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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

Ako sa Petržalka stará 
o detské ihriská?
Petržalka každoročne investuje ne-
malú časť prostriedkov na revitalizá-
ciu ihrísk a športovísk. 

strany 12 - 13

Vyššie, rýchlejšie, silnejšie – nie je hlavným cieľom 
Olympijského festivalu nádejí  Petržalka 2014. 
Tým je nadchnúť pre  šport deti už na prvom stupni 
základnej školy.

Petržalské nádeje 
súťažili v atletike

pridajte sa k nám
18. mája od 14. do 18. hodiny 
PETRŽALSKÝ PIKNIK

v Sade Janka Kráľa

Country kapela, malí zápasníci, 
hry, tanec, ale najmä pohoda, 

čerstvý vzduch a kopec 
známych i neznámych, 

ktorí sa môžu stať známymi.
www.facebook.com/viembytpetrzalcan

FC pozýva 
talenty

Futbalový klub FC Petržalka 1898 robí 
výber chlapcov aj dievčat do nových 
ročníkov prípraviek. Výber sa bude ko-
nať v pondelok 2. júna o 18.00 h na 
ihrisku M.C. Sklodowskej 1. Treba si 
so sebou priniesť športový výstroj. 

športovcov, ktorých už Petržalka má. 
Či už v tenise, kanoistike, na divokej 
vode a podobne.  Som presvedčený, 
že raz budeme hrdí aj na mnohé 
z týchto detí.“

Napokon v atletike excelovala ZŠ 
Černyševského, ktorej tím získal tri 
zlaté, dve strieborné a dve bronzové 
medaily.  

Olympijský festival nádejí Petržal-
ka je celoročným projektom, ktorý na 
konci školského roka vrcholí súťaže-
ním medzi jednotlivými základný-
mi školami a školskými klubmi detí. 
Organizátorom podujatia – Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a Občian-
skemu združeniu ZOBER LOPTU 

Minulý rok mestská časť Petržalka 
začala olympiádu nultým roč-

níkom. Tento rok už sa ide naplno a je-
denásť petržalských škôl súťaží v atle-
tike, vybíjanej, plávaní a cyklistike.  

V druhý májový pondelok sa 
v areáli ZŠ Budatínska bežalo, skákalo 
do diaľky a hádzalo kriketovou loptič-
kou. Z každej školy súťažilo osem detí. 
Polovica dievčat a polovica chlapcov.  

Robert Schnürmacher z oddele-
nia školstva, kultúry a športu MÚ: 
„Máme šikovné školy, každá skrýva 
talenty. Do budúcna veríme, že aj 
táto súťaž prispeje k tomu, aby petr-
žalské deti aktívne športovali a pri-
pojili sa medzi tých vynikajúcich 

NIE DROGY – fi nančne prispeli aj 
Bratislavský samosprávy kraj a Raiff ei-
sen Banka Slovensko. Garantom podu-
jatia je Slovenský olympijský výbor.

Olympijský festival nádejí odštar-
toval Dni Petržalky. Je otvorením 
športových podujatí, ktoré budú trvať 
až do 14. júna. Zapojiť sa do súťaží vo 
futbale, pouličnom basketbale, no-
hejbale či tenise môžu deti aj dospelí 
z Petržalky, či už ako súťažiaci alebo 
ako diváci. Informácie o mieste a dá-
tume konania podujatí  nájdu na web 
stránkach Petržalky, FB a webe PN.

Michaela Dobríková 
Foto: autorka, 

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

(upr)

Nudiť sa nemusíte!

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

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

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

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

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

(upr)

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

Žiaci zo ZŠ Tupolevova 
skrášľovali posledný 

aprílový deň okolie školy 
v spolupráci s ID Space Tea-
mom. ID Space Team je ob-
čianske združenie zložené 

zo študentov stredných a vy-
sokých škôl a jeho cieľom 
je ukázať mladým, že sta-
čí málo na to, aby dokázali 
veľa. Chcú podnietiť sade-
nie kvetov a snahu meniť 
veci najmä vo svojom naj-
bližšom okolí a podnietiť 
túto prácu v komunite - na 
sídlisku, škole alebo aj v prá-
ci. V druhej fáze sa zamera-
jú na udržateľnosť výsadby, 
teda na starostlivosť o vy-
tvorené dielo.

(tod)

Pokračujeme 
v jarnom upratovaní 
Po brigáde na Chorvátskom ramene, do ktorej sa zapojila takmer 
stovka dobrovoľníkov, pripravila mestská časť ďalšiu pravidelnú 
akciu smerujúcu k čistejšiemu prostrediu. Petržalčania sa budú 
môcť opäť zbaviť nepotrebných starých vecí veľkých rozmerov, 
najmä nábytku, matracov, či menšieho stavebného odpadu.

V priebehu šiestich po 
sebe nasledujúcich ví-

kendov rozmiestni samo-
správa veľkokapacitné kon-
tajnery postupne na 90 
miestach po celej Petržal-
ke vždy v piatok. Naplnené 
ich bude zmluvná spoloč-
nosť odvážať nasledujúci 
pondelok. Harmonogram 
pristavovania kontajnerov 
je naplánovaný od 23. mája 
do 27. júna 2014. Petržalská 
samospráva v tejto súvis-
losti žiada obyvateľov, aby 
boli ohľaduplní k ostatným 

obyvateľom a odpad pred 
uložením do kontajnera 
upravili na čo najmenšiu 
možnú veľkosť a šetrili tak 
miestom. Stávalo sa totiž, 
že kontajnery boli síce na 
prvý pohľad plné, ale keby 
obyvatelia rozmontova-
li alebo rozbili odpad na 
menšie kusy, zmestilo by 
sa tam odpadu aj dvakrát 
toľko a ostatní obyvatelia 
ho nemuseli ukladať vedľa 
kontajnera. Takto uložený 
odpad musí zmluvná spo-
ločnosť odpratávať navyše, 

čím mestskej časti - a teda 
samotným Petržalčanom - 
vznikajú dvakrát vyššie ná-
klady. Samospráva tiež prosí 
motoristov, aby nevhodným 
parkovaním svojich áut ne-
bránili bežnej manipulácii 
s veľkorozmerným kontaj-
nerom.

Petržalka chce aj tou-
to cestou umožniť svojim 
obyvateľom bezproblémovo 
a rýchlo sa zbaviť starých 
a nepotrebných vecí a pre-
dísť tak zbytočnému zne-
čisťovaniu prostredia. Naj-

mä staré kusy nábytku a 
matrace voľne položené 
pri kontajnerových stojis-
kách často končia v rukách 
bezdomovcov a následne 
vytvárajú nepekné “scené-
rie” po celej mestskej časti. 
Okrem tejto možnosti majú 
obyvatelia stále možnosť 
likvidovať iný ako komu-
nálny odpad počas celého 
roka aj v Zbernom dvore 
na Čapajevovej ulici, a to 
len na základe preukáza-
nia sa trvalým bydliskom v 
Petržalke. Petržalská samo-
správa už teraz pripravuje aj 
bezplatný zber elektrických 
spotrebičov v spolupráci so 
spoločnosťou Envidom. „Po 
úspešnom zbere v decem-
bri minulého roka, kedy sa 
vyzbieralo 6 ton elektrood-
padu, zahrnieme aj túto for-
mu „očisťovania“ Petržalky 
do našich pravidelných ak-
cií pre obyvateľov,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan

    (tod)

Neleň pre zeleň 

Aj Petržalka žije bicyklami
Mestská časť Bratislava-Petržalka kladie veľký dôraz na 
environmentálne aktivity, a preto nielen podporuje, 
ale sa aj zapája do projektov a dobrovoľníckych akcií, 
ktoré prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu 
v meste. K čisteniu Chorvátskeho ramena a triedeniu 
odpadu na úrade pribudne aj ekologické prepravova-
nie sa zamestnancov po Petržalke za povinnosťami. 
Mestská časť zabezpečila tri bicykle pre svojich za-
mestnancov a jeden pre mestskú políciu. O� ciálne si 
ich z rúk starostu Vladimíra Bajana prevzali pracovní-
ci úradu a veliteľ Okrskovej stanice Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy – Petržalka Mgr. Ladislav 
Fatura 2. mája. Zamestnanci úradu budú bicykle vy-
užívať namiesto � remných áut pri plnení svojich po-
vinností v teréne - pri dohliadaní na verejný poriadok, 
miestne zisťovania a obhliadky. Zároveň predstaví 
starosta tri tímy, ktoré budú petržalskú samosprávu 
reprezentovať v prvom ročníku celonárodnej cyklis-
tickej kampane “Do práce na bicykli” organizovanou 
v spolupráci s OZ Cyklokoalícia a MOBILE 2020. Kam-
paň podporuje cyklistickú dopravu, čistejšie ovzdušie 
a krajšie prostredie.                                                             (tod)

Harmonogram 
pristavenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov 
v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
v rámci jarného čistenia
23. 5. 2014 (piatok) pristavenie – 
26. 5. 2014 (pondelok) odvoz

M.C. Sklodovskej 3
M. C. Sklodowskej  31-41 
Gwerkovej medzi  11-27
Mamateyova 16-24
Mamateyova medzi 6-8 
Medveďovej medzi 15-17
Medveďovej medzi 18-22
Mamateyova 5-7
Bulíkova medzi 15 - 17 
Blagoevova medzi 12-14
Šustekova 17-23
Šustekova 51 
Šustekova 25-31
Mlynarovičova medzi 12-14
Mlynarovičova medzi 3-7

30. 5. 2014 (piatok) pristavenie – 
2. 6. 2014 (pondelok) odvoz

Lachova medzi 19-21
Haanova 11-21
Haanova 16-26
Furdekova medzi 11-13 
Nám. hraničiarov 15-21 
   (pozn. aj pre Furdekovu 4 – 
   prijateľná dochádzková vzdialenosť)
Nám. Hraničiarov medzi 8/a – 10
Gessayova na rohu 25-33
Osuského medzi 22 - 24
Hrobákova medzi 26-28
Hrobákova 1-7
Bradáčova medzi 1-2
Ambroseho 9 – 19
Rovniankova 12-16 parkovisko od CHR 
Romanova 2-12
Romanova 40

6. 6. 2014 (piatok) pristavenie – 
9. 6. 2014 (pondelok) odvoz

Brančská 1
Holíčska 32
Starhradská 6
Tematínska 6
Topoľčianska 25
Smolenická 1-3
Strečnianska 7
Znievska 18
Znievska 36
Budatínska 16
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Prvý oplotený výbeh pre psov
Chov psov v mestskom prostredí je jednou z diskutovaných tém už niekoľko rokov. Legisla-
tívna úprava postihu nezodpovedných majiteľov psov nedáva samospráve veľa možností, ako 
tento problém riešiť. Po úspešnom projekte „vrecká na psie exkrementy platiteľom dane za 
psa zadarmo“ pripravila Petržalka ďalší, ktorý by mal opäť prispieť k čistote a poriadku.  
Už počas týchto letných prázdnin budú môcť Petržalčania začať využívať prvý oplotený výbeh 
pre svojich štvornohých miláčikov.

Najväčšie bratislavské síd-
lisko s viac ako stotisíc 

obyvateľmi je veľmi pestré nie- 
len čo do zloženia obyvateľov, 
ale aj ich záujmov, preferencií  
a hodnôt. Mestská časť Bra-
tislava-Petržalka podporuje 
vytvorenie priaznivých pod-
mienok pre život a bývanie pre 
celú širokú škálu Petržalčanov. 
Veľké zastúpenie v tejto ko-
munite majú aj majitelia psov.  
Z dôvodu výstavby Nosného 
systému MHD výrazne klesne 
výmera existujúcich plôch ur-
čených pre voľný pohyb psov na 
území Petržalky, a preto sa sa-
mospráva rozhodla vybudovať 
prvý oplotený výbeh, ktorým 
nahradí zatrávnené plochy, do-
teraz využívané majiteľmi psov 
na prechádzky. Lokalitu, ktorú 
nebude ohrozovať žiadna vý-
stavba, zvolila mestská časť na 
trávnatej ploche medzi Rusov-

skou cestou, Wolkrovou ulicou 
a Panónskou cestou. Oplotený 
pozemok s výmerou takmer 
66 árov bude pozostávať  
z trávnatej plochy so stromami 
s výmerou 5 858 štvorcových 
metrov a cvičiska s výmerou 
800 metrov štvorcových. Na 
cvičisku budú prvky pre cviče-
nie psov a od výbehu ho oddelí 
plot. Prístupné bude podľa kur-
zov na výcvik psov, ale mimo 
týchto hodín ho bude môcť 
využívať každý, kto si chce so 
psíkom zatrénovať len tak.  
V areáli výbehu osadili projek-
tanti lavičky, aby si majitelia 
mohli aj posedieť a porozprá-
vať sa. Chýbať nebude ani do-
statočný počet smetných košov 
na exkrementy. Vstup do výbe-
hu bude dvomi vchodmi - jed-
ným od Panónskej cesty z pod-
chodu pod Rusovskou cestou a 
druhý od križovatky Rusovská 

- Wolkrova. Pri každom vstupe 
nájdu majitelia psov informač-
né tabule s Prevádzkovým po-
riadkom. „Oplotený výbeh pre 
psov chceme vybudovať nielen 
pre potreby majiteľov psov. 
Som presvedčený, že zároveň 
prispejeme aj k eliminova-

niu množiacich sa konfliktov,  
k vyššej bezpečnosti Petržalča-
nov a v neposlednom rade aj  
k čistote chodníkov a trávni-
kov,“ povedal starosta Vladimír 
Bajan a dodal: „V minulom roku 
si pre vrecká zdarma prišlo až 
tisíc Petržalčanov. V tomto 

Pýtali ste sa, odpovedal starosta
Pondelok 5. mája odpovedal starosta Vladimír Bajan na otázky Petržalčanov, ktoré mu položili 
prostredníctvom webovej stránky mestskej časti v pravidelnej online diskusii. Opäť rezonovalo 
parkovanie a s tým spojené problémy s nedostatkom parkovacích miest, riešenie tzv. modrého 
domu, ľudí zaujímalo, ako pokračuje projekt plavárne, výstavba na Jasovskej ulici, pýtali sa tiež 
na sprehľadnenie údajov o územných a stavebných konaniach na webovej stránke, či dokonca na 
mestskú hromadnú dopravu, ktorú má v kompetencii hlavné mesto. Otázky spolu s odpoveďa-
mi nielen tej májovej, ale všetkých diskusií, je možné si prečítať na petržalskej stránke v archíve 
diskusií. Najbližšie sa starostu môžete opýtať opäť 2. júna – diskusia sa koná vždy prvý pondelok 
v mesiaci od 13.00 do 14.00 h

Michal (občan Petržalky)
Dobrý deň, moja otázka: 
Kedy bude hotová plavá-
reň? Mali ste to v prioritách 
na 2010-2014, posledný zá-
znam som našiel z 04/2014 
o stavebnom konaní na ko-
munikáciu, takže cesty by 
boli, pár parkovacích miest 
tiež. Takže, kedy bude pla-
váreň?
Ďakujem.

Starosta: 
Dobrý deň, verejný obstará-
vateľ - Športové zariadenia 
Petržalky, s.r.o. zrealizoval 
na zhotoviteľa stavby verejné 
obstarávanie podľa zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov. 
Dňa 29. 4. 2014 bola s úspeš-
ným uchádzačom – Metrostav 

Slovakia, s. r. o., Bratislava, 
uzatvorená Zmluva o dielo  
s lehotou výstavby 10 mesia-
cov. Ukončenie stavby a ná-
slednú kolaudáciu predpokla-
dáme v 03-04/2015.

Michal (občan Petržalky)
Ďakujem za odpoveď ohľa-
dom plavárne. Mám rád, 
keď sa dávajú konkrétne ter-
míny, tak si držme palce, aby 

to na budúci rok na jar bolo 
úspešne hotové. Toto vám 
kvitujem. Ešte by som mal 
otázku ohľadom tej novej 
bytovky na Čapajevovej ulici  
plus toho „modrého“ domu, 
čo tam je. Aké je plánované 
využitie obidvoch stavieb?  
A posledná vec, chválim 
za Petržalské noviny a za 
stránku na facebooku - od-
tiaľ sa dozvedám aktuality. 

A chválim aj za možnosť sa 
vás takto priamo popýtať a 
hlavne vďaka, že odpoviete.

Starosta:
Dobrý deň, jasne, držme si 
palce, aby naozaj všetko dobre 
dopadlo a na jar sme už mohli 
plávať. Na Čapajevovej ulici 
sú dve budovy - jedna z nich 
je nová - hlavné mesto tu po-
stavilo nájomné byty, z druhej 
z nich, tzv. modrého domu by 
tiež mal byť nový obytný dom, 
investorovi miestne zastupi-
teľstvo schválilo podmienky, 
na základe ktorých by v krát-
kom čase mohol začať realizo-
vať projekt nového bytového 
domu. Súčasné problémy by 
teda mohli byť už čoskoro 
minulosťou. Dovolím si po-
ďakovať za pochvaly, človek sa 
s tým málokedy stretne, ľudia 
dobré veci berú skôr ako sa-
mozrejmosť, spätná väzba je 
však dôležitá.

(tod)

štvrťroku je to už takmer 500. 
Výbeh pre psov bude ďalším 
pokusom samosprávy poradiť 
si s nezodpovednými majiteľmi 
aj bez potrebnej kvalitnej práv-
nej úpravy.“  

Vybudovaním oploteného 
výbehu pre psov s cvičiskom 
na Wolkrovej ulici - v spolu-
práci s partnerom, spoločnos-
ťou Doggie s.r.o. - deklaruje 
samospráva podporu chova-
teľstva psov a zároveň bezkon-
fliktné spolužitie komunity 
chovateľov psov a ostatných 
obyvateľov mestskej časti, na-
koľko výbeh a cvičisko budú 
slúžiť aj ako prevencia voči 
agresívnemu správaniu zvie-
rat. Mestská časť plánuje vo 
výbehu usporadúvať osvetové 
akcie, workshopy a tematické 
podujatia zamerané nielen na 
výchovu a zvládanie psov, ale 
aj ich majiteľov. Po spracovaní 
projektovej dokumentácie po-
trebnej pre získanie stavebné-
ho povolenia, plánuje samo-
správa realizáciu v mesiacoch 
máj až jún 2014. „Ak sa výbeh 
osvedčí v praxi, sme pripra-
vení postupne budovať ďal-
šie, pričom využijeme získané 
skúsenosti, ale aj podnety od 
obyvateľov, ktorí ich budú 
so svojimi psíkmi využívať,“ 
prisľúbil starosta.              (tod)
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REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

I N Z E R C I A

Inzercia

 PREDÁM ZÁHRADU  
v osobnom vlastníctve, 5 árov, 
podpivničená chatka, ovocné 
stromy, vinič, voda, možná 
elektrina. Záhradková osada pri 
Slovnafte. Tel: 0903 598 958 

 Spracujem účtovníctvo. EKO-
NOMING. Tel.: 0905 643 445

 JÁn PolÁk vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

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

 GlAZúRovAniE vAní - 
Tel.: 0905 983 602

 F. Korveta Petržalka príjme 
vyučených zámočníkov.
Tel.: 0903 422 335

 ŽAlúZiE A siEťky. 
Tel.: 0908 819 587 

 Materská škola Holíčska 30, 
prijme do pracovného pomeru
- upratovačku
- pomocnú silu do kuchyne.
Informácie: 0903 519 220 

 kRAJČíRkA - nestíhate ísť 
do krajčírstva? Prídem aj k Vám 
domov, prípadne do firmy.  
Tel.: 0905534995

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka  
12. apríla Miroslav nádaský – Zdenka vašová
 Flemming Bjorn Bjornslev – katarína Morávková
 Pavol Dedík – viera sekerová
 Martin Bertalan – stanislava Malovcová
 ing. Miroslav Potúček – ing. Radoslava Bisáková
 ing. ivan lipovský – ing. Zuzana Zelinková
 viktor kaclík – Monika Hrotáková

26. apríla Peter Dolinský – Jarmila slivová
 Jerguš Judin – stanislava Zimermanová        
 oliver vrbovský – natália Hlavačková
6. mája Maroš Biľanský – Martina Majová

Cirkevné sobáše 
26. apríla Alan Greguš – Eva sabová
 Tibor Agh - Janka Zelenková
 ing. ivan Mračna – ing. ingrid Grosschmidtová
 Tomáš Procházka – Zdenka Mlynčeková

3. mája ladislav Miko – Diana Čierniková
 ing. ivan Závodný – lucia Hlinková
 Patrik Mišovič – Miriam kulhánková

po úraze, 
výmene kĺbu, 

cievnej príhode a iné 

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

Rehabilitácia doma

www.rehabilitaciadoma.sk

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh 

na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov – 
predný bar v Dome kultúry Zrkadlový háj. 

Podmienky súťaže je možné získať na webovej stránke 
www.kzp.sk, www.petrzalka.sk, 

alebo písomne na hore uvedenej adrese na sekretariáte. 

Ponuky treba zaslať do 13. 6. 2014 do 12,00 hod.

kultúrne zariadenie Petržalky
Rovniankova 3, 852 01 Bratislava

Bližšie informácie  68 299 213
 

1. turnus  od 29. 6. do 5. 7. 2014  •  2. turnus od 6. do 12. 7. 2014

www.etnokurzy.sk •  0915 242 415

DETSKÉ ETNO-ŠPORTOVÉ  TÁBORY POD KRÁĽOVOU HOĽOU

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 12 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

Karol Pastor
kandidát do Európskeho parlamentu

I ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ  
I ZAMESTNANOSŤ   
I KRESŤANSKÉ HODNOTY

10íslo kandidáta

PODPORTE VÍZIU SILNEJ RODINY! 
24. MÁJA VOĽTE KDH. 
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H adáte nové inšpirácie
pre svoje bývanie?
V Tesco Extra Petržalka sme pre vás otvorili úplne nové oddelenie 
F&F Home s atraktívnou ponukou štýlových bytových doplnkov 
a potrieb pre domácnos  za skvelé ceny. Okrem toho sa môžete 
teši  na rozšírenú ponuku zna kového oble enia F&F a v oddelení 
elektra zase nájdete široký sortiment elektroniky. Tak neváhajte, 
navštívte vynovené Tesco Extra Petržalka a doprajte si všetko pre 
krajší život.

tesco_petrzalka_refit_f&f_print_210x265_0414__2.indd   1 7.5.2014   11:32
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Spísali petíciu, ku ktorej sa 
pridalo nemálo poslancov. 

Tí horlivo rečnili na zastupi-
teľstvách, nútili Ftáčnika, aby  
zmluvu okamžite vypovedal, 
lebo Macharova parkovis-
ko nevyhnutne potrebuje. Je 
pravda, že zmluva bola pre 

mestskú časť postavená ne-
výhodne, nedala sa len tak vy-
povedať, zase ale prinášala do 
petržalskej kasy aspoň nejaké 
peniaze. Pravda je tiež to, že 
na tomto parkovisku predtým 
nikdy nikto neparkoval. Je ďa-
leko od domov...

Zmluvu s odťahovkou sa až 
nedávno podarilo vypovedať 
súčasnému starostovi Vladi-
mírovi Bajanovi. Netrpezlivo 
sme čakali, kedy z parkoviska 
zmiznú posledné odtiahnuté 
autá, aby tam mohli konečne 
postaviť svoje autá obyvatelia 
Macharovej a okolia. Ja som 
očakávala, že tam okamžite 
zaparkujú najmä tí, ktorí spi-
sovali petície, na čele s po-
slancami. A hneď aj tí, ktorí sa 
tlačia pri chodníkoch, niekedy 
možno aj na nich. Prvý deň – 
nič, druhý – nič. Ani po týždni 
sa na tomto parkovisku neob-
javilo ani jedno auto. A pritom 
sa ich tam zmestí stovka!

Vysvetlia to tí, ktorí vy-
plakávali, že pre odťahovku 
nemajú kde parkovať?

Silvia Vnenková
Foto: Miro Košírer

Úvodom je nutné vziať na vedomie, že mestská hromad-
ná doprava je plne v kompetencii hlavného mesta, kto-

ré má s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) uzatvorenú 
zmluvu o zabezpeční MHD v celom meste. Znamená to, 
že všetky požiadavky a podnety na zmeny môžeme z do-
pravného hľadiska len posúdiť a vyhodnotiť po technickej a 
� nančnej stránke a následne zaslať hlavnému mestu, ktoré 
po zhodnotení zapracuje požiadavky do návrhu rozpočtu 
na ďalšie obdobie. A tu môžu práve poslanci mestského za-
stupiteľstva rozhodnúť o realizácii požiadaviek obyvateľov, 
resp. zástupcov mestských častí. Z toho vyplýva, že aj my si 
môžeme v rámci našej mestskej časti uplatňovať požiadav-
ky na zmeny MHD, ktoré nakoniec musia byť premietnuté 
do zmluvy na ďalšie obdobie. Na druhej strane môžeme aj 
v rámci mesta iniciovať u správcu komunikácií 1. a 2. triedy 
(Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy) alebo prijať v rámci 
mestskej časti „naše“ opatrenia na zlepšenie dopravnej ob-
služnosti a následne ich realizovať. Pre zlepšenie dopravnej 
obslužnosti v Petržalke odporúčame nasledujúce projekty: 
1. Vyznačenie nových miest na parkovanie  
 V rámci podnetov občanov bolo vytipovaných viacero 

miest na parkovanie osobných motorových vozidiel. 
Z uvedených návrhov, ktoré predstavujú minimálne ná-
klady, je nutné postupne realizovať :
•  vyznačenie parkovania vozidiel do 3,5 t na chodníku    
 medzi domami Jasovská 39/41 až 51/53 (legali-  
 zácia súčasného parkovania)
•  predĺženie súčasného parkoviska o cca 7 miest pred 
 domom Jasovská 43/45 (vytvoriť projekt s � nančnou 
 účasťou obyvateľov) 
•  vyznačenie parkovania vozidiel do 3,5 t na chodníku  
 medzi komunikáciou a parkoviskom (Jasovská 23 až 31) 
• preverenie pozemku po bývalom experimentálnom  
 dome s využitím pre vyznačenie parkoviska pre osobné 

Návrhy vždy predstavujú zvýšenie výkonov MHD a tým 
aj zvýšenie nárokov na vozidlá, vodičov a predovšetkým 
na � nančné prostriedky. Na druhej strane musíme uznať, 
že komunikácia „Antolská“ už dnes nespĺňa parametre 
komunikácie pre MHD (popri stále zaparkovaných osob-
ných autách vodiči pri prejazde touto komunikáciou si 
musia dávať vzájomnú prednosť). Preto riešením by bolo 
vybudovanie lávky cez Chorvátske rameno a to v mieste 
na jednej strane hlavného vstupu do nemocnice a na 
druhej strane s vyústením v zastávke MHD „Bzovícka“.

6. Zlepšenie prístupu do obytných súborov z Panón-
 skej cesty
 Spolu s magistrátom preveriť možnosť a následne re-

alizovať vytvorenie ľavého odbočenia z Panónskej do 
Jasovskej  a z Panónskej do Budatínskej. Obe by prispeli 
k zníženiu vnútrosídliskovej dopravy a zároveň v prípa-
de riešenia prvej z nich (Jasovská) okružnou križovatkou 
by bolo možné týmto riešiť aj obracania  autobusov na 
konečnej Jasovská a následné zrušenie prejazdu popod 
okná obytných súborov. Súvisiacou podmienkou by 
bolo sprevádzkovanie podchodu popod Dolnozemskú 
ulicu (vo vyústení Jasovskej) a zriadením zastávok MHD 
vedľa podchodu. Týmto by sa docielilo aj obsluhovanie 
zastávky vozidlami idúcimi do vozovne Petržalka.    

7. Vyznačenie priechodu pre chodcov „Jungmanova“  
 (za premostením ponad Chorvátske rameno)
 Realizácia priechodu pre chodcov v tomto mieste by za-

bezpečila lepšiu dostupnosť na verejnú dopravu (MHD) 
z okolitých obytných súborov do výstavby novej križo-
vatky, ktorá sa bude realizovať v súvislosti s výstavbou 
električkovej trate. 

8. Vytvorenie možnosti odbočenia z mosta APOLLO do
 Bosákovej 
 Azda najväčšou dopravnou investíciou by bola realizácia 

tohto bezkolízneho odbočenia. Výrazne by zlepšila ob-
sluhu tejto časti Petržalky mestskou hromadnou dopra-
vou aj individuálnou dopravou    

Tieto návrhy by prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie v na-
šej mestskej časti a mohli by čiastočne nahradiť aj požiadav-
ky na zmeny v organizácii mestskej hromadnej dopravy.

Ing. Bronislav Weigl, poslanec

motorové vozidlá
2. Zjednosmernenie vnútrosídliskových komunikácií a  
 vyznačenie nových parkovacích miest na týchto 
 komunikáciách  
 Ďalšie parkovacie miesta by bolo možné zriadiť spolu so 

zjednosmernením niektorých vnútrosídliskových komu-
nikácií. Realizovať predovšetkým tie, na ktoré je už spraco-
vaná projektová dokumentácia :
• vyznačenie parkovacích státí na zjednosmernenej ulici  
 Romanova 6-12 
• zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na 
 Tupolevovej ulici 
• zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí 
 na Bzovíckej ulici 
• zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na 
 Holíčskej ulici

3. Zlepšenie dostupnosti k nemocnici Antolská zo 
 zastávky MHD
 Pre zlepšenie dostupnosti nemocnice  Antolská zo zastáv-

ky MHD „Antolská“ na Betliarskej ulici je nutná výstavba 
chodníka medzi zastávkou a priechodom pre chodcov 
cez Betliarsku ulicu, na ktorý sa teraz cestujúci dostanú buď 
okľukou cez parkovisko, alebo cez trávnik popri ceste.

4. Prepojenie komunikácie od nemocnice Antolská 
 na Dolnozemskú cestu 
 Pre zlepšenie dopravnej obslužnosti nemocnice Antolská 

zabezpečiť úpravu tejto komunikácie popod Dolnozem-
skú cestu s napojením na túto komunikáciu a to aspoň 
pre osobné motorové vozidlá. Toto by výrazne znížilo 
obojsmerný pohyb vozidiel po tejto komunikácii .

5. Ďalšie zlepšenie dostupnosti k nemocnici Antolská 
 z liniek MHD
 Veľa požiadaviek na zmeny MHD smerujú k predĺženiam, 

resp. presmerovaniam liniek MHD k nemocnici Antolská. 

Dobre si pamätám, ako obyvatelia Macharovej 
takmer ukrižovali bývalého petržalského staros-
tu Milana Ftáčnika za to, že prenajal opustené 
parkovisko na tejto ulici odťahovej službe. Tvrdili, 
že odťahovka neúmerne zvyšuje dopravnú zaťaže-
nosť, hluk, škodliviny v ovzduší, no najmä zaberá 
také vzácne parkovacie miesta!

Ako sa dá zlepšiť doprava v Petržalke?
V súčasnosti sa stretávam s mnohými pripomienkami a požiadavkami na zlepšenie 
dopravnej obslužnosti mestskou hromadnou dopravou a požiadavkami na zlepšenie 
dopravnej situácie a to v statickej, tak aj v dynamickej doprave v našej mestskej časti.

Spísali petíciu, ku ktorej sa Dobre si pamätám, ako obyvatelia Macharovej 

Petičiari, kde ste?
7. 5. 8. 5.

6. 5.

10. 4.
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IVAN ŠTEFANEC
VÁŠ EUROPOSLANEC 

sme do EÚ začali vstupovať  
o dva roky neskôr, ako naši su-
sedia – Česi, Poliaci a Maďari  
a veľmi sme chceli ten sklz vy-
rovnať. Keď bolo jasné, že sme 
to zvládli, prišiel pocit úľavy. 
Hneď ho ale vystriedal pocit 

...a nespravili...
 Nie, nespravili. Po desiatich 

rokoch nás dokonca EÚ vidí 
priaznivejšie, ako sa vidíme 
my sami. Dokázali sme, že sme 
úplne normálny člen európskej 
rodiny. Iste, ešte to ani zďaleka 
nie je na Slovensku také, aké 
sme si to predstavovali ale-
bo ako sme očakávali, také, 
aby sme sa v Európe cítili ako 
„áčko“, nemáme také kvalitné 
potraviny, životné prostredie, 
zárobky, pracovné príležitosti 
aj po päťdesiatke... Čaká nás 
stále veľa práce.

Čo nám teda chýba, aby sme sa 
cítili ako „áčkoví“ Európania?

 Myslím si, že dostatočné 
využívanie všetkých možností, 
ktoré nám EÚ ponúka. A po-
tom aj akýsi subjektívny pocit, 
že sme Európanmi prvej kate-
górie.

Bratislavský kraj má na Európu 

trochu ťažké srdce, že od nej 
nemôže dostať peniaze trebárs 
na výstavbu bytov, či dopravu  
a budovanie ciest.

 Bratislava a jej okolie je 
obeťou vlastného úspechu. 
Životná úroveň jej obyvate-
ľov je porovnateľná so špičko-
vými európskymi regiónmi.  
A v EÚ sa veľký dôraz kladie na 
vyrovnávanie regiónov, preto 
Bratislava takpovediac nemá 
na európske peniaze nárok. Ale 
aj pre tento región mám dobrú 
správu. V EÚ existuje program 
s názvom Geografická flexibili-
ta, ktorý umožňuje aj vyspelým 
regiónom v odôvodnených prí-
padoch čerpať európske fondy. 
Bratislava sa o tieto peniaze tiež 
uchádzala. Ešte nie je nič defi-
nitívne rozhodnuté, ale keďže 
sme sa o túto možnosť uchá-
dzali zavčasu, som presvedčený, 
že máme veľkú šancu.

Silvia Vnenková  
foto: archív

Aké boli vaše prvé pocity, keď 
sme sa stali členom Európskej 
únie?

 Veľmi príjemné a pozitívne. 
Bol som veľmi hrdý na Sloven-
sko, na našich diplomatov, na 
seba, že sme to dokázali. Veď 

zodpovednosti. Bolo mi totiž 
jasné, že máme za sebou len 
prvý krok, veľmi som si želal, 
aby sme v európskej rodine 
neboli za chudobných príbuz-
ných, aby sme si, jednoducho, 
nespravili hanbu.

Na majálese sme oslavovali  
aj 10 rokov v EÚ
Tyršovo nábrežie patrilo prvý májový víkend nielen Bratislavskému 
majálesu, ale aj oslavám 10. výročia nášho vstupu do Európskej únie. 
Vtedajší minister zahraničných vecí a europoslanec Eduard Kukan 
pri tejto príležitosti otvoril výstavu Začiatok príbehu Slovenska  
v EÚ. Využili sme túto príležitosť, aby sme si spolu s ním ten začiatok 
pripomenuli.
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O maliarovi, ktorý 
si píska

Konečne 

www.skoda-auto.sk

IMPA Bratislava, a.s. Call centrum: 0800 10 20 10

JAZDITE
S MAJSTROVSKOU
VÝHODOU

JAZDITE
S MAJSTROVSKOU
VÝHODOU

®

Kombinovaná spotreba a emisie CO2

skoda hokej 52014 130x210.indd   1 5/13/14   10:08 AM

IMPA – zo života na cestách

Mgr. Božena Hajduová, 
vedúca oddelenia 

predaja nových a jazdených 
vozidiel ŠKODA, spoločnosti 

IMPA Bratislava, a. s., 
Dealer roka 2012 a 2013

 za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

Meníme zajtrajšok - 
začína sa už dnes 

Milí Petržalčania, 
radi by sme vám poradili, ako jazdiť bezpeč-
nejšie v noci a pri zníženej viditeľnosti. 

• V prvom rade sa ubezpečte, že sú svetlá vášho vozidla 
dobre nastavené. Ak si nie ste istí, navštívte servis. Pre-
svedčte sa tiež, že sú všetky svetlá funkčné.

• Pred jazdou si vyčistite predné svetlomety a aspoň čelné 
sklo. Tiež skontrolujte množstvo náplne v ostrekovači. Ak 
aj máte čisté okná a sklá a počas jazdy dôjde k ich zašpi-
neniu, zastavte radšej na čerpacej stanici alebo odpočí-
vadle, aby ste si ich očistili.

• Používajte diaľkové svetlá rozumne. Určite nepúšťajte 
diaľkové svetlá, ak oproti vám prichádzajú autá. Ohrozu-
jete ich tým. Rovnako neoslepujte diaľkovými svetlami 
vozidlá idúce pred vami. Ak vás oprotiidúce autá osle-
pujú, bliknite im. Pri zníženej viditeľnosti je aj znížený 
reakčný čas na potenciálne riziká. Potenciálnymi rizikami 
môžu byť neosvetlení chodci, cyklisti a iné objekty.

• Uvedomte si, že pri jazde v noci je hlavne ovplyvnená 
vaša schopnosť reagovať. Buďte opatrní najmä pri jazde 
v obci, pri jazde po ceste, kde nie sú vyznačené jazdné 
pruhy a okraje vozovky.

• V hmle často viac počujete, ako vidíte. Preto si napríklad 
pri prejazde križovatkou v hustej hmle radšej stiahnite 
okienko a počúvajte zvuky zvonka. 

• Sledujte aj tachometer, aby sa vám nestalo, že budete 
letieť hmlou prirýchlo. 

• Na vozovke sa orientujte podľa pravého okraja. Ak sa ho 
budete držať, nemôže sa vám stať, že sa omylom dosta-
nete do protismeru. 

Vždy vo vašej blízkosti. 
IMPA - autorizovaný predaj a servis vozidiel Škoda, 

autorizovaný servis vozidiel VW a Audi, 
Panónska cesta 23, Petržalka.

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A

KUPÓN

STAROSTLIVOSŤ 
O CELÉ TELO

 Predaj produktov:
 Halova 10, po. - pia.15:30 - 18:00 h.

Pri nákupe nad 30 € darček. 
Krémomaska alebo krém na ruky.

Ponúkame tichej časti Rajky na pozemku 606 m2 rozosta-
vaný dom na zastavanej ploche 151 m2. Dom sa nachádza 
v zadnej časti pozemku, ku ktorému vedie prístupová cesta. 
V dome je práčovňa, kotolňa, úložné priestory, kuchyňa 
s jedálňou a spoločenskou miestnosťou tvoria 41 m2. V kaž-
dej z 3 izieb je miestnosť s WC a sprchovacím kútom. Z obý-
vačky je východ na 25 m2 zastrešenú terasu. Cena domu 
vrátane pozemku je 121 660 
€. Kontakt:  +421948667015, 
+3630/459-5307 alebo 
tiborduman@gmail.com. 
V našej ponuke nájdete 
podľa vašich predstáv domy 
a byty aj v okolí Rajky. 
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Z významných úspeš-
ných projektov v uplynu-
lom čase sa do histórie 
školy zapísal projekt na 
motívy rozprávok H. Ch. 
Andersena V Záhrade roz-
právok. Národný umelec 
Tibor Bártfay po predsta-
vení v Primaciálnom paláci 
venoval škole sochu H. Ch. 
Andersena – miniatúrny 
model originálu nainštalo-
vaného na Hviezdoslavo-
vom námestí. 

Žiaci ZUŠ Jána Albrech-
ta účinkujú pravidelne 
každoročne v projekte 
Bratislava pre všetkých 
- to najlepšie z mesta a i  
v tomto roku 26. – 27. aprí-
la na nádvorí Primaciálne-
ho paláca pri soche a fon-
táne, koncerte v Zrkadlovej 

sieni Primaciálneho paláca 
a tiež na dostihovej dráhe 
v Petržalke spestrili kultúr-
ne programy a sprievodné 
atrakcie. Mnohé výmenné 
zájazdy a účinkovanie žia-
kov ZUŠ Jána Albrechta 
sú zaznamenané v školskej 
kronike – Medzinárodný 
festival hudobných škôl vo 
Varšave, vo Fínsku, Ma-
ďarsku, Poľsku, Bulharsku, 
Česku a Rakúsku. 

Pri príležitosti svojho ju-
bilea ZUŠ uskutoční v máji a 
júni slávnostné podujatia. Na 
Bratislavskom hrade bude 
28. mája o 17. h Slovensko-
český večer. Srdečne pozýva-
me všetkých rodičov, žiakov 
a priaznivcov umenia.

 (bd)
foto: Marek Segíň

spravodajské a publicistic-
ké príspevky a videoklipy.

Jedinečná reprezentácia 
všetkých odborov ZUŠ sa 
uskutočnila v novom SND 
14. apríla za prítomnosti mi- 
nistra školstva Dušana Čap- 
loviča a ďalších význam-
ných osobností kultúrneho  
a umeleckého života. Pri tej-
to príležitosti boli udelené  
a slávnostne odovzdané ceny 
za účasť v 2. ročníku celo-
slovenskej súťaže v odbore 
audiovizuálnej a multime- 
diálnej tvorby v súťažných ka- 
tegóriách: spravodajstvo, pu- 
blicistika, kamera, strih, ré-
žia, dievčenský výkon pred 
kamerou, chlapčenský výkon 
pred kamerou, hudobný do-
kument - videoklip, krátky 
hraný film, animovaný film. 

Vynikajúce výsledky ško-
la dosiahla zásluhou sú- 

časnej riaditeľky Lucie Ce-
lecovej. Do povedomia sa 
svojou činnosťou dostala 
nielen v domácom prostredí, 
ale nadviazala početné kon-
takty i s umeleckými školami  
v zahraničí.

ZUŠ Jána Albrechta orga- 
nizuje dve celoslovenské sú-
ťaže, ktorých vyhlasovate-
ľom je Ministerstvo školstva 
SR. Súťaž v komornej hre 
MUSICA CAMERATA 
JÁN ALBRECHT v tom-
to roku v novembri zavŕši 
jubilejný 5. ročník. Druhá 
súťaž s názvom SLOVEN-
SKÝ DETSKÝ OSKAR sa 
zameriava na detskú audi-
ovizuálnu a multimediál-
nu tvorbu. Výsledkom sú 

Umelci - jubilanti
ZUŠ Jána Albrechta oslavuje už 25-ročné 
jubileum. Od začiatku bola zameraná na 
štyri odbory: hudobný, tanečný, výtvarný  
a literárno-dramatický. V poslednom 
období pribudol piaty - atraktívny obor 
audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. 
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Nebezpečné chodníky
Chcem vás poprosiť o pomoc pri 
riešení riešenie problému, konkrét-
ne žalostného stavu chodníkov v 
Petržalke. Napr. denne využívaný 
chodník pri Medissime je v takom 
stave, že ho radšej chodec, cyklista 
či matka s kočíkom radšej obíde po 
tráve,  než by si mal ničiť topánky, 
gumy, kolesá... 

Ešte v horšom stave je zjazd z te-
rasy pri DK Lúky. Je vlastne zázrak, 
že si na ňom niekto neublíži. Ja som 
tam už na kočíku dostala defekt. Ve-
rím, že sa nájdu peniaze aj na jeho 
opravu. 

Veronika Kovačičová

Malí objavitelia
Objavovať sa dá všeličo a všelikde. Deti o tom vedia svo-
je. Bez problémov objavia rodičovské skrýše vianočných 
darčekov, schovávané sladkosti, aj to, čo my nevieme už 
niekoľko dní nájsť. 

domujú výnimočnosť a vzácnosť detí a 
ich obrovský potenciál,“ hovorí o novom 
klube pre tínedžerov Martin Hašák. 

Klub K2 pripravuje už osem rokov 
každoročne v auguste aj letný stanový 

tabor pre deti. Tento rok sa bude ko-
nať v dňoch 2. - 9. augusta v Hodruši-
Hámroch. „Tábor Objaviteľov nemá 
nevyhnutne prepojenie s klubovou čin-
nosťou a je otvorený pre akékoľvek pe-
tržalské školopovinné deti (6-15), ktoré 
sa prihlásia,“ povedal Martin Hašák. 
Zážitkový program plný objavovania, 
priateľstva, zábavy a dobrodružstva do-
tvára atmosféra ubytovania v stanoch, 
samozrejme so stravou pre deti 5 x den-
ne. (Pri platbe do 30. mája za zvýhodne-
nú cenu 85 Eur na dieťa). V prípade zá-
ujmu - viac info a prihlásenie na www.
kcohen.sk/letnytabordeti. 

(gm)

teší. Je to potrebné pre budovanie ich 
sebahodnoty a zdravý rast.“ Aj keď je 
klub K2 založený na kresťanských hod-
notách, je otvorený pre všetky deti. Po-
stupne sa počet dobrovoľných vedúcich 
i detí rozrástol a z pôvodného klubu 
K2 vznikli kluby dva. Deti mladšieho 
školského veku (7-12) tvoria klub Ob-
javiteľov. Tu je to hlavne o objavovaní, 
dobrodružstve, hrách, priateľstve, prí-
behoch. Deti v staršom školskom veku 
(13-16) prichádzajú do klubu Mobil, 
kde objavujú, ako sa dá byť mobilný 
aj bez mobilu. „Podporujeme tínedže-
rov k vlastnej aktivite, ochote ´hýbať 
sa´, meniť veci, spoločne sa rozprávať  
a premýšľať o sebe aj o iných, o komuni-
kácii. Celá činnosť klubu K2 funguje na 
platforme dobrovoľníctva, tzn. že klub 
je bezplatný a je podporovaný z dobro-
voľných príspevkov našich priateľov a 
známych, ktorí si, rovnako ako my, uve-

V petržalskom klube “K2” na Topoľ-
čianskej 10 sú deti na objavova-

nie zvyknuté. Na svojich pravidelných 
klubových stretnutiach každý utorok  
o 17. h objavujú nielen nových priate-
ľov, ale aj svoje schopnosti, talenty a tiež 
vlastnosti, akými sú odvaha, vytrvalosť, 
trpezlivosť, cieľavedomosť, zodpoved-
nosť, tímovosť a úcta. Tieto hodnoty 
spoznávajú prostredníctvom spoloč-
ných aktivít (rovnako ako pri zdolávaní 
himalájskej osemtisícovky K2), cez bib-
lické príbehy, pri hrách a výletoch, do 
ktorých sa spolu s nimi zapájajú všetci 
vedúci. „Jeme popcorn, chodíme na 
zmrzlinu, korčuľujeme. Považujeme za 
dôležité byť súčasťou toho, čo deti ro-
bia,“ hovorí vedúci klubu Martin Hašák, 
ktorý pred piatimi rokmi začal spoločne 
s manželkou detský klub K2 viesť. „Deti 
takto vidia, že nám na nich záleží, že sa 
zaujímame o to, čím žijú, čo ich baví, 

Super škôlka
Priznám sa, vždy sa teším, keď ma moji kamaráti požiadajú, aby som vyzdvih-
la ich dieťa zo škôlky. Na Macharovej totiž zásadne panuje príjemná atmosfé-
ra, poriadok a disciplína. Je vidno, že tu všetci pracovníci pristupujú k deťom 
s láskou, záujmom a trpezlivosťou. Aj pri väčšom počte detí v triedach sa im 
darí dodržiavať harmonogram všetkých aktivít, vrátane odpočinku.

Preto by som sa pracovníkom tejto škôlky chcela poďakovať za ich kvalitnú, 
náročnú a obetavú prácu. Želám im pevné zdravie, trpezlivosť, veľa tvorivých 
nápadov a spokojnosť.                              Margita Bystrická



10 • 16. 5. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYN Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Keďže hneď na úvod chcem byť 
očividne za múdreho, vytasím 

sa rovno takpovediac s  definíciou. 
A to, že paradox je akýsi zdanlivý 
nezmysel, protirečivosť, či aspoň 
protirečivý výrok. A možno aj 
úplný nezmysel.  A paradoxom 
zasa výrok vtipný. No dobre. Mys-
lím, že knižných múdrostí stačilo. 
A čo takto celkom obyčajný život? 
To je niečo! Paradoxov všade ako 
maku.

Už v marci sme si napríklad po-
sunuli hodiny zo zimného rovno 
na letný čas. Motoristi približne 
v rovnakom období prezuli zimné 
pneumatiky a tiež rovno na let-
né. A kde zostal jarný čas a jarné 
pneumatiky? To nikto nevie. Ale-
bo. Motyka sa v takomto jarnom 
a predletnom období nadmerným  
používaním otupí. Jazyk sa častým 
používaním, naopak, ostrí. Ponáh- 
ľať sa vraj vždy treba pomaly. Aby 
sa nevyskytol problém. Atakďalej.

Na Záhorí sa paradoxom darí 
nadmieru. Blahej pamäti som na 
ulici v našej dedine stretol muža 
so žiarivým nosom, nádhernej fa-
rebnosti. Pri pohľade zblízka vyze-
ral akoby ho, ten nos samozrejme,  

niekto  vytvaroval zo špeciálnej 
špongie kardinálskej farby. Žiaril, 
svietil, možno aj blikal, slovom ne-
dal sa prehliadnuť. Zrejme aj preto 
ten nápadne obdarený človek do-
stal prezývku Kontrolka. Priznám 
sa, ani neviem, ako sa volal naozaj. 
Z čoho už len jedinec žijúci na 
Záhorí môže mať taký skvostný 
raťafák, však... A, predstavte si, až 
keď umrel, mnohí s prekvapením 
zistili, že za celý život ten neborák 
vypil asi toľko slopanice, čo iní za 
jeden večer. Záhorácky paradox.

Zrejme ste aj vy v živote zažili 
situáciu, keď vám niekto priamo 
do očí (na Slovensku zriedkavý 
prípad) hovoril nepríjemné veci. 
Až tu ma však naučili fintu, ako sa 
z tejto šlamastiky dostať na úrovni. 
Bystrý obyvateľ Štefanova všetko 
počúva a tvári sa neurčito. A keď 
to všetko trvá už príliš dlho, naklo-
ní sa k tomu, čo mu nadáva, brýz-
ga, alebo čo, a zrúkne: „Tady není 
čut.“ A je to vybavené.  

Pamätám sa, ako sme kedysi 
dávno v Bratislave často a vášni-
vo diskutovali o veciach doslova 
vesmírneho významu. Samozrej-
me, došlo aj na termín – pravda.  

V diskusiách padali slová ako 
subjektívny a objektívny, materia- 
listický a duchovný a podobne. 
Nikdy sme však k nejakému defi-
nitívnemu, všeplatnému názoru 
nedošli. Paradoxne, na celkom 
neakademickej pôde – pri pive, mi 
to zrozumiteľne vysvetlil miestny 
strýco Ignác: „Pravda je, ked druhý 
ríká to, co si myslím já.“  S tým sa 
nedá polemizovať.

Neviem ako vy, ale ja mám 
doma pätoro nástenných hodín. 
Na štyroch teraz ubieha tzv. letný 
čas. V spálni mám však jedny, na 
ktorých je o hodinu menej. Pozor, 
to je mimoriadne dôležité! Ilustru-
jem to na konkrétnom prípade. 
V kuchyni mi napríklad o ôsmej 
ráno vykypí mlieko. Galiba. Za-
behnem preto k hodinám v izbe a 
tam je sedem! Všetko v najlepšom 
poriadku, nič nepríjemné sa podľa 
toho ukazovateľa času zatiaľ ešte 
neudialo. Ako v rozprávke. To je 
niečo. Možno tak budem o hodinu 
dlhšie aj žiť. Myslíte si, že to nie je 
paradox, ale somarina? No a čo? 
Somarín okolo nás je plno a zvykli 
sme si.

Oskar Král

Paradoxy   
a iné somariny  

Bol raz jeden politik. Najprv mašinfírer, 
potom predseda vlády. A myslel to 

úprimne. Lenže odrazu nevedel vysvetliť, 
odkiaľ vzal peniaze na svoj luxusný dom. 
Zamotal sa do lží, až ho tá sieť stiahla.  
A stal sa súkromnou osobou. Veľmi boha-
tou súkromnou osobou. Teraz odvysielala 
Česká televízia dokument, v ktorom sa 
ku svojej politickej lži priznal. A oľutoval, 
že klamal. A priznal sa aj, že objavil Kris-
ta. A priznal pokušenie moci. A priznal aj 
milióny, ktoré mu po odchode z funkcie 
pribudli na konte. Veľmi okrúhle číselko. 
Vďaka kontaktom z politiky. 

Koľko takýchto mašínfírerov sa tu popre-
mávalo? Koľajnice mali aj u nás nablýska-
né. A pokušenia moci sú asi všade rovnaké. 
Akurát tí naši necítia potrebu priznávať sa 
ku lži. Napokon, načo aj? Veď aj ten čes-
ký premiér, ktorý to myslel tak úprimne a 
pritom klamal, až sa prášilo, zašiel len ku 
kajúcnemu priznaniu. Žeby mohol Krista 
aj nasledovať a napríklad tých okrúhlych 
miliónikov sa zase zbaviť – to mu ani len 
nenapadlo. 

Ľudia sú z takýchto príbehov znechu-
tení. Lebo kde - čo už neplatí, ale zákon 
zachovania hmoty platí stále: nič sa na sve-
te nestratilo, len kde jedným ubudlo, tým 
druhým pribudlo. A tí, ktorým tak okrúhlo 
pribudlo, necítia ani len zahanbenie.

A predsa sú na svete aj ľudia, ktorí nič 
nevezmú zadarmo. Mám takú peknú prí-
hodu. V tichej uličke som počula za sebou 
dupot a potom svoje meno. Obzriem sa, 
starý pán v bielej košeli s trochu zažltnu-
tým golierom, v dlhom montgomeráku 
sotva chytá dych.

„Pamätáte sa na mňa? Podarovali ste mi 
svoju knižku...“

Spomeniem si, držal knižku v ruke a po-
vedal, že na ňu nemá.

„Tak ja vám chcem tiež niečo podarovať. 
Napísal som vám báseň...“  - odmlčí sa. „Ja 
som ju zabudol,“ povie po chvíli strašne 
zronene.

Pekný dar, a nielen preto, že zostal ta-
jomným. Ten pán sa veru kajať nemusí.

Gabriela Rothmayerová

O zlodejoch a daroch 

Určite to poznáte z vlastnej skúsenosti. Niekto použije cudzie slovo tak 
šikovne, že jeho verbálny účinok sa zmení takmer na fyzický. Ako by ste 
práve  päsťou dostali priamo do nosa. Aj mne sa nedávno stalo čosi podob-
né. Nečakane som si naladil akúsi miestnu rozhlasovú stanicu a tam redak-
tor, moderátor alebo čo, zázračne použil slovo paradox. Skoro ma vystrelo 
od úžasu. A tak som si povedal, že sa s tým slovíčkom trochu pohrám.
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koľko, ktoré môžeme v zá-
hone opakovať v skupinách 
a vytvoria takisto želaný 
efekt. Treba prihliadať aj na 
obdobie ich kvitnutia, či fa-
rebnosť kvetov alebo listov. 
Ak sa budeme držať nasle-
dovných rád, môžeme do-
cieliť výsledok, ktorý nás bude 
tešiť po celý rok.

Ing. Veronika Lukáčová, 
záhradná architektka

iba listom používame tie, ktoré 
dorastajú do výšky 50 – 100 cm.
Napríklad tavoľník (Spiraea ja-
ponica), dráč (Berberis � un-
bergii), nízke hortenzie či aza-
lky, modrokvitnúci bradavec 
(Caryopteris) alebo stálo zele-
né krušpány.

Aby bol záhon celoročne 
krásny, nie je potrebné doň 
vysadiť veľa druhov rastlín, 
stačí ich nakombinovať nie-

Treba si uvedomiť, či je 
miesto na celodennom 

slnku, v polotieni, alebo väčši-
nu dňa v tieni. Okrem svetel-
ných podmienok je dôležitý 
aj typ pôdy, prístup vody, či 
je miesto na veternej strane, 
alebo, naopak, chránené pred 
vetrom. Podľa týchto kritérií 
vyberáme rastliny. Základom 
každého záhona je niekoľko 
rastlín, ktoré tvoria jeho kos-
tru. Keďže sme často obmed-
zení veľkosťou, volíme menšie 
stromčeky a kry alebo výrazné 
trvalky, ktoré dopĺňané rast-
linami výplňovými, menšími 
krami, trvalkami, cibuľovinami 
alebo letničkami. Vhodné je na 
takýchto miestach vytvárať 
záhon rôzne výškovo členený, 
a to najlepšie tak, že v pozadí 
zasadíme najvyššie a v popredí 
najnižšie rastliny, alebo sme-
rom od stredu k okrajom od 
najvyššej po najnižšiu, aby sa 
jednotlivé rastliny nezakrývali.

Ak je záhon, ktorý by sme 
si chceli vytvoriť, na slneč-
nom mieste, máme na výber 
z veľkého množstva rastlín, 
ktoré nám pri vhodnej kom-
binácii zaručia celoročné kvit-
nutie záhona. Ako solitéry 
môžeme zvoliť na jar kvitnú-
cu magnóliu, zlatovku (zlatý 

dážď), orgován, zakrpatené 
stromčekovité vŕby alebo če-
rešne. Počas leta kvitnúce krí-
kovité ruže, budleju (Buddleia 
davidii), vajgeliu (Weigela Flo-
rida), alebo drevitú pivonku. 

Blízko takýchto solitérov
môžeme vysadiť nižšie kry 
alebo stredne vysoké trvalky.
 Počas jari zaujmú svojím kvit-
nutím najmä trvalky ako orlíček 
obyčajný (Aquilegia vulgaris), 
veternica lesná (Anemone syl-
vestris), alebo na žlto kvitnúci 
kamzičník (Doronicum orien-
tale) a množstvo rôznych jar-
ných cibuľovín. V lete zasa biely 
alebo červený rebríček (Achil-
lea millefolium), žltá kráska 
(Coreopsis), kokarda (Gaillar-
dia x grandifl ora), zvonček 
broskyňolistý (Campanula 
persicifolia), modrá liatra (Li-
atris spicata), rôznofarebný 
vlčí bôb (Lupinus) alebo biela 
margaréta (Leucanthemum). 
Koncom leta a počas jesene 
kvitne echinacea purpurová, 
žltá rudbekia a vyššie astry 
(Aster novae-angliae). Vhod-
ným doplnením sú okrasné 
trávy – perovec alebo impe-
rata s červenými listami. 

K okrajom záhonov vždy 
umiestňujeme najnižšie rastli-
ny, ktoré vytvárajú lem. Vhod-

nými sú bielo kvitnúca arábka 
kaukazská (Arabis caucasica), 
kuklík šarlátový (Geum coc-
cineum), ružový pakost (Ge-
ranium endressii), zbehovec 
plazivý (Ajuga reptans),nízke 
zvončeky, klinčeky, balónovec 
(Platycodon), fi alová alebo bie-
la levanduľa, vhodná k ru-
žiam, či nízke na jeseň kvitnú-
ce astry (Aster dumosus).

Z krov s okrasným kvetom či 

Slnečné predzáhradky
Nielen pred každým rodinným domom, 
ale aj pred panelákom môžeme mať 
nádhernú predzáhradku. Záleží len 
na nás, ako bude vyzerať. 
Pri jej vytváraní treba dbať 
na niekoľko základných zásad. 

Príklad riešenia pestrofarebného záhona pred panelákom:
A – vŕba (Salix integra „Hakuro Nischiki) 
B – bradavec (Caryopteris clandonensis) 
C – tavoľník (Spiraea japoica „Little princess“)
1 – zvonček (Campanula carpatica)
2 - pakost (Geranium endressii)
3 – liatra (Liatris spicata)

4 – perovec (Pennisetum alopecuroides)
5 – klinček (Dianthus plumarius)
6 – kráska (Coreopsis grandi� ora)
7 – astra (Aster novae-angliae)
8 – echinacea (Echinacea purpurea) 
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Petržalka minie 

Muž
s ľahkou 
paličkou

S Í D L I S K O

Podľa posledného sčítania tvoria deti do pätnásť rokov de-
satinu obyvateľov Petržalky. Na základe demografi ckého 
vývoja je zrejmé, že ich počet bude aj nasledujúce roky rásť. 
Potrebujú nielen miesta v škôlkach, ale aj miesta na aktivity 
vonku. Petržalka preto každoročne investuje nemalú časť 
prostriedkov práve na revitalizáciu ihrísk a športovísk. 

Petržalka sa v súčasnosti 
stará o 49 revitalizova-

ných a oplotených detských 
ihrísk, ktoré spĺňajú všetky 
požadované hygienické a bez-
pečnostné normy. Na údržbu a 
opravy hracích prvkov, areálov 
a oplotenia kladie samospráva 
veľký dôraz, preto ihriská pra-
covníci pravidelne kontrolujú 
a poškodené časti hracích 
prvkov opravujú obratom, ak 
je to čo i len trochu možné. 
V tomto roku už k 1. máju pra-
covníci Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb 
vymenili piesok vo všetkých 
pieskoviskách za úplne nový 
a čistý, areály ihrísk dôkladne 
vyčistili a pokosili. Skontro-
lovali hracie prvky, oplotenie 
a lavičky. Všetky nedostatky 
– spôsobené opotrebovaním 
materiálu, ale aj vandalmi - od-
stránili. Niektoré hracie prvky 
dostali nový náter a samosprá-
va sa postarala aj o doplnenie 
ďalších lavičiek pre rodičov či 
starých rodičov. Momentál-
ne pracovníci montujú nové 
oplotenie na detskom ihrisku 
na Lachovej ulici, ktoré by 
mohlo byť hotové v najbliž-
ších dňoch a deťom pribudne 
ďalší pekný priestor na zábavu 
a hry vonku. Takisto pracov-
níci VPS pomáhali s výmenou 
piesku vo všetkých piesko-
viskách devätnástich mater-
ských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti, aby 
aj tu zabezpečili hygienické
 a bezpečné prostredie pre pe-
tržalské deti.

Sami sebe
Veľkým prínosom pre Petr-

žalku sú v neposlednom rade 
aj dobrovoľnícke aktivity jej 
obyvateľov aj fi riem. Obyva-
telia Bradáčovej si vytvorili 
malú komunitu, ktorá sa stará 

o športovisko a priľahlé det-
ské ihrisko. Športovisko pre 
staršiu mládež samospráva 
v minulom roku revitalizovala 
– opravila poškodené povr-
chy, prístupovú rampu, vyčis-
tila šachty, vyznačila čiary na 
ihrisko pre basketbal, futbal 
a volejbal a v neposlednom 
rade pribudli nové basket-
balové koše a malé futbalové 
bránky. 

Ďalším príkladom je dobro-
voľnícka akcia zamestnancov 
fi rmy Swiss Re, ktorá v minu-
lom roku vyčistila a zveľadila 
parčík na Hrobákovej ulici. 
Nielen komunity a fi rmy, ale 

keď sa na samosprávu obrátia 
obyvatelia, že by si chceli na-
trieť plot, vysadiť kvety alebo 
vyčistiť okolie svojho domu 
namiesto toho, aby len ukazo-
vali, čo všetko je potrebné uro-
biť či opraviť. Priložiť ruku 
k dielu je ako podať pomocnú 
ruku samospráve a potriasť 
rukou životnému prostrediu,“ 
chváli aktívnych Petržalčanov 
starosta Vladimír Bajan. 

Vyberali Petržalčania
Na obnovu a revitalizáciu 

detských ihrísk a športovísk 

pre staršiu mládež vyčlenilo 
zastupiteľstvo na rok 2014 
štvrť milióna eur. Práve teraz 
opravujú tri z nich – na Med-
veďovej, Gessayovej a Hro-
bákovej. Páve ihrisko na Hro-
bákovej si vyberali Petržalča-
nia hlasovaním na webovej 
stránke mestskej časti, ktoré 
sa uskutočnilo vo februári 
v rámci tzv. participatívne-
ho rozpočtu. Ten umožňuje 
obyvateľom Petržalky spo-
lurozhodovať o smerovaní 
časti investícií mestskej časti. 
V minulom roku si obyvate-

Chalani na Bradáčovej. 

Máme sa kde hrať

Športovisko pre staršiu mládež  na Bradáčovej 

aj jeden obyvateľ môže byť pre 
Petržalku dôležitý. Pani na in-
validnom vozíku, ktorá sa už 
niekoľko rokov stará o čistotu 
parkoviska pri svojom dome, 
či všetci tí, ktorí sa starajú 
o rozkvitnuté predzáhradky, 
upravené vnútrobloky, parčí-
ky a ihriská. „Vždy ma poteší, 

Oplotené športovisko na Medveďovej.

Dobrovoľníckou akciou zamestnancov firma Swiss Re v minulom roku vyčistila a zveľadila parčík na Hrobákovej ulici. 

Rozkvitnutá predzáhradka pred vchodom do obytného bloku
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Petržalka minie 

lia odhlasovali oddychovú 
zónu na Jasovskej ulici 17. 
Verejné športové ihrisko 
s rozlohou 625 m2, kto-
ré bolo bez športových 
prvkov a iných zariade-
ní, doplnila mestská časť 
o basketbalové konštruk-
cie, malé bránky vhodné na 
futbal aj hokejbal, o zaria-
denie na volejbal, nohejbal 
a tenis a nechýbalo ani zna-
čenie herných plôch pre 
spomínané športy.

Počas minulého roka 
obnovila samospráva päť 

športovísk pre staršiu 
mládež – na Bradáčovej, 
Jasovskej, Medveďovej, 
Topoľčianskej a na Máne-
sovom námestí. Opravené 
športoviská si pochvaľujú 
najmä malí športovci, kto-
rí uprednostňujú ozajstnú 
spoločnosť kamarátov pri 
futbale pred tými na sociál-
nych sieťach. V tomto roku 
mestská časť ešte opraví aj 
poškodené ihriská na Belin-
ského, Bzovíckej, Lachovej, 
Pečnianskej, Vyšehradskej 
a dve na Budatínskej ulici. 

Deväť ihrísk plánuje samo-
správa revitalizovať do za-
čiatku školského roka. „Pe-
tržalka dlhodobo investuje 
do vytvárania podmienok 
pre športové aktivity najmä 
našich najmenších. Po ho-
kejovom štadióne pribudne 
toho roku verejná plaváreň 
a verím, že sa nám podarí 
dať Petržalke aj krytú špor-
tovú halu,“ dodal Vladimír 
Bajan. 

Ak zistíte, že hrací prvok 
na detskom ihrisku je po-
škodený, piesok znečistený 

alebo vandali poškodili mo-
biliár, nahláste to na „zelenú 
linku“ Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb 
- 02/ 63 820 158.

(tod)
foto: (tod)

Voľte zodpovedne 
a rozumom!
Tak sa nám pred voľbami do euro-
parlamentu opäť vyrojili straničky, 
názvy ktorých voličom nič nepo-
vedia. Zopár zúfalcov bažiacich po 
teplom kresle v Bruseli sa udrelo po 
bruchu s tým, že kto nehrá, nemá 
šancu vyhrať. 

Svedčí o tom Zoznam zaregis-
trovaných kandidátov, ktorý Pe-
tržalčania dostali do poštových 
schránok. Nájdu v ňom dosť seba-
vedomých uchádzačov, čo len ne-
dávno oslávili dvadsiatku. Žeby sa 
nazdávali, že prácu v Európskom 
parlamente zvládnu ľavou zadnou?
Skúsiť by to mali najprv na miest-
nej úrovni, kde by pochopili via-
cero súvislostí... K zamysleniu ve-
die aj vyše 40 uchádzačov o po-
slanecký mandát v dôchodcov-
skom veku. Najstarší má 80 rokov,
a na počudovanie � guruje v strane, 
ktorej vodca „oslobodil úrad Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja z rúk Európskej únie“. Ako? 
Z budovy úradu už ako novozvole-
ný župan sňal vlajku EÚ...  

Medzi uchádzačmi o členstvo 
v parlamente únie je aj poslanec 
petržalského zastupiteľstva, ktorý 
tu štyri roky zastupuje Občiansku 
konzervatívnu stranu (OKS). Voličom 
1. volebného obvodu v Petržalke by 
asi ťažko vysvetľoval, čo pre nich za 
uplynulé obdobie spravil aj preto, 
že na rokovaniach miestneho parla-
mentu ho takmer nevidno. Nečudo, 
svoje bohaté vedomosti a závidenia-
hodný medzinárodný rozhľad na-
plno uplatňuje ako poslanec NR 
SR. Svedčia o tom jeho pomerne 
časté vyjadrenia v médiách. Lo-
gickým vyústením jeho politickej 
kariéry je preto uchádzanie sa o 
miesto v europarlamente. Ak bude 
úspešný, na Petržalku a na zastu-
piteľstvo BSK mu už vôbec neos-
tane čas, preto by tu mal abdikovať. 
Možno by o tom mal prehodiť slovo, 
dve s Monikou Flašíkovou-Beňovou, 
ktorá už vie, že sedieť v Bruseli i Bra-
tislave nie je najšťastnejšie.

Smutnosmiešne v zozname vyše 
300 zaregistrovaných kandidátov 
vyznievajú politické mŕtvoly. Ale 
aj ľudia, ktorí sa v predvolebných 
pytačkách dlhé roky  zviditeľňujú, 
no potom ich mená opäť zapadnú 
prachom. Zamyslieť sa hodno aj 
nad tými, ktorým sa v Bruseli zapá-
čilo, no svojim voličom nedokážu 
zdôvodniť, prečo by ich tam mali 
ponechať.                 Alena Kopřivová

  Poznámka

ihrisko na Hrobákovej si vyberali Petržalčania hlasovaním na webovej stránke mestskej časti, ktoré sa uskutočnilo vo februári

Práve teraz opravujú aj športovisko na Medveďovej
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S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

V deň našej návštevy klu-
bovňa pripomínala včelí 

úľ. Voľnú stoličku si bolo treba 
hľadať. Nečudo, veď sa tu práve 
kuli plány súvisiace s výletom 
do Kráľovej pri Senci, známej 
včelárskym múzeom, a Jelky, 
do ktorej zasa turistov roky ro-
kúce láka starý vodný mlyn. 
Účastníci zájazdu, ku ktorým 
sa pripojili aj členovia centier 
z Haanovej a Gercenovej uli-
ce, za toto dobrodružstvo za-
platia necelé euro. „Čistili sme 
Chorvátske rameno, predáva-
li sme vlastnoručne zhotovené 
veľkonočné dekorácie, oslávi-
li sme MDŽ, usporiadali sme 
literárne pásmo spojené s tra-
díciami viažucimi sa k Veľkej 
noci. Chystáme sa s Petržal-
čankou na súťaž seniorských 
speváckych súborov, koncom 
mája pôjdeme do Hainburgu, 
oslávime Deň matiek a s dru-
žobnou materskou a základ-
nou školou na Gessayovej ulici 
aj Deň detí,“ vyratúva zhru-
ba každú tretiu akciu z naplá-
novaných Jarka Bernáthová, 
predsedníčka klubu. Vzápä-

ličím už vtedy pomáhal. A keď 
sa z neho stal pred štyrmi rok-
mi tiež dôchodca, prišiel me-
dzi nás,“ priblížila pani Mária. 
Na otázku, čo taký činorodý 
pár priviedlo do kolektívu ľu-
dí na zaslúženom odpočinku, 
stručne odpovedali: „Baví nás 
to, nevieme si predstaviť, že by 
sme do tejto partie neprišli as-
poň raz za týždeň.“

Aj Mária Terézia Fureko-
vá, francúzska rodáčka a uči-
teľka prírodopisu, pestova-
teľských prác, hudobnej a 
výtvarnej výchovy nachádza 
v klube na Osuského príjem-
nú spoločnosť. „Vždy som bo-
la v ženských spolkoch a keď 
som po smrti manžela a jedi-
ného syna ostala sama, našla 
som si cestu do klubu dôchod-
cov. Myslím, že by sa mohli 
navzájom inšpirovať seniori z 
jednotlivých mestských častí. 
Kamarátim sa s Terkou Kotre-
covou zo Starého Mesta, záso-
buje ma nápadmi a ja sa ich 
snažím prenášať sem,“ hovorí 

perfektne upravená osemde-
siatnička, pre ktorú je dnes vr-
cholom šťastia návšteva Ope-
ry SND. 

Tonka Klasová pôvodom zo 
Záhoria rada spieva. Do cen-
tra ju láka súbor Petržalčanka, 
ale aj kamarátky, s ktorými si 
„pokecá“. „V paneláku sa stará 
každý sám o seba, so susedmi 
sa dá slovo prehodiť akurát tak 
vonku. Tu je to iné,“ zdôverila 
sa. Eva Kováčiková zasa patrí 
k trojlístku žien, ktoré na „Ges-
sayku“ chodia mastiť žolíky. 
„Hráme pre radosť, a pritom si 
cibríme pamäť,“ smeje sa.

Väčšina z vyše 60 dôchod-
cov navštevujúcich denné cen-
trum zriadené mestskou čas-
ťou Petržalka netrpí samotou. 
Majú dospelé deti a vnúčence, 
no k celkovej spokojnosti po-
trebujú aj stretávky s blízkymi 
kamarátmi, s ktorými sa nenu-
dia. Život bez nich si dokážu 
predstaviť len ťažko.

Alena Kopřivová
Foto: autorka

Zahrajte si 
v Petržalčanke!

Po úspešnej premiére 
hudobno-dramatického 
pásma Svadba v Pe-
tržalke a repríze v DK 
Zrkadlový háj plánuje 
seniorsky spevácky súbor 
Petržalčanka ponúknuť 
svoj „ľudový muzikál“ di-
vákom aj v iných mest-
ských častiach. Niektoré 
oň už prejavili záujem. Ak 
bude záujem, nebránia 
sa ani vystúpeniam aj za 
hranicami Bratislavy.

Vzhľadom na enorm-
né zaťaženie účinkujú-
cich uvažujú o alternácii 
niektorých postáv. Zá-
ujemcovia by mali mať 
nad 50 rokov a  hudba by 
mala byť ich potešením. 
Musia mať dostatok voľ-
ného času a schopnosť 
pracovať v amatérskom 
kolektíve. Účinkujúci by 
mali mať dobrý spevácky 
a uspokojivý pohybový 
prejav. Súbor hľadá naj-
mä spevákov (mužov), 
speváčky, harmoniká-
ra, saxofonistu a kla-
rinetistu. Kontaktujte 
Alžbetu Korbelovú, pred-
sedníčku Občianskeho 
združenia Petržalčanka, 
na tel. č. 02/6241 2593, 
resp. 0918/023342.

Predstavenie malo pre-
miéru v novembri 2013. 
Približuje, ako asi vyzerá 
svadba v Petržalke, kam 
sa už pred desaťročiami 
nasťahovali ľudia z rôz-
nych kútov Slovenska: 
každý na nej chce pre-
zentovať to, čo je cha-
rakteristické pre jeho ro-
disko, vrátane množstva 
krásnych už zľudovených 
piesní. Pikantné na seni-
orskej Svadbe v Petržalke 
je, že ženíchom je vdovec 
a nevestou stará dievka.

(ak)

Pondelky sú v petržalských seniorských 
denných centrách najživšie. Po oddycho-
vých víkendoch sa ich členom žiada zájsť 
medzi rovesníkov a len tak si podebatovať, 
zahrať karty, vypiť kávičku či decko vína. 
Ináč to nie je ani na Osuského ul. č. 3.  

Nuda - pojem neznámy

tí priznáva, že pri zostavovaní 
plánu mala veľké oči, všetko sa 
veru nedá stihnúť. 

Pred ňou túto funkciu za-
stávala deväť rokov Evička Ko-
váčová, ktorá latku posunu-
la poriadne vysoko, treba ju 
tam aspoň udržať. Citeľne pri 
tom pomáhajú manželia Má-
ria a Ladislav Štibravovci. „Keď 
máme posedenie s jubilantmi, 
výročnú schôdzu, či inú sláv-
nostnú udalosť, vyzdobia stôl 
a celú klubovňu tak, že by sa 
za to ani profesionál nemusel 
hanbiť,“ chváli dvojicu pred-
sedníčka. Dvojica okrem toho 
vedie kroniku dokumentujú-
cu bohatý život klubovne, raz 
ročne organizuje pobyt v Tat-
ranskej Lomnici a v DK Zrkad-
lový háj vedie tanečnú školu 
pre 60- a viac ročných. „Jej naj-
starší účastník má 80 rokov a 
ide mu to skvele!“ hodnotí pán 
Štibravý. Popritom všetkom 
stíha v rámci kurzu učiť star-
kých pracovať s počítačom. „Ja 
som do klubu prišla pred 10 
rokmi, Lacko ešte robil, ale ako 
elektrikár nám ochotne so vše-
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 www.moonlightcamp.sk

organizátor hlavní reklamní partneri reklamní partneri mediálni partneri pitný režim

občerstvenie

sogood
TM

sogood
TM

záštita:
starosta Petržalky Vladimír Bajan

PRÍĎTE príjemne a užitočne stráviť 

DETI budú mať možnosť po REGISTRÁCII (vo vstupnej hale Auparku od 

10:00 do 14:00) počas dňa absolvovať 20 STANOVÍŠŤ v celom sade 

S ATRAKTÍVNYMI SÚŤAŽAMI a ukážkami techniky. Na začiatku dostaneš 

HRACIU KARTU, LETÁK, CUPCAKES na posilnenie, ZLATÚ STUDŇU na osvieženie. 

    DETSKÝCH UMELCOV A HOSTÍ
ABSOLVENTI KURZU HIP-HOPU (Moonlight camp), Cirkus kus, Hafla, Kids street, Margarétky 

z MŠ Lietavská, show program Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a ďalší kamaráti

MODERUJÚ ABSOLVENTI KURZU HERECTVA (Moonlight Camp). 

Čaká na Vás množstvo      (WORKSHOPY, SKÁKACIE 

HRADY, MERANIE ZRAKU, ČITATEĽSKÝ KÚTIK, FOTENIE V KOSTÝMOCH, KRESLENIE NA 

CHODNÍK, veľa, veľa DARČEKO ...). Na ZÁVER budú všetci účastníci zaradení do žrebovania  

o ATRAKTÍVNE CENY (VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT V KÚPEĽOCH 

PIEŠŤANY s polpenziou a procedúrami S AUTOM ŠKODA AJ S PLNOU NÁDRŽOU, LET 

BALÓNOM, 10-DŇOVÝ POBYT PRE DIEŤA V LETNOM TÁBORE VO VYSOKÝCH 

TATRÁCH s kurzom prvej pomoci, herectva, a hip-hopu + iné zaujímavé ceny) 

ABSOLVENTI KURZU PRVEJ POMOCI (Moonlight camp) SPOLU S PROFESIONÁLMI PREDVEDÚ

Do akcie je zapojená aj ZÁCHRANÁRSKA HELIKOPTÉRA
SIMULOVANÚ ZÁCHRANNÚ AKCIU

VYSTÚPENIA

®

TRADIČNE KVALITNÉ MÄSOVÉ VÝROBKY OD MIRAN-A!

Bravčové karé .........................4,69 €
Bravčové stehno .....................4,59 €
Kuracie prsia ...........................4,99 €
Kuracia zadná štvrť ................ 2,10 €
Údené stehno ..........................4,99 €
Údená krkovička .....................4,99 €
Údené rebro .............................3,99 €
Oravská slanina ......................3,99 €
Bravčová šunka ......................5,30 €
Debrecínska pečienka ......... 4,99 €

Šunková saláma .....................3,65 €
Vinohradnícky nárez .............3,30 €
Domáca klobása .....................3,30 €
Bravčová klobása ...................4,90 €
Sedliacka klobása ..................5,60 €
Lahôdkové párky ....................3,99 €
Pikantné párky .......................3,99 €
Gril-klobása Primátor ............5,99 €
Gril-klobása so syrom ...........5,99 €
Špekáčky .................................3,79 €
Obyčajné párky .......................3,79 €

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

AKCIA
Bravčová masť 500 g 0,99 € – pri kúpe 2 ks + 1 ks ZADARMO
PONÚKAME TEĽACIE MÄSO A HOVÄDZIE MÄSO Z MLADÝCH BÝKOV
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  Utorok 27. 5. 2014, 10.00 – 12.00 h., ZŠ Turnianska 

„Teším sa na vás,“ starosta Vladimír Bajan 

Organizátori:                                     Garant:        Partneri: 

                                     

Š P O R T / I N Z E R C I A

na pretekoch, ale aspoň som 
mal možnosť porozprávať sa 
s fanúšikmi. Teší ma, že v pelo-
tóne bolo množstvo detí, takže 
o cyklistiku asi nemusíme mať 
obavy. Som rád, že sa niečo po-
dobné podarilo zorganizovať,“ 
povedal žilinský rodák Peter 
Sagan.

Slovenský cyklista povedal, 
že bude rád, ak jeho prítomnosť 
na podujatí bude motiváciou aj 
pre malé deti. ,,Aj keď sa sám 
nepovažujem za vzor, možno 
práve to, že budú v mojej blíz-
kosti, bude pre ne impulzom, 

Dvadsaťštyriročný jazdec 
tímu Cannondale Pro 

Cycling absolvoval s pelotó-
nom trinásťkilometrový okruh 
ulicami Petržalky so štartom 
a cieľom pri nákupnom centre 
Aupark v Sade Janka Kráľa. Sa-
gan jazdil v pokojnom tempe 
v pelotóne, debatoval s fanúšik-
mi a predviedol im aj svoju po-
vestnú jazdu na zadnom kolese 
bicykla.

,,Akcia ma podobne ako 
vlani milo prekvapila. Bola 
tradične dobre zorganizovaná. 
Išli sme trocha pomalšie ako 

Hoci je náš najlepší cyklista už na svojich obľúbených pretekoch 
Okolo Kalifornie, v nás stále rezonuje atmosféra poslednej 
aprílovej soboty, kedy sme si mohli zabicyklovať s Petrom Saga-
nom. K tomuto nevšednému zážitku sa vraciame aj v tomto čísle.  

dotknúť sa ho, dostať od neho 
podpiskartu, prípadne sa od-
fotiť, to bol pre každého top 
zážitok. 

V pelotóne po petržalských 
uliciach nechýbal ani starosta 
Vladimír Bajan odetý v zele-
nom tričku, ktorý vraj nevyne-
chá žiadne Saganove preteky. 
,,Šport je odjakživa neodmysli-
teľnou súčasťou môjho života a 
odkedy vyletelo do éteru meno 
žilinského rýchlika, odvtedy 
som jeho veľkým priaznivcom. 
Pochopiteľne, že som si nemo-
hol nechať ujsť príležitosť stret-
núť sa s Petrom, prehodiť s ním 
zopár slov a potom odštartovať 
celý pelotón,“ vyslovil sa staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan, 

ktorý bol príjemne prekvapený 
veľkou účasťou rodín s deťmi. 

,,Výborná myšlienka organi-
zátorov! Bodaj by podobných 
akcií pribúdalo v Petržalke, 
ale aj v iných mestách, čoraz 
viac. Naša mladá generácia 
potrebuje veľké vzory, ktoré 
by ju pritiahli k aktívnemu 
športovaniu. Dnes nie je prob-
lémom stretnúť na bicykli 
malého chlapca, ktorý šantí 
a napodobňuje jazdu Saga-
na na zadnom kolese. Verím, 
že aj spomínaná akcia zvýši 
záujem viacerých deťúreniec 
o šport,“ dodal starosta Vladi-
mír Bajan.

Jozef Korbel
foto: autor

aby si zo športov vybrali práve 
cyklistiku,“ dodal Peter Sagan. 

Držiteľ zeleného trička z mi-
nuloročnej Tour de France pri-
znal, že jeho idolmi, s ktorými 
si chcel ako dieťa zajazdiť, boli 
Američan Lance Armstrong 
a nemecký šprintér Jan Ull-
rich. Akcia ,,Zabicyklujte si 
s Petrom Saganom“ pritiahla 
do Petržalky stovky fanúšikov, 
ktorí sa pobavili, ba aj schu-
ti zasmiali… Trebárs najviac 
vtedy, keď im hlavná hviezda 
podujatia zatancovala na pódiu 
na skladbu Happy od Pharrel-
la Williamsa. Avšak na záver 
prišiel najväčší ošial pre priaz-
nivcov: autogramiáda. Byť totiž 
v tesnej blízkosti Petra Sagana, 

Petrovi Saganovi držíme palce!
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Pramene: Zuzana Sternová a kol.: Obnova bytových domov - hromadná bytová výstavba do roku 1970 a po roku 1970

PETRŽALSKÉ NOVINY

Paneláková abeceda 
panel - stavebný železobetónový konštrukčný dielec (nos-
ný, výplňový) doskového tvaru , z ktorého sa montujú stav-
by alebo ich časti. Vyrába sa obvykle už s povrchovou úpra-
vou, izoláciou, osadenými oknami a balkónovými dverami, 
zárubňami a pod.
panelový dom - budova na bývanie pozostávajúca zo 
štyroch a viacerých bytov prístupných zo spoločného do-
mového komunikačného priestoru, so spoločným hlavným 
vstupom z verejnej komunikácie (cesta, chodník, terasa a i). 
panelová výstavba - výstavba budov z nosných a obvo-
dových panelov v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia považovaná za najprogresívnejšiu metó-
du výstavby v pozemnom staviteľstve. Využívala sa pri reali-
zácii domov alebo celých mestských častí a sídlisk. 
paneláky a Európa - panel nie je výmyslom komunistov, 
ani sa z neho nestavajú „králikárne“, ako sa verejnosti ešte 
donedávna ideologicky podsúvalo. Skôr, než sa začala pa-
nelová výstavba v Československu, rovnakými technológia-
mi sa stavali bytové domy v Holandsku (už po I. sv. vojne), 
Dánsku, vo Francúzsku (prvý blok panelákov v Paríži v r. 
1939), Fínsku, v NSR a i. Preto mnohé technológie používa-
né pri panelovej výstavbe u nás mali značku zahraničného 
výrobcu. 
paneláky a Slovensko - z celkového počtu 877-tisíc bytov v 
bytových domoch (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011) 
je cca 600-tisíc bytov postavených panelovou technológiou. 
Najviac panelákov sa postavilo v rokoch 1970 - 1990. 
paneláky a Petržalka - pravý breh Dunaja je najväčším 
stredoeurópskym sídliskom na Slovensku s najväčším poč-
tom bytov v panelákoch - vyše 40-tisíc. Prvý panelák bol 
skolaudovaný na Romanovej ulici v auguste 1977. 
paneláky a systémové poruchy - poruchy, ktoré nezaprí-
činili užívatelia bytov zanedbaním údržby a opráv, ale majú 
pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, 
nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodr-
žaní navrhnutého postupu realizácie. V r. 2004 sa konštato-
valo, že systémové poruchy sa nachádzajú v panelákoch s 
takmer 500-tisíc bytmi. Z 12-tich vybraných systémových 
porúch je v 9-tich odporúčaným riešením dodatočné za-
tepľovanie.
paneláky a zatepľovanie - odborný odhad znie: na Slo-
vensku je doteraz zateplených asi 30 % bytových domov. 
Dodatočnou tepelnou ochranou a výmenou stavebných 
konštrukcií sa ušetrí 30 - 40 % tepelnej energie. 

Paneláky a životnosť
základná - 77 rokov (pri výmene opotrebovaných konštruk-
 cií a technického zariadenia budov, pravidelná  
 údržba a opravy) 
znížená - 65 rokov (ak sa neuskutočňuje pravidelná 
 obnova a údržba) 
zvýšená - až 120 rokov (ak sa 2 až 3-krát uskutoční 
 komplexná obnova domu) 

Čo a ako dlho vydrží
Životnosť materiálov, stavebných konštrukcií a technických 
zariadení budov (pri predpokladanej údržbe): 
hydroizolačná krytina  20 rokov
okná 40 rokov
rozvody vody, plynu 30 - 40 rokov
rozvody kúrenia 40 rokov
podlahy keramické a drevené 30 - 40 rokov
elektroinštalácie 30 - 50 rokov
výťahy 25 - 40 rokov

Paneláky naše - čo s vami? 

Bolo to ešte obdobie váhavos-
ti, či s panelákom niečo robiť 

- obnoviť alebo neobnoviť, zatep-
liť či nezatepliť. Veď uplynulo iba 
5-7 rokov od významnej zmeny, 
keď sa užívatelia obecných, druž-
stevných a podnikových bytov 
kúpou za symbolickú cenu stali 
ich vlastníkmi (sčítanie obyvateľ-
stva z roku 2011 uvádza, že Pe-
tržalka má na Slovensku počtom 
i percentuálne najviac vlastných 
bytov - súkromné vlastníctvo - v 
bytových domoch: 39 200 bytov, 
t.j. 86,6 percent). Nie každý si 
vtedy uvedomil, že byt je aj celý 
dom, že individuálne vlastníctvo 
ide ruka v ruke so spoluvlastníc-
tvom, podielom každého vlast-
níka na streche, múroch, výťa-
hoch, kočikárňach, vchodových 
dverách, ba i tých kľučkách na 
nich. Že o to spoločné sa treba 
starať - už všetci a za svoje, zod-
povedať tiež všetci a pritom kaž-
dý jednotlivo. Že panelák je dom 
na bývanie ľudí, a nie králikov, a 
či sa to niekomu ideologicky páči 
či nie, je a bude pre všetkých die-
lom - kolektívnym. Lebo existuje 
niečo, čomu sa hovorí - spoločné 
bývanie. V ňom si nik nevyberá 
suseda, susedov. (Panelák nie je 
statický, je v pohybe, jedni od-
chádzajú, druhí prichádzajú.) 

Ani jeho či ich správanie, posto-
je, podporu spoločných vecí pre 
dom alebo ich odmietanie. Nie 
náhodou sme písali pred me-
siacom o zachladení panelákov. 
Lebo sú medzi nami i takí, ktorí 
slovami a skutkami nezatepľujú 
ani dom ani vzťahy medzi ľuďmi. 
A na dome to vidieť. 

Pred desiatimi rokmi sa ne-
začala obnova panelákov ani na 
Slovensku, ani v Petržalke. Za-
čala sa skôr o jedno desaťročie. 
Nie však takým tempom, ani 
rozsahom. V Petržalke bolo v 
roku 2004 obnovených vari dve-
tri desiatky bytových domov, po 
desiatich rokoch sú to už stovky. 
Petržalka výrazne mení svoju 
tvár. Je krajšia, príjemnejšia i 
funkčnejšia. Bez štatistiky, odha-
dom, otvorenými očami: možno 

polovica petržalských panelákov 
(podľa jedného prameňa je v Pe-
tržalke 601 panelákov, panelák 
však môže byť jedným staveb-
ným objektom s viacerými byto-
vými domami) má novú fasádu. 
Sú zateplené, opravené, i keď nie 
všetky aj komplexne obnovené. 
Petržalské noviny boli pri tom. 
Vysvetľovali, radili, pomáhali. 
Na schôdzi vlastníkov z nich 
citovali, neraz k nevôli niekto-
rých správcov, dodávateľov. Nie 
každému štimovalo, že ľudia boli 
informovanejší. 

Čaká nás ešte druhá polovica 
Petržalky. Ak sa niekto domnie-
va, že bude jednoduchšie, skôr 
opak je pravdou. Takže - už nie 
začíname, ale pokračujeme... 

Rudolf Gallo
foto: autor

Na jeseň to bude 10 rokov, čo sa v klube Cik-Cak uskutočnila beseda 
na tému z titulku: Paneláky naše - čo s vami? Sála síce nepraskala vo 
švíkoch, ale ani nezívala prázdnotou. Tak akurát. 
S Petržalčanmi diskutovali tí najpovolanejší od stavieb a energetiky: 
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., výkonná riaditeľka výskumno-vý-
vojového ústavu pozemných stavieb VÚPS-NOVA a Ing. Dušan 
Kosík, obchodný námestník riaditeľa firmy C-TERM (vtedajší 
centrálny výrobca a dodávateľ tepla v Petržalke). 

Na jeseň to bude 10 rokov, čo sa v klube Cik-Cak uskutočnila beseda 

paneláky a Európa
ani sa z neho nestavajú „králikárne“, ako sa verejnosti ešte 
donedávna ideologicky podsúvalo. Skôr, než sa začala pa-
nelová výstavba v Československu, rovnakými technológia-
mi sa stavali bytové domy v Holandsku (už po I. sv. vojne), 
Dánsku, vo Francúzsku (prvý blok panelákov v Paríži v r. Na jeseň to bude 10 rokov, čo sa v klube Cik-Cak uskutočnila beseda 

na tému z titulku: Paneláky naše - čo s vami? Sála síce nepraskala vo 
Na jeseň to bude 10 rokov, čo sa v klube Cik-Cak uskutočnila beseda 

1
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
výber podujatí - máj 2o14

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

CC 
CENTRUM

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

4.12. | 19:00 | 7 €
STRETNUTIE U POLENA
repríza premiérovaného programu folklórneho 
súboru POLENO

7.12. | 18:00  | 5 €
VIANOCE DEŤOM
vystúpenie detských folklórnych  súborov HÁJENKA, 
JARABINKA a KOBYLKA

10.12. | 19:00 | 10 €/6 € študenti        

OOOPS WORKSHOP!
divadelné predstavenie okorenené skvelou 
pôvodnou hudbou výborných hudobníkov,
účinkujú: Svaťo Malachovský, René Štúr

13.12. | 19:00 | 8 €                                 

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE 
VIANOCE S EKONÓMOM 
vystúpenie folklórneho súboru EKONÓM a ľudovej 
hudby
Na záver programu vás pozývame na kapustnicu 
a čašu vína
S podporou Ministerstva kultúry SR

15.12. | 10:00 | 2 € 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
ZLATÁ PRIADKA 
detské bábkové predstavenie v podaní 
Divadla Žihadlo
po predstavení možnosť tvorby leporela na danú 
rozprávku
S podporou Ministerstva kultúry SR 

17.12. | 19:00 | 17 €/19 € *                     

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA
hosť: The simple Lounge Quartet 

20.12. | 19:00 | 10 €                               

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Šumiac
účinkujú: folklórna skupina Šumiačan a ľudová 
hudba Mladosť
Na záver programu bude spoločenské posedenie pri 
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja

12.12. | 19:00 | 7 €/9 €*                         

PET JAZZ 2013
13. ročník petržalského jazzového festivalu
účinkujú:
ASGUESTS REUNION 
Miro Herák/SK/NL/ , Michal Vaňouček(SK/NL/
Rafael Morales (Esp./ Peter Solárik /SK/
ZIMNÍ KÚZELNÍCI 
Sisa Michaledisová, Peter Prieložník,
Pavol Bereza, Boris Lenko,
Milo Suchomel, Anton Jaro,
Štefan Bugala, Stanislav Palúch,
Július Šoška, Martin Ťažký
SUCHOMEL AND SRAMEK QUARTET 
S podporou Ministerstva kultúry SR

1.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou PROVA

4.12. | 19:30 | 4 €                                   

MAMA ELEKTROLUX Z117
repríza úspešnej komédie v podaní divadla ATRAPA

7.12. | 14:00 – 23:00 | 4 €/5 €*
HUDBA DUCHA
festival duchovnej hudby

8.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou EXE LIVE

 

11.12. | 9:30 | 3 € deti/dospelí zdarma
BUBNOVAČKA PRE DETI A RODIČOV
spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní 
na rôzne rytmické nástroje

12.12. | 15:00 | 1 €
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov pod vedením 
V. Sádovskej

12.12. | 19:00 | 2 €                                 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
V pralesoch Malajzie a Singapuru
prednáška cestovateľa a entomológa Ondreja Šaušu 
spojená s premietaním fotografi í

13.12. | 19:00 | 3 € 
MUSIC CLUB
ROCKLINA �hard rock�

15.12. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou ROLAND LIVE

22.12. | 15:00 | 3 €        
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou DIADÉM

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

5.12. | 10:00 | 2 €/ osoba
ČAKÁME NA MIKULÁŠA                         
veselé mikulášske dopoludnie spojené s výtvarnými 
dielničkami a prekvapením pre všetky dobré detičky 
nahlasovanie vopred :0903 398 545, 0917 711 090

8.12. | 18:00 | 2 €/3 € *
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
Vianočný koncert /účinkuje : Komorný zbor Konzer-
vatória v Bratislave pod vedením umeleckej vedúcej 
a dirigentky Mgr. art. Ivety Weis-Viskupovej   

VÝSTAVY
2. - 6. 12. | vstup voľný
PETRŽALSKÉ REFLEXIE - salón kreativity mladých
výstava najlepších prác , vernisáž výstavy 1.12.o 16:00 
S podporou Ministerstva kultúry SR

12. 12. - 17.1.2014 | vstup voľný
11.12.13
vystavujú : Vojtech Kolenčík, Blažej Mikuš, František 
Zajac a Alexander Švarc, vernisáž výstavy 11.12. o 18:00

PROGRAMY PRE DETI
3.,10.,17.12. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

4.12. | 10:00 | 1 € (osoba + materiál)
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky 
téma:  VOLÁNKOVÉ ŠÁLY                                                                     
vyrábame elegantné šály z textilnej priadze  
lektorka: Jozefína Jajcayová

11.,18.12. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

12.,19. 12. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

13.12. | 10:00 | 10 € (matka + dieťa)   
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre mamičky 
téma:  VÔŇA VIANOC
rýchlokurz profesionálneho zdobenia vianočných 
medovníčkov, chutné výtvory si odnesiete domov   
lektorka: Ing. Slavomíra Habardová                                                                  
nahlasovanie a informácie o podujatí: 
0903 398 545, 0917 711 090 (materiál je v cene) 

1.12.-2.12. | 20:02 | 2 €/3 €**
ŽIVOT ADÉLE
r. A. Kechiche, Francúzsko/Belgicko/Španielsko, 
2013, 179 min.

3.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
AKO NIKDY
r. Z. Tyc, ČR/SR, 2013, 93 min.

8.12.-9.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE?
r. S. Robelin, Francúzsko/Nemecko, 2011, 96 min.

11.12. | 20:32 | 2 €/3 € **
ZAMATOVÍ TERORISTI
r. P. Kerekes/I. Ostrochovský/P. Pekarčík, SR, 2013, 
87 min.

15.12.-16.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
PENA DNÍ
r. M. Gondry, Francúzsko, 2013, 125 min.

22.12. | 20:02 | 2 €/3 € **
VEĽKÁ NÁDHERA
r. P. Sorrentino, Taliansko/Francúzsko, 2013, 142 min. 

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

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

Vstupenky na uvedené podujatia sú v predaji v pokladniach KZP a v sieti ticketportal                      * predpredaj / v deň podujatia 

DK ZRKADLOVÝ HÁJ, Rovniankova 3

23.05. | 19:00 | 8 € / 10 € *
EKONÓM
reprezentačný program folklórneho súboru
Na záver programu malé občerstvenie
Realizované s podporou Nadácie Vladimíra  Bajana 
a rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka

DK LÚKY, Vígľašská 1

28.05. | 19:00 | 2 €
CESTOVATEĽSKÝ KLUB – KAMBODŽA 
– život, hudba, komunita
Prezentácia fotografií s prednáškou Tona Gútha 
a Pauly Pelíč spojená s mini-hudobným workshopom

31.05. | 18:00 | 4 € / 6 € *
HUDBA SVETA
Festival svetovej hudby...
JIMMY SITAR 
BARDIA SHEIKHOLESLAMI SETAR (IRAN) 
EL MORO 
FOOLPROOF RIDDIMS 
MAOK&ENIESA

30.05. | 19:00 | 10 €
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Trenčianske Stankovce
účinkujú: FS Rozvadžan
Na záver programu bude spoločenské posede-
nie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi 
špecialitami.
Realizované s podporou Nadácie Vladimíra Bajana,
Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja
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tu HELPS (Domáca starost-
livosť o starých a ohrozených 
ľudí a stratégia lokálnych part-
nerstiev v strednej Európe). 
Za ukážkové zvládnutie novej 
povinnosti, s ktorou sa mu-
seli vysporiadať obce a mestá, 
pochválilo ministerstvo hos-
podárstva petržalských úrad-
níkov, ktorí pre jednoduchšie 

vybavenie novej povinnosti 
iniciatívne vytvorili potrebné 
tlačivá. V novembri minulé-
ho roka získala miestna samo-
správa ocenenie v súťaži Zlatý 
erb, kedy v kategórii „Najlepšia 
stránka miest a mestských čas-
tí“ skončila na treťom mieste. 

(tod)
foto: (tod)

kvalitnejšiemu životu. Or-
ganizácia vznikla v máji ro-
ku 2003 a odvtedy poskytu-
je služby, ktorými prispieva k 
jednoduchšej integrácii ľudí s 
mentálnym znevýhodnením a 
celkovú problematiku starost-
livosti o klientov smeruje k ich 
zaradeniu do bežného života. 
V minulosti pomohol petržal-
ský starosta Vladimír Bajan so 
získaním väčších a vhodnej-
ších priestorov pre zariadenie 
na Osuského ulici, v ktorých 
Lepší svet pôsobí už 11 rokov.   

Petržalka od začiatku ro-
ka získala už viacero ocenení 

Pri preberaní ocenenia Bajan 
vyjadril  obdiv nad prácou 

ľudí, ktorí sa dokážu postarať 
o tých, ktorí pomoc potrebu-
jú. „Lepší svet svojimi služba-
mi garantuje rodinám klientov 
práve to, čo si pre nich sami že-
lajú. Som rád, že ľudia, ktorí 
dokážu myslieť na ostatných  
a pomáhať tým, ktorí to najviac 
potrebujú, sú aj u nás v Petr-
žalke. Verím, že aj v budúcnos-
ti bude ešte veľa príležitostí pre 
pomoc, a že pomáhajúcich bu-
de čo najviac,“ dodal Bajan. 

Lepší svet pomáha ľuďom 
s mentálnym postihnutím ku 

Najlepšie spolupracujúca osobnosť 
politického života za rok 2013 – takéto 
ocenenie si Vladimír Bajan prevzal z rúk 
riaditeľa pracovno-socializačného centra 
Lepší svet Dušana Mikulca počas ich bene-
fičného plesu. 

a pozitívnych ohodnotení. V 
marci 2014 sa umiestnila na 
treťom mieste za kvalitnú ko-
munikáciu s obyvateľmi pro-
stredníctvom portálu Odkaz 
pre starostu. Prácu petržal-
skej samosprávy v oblasti po-
skytovania sociálnych služieb 
seniorom pozitívne ohodno-
tila pracovná skupina projek-

Ocenenie z najmilších – 
z Lepšieho sveta 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Preão ste sa rozhodli kandidovaÈ do
Europarlamentu?
Sedíme v národnej rade, predkladáme
dobré zákony, ale z opozície za radom
nám niã neprechádza. Mojím cieºom v
Bruseli je rie‰enie t˘ch domácich 
otázok, ktoré sa nám za desaÈ rokov
ãlenstva v EU nepodarilo dostaÈ na 
civilizovanú úroveÀ.

Hovoríte o tom, aby silní ochraÀovali
slab‰ích…
Chcem, aby sa ºudia z „nov˘ch“ ãlensk˘ch
krajín necítili druhorad˘mi obãanmi 
Európy. Po integ rácii a vytvorení
spoloãného trhu, pozatváraní na‰ich
tovární, zru‰ení pracovn˘ch miest v poºno-
hospodárstve je nevyhnutné zaviesÈ
spoloãnú európsku sociálnu politiku, ktorá
bude motivaãná ale aj  spravodlivá. 

Preão je treba ochraÀovaÈ práva
na‰ich obãanov z Bruselu?
Lebo v niektor˘ch veciach sa zjavne 
nedoãkáme zmeny bez vonkaj‰ieho 
nátlaku z EU. Ak chceme dôveryhodnú
a fungujúcu justíciu a ochranu proti
diskriminácii, ako to je v západoeu -
rópskych krajinách normálne, bude
treba  vytvoriÈ záväzné európske ‰tan-
dardy najmä v oblasti spravodlivosti,
justície, sociálnej politiky ale aj 
v ochrane men‰ín.

Ako to chcete dosiahnuÈ?
Dobre poznám, ako Brusel funguje.
Som ãlenom V˘borov NR SR  pre eu-
rópske záleÏitosti a pre sociálne veci,
dva roky som pôsobil v Bruseli ako ãlen
Rady mi-nistrov. Moja úloha je preto
jasná: to ão uÏ pre stovky miliónov Zá-
padoeurópanov je prirodzené, vyskú -
‰ané a fungujúce, zaviesÈ ako povinn˘
‰tandard vo v‰etk˘ch ãlensk˘ch kraji -
nách, a tak aj u nás. 

Rozhovor s kandidátom do eurovolieb za Most-Híd, poslancom NR SR 
a b˘val˘m ministrom Ïivotného prostredia

József Nagy: Spravodlivú Európu 
“Chcel by som vidieÈ na Slovensku usmievavé tváre”

József Nagy, 46 rokov, Ïenat˘, 4 deti 
ManÏelka Petra Nagyová-DÏerengováje úspe‰ná spisovateºka.

- Ekonóm a manaÏér, do politiky
vstúpil v roku 2010 a do 2012 bol mi-
nistrom Ïivotného prostredia SR. Pre-
sadil zákon na likvidáciu star˘ch
environmentálnych záÈaÏí a pomoc v
protipovodÀov˘ch opatreniach z Euro-
fondov. 

- Momentálne je poslancom NR SR
za stranu Most-Híd a venuje sa zru‰e-
niu diskriminácie starodôchodcov a v
mladom veku ovdovel˘ch. Chce za-
kázaÈ zdaÀovanie dôchodkov a
spoplatÀovanie ne moc niãn˘ch
parkovísk. Presadil obmedzenie vy-
berania poplatkov za prednostné vy‰e-
trenie u lekára. 

- Ako poslanec Trnavskej Ïupy pre-
sadzuje spravodlivé a transparentné
rozdeºovanie zdrojov, zachovanie pot -

reb n˘ch nemocniãn˘ch kapacít a zákaz
tranzitu kamiónov cez obce. 

- Je ãlenom Rady Európy, kde je
spoluautorom schvá leného odporúãania
v oblasti práv tradiãn˘ch národnostn˘ch
men‰ín, ktoré by malo tvoriÈ základ pre
Európsku men‰inovú smernicu.
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Postavenie vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov (ďa-

lej len „vlastníci“), ich vzájomný 
vzťah v bytovom dome, ako aj 
vzťah so správcom, je daný zá-
konom č. 182/1993 Z. z. – zákon  
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov v platnom znení  
a zmluvou o výkone správy/ 
zmluvou o spoločenstve. Vlast-
níctvo nemožno zneužiť na ujmu 

práv iných alebo využívať v roz-
pore so všeobecnými záujmami 
chránenými zákonom. I keď sa na 
to zabúda, je potrebné si uvedo-
miť, že vlastníctvo bytu nie je ne-
ohraničené, ale vyplývajú z neho 
aj určité povinnosti voči ostatným 
vlastníkom v bytovom dome. 

Vlastník nesmie nad mieru pri-
meranú pomerom obťažovať su-
sedov, okrem iného ani hlukom, 

Hluční susedia obťažujú 
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

pod ktorý patrí neprimeranos-
ťou k zákonom stanovenému 
nočnému pokoju aj hlučná 
vrava. Každý prípad však treba 
hodnotiť individuálne. Všeobec-
nú ochranu aj pred zásahmi 
hlukom do pokojného života 
upravuje Občiansky zákonník v 
ustanovení § 127 ods. 1, pričom 
vyžaduje určitú intenzitu kona-
nia a to, ako už bolo povedané, 

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

Problém sa týka mojich susedov, ktorí sa správajú mimo-
riadne hlučne, a to v denných aj nočných hodinách. Trikrát 
som ich upozornil na hlučné správanie, trikrát ma vytopili, 
čo mám aj zdokumentované, raz zasahovali policajti a tri-
krát  konal správca. Pri poslednom predvolaní majiteľa bytu 
som požiadal správcu, aby som mohol byť prítomný, majiteľ 
bytu  napriek tomu, že účasť prisľúbil, sa nedostavil. Pri dru-
hom predvolaní tvrdil, že v byte dlhodobo nikto nebýva, a 
preto to ja vnímam tak citlivo. To však nie je pravda, v byte 
dlhodobo bývali dve osoby. Prosím vás o radu, aké možnos-
ti mám na riešenie tohto problému.
  P. Č., Budatínska 

nad mieru primeranú pomerom. 
Ak sa v dome vyskytnú prob-
lémy, medzi podstatné prvky 
obojstrannej spokojnosti vlastní-
kov patrí účinná komunikácia so 
správcom, ktorá môže mnohé 
nedostatky v komunikácii užíva-
teľov bytov riešiť. Pokúste sa so 
susedom hľadať a nájsť riešenie. 
Ak na dialóg nebude prístupný, 
alebo poruší daný prísľub, pri naj-
bližšom rušení nočného pokoja, 
či nadmieru hlučného konania 
počas dňa, požiadajte o pomoc 
mestskú políciu prostredníctvom 
operačného strediska na telefón-
nom čísle 6252 5331, prípadne 
volajte tiesňovú linku 159. Pri 
preverovaní a riešení sťažností  
v bytových domoch má mestská 
polícia väčšie kompetencie ako 
pracovníci miestneho úradu a je 
operatívnejšia. Ak sa protiprávne 
konanie suseda bude opakovať, 
oslovte osobne alebo písomne 
miestny úrad, ktorý má v zmys-
le zákona o obecnom zriadení 

S manželom sme sa rozviedli pred vyše dvomi rokmi. Na osemročné dieťa mi mal me-
sačne dávať 90 eur. Zo začiatku platil tak, ako rozhodol pri rozvode súd, po krátkom 
čase prestal pravidelne platiť a často sa stáva, že mi na dieťa dáva menej. Opakovane 
mi vraví, že alimenty pošle vždy vtedy, keď bude mať peniaze. Od tohtoročného januára 
mi spolu poslal len 165 eur, stále sľubuje, že raz všetko zaplatí. So synom sa stretáva 
málokedy, občas mu pošle esemesku a občas prinesie darček, o ktorom hovorí, že je 
to za dlžné výživné. Ako si mám pomôcť, čo mám urobiť, aby som ho prinútila platiť na 
vlastného syna?                                                                          H.V. (zoznam.sk)

Keď otec dieťaťa špekuluje  

Rodičia sú povinní starať sa 
o svoje deti, pokiaľ nie sú 

schopné sa živiť samé. Na takéto 
konštatovanie nie je potrebný 
žiadny paragraf, postačujúci by 
mal byť ich zodpovedný prístup 
k svojim deťom. Po rozvode však 
mnohí, najmä otcovia, zabúdajú, 
že medzi ich primárne ľudské aj 

zákonné povinnosti patrí dbať o 
svoje deti aj vtedy, ak zo spoloč-
nej domácnosti odišli.    

Rodič sa plnenia vyživovacej 
povinnosti nemôže zbaviť, prí-
padne ju svojvoľne modifiko-
vať alebo obmedziť dohodou  
s druhým rodičom, ktorému bolo 
maloleté dieťa zverené na čas 

po rozvode do výchovy. Darče-
ky, ošatenie či iná forma plnení 
(napríklad finančný príspevok na 
školský výlet, dovolenku, lekára, 
vreckové, atď.) nie sú alternatívou 
a nekompenzujú súdom určené 
plnenie vyživovacej povinnosti. 
Ak bývalý manžel dobrovoľne ne-
plní, čo mu ukladá vykonateľné 

rozhodnutie vo veci výživného 
na vášho maloletého syna, môže-
te podať návrh na exekúciu podľa 
zákona o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný po-
riadok). Z návrhu musí byť zjavné, 
ktorému exekútorovi je určený, 
kto ho robí, ktorej veci sa týka, 
čo sleduje, musí byť podpísaný a 
datovaný. 

Okrem toho návrh musí 
obsahovať aj označenie účast-
níkov, ich bydlisko, zamestná-
vateľa, zástupcu a vymedzenie 
vymáhaného nároku, prípadne 
označenie dôkazov, ktorých sa 
dovoláva. K návrhu je potrebné 
pripojiť rovnopis súdneho roz-
hodnutia opatrený potvrdením 
o jeho vykonateľnosti - exekuč-

ný titul, ktorým je vykonateľné 
rozhodnutie súdu. Bližšie infor-
mácie vo veci a pomoc vám po-
skytne každý exekútorsky úrad. 
Z obsahu vášho dopytu vyplý-
va, že konanie bývalého man-
žela napĺňa skutkovú podstatu 
prečinu zanedbania povinnej 
výživy podľa ustanovenia § 207 
trestného zákona.

Trestné oznámenie pre po-
dozrenie zo spáchania prečinu 
zanedbania povinnej výživy 
je možné podať v prípade, ak 
povinná osoba neplní vyživo-
vaciu povinnosť najmenej tri 
mesiace v období dvoch rokov. 
V tejto veci odporúčam využiť 
služby ktorejkoľvek advokátskej 
kancelárie.

Pre lepšiu tepelnú pohodu  
v bytoch a krajší dom sa v 

spoločenstvách dokážu diať 
priam zázraky. Po dohadovaní 
sa na schôdzach či zhromažde-
niach vlastníkov o kolorovanej 
budúcnosti fasády, nekonečných 
diskusiách o tom, či dať prednosť 

jednokrídlovým, dvojkrídlo-
vým, plastovým, hliníkovým 
alebo železným vchodovým 
dverám so zamykaním DEK sys-
témom alebo klasickému kľúču 
a o iných veciach spojených 
so stavbou, prichádza finále. 
Radosť pozrieť na vynovený a 

zateplený bytový dom. Pravda, 
ak nie je pomaľovaný ako Vin-
netou s celou svojou družinou 
na bojovom chodníku. Po sym-
bolickej glajche však tvorivá 
angažovanosť majiteľov bytov 
vyprcháva ako ohnivá voda 
spomínanej partie a život sa 
vracia do zabehaných koľají so 
všetkým, čo k tomu patrí. Domu 
opäť kraľuje nevšímavosť jeho 
vlastníkov o veci spoločné, kom-
fort jedného už opäť hyzdí krá-

su domu patriaceho všetkým. 
Mimochodom – uhádnete, čo 
má  spoločné snímka domu v 
pôvodnom stave s domom za-
tepleným?                               

(zákon č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov) právomoc 
riešiť priestupky proti občian-
skemu spolunažívaniu. Starosta 
mestskej časti ako správny orgán 
príslušný na konanie, môže riešiť 
sťažnosť vlastníkov bytov pred-
bežným rozhodnutím, ktorým 
zakazuje príslušnému užívateľovi 
bytu zasahovať do pokojného 
stavu obyvateľov predmetného 
domu. Ak by opatrenia obce boli 
neúčinné, máte možnosť domá-
hať sa ochrany vašich oprávne-
ných záujmov na súde, vo vašom 
prípade na Okresnom súde Brati-
slava V. 

Predpokladám, že nevhodné 
správanie sa susedov nesúvisí s 
vytopením vášho bytu a prob-
lém uvádzate len na dokreslenie 
vzájomných vzťahov v bytovom 
dome. Využívanie bytu suseda je 
vecou majiteľa a správcu, ktorý 
na základe nahláseného počtu 
užívateľov bytu určuje mesačné 
zálohové platby. 

Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov

Pod jednou strechou
Nový dom – staré zvyky



V Bratislavskom kraji za prvé tri 
mesiace roka 2014 zaznamenali 
policajné štatistiky 12 prípadov 
trestného činu Týranie blízkej osoby 
a zverenej osoby (SR 88), na základe 
ktorých bolo vyšetrovaných sedem 
osôb (objasnenosť 42 %). Tak vraví, 
okrem iného, paragraf 208 trest-
ného zákona v súvislosti s týraním 
blízkej osoby a zverenej osoby: 
Kto týra blízku osobu alebo osobu, 
ktorá je v jeho starostlivosti alebo 
výchove, spôsobujúc jej fyzické 
utrpenie alebo psychické utrpenie 
bitím, kopaním, údermi, spôsobe-
ním rán a popálenín rôzneho druhu, 
vyhrážaním, vyvolávaním strachu 
alebo stresu, násilnou izoláciou, 
bezdôvodným odopieraním stra-
vy, oddychu alebo spánku alebo 
odopieraním nevyhnutnej osobnej 
starostlivosti, ošatenia, hygieny, 
zdravotnej starostlivosti, potrestá sa 
odňatím slobody na tri roky až osem 
rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou 
použitie vyššej trestnej sadzby – na 
sedem rokov až dvadsaťpäť rokov 
alebo trestom odňatia slobody na 
doživotie - je závažnejší spôsob ko-
nania, osobitný motív, ťažká ujma 
na zdraví viacerým osobám alebo 
smrť viacerých osôb a.i.).
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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 Dunajská Streda príkaz na do-
danie do výkonu trestu pre trestný 
čin krádeže.  

 

.

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

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

Mário
BANDA 
(22)
z Bratislavy 

Jozef
BRACINÍK
(34)
z Bratislavy 

Martin
BORZA 
(31)
z Bratislavy)

 Krimifórum

Videl sa tak trochu iný, 
vraveli susedia potom, 

keď sa to stalo. V škole sa 
vždy našli spolužiaci, ktorí ho 
otĺkali, šikanovali a posmie-
vali sa mu, že je pribrzdený. 
Dokázal to dotiahnuť až na 
maliara bytov, dá sa povedať, 
že celkom úspešne sa vyučil,  
i keď aj na učňovke sa stal ter-
čom posmeškov.  

Bola staršia o sedem ro-
kov, mala syna a komunálnu 
strechu nad hlavou, ktorú 
jej zabezpečila obec. Vyho-
vovalo jej, že dieťa bude mať 
konečne pri sebe muža, ktorý 
by časom mohol v synovom 
rodnom liste zaplniť prázdny 
riadok s menom otca. Jemu 
neprekážal vekový rozdiel, 
naopak, poznanie, že staršia 
žena o neho prejavila záujem, 
mu pridalo na sebavedomí. 
Jozef (24) chodil po stavbách, 
Žofia (31) robila pomocnú 
silu v ktorejsi putike. Ivanko 
(3) bol bystrý chlapček s iskri-
vými očami, ktorého nádejný 

otčim bral ako nutnú záťaž 
na prvý pohľad šťastného 
manželstva. Oheň rodinného 
krbu však začali hasiť kvap-
ky lacného alkoholu, ktorých 
bolo čoraz viac. Stávalo sa, 
že matka zabudla dieťa v jas-
liach, zaskakujúci otčim za to 
potrestal Ivanka. A tresty boli 
čoraz častejšie, dôvod sa vždy 
našiel. Z bytu sa neraz ozýval 
detský plač, stávalo sa to vždy, 
keď ho Jozef opatroval a bolo 
to často, pretože z roboty ho 
pre opilstvo vyhodili. Mater-
ská škola upozornila matku na 
zmenu správania dieťaťa, aj na 
podliatiny na telíčku. Spadol 
zo schodov a odvtedy sa bojí, 
opakovane padá, asi má pa-
dúcnicu, šok z toho chytil, tvr-
dila, pričom už vedela a videla, 
že manžel dieťa fyzicky trýzni, 
že drobec má zranenia. Mlča-
la. City šli bokom, utápali sa v 
priamej úmere so skonzumo-
vaným alkoholom. Iný názor 
mala suseda, ktorá sa nikoho 
na nič nepýtala a na polícii vy-

Kocúrkovo a týrané dieťa 
 Polícia upozorňuje Z policajného bloku

Smrť  
na koľajniciach
Na železničnom koľajisku v 
úseku trate medzi železnič-
nou stanicou Rajka a želez-
ničnou stanicou Rusovce do-
šlo k stretu nákladného vlaku 
s mužom z Bratislavy (66), 
ktorý vstúpil na koľajnice z 
priľahlého porastu. Napriek 
tomu, že rušňovodič použil 
výstražné znamenie a rých-
lobrzdu, nedokázal nešťastiu 
zabrániť. Bližšie okolnosti prí-
padu sú v štádiu šetrenia. 

 Polícia  Viete, že...
... od 1. januára do 4. 5. 2014 
sme v našom kraji zazna-
menali 773 dopravných 
nehôd, čo je o 39 menej 
ako v rovnakom období 
vlaňajška? O život pri nich 
prišlo jedenásť osôb, z to- 
ho šesť chodcov, ťažko 
zranených bolo 33 osôb. 
Počet usmrtených oproti 
identickému obdobiu roku 
2013 predstavuje v našom 
kraji nárast 83 percent. 
Nárast počtu usmrtených 
osôb evidujú všetky kraje!     
... v období od 23. 4. 2014 do 
6. 5. 2014 nahlásili v našom 
kraji krádež 32 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 
10 (Osuského, Černyšev-
ského, Starhradská, Tupole-
vova, Vyšehradská, Röntge-
nová, Romanova, Jasovská 
2, Blagoevova)? V noci zlo-
deji potiahli 29 a cez deň 
3 vozidlá. Jedno vozidlo 
dostalo nohy aj v Rajke. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

rozprávala svoje podozrenie. 
Políciou privolaný lekár nari-
adil okamžitú hospitalizáciu 
malého Ivanka. 

Menovaný od presne nezis-
teného času, pravdepodobne 
od mesiaca júl 2013, opako-
vane fyzicky týral a napádal 
maloleté dieťa, dôsledkom 
čoho mu spôsobil mnoho-
početné zranenia, hematómy 
horných a dolných končatín, 
defekty kože, ako aj iné zra-
nenia. Riadky z vyšetrova-
cieho spisu sú mnohovravné. 
Kto však bude sedieť na lavici 
obžalovaných okrem Jozefa a 
matky dieťaťa? Máme stov-
ky zbytočných absolventov 
štúdia sociálnej práce, ktorí 
by mohli a mali poskytovať 
sociálnu rehabilitáciu, sociál-
nu terapiu, chýbajú odborníci 
pre prácu v teréne a to nielen 
v marginálnych osadách, ale aj 
v iných sociálne znevýhodne-
ných prostrediach. Kto zod-
povedá za toto Kocúrkovo?  

(Mená v príbehu sú zmenené)

V meste je takýchto dopravných prehreškov na stovky, 
policajti stále nič nevidia    (foto: jgr)

Nástrahy za dverami
Opakovane upozorňujeme najmä starších ľudí na podvodníkov, ktorí vám môžu zaklopať na dve-
re alebo hocikedy osloviť na ulici rátajúc s vašou dôverčivosťou. Zvyčajne majú pripravenú dôvery-
hodnú legendu, často predstierajú, že potrebujú pomôcť v nešťastí. Predstavujú sa ako zástupcovia 
firiem, poisťovní, predavači ponúkajúci výhodné produkty alebo ako zamestnanci rôznych spoloč-
ností. Ženy vás môžu osloviť pod zámienkou rozmenenia peňazí, požiadať o pohár vody alebo sa 
predstavia ako známe vašich príbuzných. Vo všetkých prípadoch je cieľom dostať sa do bytu, využiť 
vašu nepozornosť a odcudziť peniaze či iné cennosti alebo rafinovaným spôsobom vylákať od po-
tencionálnej obete často nemalé finančné čiastky. Za žiadnych okolností nenechajte neznámych ľudí 
vojsť do svojho bytu. Pred otvorením dverí ich zaistite bezpečnostnou retiazkou a presvedčte sa cez 
priezor, o akú osobu ide. Zamestnanci služieb majú preukaz a svoj príchod oznamujú vopred písom-
ne vo vchode bytového domu. Zvýšte obozretnosť aj vtedy, ak sa osoba telefonicky predstavuje ako 
váš príbuzný (vnuk, dcéra) a naliehavo prosí o okamžitú finančnú pomoc. Takúto informáciu si overte 
spätným telefonátom, peniaze nikdy nedávajte neznámej osobe, ktorá tvrdí, že ju po ne poslal váš 
blízky. Akékoľvek podozrenie ohláste na bezplatnom telefónnom čísle 158, resp.112.

 Polícia upozorňuje  Polícia upozorňuje

Zelená linka 
PODNeTy, POSTRehy A NáVRhy 
v oblasti čistoty a životného prostredia 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom 
„zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke 
www.mpvps.sk
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Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

I N Z E R C I A

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

Farmárske trhy
každý piatok 

v areáli Závodiska 

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

AA taxi EUR0
02 16 022

0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

Vaša taxislužba.

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. 
Volajte 0905 410 802 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 €
(pôvodne  500 €) 
Info: 0905 273 414

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

Pridajte sa k nám 
v nedeľu 18. mája od druhej popoludní na 

 PETRŽALSKÝ PIKNIK
  v Sade Janka Kráľa

Country kapela, malí zápasníci, hry, tanec, ale najmä pohoda, 
čerstvý vzduch a kopec známych i neznámych, 

ktorí sa môžu stať známymi.
V prípade nepriaznivého počasia sa Petržalský piknik uskutoční inokedy.  

www.facebook.com/viembytpetrzalcan

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

žalúdka prístrojom DIACOM 
Skener DIACOM dokáže odhaliť skutočné príčiny zdravotných

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

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

a prináša novú skutočnú pomoc.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.sk

BANKY Vám 
NEpožičajú?

 MY ÁNO! 
Volajte 

0917 632 423 
Prídem za Vami.

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ.  TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
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ale aj prípravy na rekon-
štrukciu celého vonkajšieho 
areálu.

 V týchto dňoch pracujeme 
na projektovej dokumentácii 
budúceho ihriska s umelým 
trávnikom, s korektnými roz-
mermi veľkej hracej plochy. 
Takáto hracia plocha s ume-
lým povrchom je v Bratislave 
len jedna. U nás, na Sklodow-
skej, pribudne ďalšia. Bude 
pre naše potreby a poskyt-
neme ju aj iným klubom na 
prenájom, čím zvýšime naše 
samofi nancovanie. Paralelne 
zrevitalizujeme lesík, kde plá-
nujeme urobiť rodinný voľno-
oddychový parčík. V týchto 
mojich plánoch mi pomáha 
mini tím, či už Vlado Kondr-
lík, Rasťo Kunst, Emil Strania-
niek a aj veľmi aktívne niektorí 
rodičia detí. V neposlednom 
rade aj starosta Vladimír Ba-
jan, rovnako jeden z veľkých 
fanúšikov a podporovateľov. 
Podstatné je, aby celá činnosť 
klubu bola transparentná. Aby 
sponzori, rodičia detí, fanúši-
kovia a každý z členov vedel, 
kde, ako a do čoho sa inves-
tuje. Veľká vec sa skladá z 
menších. Jeden zo sponzorov 
Mgr. Marek Trajter nemalou 
čiastkou podporuje klub a keď 
sa nájde viac takých rodičov, 
zas sa nám bude ľahšie dýchať. 
Dnes meníme za pochodu veci 
k lepšiemu. Meníme to spolu, 
svojím prístupom, zodpoved-
nosťou, zápalom pre spoloč-
nú vec, ktoré sú postavené na 
čistých hodnotách našej petr-
žalskej komunity s rodinným 
zázemím.

Milan Valko
foto: Jozef Laincz

Asi pred rokom ste začali rie-
šiť budúcnosť areálu a budovy 
na ulici M. C. Sklodowskej, 
kde sídlila Polygraf Venglošo-
va futbalová akadémia, dnes 
nástupnícka FC Petržalka 
akadémia, ako zriaďovateľ 
Strednej športovej školy. 

 Od nového školského roka 
2014/2015 už budeme pôsobiť 
v nových zrekonštruovaných 
priestoroch. Okrem študovní, 
kabinetov a tried budú k dis-
pozícií aj zrekonštruovaná te-
locvičňa so šatňami, jedáleň s 
nadštandardnou kvalitou stra-
vy a zrevitalizovaný exteriér. 
V ďalších vynovených priesto-
roch bude pôsobiť francúzska 
súkromná škola od predškol-
ského veku až po deviatakov. 
Vo francúzskej škole bude 180 
detí, v športovej okolo 120 žia-
kov, v našich mládežníckych 
futbalových družstvách zhru-
ba 300 mladých futbalistov, 
takže to je už dosť slušné číslo. 
V areáli bude pôsobiť vyše 600 
detí. A to ešte nerátam sused-
ných hokejistov...

V plnom prúde sú nielen re-
konštrukčné práce budovy, 

Š P O R T / I N Z E R C I A

Areál športu a vzdelávania 
na Sklodowskej ulici poskytne mládeži výborné zázemie 
V roku 2010 sa Ing. Marek Mojto, ako predseda fanklubu fanúšikov 
petržalského futbalu Engeraufans, začal podieľať na založení nového 
futbalového subjektu a návrate futbalu späť do Petržalky. Spolu 
s Jozefom Venglošom ml. našli vtedy spoločnú reč, dali sa dokopy 
a vznikla tak FC Petržalka 1898 a.s. Aj za pomoci mestskej časti sa 
po štyroch rokoch napokon podarilo futbal do Petržalky vrátiť. 

Ľudia, ktorí majú radi ľadový hokej nielen ako fanúšikovia, ale 
ho aj rekreačne praktizujú, sa v sobotu (26. 4. 2014) stretli už na 
svojom druhom medzinárodnom hokejovom turnaji amatérov 
na Zimnom štadióne HC Petržalka 2010. Cez Petržalské noviny 
a web stránku www.modrapetrzalka.sk všetkých priaznivcov 
hokeja pozývali Ivan Štefanec, poslanec NR SR a Ján Bučan, 
predseda klubu SDKÚ-DS v Petržalke. Zápasy o „Modrý pohár“ 
začali hneď od 8,30 h a trvali nepretržite do 19,30 h. Na turnajo-
vý deň sa každý zo zúčastnených veľmi svedomito pripravoval. 
Skoro všetci hráči už mali skúsenosti zo vzájomných prehier 
a víťazstiev z predchádzajúceho ročníka. Podobne, ako v prvom 
ročníku, víťazmi série hokejových zápasov sa stali hráči z Čiech 
HC Rebel Nejdek a druhí skončili Slováci z HK Black Boys. Za 
najlepšieho brankára bol vyhlásený Jakub Hoferica z HC Rebel 
Nejdek a strelca Jiří Mudra rovnako z HC Rebel Nejdek. 
Vďaka za realizovaný športový a  príjemne strávený deň pri gulá-
ši a kofole patrí obom aktívnym športovcom I. Štefancovi, J. Bu-
čanovi a všetkým zúčastneným  občanom Petržalky a členom 
SDK-DS v Petržalke.

Zápasy 
o Modrý pohár v Petržalke

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

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

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

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

V súčasnosti ste jedným z 
patrónov petržalského fut-
balu. Hovorí sa o vás, že ste 
„šialeným futbalovým fana-
tikom“ a najmä mládežníc-
kym...

 V mládeži vidím budúcnosť 
petržalského futbalu. Chcem 
naďalej vytvárať a zlepšovať 
podmienky pre ich kvalitný 
futbalový rast a vzdelávanie. 
V súčasnosti máme v klube vyše 
300 detí a záujem o náš klub je 
čoraz väčší. Do prípravky sa 
nám hlási stále viac a viac ná-
dejí. Vyberáme však iba talenty. 
Kvalitná práca s mládežou pri-
náša výsledky, čo sa prejavilo 
napríklad aj na nedávnom zra-
ze reprezentácie do 21 rokov, 
kde Petržalská akadémia mala 
až troch odchovancov, najviac 
zo všetkých slovenských klu-
bov. To je výsledok kvalitnej 
práce Venglošovcov, na ktorej 
treba stavať. Seniorské A-muž-
stvo Petržalky je zložené prak-
ticky z odchovancov a toto je 
cesta, ktorou sa treba uberať. 
Potrebujeme k sebe získať nie-
koho, kto seniorský klub bude 
podporovať fi nančne a nie iba 
rečami.
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Vzhľadom na podpis 
zmluvy medzi Sloven-

ským zväzom rýchlostnej 
kanoistiky a Vodohospodár-
skou výstavbou o prenajatí 
pozemkov na 50 rokov sa ob-
novila nádej, že sa tak naozaj 
stane.

,,Sme jediná krajina, ktorá 
patrí medzi kanoistickú špič-
ku na svete, ale nemá vlastné 
stredisko či areál. To by sa 
malo v najbližších rokoch 
zmeniť,“ predstavil plány 
SZRK jeho prezident Róbert 
Petriska. Kanál Zemník vzni-
kol pri výstavbe vodného 
diela Gabčíkovo-Nagymaros 
na Dunaji. ,,Kanoistika pat-
rí na Slovensku medzi naj-
úspešnejšie športy. Stále však 
nemáme vlastnú dráhu, tra-
dičné preteky v Piešťanoch 
sa neraz konali v neregulár-
nych podmienkach. Doteraz 
sme museli na prípravu cho-
diť do zahraničia, či to bolo 
Rakúsko alebo české Račice. 
To však bolo veľmi náročné 
z logistického či finančné-

Bergendi. Vodáci už kanál 
Zemník využívajú niekoľ-
ko rokov, uskutočnilo sa 
tam  niekoľko testovacích 
pretekov. ,,Keďže máme 
kanál v prenájme, chceme 
ho využívať. Je možné, že 
v júni tam usporiadame 
druhé kvalifikačné preteky, 
na ktorých sa bude rozho-
dovať o nominácii na ME. 
Všetko bude závisieť od 
toho, či dovtedy stihneme 
na kanáli vybudovať päť-
šesť dráh,“ uviedol športový 
riaditeľ SZRK Filip Petrla.

Vedenie SZRK chce po-

ho hľadiska,“ uviedol počas 
prezentácie nového centra 
generálny manažér SZRK 
Boris Bergendi. Nová dráha 
na kanáli Zemník by mala 
mať rozmery 2200 x 200 m. 
Parametrami i kvalitou by 
mala spĺňať tie najprísnej-
šie kritériá na usporiadanie 
medzinárodných súťaží. 
,,Teoreticky, ak by Viedeň 
kandidovala na usporiadanie 
olympijských hier, kanoistic-
ké a veslárske súťaže by sa 
mohli konať na Zemníku. Ak 
nám prejde stavebný plán, do 
troch rokov by sme mohli 
začať s výstavbou. Potrebná 
bude najmä infraštruktúra, 
obslužné komunikácie, 
zavedenie elektriny a ply-
nu. Potom chcem postaviť 
cieľovú vežu, tribúnu a lo-
denice pre kanoistov i ves-
lárov. Celkové náklady sme 
odhadli na 20 miliónov eur. 
S financiami nám pomôže 
aj vláda, dostali sme prí-
sľub od ministra školstva 
Dušana Čaploviča,“ dodal 

staviť areál, ktorý bude 
využívať aj široká športová 
verejnosť. ,,Uvedomujeme 
si, že náš projekt nemá ko-
merčný charakter. Chceme 
však vytvoriť športové zá-
zemie pre organizovaný 
šport a rekreačnú zónu, 
kde si budú môcť oddých-
nuť nielen Bratislavčania. 
Stredisko by malo prispieť 
k zvýšeniu životnej úrovne 
pre širokú verejnosť,“ zdô-
raznil na prezentácii tohto 
projektu Boris Bergendi.

(mv)
foto: www.canoe.sk

Projekt Národného centra pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie na 
Slovensku dostáva po 30 rokoch reálnejšiu podobu. V lokalite Zemník-
Jarovce v blízkosti Petržalky už 30 rokov existuje vodná plocha, ktorá čaká 
na dobudovanie infraštruktúry, aby sa mohla zmeniť na špičkový areál 
vodných športov s medzinárodnou pôsobnosťou. 

V Jarovciach sa začne výstavba 
Národného centra kanoistiky a veslovania 

Pes sympaťák 2014 Milujete svojho nečistokrvného psíka? Považujete 
ho za najrozkošnejšiu zvieraciu bytosť na svete? 

Neváhajte a ukážte ho aj ostatným! Bratislavčania sa totiž 
so svojimi štvornohými miláčikmi budú už po deviaty-
krát uchádzať o titul Pes sympaťák. Petržalčania pritom 
nikdy nechýbali a verme, že to tak bude aj teraz. Súťaž, 
v ktorej budú diváci v úlohe porotcov hodnotiť príbeh, 
ihravosť, poslušnosť, ale najmä vzťah psa a jeho „pána“ 
bez ohľadu na vek a rasu, sa uskutoční v sobotu 31. mája 
2014 od 10. h v športovom areáli na Černockého ulici  
v Rači-Krasňanoch. 

V rámci tohto festivalu psej radosti sa predstavia so 
svojimi štvornohými zverencami aj policajti, agility tím 
Haf ík, k slovu sa dostane známy znalec psích duší Rudolf 
Desenský a iní zaujímaví ľudia, ktorí sa havkáčom venujú 
profesionálne. Plánuje sa hudobné a výtvarné jašenie, takže 
deti sa tu určite nebudú nudiť. Viac informácií nájdete na 
www.pessympatak.sk.

(ak)

ZŠ Pankúchova  
skončila štvrtá
Víťazom 16. ročníka krajského kola Mc-
Donald Cupu, školskej súťaže žiakov 
1. stupňa základných škôl Bratislav-
ského kraja v minifutbale sa stala ZŠ 
Za Kasárňou, ktorá zároveň postúpila 
do celoslovenského finále v dňoch 
26. a 27. mája v Banskej Bystrici. Na 
štadióne ŠKP Dúbravka osem tímov 
bolo rozdelených do dvoch skupín, 
z nich si najlepšie počínalo víťazné 
mužstvo, ktoré vyhralo všetkých päť 
zápasov.  Petržalku reprezentovala ZŠ 
Pankúchova, ktorá skončila na štvr-
tom mieste. ,,Začali sme dobre, prvé 
dva zápasy v skupine sme vyhrali, tretí 
sme však zbytočne prehrali a v semifi-
nále sme sa teda nevyhli najlepšiemu 
tímu a víťazovi turnaja ZŠ Za Kasárňou. 
V boji o 3. a 4. miesto sme zasa urobili 
veľa chýb a neobhájili sme bronz z vla-
ňajška,“ povedal nám tréner ZŠ Pankú-
chova Ján Horváth.  
Výsledky ZŠ Pankúchova, skupina A:  
Mlynska Senec - ZŠ Pankúchova 0: 3, 
góly Tóth 2, Giesser, ZŠ P. Horova - ZŠ 
Pankúchova 0:3, Tóth 2, Krchňák, ZŠ 
Pankúchova - ZŠ Mudroňova 0:2, semi-
finále: ZŠ Pankúchova - ZŠ Za kasárňou 
1:6, Giač, o 3. - 4. miesto: ZŠ Mudroňo-
va - ZŠ Pankúchova 6:4, Giesser 2, Krč,  
Tóth.                                                    (mv)

Na dostihy aj v máji 
Dostihová sezóna 2014 je v plnom 
prúde a na nedeľu 18. mája o 14. h 
je naplánovaná prvá, klasická skúška 
anglického plnokrvníka 22. Jarná cena 
kobýl Rádia Expres s celkovou dotá-
ciou 21 000 € (rovina Listed na 1700 m, 
3r, 21 prihlášok). Pripravené sú aj dve 
roviny I. kategórie – 28. Veľká májová 
cena pre 4-ročné a staršie kone (2400 
m) a 25. Prípravná cena pre 3-ročné  
a staršie kone na 1200 m. Počas dosti-
hov sa v sprievodnom programe pred-
staví Akadémia írskeho tanca Avalon.
V nedeľu 25. mája začiatok o 14. h 
si svoje sily zmerajú 3-ročné kobyly  
a žrebce v 22. Veľkej jarnej cene STA-
ROPRAMEN (rovina Listed na 1700 m,  
18 prihlášok, 21000 €), nemenej zau-
jímavá bude aj 22. Jarná míľa (rovina 
I. kategórie na 1600 m pre 4-ročné  
a staršie kone). V sprievodnom progra-
me sa predstavia žiaci ZUŠ Jána Al-
brechta, pre návštevníkov sú priprave-
né rôzne gurmánske špeciality a počas 
každých dostihov sa deti môžu povo-
ziť na koníkoch. Využite krásne májové 
nedele na príjemné strávenie voľného 
času v areáli dostihovej dráhy v petr-
žalskom Starom háji. Neváhajte a príď-
te! Viac na www.dostihy.sk.              (zr)

Najvďačnejšími účastníkmi akcie sú každý rok deti.


