržalky, sa v druhej polovici de-
cembra stal medzi mužmi už šiesty raz v rade najlepším 
športovcom Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) v roku 2014.  
Najsilnejšou disciplínou účastníka olympijských hier v Lon-
dýne 2012 je plávanie. Jeho doterajším najväčším úspechom 
je zisk titulu majstra sveta v akvatlone. To je dosť dôvodov na 
to, aby sme sa s ním porozprávali.

Ako si spomínate na detstvo 
v Petržalke? 

Vyrastal som v okolí Tech-
nopolu, kde som našiel dob-
ré možnosti na športovanie. 
Hrával som futbal (za Art-
mediu som absolvoval všetky 
žiacke kategórie), hokejbal, 
keď v zime zamrzol kanál, ve-
noval som sa hokeju a rád som 
sa aj sánkoval. Dnes už nevi-
dím toľko detí športovať, hoci 
Petržalka má na šport dobré 
podmienky. Najmä hrádza 
ponúka výborné možnosti na 
beh, bicyklovanie či jazdu na 
kolieskových korčuliach. 
 

Pre obyvateľov Petržalky je 
výbornou správou, že tento 
rok dostanú do užívania 
nový 25-metrový plavecký 
päťdráhový bazén...

Vo svete sú bazény úplne 
všednou záležitosťou, také 
veľké sídlisko, akým je Petr-
žalka, nutne potrebuje nie-
koľko bazénov. Petržalčania 
ho určite dostatočne využijú. 

Čo sa vám na Petržalke páči 
a čo by bolo treba zlepšiť?

Všetko je tu poruke, či už 
jazero Draždiak, hrádza, je 
tu veľa peknej prírody, toto 

a anglickí bratia sa postavili na 
stupne víťazov (Alistair vy-
hral a Jonathan bol tretí). Keď 
chcem konkurovať špičke, 
musím mať kvalitnú prípra-
vu a bratia Brownleeovci sú 
najlepší na svete, majú špič-
kových trénerov, navzájom 
si vyhovujeme aj po ľudskej 
stránke. Už viackrát ma vola-
li, ale ja som váhal, lebo som 
si chcel dokončiť školu. Teraz 
nastal ten správny čas. Mojím 
jasným cieľom je účasť na OH 
2016 v Riu de Janeiro

Milan Valko
foto: Ján Luky

sídlisko má veľký potenciál, 
s ktorým treba správne nalo-
žiť. Na druhej strane je veľká 
škoda, že sa v Petržalke stá-
le veľa stavia, mám na mysli 
rôzne obchodné reťazce či 
polyfunkčné domy. Petržalka 
tiež veľmi potrebuje viacúče-
lovú halu na basketbal, vo-
lejbal, futsal, fl orbal a ďalšie 
športy. Je toho veľa, všetko 
závisí od kompetentných, 
verím, že miestni poslan-
ci podporia šport. Je veľmi 
dobré, že starosta Vladimír 
Bajan má k nemu úprimný 
vzťah. 

Prednedávnom, v novembri, 
sa vaším druhým domovom 
stalo Anglicko, mesto Leeds.
Čo vás k tomuto kroku vied-
lo?

Minimálne do olympijských 
hier 2016, ktoré sa uskutočnia 
v Riu de Janeiro, budem žiť a 
trénovať v anglickom Leedsi. 
Z rodnej Bratislavy ma „vy-
hnala“ možnosť pripravovať 
sa v jednej tréningovej skupi-
ne s bratmi Brownleeovcami, 
olympijskými medailistami. 
S nimi som sa už istý čas 
pripravoval pred OH 2012 v 
Londýne, kde som skončil 22. 

Pijáková talentom roka 2014Dömény  
s čestným 
uznaním

že toto jej víťazstvo nie je 
náhodné a že sa odhodlane 
popasuje so všetkými nástra-
hami, ktoré ju v ďalšom vývoji 
čakajú. Som presvedčený, že 
ten talent, ktorý nesporne má, 
zúročí aj v ďalších rokoch a 
že z nej vyrastie taká kvalitná 
pretekárka, akou je Alexandra 
Longová,“ povedal predseda 
slovenského lukostreleckého 
zväzu Matúš Durný. Mimo-
chodom, Pijáková vlani vyhra-
la vo svojej kategórii mladších 
žiakov všetko, čo sa len dalo, 
vyrovnala slovenský rekord. 
Preto sa stane členkou neja-
kého tímu, ktorý sa bude pri-
pravovať na ďalšie významné 
medzinárodné preteky.

(mv)
foto: Ján Luky

Petržalské noviny boli tiež 
pri tom, lebo za talent 

roka vyhlásila komisia zložená 
z trénerov siedmich najúspeš-
nejších slovenských klubov 
Natáliu Pijákovú, ktorá v mi-
nulej sezóne súťažila za 
1. SŠLK Petržalka. ,,Natálii 
Pijákovej budem držať pal-
ce, aby aj neskôr dokázala, 

Začiatkom tohto mesiaca druhý raz v histórii 
vyhlásili v špecializovanej lukostreleckej hale vo 
Viničnom neďaleko Bratislavy anketu o najlep-
šieho lukostrelca v kategórii mužov a žien. Slovenská asociácia pretlá-

čania rukou každoročne 
oceňuje čestným uznaním 
mimoriadne osobnosti, ktoré 
sa zaslúžili o rozvoj pretlá-
čania rukou na Slovensku a 
za našimi hranicami. Za rok 
2014 ocenenie získal Felix 
Dömény, čestné uznanie za 
významný prínos pri orga-
nizovaní študentskej súťaže 
Silná ruka stredoškolákov. 
Dömény už dlhé roky býva v 
Petržalke a šesť rokov je riadi-
teľom Strednej priemyselnej 
školy strojníckej na Fajnoro-
vom nábreží.

(mv)

s mimoriadnym ocenením
Na vyhlásení 22. ročníka ankety Najúspešnejší športovec 

a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 2014 v Pri-
maciálnom paláci odovzdal nový primátor Bratislavy Ivo Nesrov-
nal mimoriadne ocenenie, ďakovný list primátora, Klubu vodáctva 
a raftingu Mistral Bratislava za dlhodobé vynikajúce športové vý-
kony a výsledky na medzinárodných súťažiach a vzornú reprezen-
táciu hlavného mesta Bratislavy. Petržalské vodáčky pod vedením 
kapitánky Júlie Pavelkovej získali v minulom roku na MS 2 zlaté 
a 2 bronzové medaily a spolu s kolektívmi Mistral Ladies (veterán-
ky) a Mistral Pruserari získali na ME 2014 dovedna 7 zlatých, 4 strie-
borné a 2 bronzové medaily.                                    (mv)

 foto: Ján Luky

s mimoriadnym ocenením
Rafterky

Vyhrajte vstupenky na nakrúcanie talkshow
Neskoro Večer

V Petržalke sa v roku 2014 narodilo viac ako tritisíc detí
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Petržalskému futbalu svitá 
na lepšie časy
O budúcnosti klubu FC Petržalka akadémia sme sa rozprávali 
s jeho predsedom Marekom Mojtom.

V lete začal klub spolupra-
covať na mládežníckej báze 
s Rusovcami. Bol to dobrý 
krok. Bude klub v budúcnosti 
pokračovať v tejto tendencii?  

 Určite áno. Čas roztrieš-
tenosti, keď sa hral každý na 
svojom piesočku, sa pominul. 
Finančné a priestorové problé-
my má takmer každý futbalo-
vý klub. Iná cesta dnes nie je, 
ako sa dať dokopy a vytvoriť 
podmienky  predovšetkým pre 
mládež. Tam je budúcnosť. Via-
ceré tradičné kluby zanikajú. 
Ponuky na spoluprácu, resp. 
fúziu máme. Cesta spájania, 
hľadania a vytvárania spoloč-
ných zdrojov je v dnešnej dobe 
namieste. 

Prednedávnom ste absol-
vovali s opätovne zvoleným 
starostom Petržalky Vladi-
mírom Bajanom pracovné 
stretnutie na témy rozvoja 
futbalu v Petržalke a spolu-
práce medzi mestskou časťou 
a FC Petržalka akadémia.

 Áno, rokovali sme za jedným 
stolom. Hovorili sme o našom 
dlhodobom pláne rozvoja fut-
balu v FC Petržalka akadémia. 
O výraznejšej a stabilnejšej 
pomoci mestskej časti nášmu 
klubu a petržalskému futbalu. 
Ide o horizont piatich rokov. 
Veríme, že sa to podarí. Záru-
ka transparentnosti, prístup, 
skúsenosti a vlastnosti ľudí, 
ktorí pracujú v našom klube, 
sú  najlepším predpokladom 
na takúto spoluprácu. 

FC Petržalka akadémia  chce  
expandovať. Na to budú po-
trebné ihriská, tréningové 
plochy atď. Aké sú vízie v tej-
to oblasti?

 Myslíme aj na to. Ďalšie 
ihriská a tréningové plochy sú 
nevyhnutnosťou. V blízkom ča-
se už nebudeme môcť počí-
tať s ihriskom Polygraf. V prie-
storoch na  Sklodowskej a 
Pankúchovej plánujeme vybu-
dovať ihriská, resp. tréningové 
plochy, z ktorých minimálne 
jedna bude určite s umelým 
trávnikom. Do budúcnosti by 
sme radi rozšírili naše aktivity a 
chceme získať školu na Haano-
vej ulici, v ktorej by sme zriadili 
základnú školu pre futbalistov 
FC Petržalka akadémia. Tak 
by sme mohli poskytnúť našim 
mladým športovcom komplet-
ný celodenný servis, obsahom 
ktorého bude nielen ich futba-
lový rozvoj a vzdelávanie, ale 
aj starostlivosť o zdravie, relax, 

kultúra, zdravé stravovanie a iné 
voľnočasové aktivity. Bude to 
veľká pomoc aj pre rodičov. 

Aké sú vaše želania pre rok 
2015?

 Želám si, aby sme spoločne 
v nastúpenom trende pokra-
čovali a držali latku minimálne 
na takej úrovni ako doposiaľ. 
Aby sme neustále zvyšovali 
štandard nášho klubu, výsled-
kami našej práce prilákali do 
FC Petržalka akadémia čo na-
jviac partnerov a mali viac fi -
nančných prostriedkov. Aby 
sme všetci v Petržalke mali 
radosť z futbalu a tešili sa z ne-
ho. Prajem nám všetkým, aby 
nastávajúce obdobie bolo aspoň 
také úspešné, ako bola pred-
chádzajúca jeseň, aby sme bu-
dovali klub, ktorý sa bude opie-
rať o históriu a stabilitu, ktorý 
bude náš spoločný. 

Jozef Laincz
foto: archív PN

Infoservis 
FC Petržalka akadémia

Mladý talentovaný futbalista FC Petržalka Akadémia Pab-
lo Valls Polónyi sa počas decembra zúčastnil na päťdňo-
vom výberovom kempe v španielskom 
klube Villarreal C. F., kde odohral aj je-
den prípravný zápas. Štrnásťročný Po-
lónyi nastúpil v drese U 15 Villarrealu, 
ktorá zdolala klubový výber U 14 7:3. 
Hoci za Petržalku hrá na poste stopéra, 
tentoraz ho Španieli vyskúšali v 
útoku. V zápase sa blysol het-
rikom a v Španielsku zanechal 
výbornú vizitku aj petržalské-
ho futbalu.

Novým trénerom st. dorastu 
U19 FCPA sa stal na prelome 
rokov Milan Bagin. Fanúšiko-
via futbalu ho poznajú predo-
všetkým z pôsobenia v Interi 
Bratislava, kde strávil väčšinu 
svojej hráčskej a trénerskej ka-
riéry. V najvyššej ligovej súťaži 

nastúpil v takmer 270 zápasoch. Po jesennej časti tak 
vystriedal na lavičke staršieho dorastu Pavla Jančoviča. 

Mladé nádeje FC Petržalka akadémia družstvo U14 
st. žiaci sa zúčastnili v dňoch od 10. 1. – 11. 1. na medzi-
národnom halovom turnaji v Košiciach. Pod vedením 
hlavného trénera Petra Čaplu a asistentov Romana Beitla 
a Zoltána Kontára reprezentovali Petržalku hráči: Mráz, 
Lavrinčík, Polonyi, Horváth, Dubovec, Cerula, Bukovinský, 
Puškár, Polakovič, Mazúr, Repčák, Sulemani, Pátková. Po 
3 víťazstvách, dvoch prehrách a jednej remíze skončila 
FCPA na peknom 3. mieste.

Výsledky FC Petržalka akadémia:
FCPA – MFK Košice II.  5:2
FCPA – 1. FC Tatran Prešov  5:5
FCPA – AS Trenčín  1:2
FCPA – FK Spišská Nová Ves  6:3
FCPA – MFK Košice  3:2
FCPA – Nowy Sacz  3:4

vom výberovom kempe v španielskom 
klube Villarreal C. F., kde odohral aj je-
den prípravný zápas. Štrnásťročný Po-
lónyi nastúpil v drese U 15 Villarrealu, 
ktorá zdolala klubový výber U 14 7:3. 
Hoci za Petržalku hrá na poste stopéra, 
tentoraz ho Španieli vyskúšali v 
útoku. V zápase sa blysol het-
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ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

Horný rad zľava: Strelec, Medveď, Filipko, Lavrinčík, Obšitník, 
Kusalík, Drahoš, Rehorka, Ďurec
Dolný rad zľava: Jurkovský, Majdák, Allakaj, Volečko, Radič, 
Kalina, Trstenský. Chýbajú Kinder, Uhlík


