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 PETRŽALSKÉ NOVINY
Opäť bude piknik

Pozývame vás na 

tretí Petržalský piknik, 
ktorý vypukne 24. mája o 14. h 

v Sade Janka Kráľa pri rozáriu.
 

O program sa postarajú Mladí vedci, 

ktorí si nielen pre tých najmen-

ších pripravili zopár zaujímavých 

pokusov a trikov, predstavia sa 

malí zápasníci, rozhýbať sa budete 

môcť pri frisbee, tanečník Majo vám 

predvedie nielen svoje umenie, ale 

naučí vás aj nejaké kroky a zacvičiť si 

budete môcť s chlapcami 

z Locomotivy. Popoludnie spestrí, 

samozrejme, aj muzika a deti ani 

tentoraz nezostanú bez maškŕt.

Piknik, ktorý organizujeme spolu 

s petržalskou samosprávou, 

bude pre nás tak trochu slávnostný. 

Práve v máji pred dvadsiatimi rokmi 

totiž vyšlo prvé číslo Petržalských 

novín. Veríme, že toto výročie príde-

te osláviť spolu s nami. 

Redakcia Na Vyšehradskú 
dostaneme 400-tisíc eur
Výborná správa prišla pred pár dňami z ministerstva 
školstva. V rámci projektu, zameraného na rozširova-
nie kapacít materských škôl, dostane Petržalka 400-ti-
síc eur na rekonštrukciu MŠ na Vyšehradskej ulici. 

„Koncom minulého roku vláda schvá-
lila dotačnú schému na rekonštruk-
cie školských budov. Vtedy ma veľmi 
potešilo, že v tomto dokumente sme 
boli uvedení ako príklad dobrej praxe, 
nakoľko naše opatrenia boli vzorom 
pre komplexné riešenia. Dnes je moja 
radosť ešte väčšia, pretože náš projekt 
bol rezortom školstva finančne podpo-
rený v maximálnej výške,“ skonštatoval 
starosta Vladimír Bajan. 

Do Petržalky prišli túto dobrú sprá-

vu oznámiť predseda vlády SR Robert 
Fico a minister školstva Juraj Draxler.

Podľa slov petržalského starostu bude 
teraz mestská časť čakať na oficiálne 
potvrdenie tejto správy ministerstvom, 
pričom už pokračuje v konkrétnych 
aktivitách na spomínanej materskej 
škole. „Súbežne so žiadosťou o dotáciu 
sme začali so spracovaním projekto-
vej dokumentácie. Ideme ďalej, tak 
aby sme v roku 2016 mohli ponúknuť 
najmenším Petržalčanom nové útul-

né školské prostredie,“ dodal Vladimír 
Bajan. Okrem toho po spresnení sumy, 
potrebnej na celkovú rekonštrukciu 
budovy, ktorá sa odhaduje na viac ako 
milión eur, musí samospráva rozhod-
núť aj o tom, z akých zdrojov zabezpe-
čí ďalšie financie.

Žiadatelia si rozdelia sumu desať 
miliónov eur. Celkovo sa ich o dotáciu 
uchádzalo zhruba 430, pričom celkovo 
bolo podporených 113 žiadateľov. 

Text a foto: (tod)

Všetci ste vítaní!
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Hlavným bodom programu májového zasadnutia petržalských po-
slancov boli prioritné ciele mestskej časti na nasledujúce štyri roky.

„Je to strategický materiál, 
kompas, ktorý by nás mal 
viesť nasledujúcimi rokmi. 
Je to sumár politickej zhody 
všetkých poslaneckých klubov 
a otvorený dokument, do kto-
rého sa môžu pridávať nové 
body a jednotlivé priority sa 
v ňom môžu preskupovať. 
Mnohé z priorít predstavujú 
kontinuitu s predchádzajú-
cim obdobím, mnohé si vyža-
dujú súčinnosť s mestom. Je 
to smelý a ambiciózny plán 

pre Petržalku a ja verím, že 
sa nám ho podarí naplniť,“ 
povedal prvý vicestarosta Ján 
Bučan. Poslanci potom väčši-
nou hlasov priority schválili. 
Ich konkrétne znenie nájdete 
na www.petrzalka.sk.

Poslanci schválili aj VZN 
o poskytovaní sociálnych slu-
žieb a výške úhrady za sociál-
ne služby. Tieto úpravy si vy-
žiadali zvýšené náklady na 
poskytovanie opatrovateľskej 
služby, zvýšili sa zákonom 

určené mzdy opatrovateliek aj 
požiadavky na opatrovateľskú 
službu v domácnosti. Výška 
úhrady za úkony opatrovateľ-
skej služby sa tak zvyšuje o 0,50 
eura/h, za rozvoz obedov o 
0,15 eura/obed a za práce spo-
jené s udržiavaním domácnosti 
o 0,40 eura/h. Aj po tejto úpra-
ve bude Petržalka patriť k tým 
mestským častiam, kde za tieto 
služby zaplatíme najmenej.

Poslanci schválili aj zámer 
spracovania Plánu hospodár-

skeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti, okrem iného 
vzali na vedomie informáciu 
o činnosti Okrskovej stanice 
Mestskej polície v Petržalke 
za minulý rok (podrobne sa 
k nej vrátime v nasledujúcom 
čísle), informáciu o uzatvore-
ných nájomných zmluvách k 
obecným bytom za I. štvrťrok 
a správu o kontrole príjmov z 
dane za psa za rok 2014.

Väčšiu diskusiu vyvolal 
návrh na päťročný prenájom 
častí pozemkov v areáli ZŠ 
Pankúchova 4 pre OZ FC Pe-
tržalka akadémia za symbolic-
ké euro na rok. Tento priestor 
využívali v minulosti aj jeho 
predchodcovia PVFA a MFK 
Petržalka na tréning mla-
dých futbalistov. Predchodca 
FC Petržalka akadémia, FC 
Petržalka 1898, zrekonštru-
oval časť prenajatého areálu, 
vybudoval tu dve futbalové 
ihriská, jedno viacúčelové 
ihrisko s umelým povrchom 
a klubovňu. Okrem toho sa 

zaviazal, že bude tieto ihriská 
udržiavať na vlastné náklady. 
Za spotrebované energie však 
zostal dlžný takmer 5-tisíc 
eur a keďže tento subjekt iši-
el do konkurzu, sotva sa tie-
to peniaze škole vrátia. A to
niektorí poslanci považo-
vali za vážne varovanie do 
budúcnosti, aby sa podobné 
dlhy neopakovali. Preto sa za 
plnenie budúcich nájomných 
zmlúv osobne zaručil pred-
seda FC Petržalka akadémie 
Marek Mojto. To napokon bol 
pre poslancov postačujúci ar-
gument, aby prenájom schvá-
lili a umožnili tým kontinuitu 
výchovy futbalových talentov 
v Petržalke.

Poslanci napokon schválili 
aj dotácie pre OZ Brána do ži-
vota (3-tisíc eur), OZ Basket-
balový klub Petržalka (4-tisíc 
eur), OZ Odyseus (500 eur) 
a OZ Športový klub polície 
Bratislava (5-tisíc eur).

(sv)

foto: archív redakcie    

Poslanci odsúhlasili priority

Násilie na ženách je jeden z obrovských medziľudských problémov, na ktorý treba reagovať 
nielen prevenciou, ale aj riešeniami. Jedným z nich sú aktivity, ktoré dlhodobo realizuje MČ 
Bratislava-Petržalka v rámci svojej sociálnej politiky. 

Petržalka už viac ako päť 
rokov vykonáva aktivity 

vyplývajúce z Národného akč-
ného plánu eliminácie a pre-
vencie násilia páchaného na 
ženách. „Naše aktivity sledujú 
zvyšovanie informovanosti 
aj konkrétnu pomoc obetiam 
domáceho násilia,“ konštatuje 
starosta Vladimír Bajan a do-
pĺňa: „Formou jednorazovej so-
ciálnej výpomoci sme od roku 
2010 pomohli takmer 600 že-
nám, na ktorých bola páchaná 
určitá forma násilia. Tieto čís-
la nie sú dobré, pretože by sme 
boli najradšej, keby nikto nebol 

v takej situácii, že potrebuje 
pomoc.“ 

Mestská časť tiež poskytuje 
utajené bývanie pre Občianske 
združenie Nádej. Na základe 
zmluvy o prenájme sú prena-
jaté dve garsónky v ktorých 
poskytujeme núdzové bývanie. 
Okrem toho poskytujeme nú-
dzové bývanie ženám v Stredis-
ku sociálnych služieb Petržalka. 
Služba bola za posledných päť 
rokov poskytnutá 150 ženám.   

Petržalské oddelenie sociál-
nych vecí poskytuje aj sociálne 
poradenstvo. Týka sa napríklad 
pomoci pri zabezpečovaní krí-

zového centra, ktoré klientkam 
poskytuje odbornú právnu, 
psychologickú, prípadne zdra-
votnú či edukačnú pomoc.    

Starosta Vladimír Bajan na 
margo týchto foriem pomoci 
dodáva: „Proti násiliu bojuje-
me aktívnou pomocou, pretože 
sila samosprávy je aj v tom, ako 
dokáže pomôcť ľuďom vo veľmi 
zložitých životných situáciách, 
v ktorých si sami nevedia rady.“ 

Národný projekt je zameraný 
na niekoľko oblastí problemati-
ky násilia páchaného na ženách 
a jednou z nich je aj oblasť mul-
tiinštitucionálnej spolupráce. 

V rámci tohto cieľa projektu 
vznikli vo všetkých krajoch SR 
regionálne pracovné skupiny, 
ktoré budú spolupracovať pri 
vytváraní hlavného výstupu 
projektu, ktorým je manuál 
pre multiinštitucionálnu spo-
luprácu v oblasti eliminácie 
a prevencie násilia na ženách. 

MČ Bratislava-Petržalka sa 
v roku 2015 zapojila do Ná-
rodného projektu Podpora 
eliminácie násilia páchaného 
na ženách. V rámci projektu 
bolo zriadených 8 pracovných 
skupín. Každá má za úlohu 
vytvoriť mapu spolupráce 

(8 máp spolu) a expertky tvorili 
Manuál postupov multiinšti-
tucionálnej spolupráce, kto-
rý bude obsahovať princípy 
a štandardy multiinštitucionál-
nej spolupráce.

Potreba systému koordi-
novanej spolupráce inštitúcií 
a organizácií vychádza z praxe 
a z poznania, že žiadna z nich  
nedokáže riešiť problematiku 
násilia páchaného na ženách 
osamote. Násilie páchané na 
ženách je jedným z najvážnej-
ších porušovaní ľudských práv 
žien a funkčný systém koordi-
novanej spolupráce je jedným 
z krokov k účinnejšej ochrane 
ľudských práv a životov žien 
a zároveň prispením k tomu, 
aby ženy mohli žiť sebaurčujúci 
život bez násilia, na ktorý majú 
právo.

(tod)

Proti násiliu bojujeme aktívnou pomocou 
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Vo futbale sa postupne udomácňuje jastra-
bie oko. V podstate sleduje čistotu hry. Čosi 
podobné máme v Petržalke. Inšpektori ve-
rejného poriadku sledujú čistotu a poriadok 
a prispievajú k odstraňovaniu nedostatkov. 

Inšpektori verejného poriadku 
sú našimi očami na stopkách

kontrole stavu dopravné-
ho značenia a technickému 
stavu motorových vozidiel. 
„Stáva, že obyvatelia na nás 
volajú políciu, keď kontrolu-
jeme vozidlá odstavené na 
parkoviskách alebo chodní-
koch. Hneď potom však píšu 
na úrad, že im pod oknami 
parkuje nejaký vrak,“ opisuje 
aj druhú stranu svojej práce 
jeden z inšpektorov a dodáva: 
„Podozrivé autá kontroluje-
me aj v zime popri prevero-
vaní zjazdnosti komunikácií 
pre motorové vozidlá, ako aj 
chodníkov pre chodcov. Po-
tom upozorníme majiteľov 
alebo správcov aby sneh od-
hrnuli. Na takú veľkú plochu 
je nás však zúfalo málo.“ 

Každým podnetom, kto-
rý inšpektori na svojich 
pravidelných pochôdzkach 
zdokumentujú, sa zaoberá 
príslušné oddelenie petržal-
skej samosprávy. Vedúci od-
delení vyhodnocujú zistenia 
a rozhodujú o spôsoboch 
ich odstránenia. Petržalčania 
majú na internetovej strán-
ke k dispozícii telefonický  
a mailový kontakt na „svojho“ 
inšpektora spolu so zozna-
mom ulíc, ktoré pravidelne 
kontroluje.

odpratali,“ hovorí Miroslav 
Blaho. Akurát v strede cesty 
dve na sebe uložené pneu-
matiky upozorňujú vodičov 
na jamu a o pár metrov ďa-
lej ďalšia na otvorený kanál. 
Ešte sme hodili okom na už 
spomínané pole. Uprostred 
neho je zelená oáza so stro-
mami. A tu si spravili svoje 
obydlie bezdomovci. „Žijú tu 
už roky,“ objasnil pán Blaho.

Späť do rušnejšieho živo-
ta sme sa vybrali smerom 
k penziónu Berg. Keď sme 
prechádzali okolo prázdnych 
budov, kde voľakedy sídlil 
Doprastav, zacnelo sa nám 
za časmi, keď táto priemy-
selná časť Petržalky žila ču-
lým pracovným ruchom. „Aj  
v týchto miestach bol veľký 
neporiadok, ale ako vidím, 
tu naše výzvy pomohli,“ 
ukazuje mi Miroslav Bla-
ho na zeleň, keď sa blížime  
k penziónu. No sotva vyslovil 
slová uznania, už sa z trávy 
vynorili dve igelitové vrecia 
plné odpadkov. „A zase sa tu 
tvorí nová skládka,“ povzdy-
chol si. Ľudia sem jednodu-
cho prídu autom, vyhodia 
odpad do trávy a odídu. Ne-
pochopiteľné... 

Miroslav Blaho robí in-
špektora verejného poriadku 
od začiatku, od roku 2008. 
Hoci jeho činnosť by mohla 
pripomínať boj s veternými 
mlynmi, aj tak má zmysel. 
Preňho a hlavne pre Petržal-
ku. Veď aj vďaka nemu je tu 
čistejšie, krajšie.

(tod, sv)

Štyria inšpektori verejného 
poriadku sú každý deň  

a za každého počasia v te-
réne, dokumentujú všetky 
prehrešky proi čistote a po- 
riadku a následne o ziste-
niach informujú príslušné 
oddelenia mestskej čas-
ti, mestské firmy a po- 
líciu. Tiež dohliadajú na čis-
totu a dočisťovanie v kontaj-
nerových stojiskách a v ich 
okolí a upozorňujú na ne-
dostatky správcov bytových 
domov a spoločnosť OLO, 
a. s. Pri jarnom a jesennom 
upratovaní, keď mestská 
časť pristavuje zadarmo 
veľkokapacitné kontajnery, 
dohliadajú na ich správne 
umiestnenie, korektné na-
pĺňanie a bezpečný odvoz. 
Okrem toho upozorňujú 
nezodpovedných majiteľov 
psov na ich povinnosť od-
straňovať psie exkrementy 
z verejných priestranstiev 
a dohliadajú na pravidelné 
dopĺňanie vreciek na smet-
ných nádobách na to urče-
ných. Zistené nedostatky 
riešia na mieste dohovorom, 
alebo uložia porušovateľo-
vi termín na odstránenie 
nedostatkov a skontrolujú 
ich plnenie.  Tiež sa venujú 

„Vítame všetky podnety 
obyvateľov, ktoré nám zašlú 
priamo alebo prostredníc-
tvom stránky odkazprestaros-
tu.sk. Každý jeden obratom 
preveríme a operatívne rie-
šime, prípadne upozorníme 
kompetentných,“ pochvaľuje 
iniciatívu obyvateľov staros-
ta Vladimír Bajan a dodáva: 
„Mrzí ma len, že veľa pod-
netov svedčí o naštrbených 
susedských vzťahoch, občian-
skej intolerancii a nedostatku 
lokálpatriotizmu.“ 

Zákaz vstupu na smetisko
S inšpektorom Miroslavom 

Blahom, ktorého rajónom 
sú Dvory IV, V, VI, Kopčany  
a sídlisko Zadunajec, sme 
sa vybrali na obchôdzku na 
miesta, kde je podľa neho 
najväčší neporiadok v ce-
lej Petržalke. Od Vienna 
Gate sme sa vybrali smerom  
k Matadorke a odtiaľ cez 
Gogoľovu a Dargovskú na 
Kaukazskú. Až kým sme ne-
prišli na túto ulici, všade bol 
poriadok. A práve v tejto časti 
Petržalky, kde by mohlo byť 
najkrajšie, je evidentne roky 
nepokosená tráva a v nej do-
slova smetisko, kde nájdete 
od papierov cez fľaše asi všet-
ko. „Sú to cirkevné pozemky,  
s majiteľom nevieme hnúť, 
nepomáha nič, o svoj maje-
tok sa absolútne nestará. Ne- 
viem, či už dostali nejakú po-
kutu, ak aj áno, nezabrala...“ 
vysvetľuje Miroslav Blaho.

A pritom nejde len o jeden 
dvor. Cirkevné pozemky sú 
po oboch stranách ulice, všet-
ky (až na obrobené pole, ktoré 
však cirkev dala do prenájmu)  
v podobnom stave. Na jed-
nom plote tabuľa dokonca vy-
stríhala, že za ním je súkrom-
ný pozemok monitorovaný 
bezpečnostným systémom  
a je naň prísne zakázaný 
vstup. Bránička pradávno 
chýba, no prejsť ňou nikomu 
neradíme. Vojdete totiž na 
ďalšie, ešte väčšie smetisko...

Radšej pokračujeme po 
ceste ďalej. „Ešte pred dvomi 
týždňami sa tu, rovno na ces-
te, ale aj za plotom na tráve, 
váľali papiere, sudy, vedrá, 
pneumatiky. Neveril som, že 
to niekedy zmizne, keďže vý-
zvy na odstránenie ostatného 
neporiadku cirkev ignoruje. 
Na moje prekvapenie to však 

Harmonogram 
pristavenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov 
20. 5. 2015 (streda) pristavenie – 

22. 5. 2015 (piatok) odvoz

Kopčianska 78
Dargovská stred
Kežmarské námestie
Vranovská 51-55
Vilova 29
Planckova 2,4, Kapicova 
Pečnianska 1-11
Gercenova 1-3 a 5-7 medzi domy
Röntgenova 18-20 parkovisko
Nobelovo námestie 7-10
Černyševského 21-23
Mánesovo námestie 4-5
Wolkrova 1-3 a Macharova 9 
medzi domy
Wolkrova 19-21
Vavilovova 20-26

27. 5. 2015 (streda) pristavenie – 

29. 5. 2014 (piatok) odvoz

Jungmannova 18-20
Wolkrova 43-45 a 39-41 
medzi domy
Pi)ova 1-11
Hálova 7-9
Belinského 16-18
Fedinova 18-24
Ševčenkova 6-8
Švabinského 8-14
Ševčenkova 1-3-5
Andrusovova 1-3 a 5-7
Ševčenkova 22-28
Iľjušinova medzi 4-6 a 8-10
Tupolevova medzi 8-10
Markova 11-13-15
Jiráskova 8-10 parkovisko



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSS TTTTT UUUUUU DDDDDD IIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLL LLLLLLLLLL AAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ. TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
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Tešíme sa na vaše 
podnety, návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com

Inzercia

PIEŠŤANY -ubytovanie/ 
liečenie od 10.-€ 
TENERIFE - apartmán pre 2-4 
osoby = 190 €/7 dní
Tel: 033 7628387, 
www.apthous.eu

OPRAVA OBUVI, 
Znievska 19 – od garáží. 
PO-PIA: od 13,00 – 18,00 h.

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

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

Spracujem účtovníctvo. 
EKONOMING. 
Tel: 0905 643 445

PRENAJMEM záhradu – 
D.N.V. Tel.: 0905 491 542

SIBÍRSKE ZDRAVIE v Pe-
tržalke - unikátne prírodné 
produkty zo silných sibírskych 
bylín nájdete v Detoxcentre 
Petržalka. Kontakt: 0905534995

PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku

 ♥ Zosobášili sa

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

Fitnessland, Rovniankova 15
www.) tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

Kde sa v Petržalke najlepšie najeme?
Petržalské noviny vyhlasujú súťaž o 

TOP REŠTAURÁCIU v Petržalke.
Napíšte nám svoje skúsenosti a dôvody, prečo je práve vaša 

obľúbená reštaurácia tá najlepšia.
Vyžrebovaný výherca si bude môcť vychutnať večeru v TOP reš-

taurácii aj s partnerom.
Píšte nám na adresu: sutazimspn@gmail.com

 13. 6. 2015 - České Versailles - Nové Hrady, Litomyšl, 1 deň - doprava 26 €

 20. - 21. 6. 2015 - hrad Karlštejn, slávnosti v Beroune, 2 dni - doprava, ubytov., polpen. 69 € 

 27. 6. 2015 - zámok Jemnište a hrad Český Šternberk, 1 deň - doprava 29 €

 3. - 5. 7. 2015 - Mariánske Lázne, pivovar, zámky, kláštory 3 dni - doprava, ubytov., polpen. 119 €

 23. - 26. 7. 2015 - Františkove Lázne, pivovar, hrady, zámky 4 dni - doprava, ubytov., polpen. 149 €

 7. - 9. 8. 2015 -  Karlove Vary, Lidice, múzea, zámky, hrady 3 dni - doprava, ubytov., polpen. 119 €

www.vikendove-vylety.sk

prihlasky@vikendove-vylety.sk, 0911 623 891, pozýva na výlety a zájazdy:

CK Víkendové výlety

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

25. apríla 
Marián Ťašký – Lucia Mareková

Cirkevne sobáše 

25. apríla 
Michal Tišťan – Stanislava Veselovská
Patrik Karas – Mgr. Silvia Čechová
Peter Jurík – Miriam Cigániková
Peter Daniel – Veronika Póňová

LEKCIE TICHA
relaxačné a meditačné 

cvičenia
 

ZŠ Lachova 1,
každú stredu o 18,00 h.

okrem školských prázdnin

www. jogameditacia.sk
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paralyzovala Bratislavu 

S P O L O Č N O S Ť

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. je viac ako 20 rokov popredným poskytovate-
ľom energetických služieb v oblasti centrálneho zásobovania teplom, energetickej efektív-
nosti a služieb pre priemysel. Do 23. januára tohto roku pôsobila pod názvom Dalkia, a. s.
K zmene obchodného mena došlo v dôsledku zmeny akcionárskej štruktúry Dalkie, keď 
sa medzinárodné aktivity skupiny Dalkia v júli 2014 plne začlenili do skupiny Veolia.

Dobrá správa pre Petržalčanov – 
preplatky a nižšia cena tepla

Táto dobrá správa od 
spoločnosti Veolia Ener-

gia Slovensko, a. s., určite 
poteší väčšinu Petržalčanov. 
Náklady na teplo tvoria to-
tiž v rodinných rozpočtoch 
významnú položku. Inten-
zívnou a dôslednou starost-
livosťou o prevádzky, ktoré 
sú majetkom mestskej časti 
Petržalka, zvyšovaním účin-
nosti výroby tepla a investí-
ciami zameranými na rozvoj 
a modernizáciu tepelného 
hospodárstva sa podarilo 
nielen zlepšiť stav tepelno-
technických zariadení, ale aj 
znížiť cenu tepla. Obyvatelia 
Petržalky zaplatia celkovo 
za teplo odobrané v roku 
2014 približne o 10 percent 
menej ako v roku 2013. Na-
priek každoročnému rastu 
nákladov a infl ácii a vďaka 
teplejšej zime, keď dodáva-

teľ tepla zaznamenal pokles 
vyrobeného tepla, sa tak 
Petržalčania môžu v konco-
ročnom vyúčtovaní tešiť na 
preplatky. Individuálna výš-
ka preplatku pre konečných 
spotrebiteľov záleží, samo-
zrejme, na nastavení me-
sačných zálohových platieb, 
ktoré stanovil správca alebo 
domové spoločenstvo.

Petržalčania napojení 
na centrálne vykuro-
vanie budú tento rok 
platiť za teplo menej 
ako vlani
Veolia Energia Slovensko 
zníži cenu tepla v tejto mest-
skej časti oproti roku 2014 
o 5,1 %. Cenu schválil Úrad 
pre reguláciu sieťových od-
vetví (ÚRSO). Štandardný 
petržalský byt by takto mo-
hol ušetriť za vykurovanie 

asi 70 € ročne. Zníženie ceny 
tepla pozitívne ovplyvnili 
okrem vyššie spomínaných 
opatrení tiež lepšie pod-
mienky pri nákupe zemného 
plynu. Samozrejme to, koľko 
domácnosť za teplo v ko-
nečnom dôsledku zaplatí, 
bude závisieť od skutočných 
klimatických podmienok 
v roku 2015, od ktorých sa 
bude odvíjať množstvo doda-
ného tepla a v nemalej miere 
tiež od správania užívateľov 
vykurovaných objektov.

Klasické letné odstávky 
teplej úžitkovej vody sú 
minulosťou
Tento rok bude dodávka tep-
lej úžitkovej vody (TÚV) pre-
rušená len tam, kde sú plá-
nované investičné akcie a op-
ravy väčšieho charakteru. 
O termínoch budú odbera-

telia v predstihu informovaní. 
Modernizácia tepelného hos-
podárstva v Petržalke bude 
pokračovať rekonštrukciou 
16 odovzdávacích staníc tepla
(OST) z tlakovo závislých na 
tlakovo nezávislé, hydronic-
kým vyvážením teplej úžit-
kovej vody na 38 okruhoch 
OST, ako aj inštaláciou kotla 
s nižším výkonom pre pre-
vádzku v letnom a prechod-
nom období vo výhrevniach 
na Osuského a Tematínskej 
ulici. Dodávateľ tepla do petr-
žalských domácností tiež po-
kračuje v príprave na realizač-
nú fázu rekonštrukcie sekun-
dárnych rozvodov ústredného 
kúrenia a teplej úžitkovej vody 
a na zmenu zapojenia byto-
vých domov, ktorých teplo je 
merané jedným meradlom, 
resp. rozdielom dvoch mera-
čov tepla.           (red)

Kandidáta podľa sľubov, 
politika podľa skutkov 

Zrejme takto, na účely politického mar-

ketingu, vyzerá modi/ kácia známeho 

príslovia o určení charakteristiky. Ak 

k tomuto ešte pridáme čoraz tenšiu 

hranicu medzi politikou a šoubizni-

som, je výsledok zrejmý. V bezobsaž-

nosti, strate hodnôt, výhovorkách hlas-

nejších ako argumenty. Vo viacerých 

črtách politiky. 

Napriek tomu, že slovenčina má 

veľmi pestrú slovnú zásobu, časť slov 

odchádza z bežného jazyka do slovní-

ka. A nejde len o archaizmy. Skôr je to

výraz doby, v ktorej sa pochvala či po-

ďakovanie stáva výnimkou, alebo v lep-

šom prípade diplomatickou frázou bez 

úprimnosti. Stačí si len spomenúť, kedy 

naposledy sa k nám dostala úprimná 

pochvala. Určite nie tak často ako príle-

žitosť na jej vyjadrenie. Veľmi podobné 

je to aj s inými slovami, ktoré je potreb-

né pri vyjadrení naplniť obsahom. 

Napríklad slovo „užitočný“. Svoje mies-

to má v Slovenskom synonymickom 

slovníku, ktorý ho ďalej charakterizuje 

ako to, čo prináša úžitok, čo je osožné, 

prospešné, potrebné alebo dokonca aj 

na nezaplatenie. Kedy naposledy sme 

počuli z úst politikov, že prichádzajú 

so zákonom, ktorý je užitočný? Aj keď 

si pomôžeme internetovými vyhľadá-

vačmi, budeme mať čo robiť, aby sme 

vedeli spojiť toto slovo s výrokom kon-

krétneho politika. To síce automaticky 

neznamená, že zákony schvaľované 

v parlamente sú neprospešné, nepo-

trebné alebo neosožné. Je však na za-

myslenie, prečo politici stále menej po-

užívajú slová, ktoré sú pre ľudí omnoho 

presnejšie, ako všeobecné - efektivita, 

atraktivita či dokonca multiplikácia. 

Jazyk politikov sa postupne obaľuje 

do fráz a to rovnako, ako sa bezob-

sažná politika kompenzuje presahmi 

politikov v bulvári. Zrejme je to daň za 

to, že politici, strany a témy sa stávajú 

artiklom reklamných agentúr. Veď vlá-

dy nazývame podľa premiérov, strany 

podľa predsedov a zákony pre zmenu 

spájame s menami ministrov. Napriek 

tomu máme dve možnosti. Buď sa s 

tým zmierime, alebo to zmeníme. Sta-

čí len zapnúť / lter zodpovednosti. Tak, 

aby sme rozlišovali medzi popularitou 

a dôveryhodnosťou, aktivitou v parla-

mente a vytŕčaním sa na večierkoch, 

medzi sľubmi a skutkami. 

V opačnom prípade nebude užitoč-

né hovoriť o kvalitách politikov a o ich 

užitočných rozhodnutiach, ale o sla-

bých nárokoch voličov. 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 

 politológ 

  GlosaDodávateľ tepla v Petržalke, spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., vráti v koncoročnom 
vyúčtovaní za rok 2014 svojim zákazníkom viac ako 27 100 € (bez DPH).

Petržalka hostila 26. snem ZMOS-u
Koncom apríla sa v Inchebe za širokej účasti starostov a primá-

torov, ako aj najvyšších ústavných  činiteľov, uskutočnil v poradí 

26. snem Združenia miest a obcí Slovenska. 

Najvyšší orgán združenia 
sa venoval nielen bilan-

cii aktivít či voľbe nového 
predsedu, ale aj 25 rokom 
od znovuobnovenia samo-
správy, na čom sa združenie 
výrazne podieľalo. Na vo-
lebnom sneme delegáti volili 
predsedu na nové štvorročné 
obdobie. Starostu obce Štrba 
Michala Sýkoru navrhlo 25 
regionálnych združení. Jeho 
protikandidátom bol Rado-
van Mičunek, starosta obce 
Píla. Nového šéfa ZMOS 
volilo 1 219 zaregistrova-
ných delegátov, z toho 99 
primátorov miest a starostov 
mestských častí Bratislavy a 

Košíc a 1 120 starostov obcí. 
Takmer 70 % hlasov získal 
Michal Sýkora, ktorý v kresle 
predsedu ZMOS vystrie-
dal primátora Nitry Jozefa 
Dvonča. 

Delegátov a hostí snemu v 
úvode privítal starosta mest-
skej časti Bratislava-Petržalka 
a podpredseda ZMOS Vla-
dimír Bajan, ktorý v úvod-
nom príhovore okrem iného 
uviedol: „Mnohí pamätníci 
mi určite dajú za pravdu, 
ak poviem, že vždy, keď mal 
ZMOS snem v Petržalke, 
delegáti prijali rozvážne a 
predovšetkým dobré rozhod-
nutia. Verím, že to tak bude 

aj dnes, pretože na to máme 
všetky predpoklady.“   

Už tradičným podujatím 
v rámci snemu je slávnost-
ný galaprogram, na ktorom 
je vyhodnotená súťaž Os-
kar bez bariér. Víťazom 11. 
ročníka prestížnej súťaže sa 
stala malá  obec Horná Ma-
ríková. Na ocenenie Oskar 
bez bariér za rok 2014 boli 
okrem Hornej Maríkovej  
nominované obce mikrore-
giónu Pridunajsko, a to Ha-
muliakovo, Kalinkovo, Mi-
loslavov, Dunajská Lužná, 
ktoré prostredníctvom Ob-
čianskeho združenia OMA-
PO zabezpečujú spoločne 

prepravnú službu pre svojich 
obyvateľov. Ďalším nomino-
vaným bola Banská Bystrica, 
ktorá je v povedomí odbor-
nej verejnosti mestom sys-
tematicky rozvíjajúcim ko-
munálne nástroje sociálnej 
politiky. Ďalším nominova-
ným bola Žilina, a to projek-
tom, ktorý sa sústreďuje na 
všeobecne prospešné aktivi-
ty. Svoje miesto v tohtoroč-
nej súťaži mala aj obec Stak-
čínska Roztoka, ktorá bola 
nútená zrušiť základnú školu 
s materskou školou pre ne-
dostatok žiakov, no rozhod-
la sa v budove školy založiť 
dom sociálnych služieb pre 
starších obyvateľov. 

Súčasťou galaprogramu bo-
lo tiež odovzdanie ocenenia 
tým starostom a primátorom, 
ktorí pôsobili v samosprávnej 
funkcii viac ako 12 rokov. 

 (upr)
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Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom 

aktuálnom zdravotnom stave

Preventívna prehliadka je bezplatná!

Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 31. 5. 2015

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Seniori v Hainburgu
Členovia seniorského Denného centra na Gercenovej ulici 
organizujú pre seba, ale aj pre ostatných záujemcov rôzne 
výlety. Koncom apríla sa vybrali do Hainburgu, ktorý je od 
Bratislavy vzdialiený len asi 10 kilometrov. 
Vybrali sa na zrúcaninu ta-
mojšieho hradu, posedeli 
si pri kávičke a neobišli ani 
nákupné centrum. S taška-
mi plnými maškŕt sa vrátili 
domov.

(upr)

foto: 

archív DC Gercenova

Keď má múzeum kolesá...
... môže prísť aj do školy. O tom sa presvedčili aj žiaci Základnej 
školy na Proko3evovej ulici. V dňoch, keď si celý svet pripomína 
70 rokov od skončenia 2. svetovej vojny, sprostredkovali sme 
žiakom informácie o vojne, vojakoch a ich živote v čase vojny 
formou zážitkového vyučovania. O príčinách jej vzniku, priebe-
hu, najväčších bitkách, porážkach i víťazstvách, aj o jej konci 
sa dnešní školáci dozvedajú na hodinách dejepisu.  Aby žiaci 
nepoznali len holé fakty, na kolesách prišlo múzeum, ktoré pri-
viezlo veľké množstvo názorných ukážok. 
Počas vyučovania sa žiaci premenili na vojakov, vojačky, zdra-
votníkov. Vyskúšali si uniformy, podržali v ruke zbrane, s ktorými 
sa bojovalo, zistili, ako sa spalo na tvrdej zemi aj v krutej zime. 
Mali možnosť chytiť do ruky ešus, ktorý nemohli umyť v teplej 
vode či v umývačke riadu, ale zistili, že sa čistil pieskom. Pocho-
pili, aká dôležitá je súdržnosť a vzájomná pomoc, keď potrebo-
vali presunúť raneného vojaka do  bezpečia a poskytnúť mu 
ošetrenie len so skromným zdravotníckym vybavením. 
Celý program bol upravený tak, aby sa mladší žiaci oboznámili 
s témou, starších obohatil o mnohé zaujímavosti, doplnil teo-
retické vedomosti o praktickú skúsenosť.  Pre všetkých to bol 
neopakovateľný zážitok.

Mgr. Daniela Petríková, riaditeľka školy

Ponúkame Vám:

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

Malí záhradkári 

Jeho cieľom je ukázať deťom 
v predškolskom veku, že si aj 

ony dokážu dopestovať vlastnú 
zeleninu a ovocie. Hravou a ak-
tívnou formou ich naučiť, odkiaľ 
a ako sa objaví zelenina a ovocie 
na ich tanieroch. Tým, že sa sa-
my stanú pestovateľmi, je veľ-
ká šanca, že si vytvoria kladný 
vzťah k prírode a viac si budú 
vážiť plody zeme, nebudú plyt-
vať potravinami, znečisťovať 
prírodu a svoje okolie.

Súťaž bola určená pre štu-
dentov vysokých škôl a ich dob-
ré nápady v oblasti udržateľné-
ho rozvoja. Prihlásených bolo 

spolu 77 projektov. Hlasovaním 
prostredníctvom internetu sa 
vyselektovalo 20 projektov, kto-
ré dostali najväčší počet hlasov. 
Z nich odborná 10-členná po-
rota vybrala 10 projektov, ktoré 
dostali finančný grant na reali-
záciu. Medzi týmito projektami 
boli aj Malí záhradkári.

Pri spisovaní projektu som 
musela určiť miesto realizá-
cie. Popozerala som si webo-
vé stránky jednotlivých ma-
terských škôl a vybrala som si 
Holíčsku 30. Napísala som mail 
riaditeľke Daniele Pilárikovej, či 
by mali záujem o takýto projekt 
vo svojej škôlke. Pani riaditeľ-
ka nadšene súhlasila so slovami: 
„My sa radi zapojíme do kaž-
dého projektu, ktorý môže po-
môcť rozšíriť aktivity našej škôl-
ky a obohatí čas detí strávený  
v škôlke.“ Nakontaktovala ma na 
svoju zástupkyňu Ivanu Kro-
vinovú, ktorá má okrem iného 
na starosti aj environmentál-
ne projekty. Takto sa začala na-
ša perfektná spolupráca, keďže 
tieto dve ženy majú v sebe veľ-
ké zanietenie a je vidieť, že deti  
v škôlke vychovávajú s veľkou 
láskou a trpezlivosťou. 

Za získané peniaze sme nakú-
pili sadenice jahôd, malín, ríbez-
lí, moruší, goje, čučoriedok, ša-
látu, kalerábu, kapusty a semená 
hrášku, mrkvy, reďkovky. Priesa-
dy paradajok sme si dopestova-
li vlastnoručne v kelímkoch od 
jogurtov. Mätu, medovku a pa- 
žítku sme vzali do partie tiež 
spolu s tymiánom a inými by-

Malí záhradkári je názov projektu, ktorý zís-

kal v rámci súťaže Zasaď sa o lepší svet grant 

na jeho realizáciu vo výške 2 500 eur. Jeho 

autorkou som ja - Andrea Benková. 

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie

email: 

petrzalskenoviny@gmail.com
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www.leteckydendubova2015.sk
AEROTRADE, s.r.o.

linkami, ktorými sa budú môcť 
dochucovať jedlá pre deti.

Výbavu malých záhradkárov 
sme doplnili o vodeodolné zá-
stery, ochranné rukavice, fúriky, 
motyky, lopaty a rôzne iné det-
ské náradie. Aby deti nestratili 
kontakt s prírodou ani v zime, 
zakúpili sme im do tried moto-
rické panely v tvare jahôd, dre-
vený zelovoc, žinenky s obráz-
kami premien prírody počas  
4 ročných období a ako čereš-
ničku na torte sme pridali vzde-
lávacie súpravy na rozoznávanie 

ovocia podľa vôní a obrázkov.
Projekt oslovil aj chlapcov  

z televíznej relácie Nová záhra-
da, ktorí sa ponúkli, že nám vo 
svojom voľnom čase prídu po-
môcť spolu s ľuďmi zo štábu. 
Zastávajú názor, že nie všetko 
treba robiť len pre peniaze, ko-
merciu a občas je fajn, ak člo-
vek priloží ruku k dielu nezištne  
a s dobrým úmyslom.

Deň výsadby bol 4. máj. 
Všetci sme makali hneď od rá-
na, lebo pred nami bol kus ro-
boty. Deťúrence nám zanietene 

pomáhali a o všetko sa zaujíma-
li. Tešili sme sa z ich spontánne-
ho smiechu pri bláznivých pre-
tekoch na fúrikoch, alebo keď 
odušu polievali nielen vysadené 
rastliny, ale občas i seba.

Pani kuchárky pre celý rea-
lizačný tím pripravili fazuľovú 
polievku, ovocný koláč a chle-
bíky s nátierkou. Veru, chutné 
občerstvenie nám prišlo vhod, 
keďže sme veľa kalórií vypotili 
nad zeminou.

Vyvýšené záhony z dubové-
ho dreva a vertikálne záhrady  

z paliet sú už plné rôznych rastlín  
a krášlia dve terasy v škôlke. 
Pevne verím, že tento projekt 
bude úspešný a deti si budú ta-
kouto hravou a aktívnou for-
mou pestovať lásku k prírode. 

Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí hlasovali 
za projekt, podporovali nás, ale-
bo pomohli s jeho realizáciou. 

Andrea Benková

foto: autor
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ský dvor a popritom sa príjemne 
porozprávať či nadviazať nové 
priateľstvá. Deti, ktoré sprevá-
dzali svojich rodičov, samozrej-

me, tiež pomáhali, súčasne sa aj 
„vybláznili“ a prežili tak príjemné 
a veselé predpoludnie. 

Veľká vďaka za vydarenú bri-
gádu patrí všetkým zúčastne-
ným a organizátorom, pod zá-
štitou poslanca Miroslava Laža, 
ktorý sa ako novodelegova-
ný poslanec do Rady školy pri 
MŠ Gessayova, do skrášľovania 
a zveľaďovania školského areálu 
aj aktívne zapojil.

Mamičky Lili Ježkovej

 a Matúška Pavleho

Za 5 hodín dobrovoľnej prá-
ce sa pod vedením riadi-

teľky Dagmar Jakubčinovej a 
kolektívu učiteliek podarilo 

spoločne natrieť preliezačky a 
časť plota, namoriť lavičky a dre-
vený obklad pieskoviska, prehra-
bať pieskovisko, pozametať škol-

Spojili sily pre deti

V poslednú aprílovú nedeľu sa v areáli Materskej školy na Gessa-
yovej ulici č. 31 konala jarná brigáda rodičov a zamestnancov MŠ. 

Poďte s nami 
na cyklotúru
V sobotu 16. mája o 10. h sa 
stretnú žiaci, ich rodičia a za-
mestnanci ZŠ Pankúchova 
na tradičnom športovom 
podujatí. 

Každoročne milovníci bi-
cyklovania z našej školy 

zamieria na dvoch kolesách 
za poznávaním prírodných či 
kultúrnych a historických krás 
v okruhu niekoľkých desiatok 
kilometrov. V tomto roku sme 
zvolili trasu okolo vodných 
plôch a tokov s dĺžkou 36 ki-
lometrov. 

Štartujeme ako zvyčajne 
pod Prístavným mostom a vy-
berieme sa po hrádzi popri 
dunajských ramenách, okolo 
Rusovského jazera, po ná-
učnom chodníku Rusovský 
kanál, pomedzi Čunovské ja-
zerá k areálu vodných špor-
tov, k múzeu moderného 
umenia Danubiana a cestou 
späť prejdeme popri hausbó-
toch pri Jarovskom ramene. 
O navštívených lokalitách sa 
dozvieme viac z výkladu pani 
učiteľky Tomašovičovej. Kaž-
dá zúčastnená rodina dosta-
ne Sprievodcu trasou. 

Pozývame deti a ich rodi-
čov, nielen z našej školy, 
ale aj ostatných záujemcov, 
aby spolu s nami strávili prí-
jemný deň a zapracovali na 
svojej kondícii pred letnou 
cyklosezónou.

Mgr. Štefan Rác,

 riaditeľ

Spoločne s mojimi  spolužiakmi zo ZŠ 
Gessayova sme zažili čarovných šesť dní na 
vzdelávacom pobyte v Paríži a v Anglicku. 
Bolo nás 28 žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka a 
dve pani učiteľky. 

ky slávne londýnske pamiatky. 
Big Ben, Buckinghamský pa-
lác, Tower Bridge a tiež Múze-
um Madame Tussaud´s, čo je 
najväčšie múzeum voskových 
fi gurín. Chvíľu oddychu sme 
si užili aj v nádhernom parku 
Greenwich neďaleko Temže. 
V meste preslávenom univer-
zitou Oxford sme sa viezli zná-
mym dvojposchodovým doub-
le-deckerom. Navštívili sme aj 
Christ Church Collage, inter-
nát, kde v minulosti prednášal 
slávny spisovateľ Lewis Carroll 
a v jedálni tohto internátu bo-
li nakrútené aj niektoré scény 
z fi lmu Harry Potter. 

Náš fantastický výlet sme za-
končili ako správni turisti – na-
kupovaním. Týždeň sme si krás-
ne užili a chceli by sme sa na 
podobnom výlete zúčastniť aj 
o rok. Ďakujeme škole a pani 
učiteľkám Mgr. Zuzane Beňo-
vej a Mgr. Ingrid Trebuňovej za 
skvelé zážitkové učenie.

Nikoleta Henčeková, 

žiačka 8.B

Videli sme tie najkrajšie mes-
tá, akými sú Paríž, Londýn, 

Oxford, Windsor. Dokonca aj 
počasie nám počas celého výle-
tu prialo. Medzi naše najsilnej-
šie zážitky z Paríža patrí pohľad 
z vrchu Eiff elovej veže. V tomto 
čarovnom meste sme navštívi-
li aj Katedrálu Notre Dame a na 
vlastné oči sme videli slávny ob-
raz Mony Lisy v Louvri. Neskôr 
sme v prehliadke Paríža pokra-
čovali po Seine veľkou loďou.  
Prvú noc sme strávili v malom 
hoteli neďaleko Paríža. 

Nasledujúci deň sme cesto-
vali Eurotunelom do Anglicka. 
Prvou zastávkou bolo prístav-
né mesto Dover, kde sme sa ko-
chali krásou Atlantického oceá-
nu. V anglických rodinách sme 
strávili tri noci a s typickými 
anglickými raňajkami a klasic-
kou pizzou na večeru. Rodiny 
boli veľmi milé a prekvapené, 
že im tak dobre rozumieme. 
Okrem ruchu veľkomesta sme 
si vyskúšali aj piknik na ang-
lický spôsob. Videli sme všet-

Medzi Parížom 
a Londýnom 

dverí spojený s ukážkou vyu-
čovacej hodiny v prípravnom 
ročníku. 

DOD sa uskutoční vo štvrtok 
21. mája v čase od od 10. do 12. 
h. Tím pedagogických pracov-
níkov školy a pracovníkov CŠPP 
vám ochotne poradia a od-
povedia na všetky vaše otáz-
ky. Bližšie informácie o škole 

nájdete tiež na webovom sídle 
školy: www.szszehrianska.sk, 
alebo na tel.:  6353 2084.

Mgr. Lešková

foto: autorka

Riaditeľstvo Špeciálnej zá-
kladnej školy s Materskou 

školou na Žehrianskej ulici 
v Petržalke oznamuje, že v škol-
skom roku 2015/2016 sa v ško-
le otvárajú triedy prípravné-
ho ročníka. Sú určené pre deti 
s odkladom školskej dochádzky. 

Zároveň pozývame rodičov 
týchto detí na Deň otvorených 

Prípravka na Žehrianskej  
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Budem niekým, keď 
budem niekým iným 
Ján Palárik bol vzdelaný Slovák. Žil v čase, 
keď to nedorozumenie (že sa narodili ako 
Slováci) chceli iní vzdelaní Slováci „vysvet-
liť“. A aby vyzerali „hoch“, s radosťou ko-
molili rodný jazyk, miešali doň maďarské 
korenie a nemecké štrúdľoviny. Každý 
chcel byť aspoň Maďar, ak už nie Nemec. 
Najlepšie s nejakým rodokmeňom, aj keď 
sa narodil v dedinskej maštaľke. Slovenský 
farár sa im vysmial umelecky v Dobrodruž-
stve pri obžinkoch.

Juraj Nvota, režisér nového diela zo „slo-
venskej sezóny v SND“, uchopil jeho tému. 
Najmä ten pocit: že budeme niekým, keď 
budeme niekým iným, len nie Slovákom. 
Priniesol na javisko obrázok z dávneho ži-
vota. Dávneho?

Na javisku je od začiatku predstave-
nia pestro, živo, vtipne, hravo. Muzika 
hrá, krojované krásne devy a chlapci 
spievajú, melódia je známa, – ale čo to? 
Veď tí herci spievajú tú „našu“ (Kopala 
studienku, pozerala do nej...) – po ma-
ďarsky! Od toho prvého okamihu sa už 
len smejeme, lenže veľmi, veľmi trpko. 
Napríklad, keď vyjde na scénu Jana Oľ-
hová (Capová), urobí gesto, využije pa-
uzu, prehovorí - a 7gúra malomeštiackej 
frau je dokonalá! V hľadisku spontánny 
smiech, ale s tým hlbokým poznaním  
o sebe: žeby až tak?

A doložím citát z bulletinu: „...hlavný 
dôvod k inscenovaniu som našiel doma. 
Od svojho 15-ročného syna sa postupne 
dozvedám, napríklad pri jazde autom, 
aby som prepol rádio na inú stanicu, lebo 
sa z tej slovenskej pesničky asi povracia. 
Slovenská hudba - fuj, slovenský 7lm - fuj, 
slovenská literatúra - fuj, slovenské divad- 
lo - fuj... Celá jeho trieda bilingválneho 
gymnázia už dnes Slovensku odkazuje, 
že po skončení štúdia tu nezostane ani 
minútu... Myslím, že je to s ich ‚národ-
ným odrodilstvom v duchu Palárika΄ po-
dobne vážne, ako to bolo v roku 1862. 
Tí chlapci a dievčatá sú fakt iní... Samo-
zrejme, nielen oni sú iní, ale v prvom 
rade my, rodičia. Naše deti nemohli ísť 
na lyžiarsky zájazd na Slovensko, ale do 
Rakúska. Pestujeme v nich namyslenosť, 
zárodok kasty, ktorá opovrhuje menej 
schopnými, obyčajnými ľuďmi, dedinou, 
bezdomovcami, jednoducho ‚dement-
ným΄ Slovenskom. Slovo dementný je  
v ich slovníku momentálne najfrekven-
tovanejšie. Netušia, aký zisk by mali mať 
z poznania minulosti a veľmi sa zaobera-
jú len sami sebou...“ Juraj Nvota, režisér 
predstavenia v SND Dobrodružstvo pri 
obžinkoch.

Domotali sa nám tie korene. Až tak, že 
nám nedovolia vykročiť. 

Gabriela Rothmayerová
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Tak sa už vyfarbite

Všetko mi farbisto opí-
sal na ploche cca desať 

minút. Tento žiarivý obraz 
hojnosti a pohody však ka-
zila, hoci len malilinká, ale 
predsa len machuľka. Totiž 
milovaná vnučka až hen z 
mesta, ako darček priniesla 
niečo celkom iné ako ostat-
ní. Len si to predstavte, 
obyčajnú kyticu. Zaujímalo 
ma, čo to boli za kvety, kto-
ré ho tak vyviedli z miery. 
Nevedel. Prípadne, akej 
farby. Tiež nevedel. Povedal 
som, že knižku o kvetoch a 
farbách niekde mám.

Doma sa dotyčník popý-
tal ženy a zistil, že tie kvety 
sú žlté. Ešte ich mala vo 
váze. A pretože je príšer-
ne zvedavý, dotrepal sa už 
na druhý deň. Vo vrecku s 
fľaštičkou – model 1970. 
Objem dve deci pálenky, 
vrchnák z bakelitu, slúžiaci 
ako štamperlík. Také sme v 
Bratislave nosili na futbal a 
na hokej.

Zalistovali sme v knihe, 
ako on spisovne po zá-

horácky povedal – o kve-
tomluve - a zistili všeličo 
zaujímavé. Napríklad aj to, 
že tá žltá farba kvetov ho 
vyrušovať nemusí. Vlast-
ne, trochu predsa len áno. 
Podľa napísaného je totiž 
žltá symbolom inteligencie 
a múdrosti. Otázkou však 
je, či tým vnučka myslela 
jubilanta, alebo seba.

Ešte horšie je to s bielou. 
Vypovedá síce o čistote a 
nevinnosti, podľa odborní-
kov sa však biela kytica hodí 
aj pri rozvode. No, prosím. 
A čo v takom Japonsku? 
Tam je biela farbou smútku. 
Japonskému turistovi musia 
naše nevesty pripadať veľmi 
smutné. Do šiat nebesky 
bielych sa svojho času za-
odela aj istá nevesta z našej 
dediny. Fór však bol v tom, 
že o nevinnosti v tom prí-
pade nemohlo byť ani reči. 
Vydávala sa už po druhý raz 
a potomka mala aj z iného 
nenaplneného vzťahu. Veď 
jej to aj niektoré staré pan-
ny poriadne natreli. A kto 

už len o nevinnosti môže 
vedieť viac ako ony?

Mimochodom, farby 
majú aj rozmer politický. 
Stačí spomenúť červenú, 
zelenú, prípadne modrú. 
Zaujímavé je, že mnohí, čo 
sa v politike pohybujú, sú 
úplne bezfarební. Aspoň 
podľa výsledkov. 

Ešte raz sa vrátim k da-
rovaniu kvetov a ich sym-
bolike. Dočítal som sa, že 
symbolom dlhovekosti je 
bodliak. A čo už iné možno 
napríklad takej svokre k ju-
bileu želať - ako dlhý život? 
Ak sa náhodou tej svojej 
milovanej rozhodnete da-
rovať šesťdesiat bodliakov, 
určite to bude napínavé. 
Rád by som to videl, hoci 
aj zo záznamu.

Mužom dávam do po-
zornosti toto: Predstavte 
si, že prídete na diskotéku, 
tanečnú zábavu alebo čosi 
podobné, a tam všetky 
baby majú rovnaké šaty.  
A ešte k tomu sivé. Ne-
možné. Pri panelákoch 

Istého zodpovedného a nekonfliktného obyvateľa našej obce  
nedávno, ako  povedal, z ničoho nič prepadla šesťdesiatka. 
On sa však nezľakol, práve naopak. Pri tejto  príležitosti 
usporiadal oslavu so všetkým, čo k tomu patrí. Jedivo, pijati-
ka, darčeky, dokonca  i  muzika. 

však nie. Teda aspoň done-
dávna.

Potešiteľné je, že tým 
starším panelákovým tetám 
už dávajú aspoň nové kabá-
ty. Na celom Slovensku, bez 
výnimky. Väčšinou aj fa-
rebne vkusné. S potešením 
som tento fakt pred časom 
zaznamenal aj v prípade 
môjho obľúbeného petr-
žalského paneláka. Nový, 
pekný, pastelový kabát. No, 
čuduj sa svete, len z jednej 
strany. Z druhej všetko po 
starom. Aj s bielym, jedi-
ným na tej šedi, žiariacim 
balkónom. Okolo neho sa 
už poriadne dávno na 
vchodovej schôdzi rozhorel 
oheň nenávisti medzi dvo- 
ma podpaľačkami. A mož-
no zhasne až teraz, len čo 
natrú aj druhú stranu.

U nás v dedine to tiež  
v poslednom čase začalo 
viac hrať farebnosťou. Istý 
občan sa však vyslovene 
netrafil do miestneho vku-
su. Dom si totiž natrel ta-
kou zúrivou zelenou, že to 
nielen v susedoch, ale často 
aj v okoloidúcich, vzbudzu-
je túžbu po odvete.

Takže, ak chcete mať  
v rodine i so susedmi pokoj, 
opatrne aj s farbami.

P. S. Neopatrne sa niek-
toré dievčatá u nás ešte aj 
dnes vedia červenať.

Oskar Král
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V minulom čísle sme uverejnili článok poslankyne 
MZ Petržalka Eleny Pätoprstej, v ktorom okrem 
iného kritizuje petržalského starostu (za to, že 
„odvolal“ petíciu proti spaľovni) a bratislavského 
primátora (za to, že včas neodoslal odvolanie proti 
zamýšľanej skládke). Obaja nám k tejto kauze po-
slali svoje stanovisko. 

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Pravdivé slová nebývajú príjemné, 

príjemné slová nebývajú pravdivé. 

Myšlienka dávneho čínskeho )lozo-

fa má platnosť aj v dnešnej dobe in-

formačnej. Pravda vskutku občas nie 

je príjemná. Najmä v politike. Vieme, 

že nie vždy dostávame objektívne 

informácie, i keď média sú, alebo by 

mali byť aspoň poniektoré, slobodné 

a nezávislé sťa ten orol tatranský. 

V jednom svojom vystúpení pre-

miér Fico načrtol sedemdesiatper-

centnú pravdepodobnosť ozbroje-

ného kon2iktu v Európe. V tej Európe, 

ktorá vojnu nepozná už sedemde-

siat rokov! Irónia v zhode čísel? A aké 

by boli čísla po jej skončení, pokiaľ 

by ich mal kto zrátať? Na rozdiel od 

Európy, ktorá má v historickej pamä-

ti nepredstaviteľné útrapy, Spojené 

štáty americké vojnové vraždenie 

na vlastnej pôde nepoznajú už pres-

ne 150 rokov, čo však neplatí o ich 

ozbrojených kon2iktoch na cudzom 

suverénnom území. Kórea, Vietnam, 

Afganistan, Juhoslávia, Irak, Líbya, Sý-

ria... míľniky s neúplným výpočtom 

misií bez vypovedania vojny, bez 

legitimity a legality. Väčšina štátov 

Európy, a nielen Európy, odmieta 

krvavé scenáre, či už na desať alebo 

sto percent pripravené priniesť ľud-

stvu vojnové šialenstvo. A práve pre 

katastro)ckú hrozbu sa žiada hovoriť 

a písať objektívne, neprinášať iba ne-

úplné či dokonca programovo jed-

nostranné informácie a komentáre 

namierené proti Rusku, podsúvané-

mu občanovi ako vojnového pod-

paľača No.1. Napriek problematickej 

anexii Krymského polostrova a mé-

diami opisovanej dobyvačnej poli-

tike, som nateraz nepostrehol, žeby 

Ruská federácia mala svoje základne 

v blízkosti výsostného územia USA. 

Stovky základní najväčšieho člena 

Transatlantickej aliancie sa však na-

chádzajú na všetkých kontinentoch 

sveta, Američania v zbroji sú dnes už 

aj v Pobaltí či v Poľsku, koketujú s Fín-

skom. Nečudo, že podľa prieskumu, 

ktorý koncom roka 2013 uskutočnil 

Global Independent Network a Gal-

lup (zdroj i-net) vo vyše 60 krajinách, 

za najväčšiu hrozbu svetového mie-

ru až 24 percent účastníkov ankety 

považuje USA.  

Múdri vraj prázdne slová nehovo-

ria, lebo sa obávajú nejednotnosti 

slov a činov, tvrdí čínske príslovie. Asi 

na tom niečo bude

Jaroslav Gründler

Sedemdesiat  
na sedemdesiat

Tak si myslím

Vladimír Bajan, 
starosta MČ 
Bratislava-Petržalka:

Napriek tomu, že som si článok pani 
poslankyne Pätoprstej niekoľko ráz pre-
čítal, v jej texte sa neviem dočítať ničoho 
konkrétneho, čím a komu som ako sta-
rosta urobil medvediu službu. Naďalej 
trvám na tom, že spaľovňu nechceme, 
pretože si ju Petržalčania neželajú. 

Presne s týmto vedomím prijíma-
me každé rozhodnutie, ktoré sa týka 
vznešeného názvu „Výskumno-vývo-
jové a prevádzkové centrum na zber, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie od- 
padov VVP-SALE“, za ktorým nie je 
nič iné ako spaľovňa, ktorá so sebou 
môže priniesť zníženie kvality života a 
viaceré environmentálne riziká.  

Mám silný pocit, že pani poslankyňa 
sa neférovo zahráva s verejnou mien-
kou a petíciou sa pokúša manipulovať 
s Petržalčanmi. Skrýva sa za nástroj, 
ktorý v demokracii patrí ľuďom a nie 
ich zástupcom. Zdôrazňujem, že kaž-
dý krok mestskej časti je proti tejto 
spaľovni. Investorovi sme žiadnym 
rozhodnutím nedali ani len nádej na 
to, že ich biznis sa u nás môže udo-
mácniť. Hoci takéto jednoznačné sig-
nály nevyslal magistrát s pánom pri-
mátorom, my od začiatku stojíme na 
strane Petržalčanov. 

Mňa ani pani poslankyňu nevoli-
li ľudia preto, aby sme im podsúvali 
polopravdy a manipulovali s ich ná-
zormi. Očakávajú od nás zodpovedné 
rozhodnutia, nie prešľapy a už vôbec 
nie nahrádzanie argumentov falošný-
mi pocitmi. Preto aj jej konštatova-
nie, že petičný výbor musí byť stále 
v strehu a petícia proti skládke musí 
pokračovať, by som považoval za po-
zitívny občiansky postoj, ak by sa v 
ňom neangažovali členovia zastupiteľ-
stva, pretože toto je iba veľmi čitateľná 
snaha o vytĺkanie politického kapitálu 
z niečoho, čo musí byť samozrejmosť 
pre každého zástupcu ľudí. Teda z boja 
za čo najkrajšiu Petržalku. 

Ivana Skokanová, 
hovorkyňa primátora 
Iva Nesrovnala:

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 
kvôli takýmto prípadom nariadil na 
odborných oddeleniach magistrátu 
kontrolu zameranú na dodržiavanie 
zákonom stanovených lehôt, inter-
ných termínov pri spracovávaní a 
odovzdávaní písomností a vybavovaní 
žiadostí a podaní od fyzických a práv-
nických osôb. Dôvodom bolo opa-
kované predkladanie materiálov, pri 
ktorých neboli dodržiavané zákonné 
lehoty.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 
zistil, že zlá situácia, v ktorej hlav-
né mesto našiel, je dôsledkom aj ne-
zodpovedného prístupu niektorých 
úradníkov. Závažným problémom 
bola nedostatočná evidencia spisov a 
chýbajúca evidencia ich následného 
riešenia. Ďalej zistil vážne pochybenia 
v procese riešenia došlých materiálov 
– najmä posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie, resp. stanovísk EIA/
SEA, ktoré musia byť vybavené v kon-
krétnych lehotách tak, ako to určuje 
legislatíva. 

Primátorovi boli predložené na 
podpis spisy s uplynutými zákon-
nými lehotami. Pochybenia sa týkali 
viacerých spisov, ktorými sa mesto 
vyjadruje k investičným zámerom - 
napríklad nedostavanej budovy na 
Šancovej ulici, objektu potenciálnej 
spaľovne na Kopčianskej ul. v Pe-
tržalke, obytného súboru v Rači a 
mnohých ďalších, keď primátor dostal 
materiál až po uplynutí lehoty, v kto-
rej malo mesto možnosť vyjadriť svoje 
stanovisko. Nedodržanie lehoty zna-
mená, že mesto automaticky s daným 
zámerom súhlasí. Niektoré podania, 
ktoré mali byť vybavené do začiatku 
februára, boli primátorovi na posúde-
nie a podpis predložené až začiatkom 
marca. 

Na základe toho nariadil primá-
tor vykonanie kontroly zameranej na 
dodržiavanie zákonom stanovených 
lehôt, interných termínov pri spra-
covávaní a odovzdávaní písomností 
a vybavovaní žiadostí a podaní od fy-
zických a právnických osôb. Primátor 
Nesrovnal je v prípade opakovania 
takejto situácie pripravený vyvodiť aj 
personálne dôsledky. V prípade zis-
tenia laxného či neprofesionálneho 
prístupu niektorého zamestnanca 
musí prijať rozhodnutie, ktoré po-
vedie k zefektívneniu činnosti ma-
gistrátu. Každý jeden zamestnanec 
úradu musí podľa neho totiž pracovať  
v prospech Bratislavčanov. 

Ad: Kauza spaľovne  
a prešľapy zodpovedných

Veľa z nás si ani nedokáže predstaviť, 
čo všetko je potrebné urobiť, zaob-

starať pre to, aby sa naše deti pohybovali 
v pekných, čistých priestoroch, aby mali 
hračky, pomôcky, ktoré deti vzdelávajú, 

pestrú a vyváženú stravu, ihrisko, na 
ktorom sa môžu hrať... Toto všetko stojí 
nemalé peniaze a priznám sa, že je pre 
mňa obdivuhodné, ako sa s týmto prob-
lémom v škôlke vedia „popasovať“.

Keďže moja staršia dcérka je aler-
gička, navštevuje špeciálnu triedu pre 
deti s poruchou výživy, veľmi teší, že 
v rámci predpisov a finančných mož-
ností majú deti stravu pestrú, vyváže-
nú a zdravú, za čo som osobne veľmi 
vďačná. 

Kiežby sme mali na Slovensku viac 
predškolských a školských zariadení, 
kde tím pracovníkov svoju prácu be-
rie nielen zodpovedne, ale aj s úctou k 
našim deťom. Na druhej strane som si 
plne vedomá, že ukázať deťom zodpo-
vednosť, lásku, úctu, pokoru, pocho-
penie a trpezlivosť musíme v prvom 
rade my, rodičia. 

Katarína Veselská

Vďaka za starostlivosť
Chcem sa veľmi poďakovať riaditeľke materskej školy na 
Pifflovej ulici, Emílii Šimkovej, a rovnako tak aj celému 
kolektívu, upratovačkám, pedagogičkám, vedúcej jedálne 
a v neposlednom rade aj kuchárkam. Som veľmi rada, že 
v tejto, nie príliš dobrej dobe, som ako matka mala obrov-
ské šťastie na taký úžasný a citlivý profesionálny kolektív 
odborníkov v škôlke, s akým sa stretávam.
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z ich vystúpenia umocnili aj 
originálne kostýmy a kulisy. 
Riaditeľka ZŠI Pavla Prav- 

ňanská: „Program ku Dňu 
matiek pripravili vychováva-
teľky spolu s učiteľkami-logo-
pédkami a špeciálnymi peda-
gogičkami. Deti majú možnosť 
sa predviesť pred rodičmi a 
zároveň sa zbavujú trémy pri 
vystupovaní na verejnosti. 
Získavajú tak sebavedomie 
a potrebnú motiváciu pre 
„brúsenie“ svojej výslovnosti. 
Okrem toho im takéto vystúpe-
nia pomáhajú trénovať pamäť 
a rozširujú slovnú zásobu.“
Ako to býva, najdojímavejšie 
boli vystúpenia tých najmen-
ších - prípravkárov a prváči-
kov, ktorí dôstojne recitovali 
básničky ako veľmi ľúbia mamu 
a naťahovali rúčky s jabĺčka-
mi či kreslenými srdiečkami. 
Ako v ich očiach vyzerajú, si 
mamy i otcovia mohli pozrieť 
na obrázkoch, ktoré im nakres-
lili. Zvečnené farebné podoby 
vyvolali často hlasný smiech 
portrétovaných a veríme, že 
zaujmú čestné miesto v rodin-
ných albumoch. 

Michaela Dobríková

foto: autorka

pod vedením pedagogičky 
Ľubomíry Kúdelovej, sa s ňou 
zúčastnili aj na celoslovenskej 
súťaži v Senci. Oceniť treba 
najmä ich precítené výkony,  
z ktorých nebolo vôbec poznať, 
že túto petržalskú školu nav- 
števujú deti s narušenou ko- 
munikačnou schopnosťou,  
s problémami s výslovnosťou 
či inými chybami reči. Dojem 

Spievali, tancovali a recito-
vali pre nich pri príležitosti 

blížiaceho sa sviatku matiek. 
Školská jedáleň bola plná a ro- 
dičia fotili, filmovali a tí citlivej-
ší sem-tam utreli slzu dojatia 
či smiechu. Podujatie otvorila 
divadelná hra na motívy ruskej 
rozprávky Krása nevídaná o 
tom, ako mladý carevič Ivan 
svoju nevestu hľadal. Deti, 

Bola to krása nevídaná, keď na Základnej škole 
internátnej na Vlasteneckom námestí vystupo-
vali deti pre svojich rodičov.

Deň matiek bez chybičky

Bezbariérová Brána do života

Občianske združenie Brána 
do života, ktoré už štrnásť 
rokov poskytuje útočisko pre 
deti a obete domáceho ná-
silia, si opäť modernizovalo 
svoje priestory. V rámci pro-
jektu Bezpečný ženský dom, 
ktorý je spolu+nancovaný  
z Nórskeho +nančného me-
chanizmu a štátneho rozpoč-
tu Slovenskej republiky, bol 
počas apríla do priestorov 
Krízového centra zavedený 
bezbariérový prístup.
„Aj napriek tomu, že sa sna-

žíme dávať šancu a pomôcť 

skutočne každému, kto našu 

pomoc potrebuje, donedáv-

na sme mali problém práve 

s umiestnením hendikepovanej 

klientky do nášho centra. Inšta-

láciou nájazdovej rampy pre 

imobilných sme však problém 

vyriešili a vytvorili tak možnosť 

poskytnúť ubytovacie priestory 

aj hendikepovaným klientom,“ 
uviedla Viera Stráňavová, riadi-
teľka OZ Brána do života. „Vďa-

ka technológii posuvného me-

chanizmu, ktorý je zapustený 

v rovine podlahy, sme dosiahli 

bezpečný prístup a umožnili 

tak bezbariérový prechod me-

dzi jednotlivými podlažiami,“ 
vysvetľuje Viera Stráňavová.  
„V súčasnosti pracujeme na od-

stránení ďalších menších bariér 

v priestoroch Krízového centra, 

pričom v blízkej budúcnosti 

otvoríme aj našu prvú bezbarié-

rovú izbu,“ dodala Stráňavová.
OZ Brána do života sídli na 

Ulici M. Medveďovej 4, v bu-
dove bývalej MŠ, ktorú mu MČ 
Petržalka prenajíma za symbo-
lickú korunu (cca 3 eurocenty). 
Kontakt na Krízové centrum:  
02/ 6241 0469          (mk)

foto: autor

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A



2

PETRŽALSKÉ NOVINY 15. 5. 2015 • 13

desaťročia, a obnove sa, zasa 
paradoxne, priečia tí, ktorí tzv. 
privatizáciou bytového fondu 
pred desiatimi až pätnástimi 
rokmi získali do vlastníctva 
obecný či družstevný byt ani 
nie za cenu jedného ročného 
platu. Ja sám som vtedy odku-
poval svoj byt za cenu, ktorá 
v súčasnosti stačí tak na 1 m2 
jeho plochy, vtedy to bolo pre 
mnohých veľa, ale dnes sme 
naozaj inde. 

Čiže prieky robia tí, ktorí 
sa stali milionármi z večera 
do rána... Veď stonásobne, 
i viac, prednostnou kúpou 
ako dovtedajší užívatelia 
zvýšili hodnotu bytu, už ako 
vlastníci tohto majetku. 

 Práve oni licitujú časom 
i stavom domu. Či už ho treba 
obnoviť alebo ešte neobno-
viť, koľko toho čo ešte vydrží. 
Trúsia neodborné reči o več-
nosti a nezničiteľnosti niekto-
rých materiálov, napr. v stú-
pačkách a akékoľvek zmeny 
v dome podmieňujú až hro-
ziacim havarijným stavom sta-
vebných konštrukcií, rozvodov 
či technických zariadení. Že až 
potom... To je práve postup, 
ktorý najviac škodí. Lebo dom 
už nielen fyzicky chradne, 
ale sa stáva aj bezpečnostne 
nespoľahlivým. 

Ak v takom stave udržiavajú 
aj svoje osobné vozidlo, že 
brzdy menia až vtedy, keď už 
vôbec nebrzdia, potom rad-
šej nedomyslieť, čo sa môže 
udiať na cestách. 

 Obnova domu nie je žiad-

nou láskavosťou vlastníkov, je 
nevyhnutnosťou, zákonnou 
povinnosťou udržiavať dom vo 
funkčnom a bezpečnom stave. 
Napokon proces znižovania 
spotreby energie v budovách 
sa od samého začiatku spájal 
so sanáciou, fyzickou obno-
vou, vylepšovaním stavebného 
a technického stavu bytových 
domov, osobitne panelá-
kov. Dôvodom boli systémo-
vé poruchy. Za tie niekdajší 
užívatelia nemohli a súčasní 
vlastníci bytov nemôžu. Majú 
pôvod v nesprávne navrhnu-
tých materiáloch a detailoch, 
v nesprávne použitej techno-
lógii výstavby alebo v nedo-
držaní navrhnutého postupu 
realizácie. Hromadná bytová 
výstavba spred štyridsiatich 
rokov tak niesla so sebou aj 
hromadu nedostatkov, chýb. 
A systémové poruchy sú daňou 
za vtedajší bytový boom, veď 
sa nachádzajú v panelákoch 
s takmer 500-tisíc bytmi. 
Z 12 vybraných systémo-
vých porúch je v 9 odporú-
čaným riešením dodatočné 
zatepľovanie. Na tie štát začal 
poskytovať vlastníkom nená-
vratné dotácie, na niektoré 
z nich poskytuje doteraz. 

Nie je však predsa len obnova 
pridrahou povinnosťou? 

 Podľa toho čo sa, v akej kva-
lite a koľko, toho do domu dá. 
Ale po poriadku. Hovorme 
o panelákoch. Ich základná 
životnosť pri pravidelnej údrž-
be, opravách, výmene opotre-
bovaných konštrukcií a tech-
nických zariadení je 77 rokov. 
Keď sa vlastníci o dom nesta-
rajú, životnosť ich panelákov sa 
znižuje na 65 rokov. Ak sa však 
2- až 3-krát uskutoční kom-
plexná obnova, panelák môže 
dosiahnuť životnosť až 120 
rokov, ba i vyššiu. Čiže jedna 
komplexná obnova znamená 
predĺženú životnosť paneláka o 
25 rokov. Ak dáme domu nao-
zaj všetko a podľa kvalitného 
projektu aj kvalitné materiály, 
technológie a technické zaria-
denia, nesmie chýbať ani kva-
litná práca zhotoviteľov, potom 
by prvá komplexná obnova 
(zateplenie strechy, fasády, lod-
žií, výmena otvorových výplní 
- dvere, okná, výmena a rekon-
štrukcia rozvodov vody, plynu, 
tepla, elektriny, vynovenie 
interiéru - spoločné priestory, 
rekonštrukcia alebo výmena 
výťahov) mala dosiahnuť v prie-
mere na jeden byt hodnotu jed-
ného nového osobného auta, 
napr. fabie. Hovorím o sume 
10- až 11-tisíc eur. Predĺžená 
životnosť paneláka o 25 rokov 
tak predstavuje za toto obdo-
bie priemerné ročné investičné 
náklady jedného bytu 400 eur. 
Je to veľa či málo? Odpoveď si 
už musí dať každý vlastník sám. 
Hľadať však v tejto investícii 
návratnosť by nebolo akurátne. 
Bývanie nie je ani lotéria, ani 
dostihy. Hádanie, či sa niečo 
oplatí alebo neoplatí. Bývanie je 
životná hodnota. Ako zdravie, 
vzdelanie, rodina. A s tým sa 
predsa nelicituje

Rudolf Gallo

foto: archív KF

Žiadna láskavosť, ale nevyhnutnosť

jeho obyvateľov. Predčasné 
starnutie nejedného domu 
tiež urýchlili domáci či cudzí 
vandali. Mnohé domy, najmä 
tie staršie, sú postupne skôr 
domami hrôzy než útulnými 
domovmi. Preto každý deň 
odkladu obnovy domu zvyšuje 
budúce náklady. Ceny materiá-
lov, technológií, prác a služieb 
len porastú. Tak to bolo dote-
raz, trend sa nezmení. 

Zmenili sa iné podstat-
né okolnosti. Nie sme už 
v 96-percentnom zastúpení 
užívateľmi bytov, domov, ale 
už vlastníci bytov a spolu-
vlastníci bytových domov. 
A to je podstatne iné právne, 
finančné i zodpovednostné 
postavenie. Nik tretí ani štát, 
mesto, ani obec, samosprá-
va, žiadny úrad sa nepostará 
o panelák, ak sa oň neposta-
rajú jeho samotní vlastníci. 

 Na schôdzach vlastníkov 
som svedkom, že väčšina si 
to uvedomuje, a čo ma teší, 
sú to najmä mladí ľudia, ktorí 
získali byt po rodičoch alebo 
si ho kúpili od pôvodných uží-
vateľov. Paradoxne - rýchlej 
a komplexnej obnovy paneláka 
sa domáhajú tí, ktorí sa kúpou 
panelákového bytu zaťažili 
drahými hypotékami na dve 

Pripomeňme si vzorec, ktorý 
podľa odborníkov platí pre 
obnovu bytového domu. Za-
teplením stavby a výmenou 
otvorových výplní sa vrátia 
investície do 15 rokov. Šetrí 
sa na energiách. Ak sa však 
vymenia aj rozvody, zrekon-
štruuje a nastaví celý vykuro-
vací systém, návratnosť in-
vestícií je do 10 rokov. Vlast-
níci majú na výber. Obnoviť 
dom naraz, komplexne alebo 
čiastočne po etapách. Čo od-
porúčate vlastníkom bytov 
ako projektant? 

 Aby sa rozhodli pre možnosť 
- hneď a maximum. Nevedie 
ma však k tomu iba skráte-
nie času návratnosti investície, 
ale stav, v akom sa zvyčajne 
dom nachádza. Väčšina nášho 
bytového fondu, pokiaľ ide 
o spoločné bývanie, má vyše 
30 - 40 rokov. Na domoch a 
v domoch, ako spoločných sta-
vebných objektoch (odmyslime 
si individuálne byty a zmeny 
v nich), sa za tie roky nič zásad-
ne, rekonštrukčné, inovačné, 
výmenné, obnovovacie nedialo. 
Len nevyhnutné opravy a ešte 
aj to nie na každom paneláku, 
zašpárovanie panelov. Dôsledky 
na dome aj vnútri domu sú 
známe a viditeľné. Fasády, 
lodžie, balkóny, dvere, okná, 
podlahy, spoločné priestory, 
schodiská, omietky, rozvody 
tepla, vody, plynu, elektriny, 
kanalizácie, ba už aj výťahy. Do 
všetkého sa zahryzol zub času, 
veci a materiály sú buď na hra-
nici svojej životnosti, alebo už 
za ňou a ďalším používaním 
sa stávajú rizikom pre dom i 

Otvorene o obnove 

Na nedávnej celoslovenskej konferencii Otvorene o obnove bytových 
domov sa konštatovalo, že na Slovensku je polovica z nich už úplne 
alebo čiastočne obnovená. Na rade je druhá polovica. Skúsenosti teda 
máme. Dobré i zlé. Prvé treba využiť, druhým sa zasa vyhnúť. Na kon-
ferencii diskutoval aj projektant Ing. Karol Ferenčík. Mal o čom. Pro-
jektoval panelák (Ul. Mateja Bela v Piešťanoch), ktorý za rok 2013 získal 
druhé miesto v súťaži o Najlepšie obnovený bytový dom. Jeho vlastníci 
investovali vyše pol milióna eur do zateplenia fasády, rekonštrukcie lod-
žií, výmeny dverí a okien v spoločných priestoroch, ale tiež aj do rekon-
štrukcie a výmeny rozvodov. Efekt? Na energiách ušetria až 60 percent. 
Aj práve preto rozhovor s projektantom Karolom Ferenčíkom. 

Projektant Ing. Karol Ferenčík

Panelák v Piešťanoch, druhé miesto v súťaži Najlepšie obnove-
ný bytový dom v roku 2013, projektant Karol Ferenčík.

S Í D L I S K O
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Uniknúť 
z rozbehnutej lavíny 

sa nedá

Ako si sa k snowbordovaniu 
dostal?

 V ZŠ Černyševského som 
pred vyše 20 rokmi absolvoval 
prvý lyžiarsky výcvik, ale už 
od začiatku ma lákalo jazdiť 
vo voľnom teréne. No v tých 
časoch sa jazdilo na rovných 
dlhých lyžiach, ktoré sa v pra-
šane zabárali. Preto som si 
začal všímať snowbordistov 
a v 19 rokoch sa mi podarilo 
našetriť si na vlastnú „dosku“. S 
ňou som sa svojpomocne nau-
čil jazdiť na Kolibe. Tri dni som 
tam šliapal, padal a skúšal, až 
kým som sa nenaučil prvý ob-
lúk. Robil som ho rukami-zu-

bami-nechtami, všetkým čím 
sa dalo, som „zavrtel“, aby som 
sa prehodil na druhú hranu. 
A keď som získal stabilitu, ba-
lans a skúsenosti s oblúkmi, už 
som skúšal aj vyššiu rýchlosť 
a „odkukával“ od iných snow-
bordistov techniku. Tak som sa 
sám naučil jazdiť. V roku 2005 
som si spravil snowbordový 
kurz, aby som mohol byť v Tat-
rách celú zimu ako inštruktor.

Takže svahy v Tatrách už 
dobre poznáš?

 Tým, že vo Vysokých Tat-
rách, konkrétne v Tatranskej 
Lomnici, pôsobím už desať ro-

kov, mám okolité svahy a žľaby 
nespočetne ráz prejazdené. Po 
prvotnej nedôvere zo strany 
Tatrancov a napríklad aj Hor-
skej služby, keď videli, že je pre 
mňa jazdenie a Tatry všetkým, 
ako ma všetko zaujíma a na 
všetko sa vypytujem, postupne 
ma prijali medzi seba a veľa ma 
naučili o snehu, lavínach, laví-
nových sondách, teréne a jeho 
mapovaní a veľa ďalších vecí 
o bezpečnom jazdení. Ako in-
štruktor som mal sezónny lís-
tok, ktorý mal pre mňa doslova 
cenu zlata,  keďže som sa neu-
stále chcel zlepšovať a trávil na 
svahu každú voľnú minútu. 

Súťaže ťa nelákali?
 Skúšal som nejaké skokové 

súťaže a zúčastnil som sa na 
Start Konto Skoč si na Dono-
valoch. Tam  som si prvýkrát 
vyskúšal big air jump. Rozbehol 
som sa asi 300 metrov, v plnej 
rýchlosti 80-90 km/h vyletel 
do výšky a asi po 20 metroch 
dopadol na doskočisko. Skáka-
niu som sa profesionálne nikdy 
nevenoval a hoci som sa ešte 
zúčastnil aj na iných súťažiach, 
išlo mi najmä o to, vyskúšať si 
a naučiť sa niečo nové. Stokrát 
som doskočil v poriadku, ale 
ten stoprvý raz som spadol 
a pri páde som si vykĺbil ra-
meno, s ktorým mám odvtedy 
problémy.

To však nie je jediný úraz, čo 
sa ti stal pri snowbordovaní. 
Čo bolo najhoršie či najne-
bezpečnejšie?

 Pre mňa je najhoršie, keď 
napadne sneh, a ja nemôžem 
ísť jazdiť. To ma bolí najviac. 
Pri free ride snowbordingu na 
horách je vždy riziko úrazu ale-
bo lavíny. Mám napríklad žľab, 
kam chodím jazdiť, a trúfam 
si povedať, že ho naozaj dobre 
poznám. A opäť, bol som tam 
stokrát a nič sa nestalo, až ten 
stoprvý raz vo februári 2010. 
Boli sme tam vtedy štyria a ja 
som šiel prvý. Dohodli sme sa, 
že pôjdeme v odstupoch za se-
bou, ale pustili sa príliš blízko 
za mnou. Zastavil som asi v po-
lovici a skúmal pohľadom, či 
je to aj ďalej prejazdné. A vo 
chvíli, keď za mnou zastavili, 
odtrhla sa tzv. dosková lavína. 
Teda, celá doska naviateho sne-
hu na pláni sa dala do pohybu. 
Zistil som to tak, že hoci som 
vedel, že stojím, sneh okolo 
mňa sa hýbal a ja som netušil, 
prečo. A keď som sa obzrel za 
seba, už som videl rozlomený 
sneh,  kvádre s veľkosťou zhru-
ba 70 cm², ako sa ku mne valia. 
V tom to prasklo aj podo mnou 
a už som sa viezol na lavíne. 
Prvou reakciou bolo skúsiť sa 
rozbehnúť, a tak sa z nej dostať. 
Ale už to nebolo možné. Pred 
sebou som videl skalnú stenu, 
do ktorej lavína narážala a od-
rážala sa od nej. Takže som si 
inštinktívne ľahol na chrbát 
a nohy s doskou dal pred seba 
ako na tobogane. Čakal som, že 
nohami narazím do skaly a tá 
ma odrazí. To sa však nestalo, 
lebo lavína sa aj so mnou pred 

skalou stočila a zasypala ma. 
V tej chvíli som sa pod snehom 
ocitol v úplnej tme, cítil som 
silný tlak akoby som bol zabe-
tónovaný a mal som plné ústa 
snehu. Hoci to trvalo sotva 10-
15 sekúnd, mal som pocit, že je 
to večnosť. Netušil som, koľko 
snehu je nado mnou, či 20 cm, 
či pol metra. Ale už aj málo sne-
hu vie mať poriadnu hmotnosť. 
Rukami som sa stále odrážal 
od zeme, aby som ostával na 
povrchu. Mojím šťastím bolo, 
že sa lavína zo žľabu rozliala do 
doliny, a tým sa sneh zo mňa 
zlial. Napokon som mal teda 
len trochu zasypané nohy a na-
pravil som si vykĺbené rameno, 
čo mi pri tom mávaní rukami 
vyskočilo. Môj kamarát lyži-
ar bol za mnou asi 70 metrov 
v laviništi, mával mi, že aj on je 
v poriadku. Zvyšných dvoch la-
vína nestrhla a prišli nám hneď 
na pomoc. Keďže nám v pod-
state nič nebolo, vybavili sme 
to svojpomocne bez zásahu 
Horskej služby. Po odleve adre-
nalínu ma zaplavil pocit šťastia, 
prekvapenia, uvoľnenia a iných 
ťažko opísateľných pocitov, že 
sa to dobre skončilo. Naučilo 
ma to ešte väčšiemu rešpektu 
k horám. 

To, ako si v lavíne reagoval, 
bolo inštinktívne, alebo si ve-
del, ako sa v správať, keď ťa 
strhne?

 Počul som o tom, že treba 
v lavíne „plávať“, ale nevedel 
som, čo to znamená. Jedno-
ducho som do tej skalnej steny 
nechcel vraziť hlavou a inštink-
tívne som skúšal náraz stlmiť 
nohami. Preto som si ľahol a 
odrážanie rukami od zeme, aby 
som neskončil pod snehom, 
prišlo rovnako prirodzene. 

To však nebolo tvoje jediné 
lavínové dobrodružstvo...

 Bolo prvé, čo som prežil 
na vlastnej koži. Okrem neho 
som bol svedkom ďalších la-
vín, ktoré sme odrezali, alebo 
spadli samovoľne, ale nikoho 
so sebou nevzali. Až na jed-
nu. V ten istý rok, v decembri 
2010, na tom istom mieste, 
v tom istom žľabe. Tentoraz 
však spadla úplne zhora žľabu, 
takže bola dva razy dlhšia ako 
prvá. Išli sme jazdiť ako vždy, 
už som bol obutý a šiel som 
sa spustiť. Vtom však kamarát 
vraví, aby sme skúsili poskákať, 

„Keď som sa obzrel za seba, už som videl rozlámaný sneh a ob-
rovské biele kvádre, ako sa ku mne valia. Vtom to prasklo aj podo 
mnou a už som sa viezol na lavíne. Prvou reakciou bolo skúsiť sa 
rozbehnúť a tak sa z nej dostať. Ale už to nebolo možné. Pre sebou 
som videl skalnú stenu, do ktorej lavína narážala a odrážala sa od 
nej.“ Ako sa to napokon skončilo, sa dozviete z nášho rozhovoru s 
Petržalčanom Gerhardom Gašparovičom, ktorý je už 10 rokov 
inštruktorom snowbordingu vo Vysokých Tatrách.
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či to nie je lavinózne. Nech to 
spadne pred jazdou. Mne sa 
to veľmi nepozdávalo, nemal 
som z toho dobrý pocit, ale 
mal väčšie skúsenosti, tak som 
nenamietal.  Boli sme traja na 
snowbordoch a jeden na ly- 
žiach. Všetci naraz sme raz 
skočili. Nič. Druhý raz. Nič. 
Tretí raz. Nič. Už som chcel 
ísť, keď vtom povedal, aby 
sme skúsili ešte naposledy. 
Skočili sme a prásk! Odtrhlo 
sa to pod nami aj nad nami 
zľava. Ja som stál prvý nad 
žľabom, takže ma to hneď 
strhlo. Aj kamaráta nado 
mnou, ale lyžiar mu stihol 
podať svoju palicu a za ňu ho 
vytiahol von. Ja som sa snažil 
zachytiť nejakých skál, ale už 
som vedel, že sa von nedosta-
nem. Takže som si hneď ľahol 
ako predtým, nohy pred seba 
a odrážal som sa rukami.. Nič 
som nevidel, pretože sa vša-
de prášilo a lavína naberala 
poriadnu rýchlosť. V strede 
sa žľab lámal a tam som so 
snehom vyletel do vzduchu. 
Letel som niekoľko metrov 
a dopadol na chrbát. Nane-
šťastie rovno na skaly, ktoré 
ešte neboli zasypané snehom. 
Vyrazilo mi dych a už som 
sa len modlil, aby sa to celé 
skončilo. Čo sa mi zakrátko 
splnilo, rozvírený sneh sa usa-
dil a ja som sa snažil poriad-
ne nadýchnuť. Pohýbal som 
rukami, nohami, či ich mám 
v poriadku. Chalani ma zhora 
nevideli, a tak jeden utekal po 
lopatu a lavínový vyhľadávač, 
aby ma mohli lokalizovať.  
A ostatní sa spustili za mnou. 
Ja som si zatiaľ odhrabal nohy, 
ale chrbát ma poriadne bolel 
a bol som celý premrznutý. 

Slnko síce svietilo, ale bolo 
mrazivých -20°C. Keď prišli 
chalani, povedal som im, že 
som v pohode, len som si ud-
rel chrbát a že dole to radšej 
odšliapem. Ale po pár krokoch 
som zistil, že to nezvládnem, 
poprosil som kamaráta, aby 
zavolal helikoptéru. V poprad-
skej nemocnici sa podozrenie 
na zlomené stavce napokon 
nepotvrdilo, mal som zlome-
né „len“ štyri bočné výbežky 
z hrudníkových stavcov a bol 
som podchladený. Po troch 
dňoch ma pustili domov s tým, 
že mi naordinovali mesiac po-
kojného režimu, žiaden šport  
a kvalitnú strava. To som do-
držiaval a všetko sa mi pekne 
zrástlo. Bolo to pred sezónou, 
začiatkom decembra, takže 
som vedel, že ak budem po-
slušný pacient, ešte ma čakajú 
aspoň tri pekné mesiace na 
svahu. A tak aj bolo. 

Neodradili ťa tieto zážitky?

 Snowbordovaniu sa stále 
venujem s rovnakým nadše-
ním. Ale keďže už mám rodi-
nu - manželku a dcéru, som 
ešte opatrnejší. Vylepšil som si 
svoj bezpečnostný výstroj. Ne-
skáčem už nad žľabom, neza-
stavujem v strede žľabu, ale až 
na bezpečnom mieste, odkiaľ 
mám šancu uniknúť z prípad-
nej lavíny. Mám k horám nao-
zaj rešpekt a verím, že tak, ako 
sa ja správam k nim, tak sa ony 
budú správať ku mne. V horách 
som zodpovedný sám za seba 
a musím sa vedieť rozhodovať  
v hraničných situáciách. A to 
mi dáva silu a energiu do ži-
vota.

Michaela Dobríková

foto: archív G. Gašparoviča

V posledný aprílový štvrtok 
naň prišlo takmer 500 detí, 
ktoré mali možnosť nazrieť aj 
do tých častí areálu Závodis-
ka, ktoré sú inak pre verejnosť 
uzavreté. Deti sa odvážili vo 
vážnici ako skutoční džokeji,  
v stajni si pohladkali ozajstného 
dostihového koňa - anglického 
plnokrvníka - a tréneri im vy-
svetľovali všetko o starostlivos-
ti a spôsoboch trénovania koní. 
To najlepšie však bola možnosť 
povoziť sa na koníkoch. Ako 
sme sa dozvedeli od Dominiky 
Petrjánošovej a Jeanette Kovác-
sovej, tretiačok zo ZŠ Dudova 
- koníky sú krásne, jazdiť sa na 
nich neboja a sedieť v konskom 
sedle je skvelý pocit. Len dodá-
me, že odvážni neboli len žiaci 
ale aj pani učiteľky, hoci pre 
mnohé to bolo po prvý raz.

Pre deti boli oproti minu-
lému roku pripravené až tri 
stanovištia a deväť koní. Cel-
kovo sa na akcii podieľalo osem 
pracovníkov Závodiska, plus 
tréneri Ľudovít Végh a Ladislav 
Kubliha a členovia Občiankych 
zružení Darkona, Do sedla, 
Kôň ako koníček, ktorí poskytli 
koníky na vozenie a pomocný 
personál. Vypočutým želaním 
z minulého roku bolo aj otvo-
renie bufetu, kde si deti mohli 

osladiť život napríklad palacin-
kami.

Petržalské Závodisko po viac- 
ročnej prestávke minulý rok 
obnovilo tradíciu organizovania 
„Dňa otvorených dverí“ pre žia-
kov prvého stupňa petržalských 
základných škôl. Aj týmto spô-
sobom sa snaží u detí podpo-
rovať vzťah k prírode. A ukázať 
im cestu do krásneho areálu 
dostihovej dráhy v Starom háji, 
nakoľko mnohí Petržalčania ani 
netušia, že je tu možnosť strá-
viť príjemný voľný čas v kruhu 
rodiny nielen na dostihoch, ale 
kedykoľvek v týždni na detskom 
ihrisku či na lúke.

V Deň otvorených dverí na 
deti čakalo aj napínavé vystúpe-
nie príslušníkov odboru kynoló-
gie a hipológie Prezídia Policaj-
ného zboru Ministerstva vnútra 

SR. Kynológovia im predviedli 
okrem dokonalej poslušnosti 
budúceho policajného psa aj to, 
ako dokáže zneškodniť ozbroje-
ného páchateľa. Jazdecká polí-
cia zase ukázala odvážne kone, 
ktoré vďaka výcviku počú- 
vajú aj v situáciách, kde by iné 
kone už dávno odcválali preč.

Počas prestávok v celom 
programe i po jeho skončení 
deti vytiahli deky a športové 
potreby a začal sa veľký piknik. 
My len dodáme, že z oslove-
ných 11 petržalských základ-
ných škôl, prišli ZŠ Dudova, 
ZŠ Pankúchova a ZŠ Lachova  
a tie ostatné môžu ľutovať, že 
ich žiaci prišli o takýto vydare-
ný náučno-športovo-oddycho-
vý deň v Starom háji.

Michaela Dobríková

foto: Mária Horníková

Deti, kone, psy a piknik v slnečný deň. Taký bol Deň otvore-
ných dverí pre petržalské školy na  Závodisku v Starom háji.  

Turfový svet
patril deťom  
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Vodné filtre Nerezové fľaše w w w.kvalitavody.sk

Predĺženie výberového konania

Na základe vyhláseného výberového konania 
na pracovnú pozíciu 

Veliteľ okrskovej stanice Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy

zverejneného na webovej stránke 
www.bratislava.sk dňa 2. apríla 2015 

a stránke www.msp.bratislava.sk dňa 31. marca 2015 
Hlavné mesto SR Bratislava 

predlžuje termín podania žiadosti
 o účasť na výberovom konaní 

do 12.00 hod. dňa 22. mája 2015. 

Ostatné požiadavky zostávajú v platnosti 
podľa pôvodného textu zverejneného na vyššie uvedených 

webových stránkach.

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, Wi8  modul. 
Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) 

Info: 0905 273 414

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Generálny partner divadla

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

gedur@gedur.sk
02/50 22 87 39.

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

07. 05.
štvrtok19:00 /

27. 05.
streda19:00 /

28. 05.
štvrtok19:00 /

29. 05.
piatok19:00 /

13. 05.
streda19:00 /

14. 05.
štvrtok19:00 /

15. 05.
piatok20:00 /

16. 05.
sobota19:00 /

25. 05.
pondelok19:00 /

11. 05.
pondelok19:00/

26. 05.
utorok19:00 /

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Diskusia

Výstavba diaľnic  
na Slovensku

Ing. Ján Kotuľa
bývalý riaditeľ NDS

 

Cik-cak centrum

20. mája o 18. 00 hod.

pozýva

OC KDH Bratislava 5

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
    ZADARMO (pri kúpe okuliarov).  Tel.: 0911/237 232

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a  jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

Môžete navštíviť aj našu prevádzku 
Optik-prominent s. r. o., Odborárske nám.1, 
(Starý Avion) Bratislava – Staré mesto.

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKAMíľa pre mamu
Únia materských centier 
spolu s materskými centrami 
a sympatizantmi pripravila 
dvanásty ročník Míle pre 
mamu, najväčšiu oslavu Dňa 
matiek na Slovensku. 

V duchu tohtoročného mot-
ta Priložme ruku k mieru 

jej účastníci symbolicky poslali 
z 53 slovenských miest pozdra-
vy všetkým mamám kdekoľvek 
vo svete, ktoré sa boja o svoje 

Míľu pre mamu tu podporili aj 
viaceré známe osobnosti – o. i. 
Partička v zložení Lukáš Latinák, 
Róbert Jakab, Marián Miezga, 
ktorí zabavili dospelých a do 
vystúpenia vtiahli aj deti. 

(upr)

deti pre nepoko-
je v ich krajine. 
Tisíce ľudí prišli 
stráviť príjem-

né sobotňajšie popoludnie so 
svojou rodinou a pozrieť sa na 
prácu žien – matiek v mater-
ských a rodinných centrách na 
Slovensku, rovnako aj v Írsku, 
Veľkej Británii, Srbsku a Českej 
republike. V Bratislave do areálu 
hier Radosť pri jazere Štrkovec 
napriek nepriaznivému poča-
siu prišlo vyše 2 000 účastníkov. 
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čas, ak viete, na čo a ako sa má-
te spýtať.

Za tie roky v Slovenke si pri-
pravila určite stovky portrétov 
umelcov. Mala si „svojich“ – 
teda takých, čo ti s nimi bolo 
milšie?

 S mnohými umelcami som 
sa stretávala opakovane a s nie- 
ktorými sme sa zblížili i ľud-
sky. Som vďačná, že to neraz 
vyjadrili aj verejne, ako naprí-
klad Milka Vášáryová, Ladislav 
Chudík či nebohý Miško Dočo-
lomanský.

A stalo sa ti, že ťa niekto od-
mietol?

 Málokedy, ale stalo. Nebohý 
Paľo Bielik si so mnou telefo-
nicky aj potykal, ale interview 
odmietol. Marika Gombitová 
rozhovory starostlivo autori-
zovala a nemala som problé-
my, kým sa raz nerozhodla, že 
teraz nemá o čom hovoriť. Pri 
texte, ktorý vznikol z našich 
telefonických rozhovorov, mi 
vyčítala, že to všetko mi hovo-
rila ako človeku a nie ako novi-
nárke. Nuž a mne nezostávalo, 
len na interview zabudnúť. No 
aby som si splnila povinnosť 
voči redakcii, ktorá čakala na 
materiál a neprehrešila sa ani 
proti dobrým mravom, rozho-
dla som sa napísať Marike tzv. 
otvorený list.
 
Alebo že by si šéfredaktorke 
povedala – toto odo mňa ne-
chcite, to je taký grázel, že ani 
za nič...?

 Nie. Vždy som bola zveda-
vá, čo sa v kom skrýva, a prečo 
koná tak, ako koná. Netajím, že 
mi to v niektorých prípadoch  
i zazlievali a vraveli: Mala si to 
napísať radšej pod pseudony-
mom. Lenže pre mňa to bola 
istá výzva, šla som s kožou na 
trh a v dobrej viere, že to malo 
zmysel, neľutujem ani dnes. 

Dôvera medzi novinárom  
a partnerom na rozhovor je 
veľmi krehká. Ako sa buduje?

 Tak, že dokážete, že ste jej 
hodný.

Bolo veľa vecí, ktoré si vedela 
– a neprezradila?

 Občas som na besedách  
s čitateľmi s úsmevom hovori-
la, že moje dobré vzťahy s her-
cami nespočívali v tom, koľko 
som o nich vedela, ale koľko  
z toho som nenapísala.

Žiadali ťa partneri dopredu, 
že „toto bude off record“?

 Neraz. Herec Gustáv Va-
lach mi dokonca poskytol 
rozhovor u seba v chatke len 
pod podmienkou, že nebudem 
používať magnetofón. Nuž  
a spevák Karel Gott mi opa-
kovane ďakoval, vraj vie, že sa 
môže spoľahnúť na isté úpravy 
jeho slovného prejavu do zod-
povedajúcej formy písomného 
rozhovoru, lebo sa stretáva aj  
s novinármi, ktorí akoby čaka-
li, kedy sa dopustí chyby.

A čo v redakcii – netlačili ťa 
ku klebetám?

 A ako! Ale až po roku 1990. 
Odmietala som to po istú hra-
nicu. Človek má totiž vždy na 
výber, aj keď je zamestnancom 
a vydavateľ si myslí, že vlastní 
nielen časopis, ale aj autorov. 
Nakoniec, tesne pred mojím 
odchodom do dôchodku to 
bolo neúnosné. Dnes spolu-
pracujem s redakciami už len 
sporadicky a venujem sa hlav-
ne recenziám filmov či kníh  
v internetovom časopise. 
Film, divadlo, literatúra – to 
si nielen mapovala, ale aj veľ-
mi pozorne priebežne sledo-
vala. Stíhala si popritom ešte 
niečo iné?

 Snažila som sa orientovať  
v celej kultúrnej oblasti, teda aj 
v hudbe, výtvarnom umení či 

v osvetovej práci. Tú som ma-
povala najmä ako začínajúca 
redaktorka a precestovala som 
vtedy celé Slovensko, väčšinou 
po víkendoch, vtedy sa v re- 
giónoch konali najzaujímavej-
šie podujatia. Ale, ako sa hovo-
rí: novinár je ten, čo vie niečo  
o všetkom, ale všetko o nie-
čom... Netvrdím, že tento bon-
mot napĺňam, ale knihy a film 
mi asi najviac prirástli k srdcu.

Už som sa letmo dotkla kle-
biet – stretla si sa aj ty, reno-
movaná novinárka – s neja-
kou hviezdičkou, ktorá chcela 
„udať“ samu seba, len aby sa 
ocitla na stránkach časopisu?

 Nie. Ale, žiaľ, stretla som sa 
s novinárkami v bulvári, ktoré 
klebety považovali za stavebný 
materiál, bez ohľadu na etiku a 
následky. 

Neviem, či je to ešte taká sa-
mozrejmosť – ale teba stre-
távam aj dnes na všetkých 
filmových premiérach, v di-
vadle, na uvítaniach kníh do 
života... Poznáš aj mladšie 
kolegyne a kolegov – vnímajú 
nové slovenské umenie podob-
ne ako ty?

 Sú medzi nimi mnohé ta-
lentované zjavy a zaujímavé 
osobnosti. Ale generačný roz-
diel cítiť v prístupe i hodnote-

ní. Predsa len, mladí ľudia sú 
sebavedomejší a suverénnejší. 
Aj technicky lepšie vybavení. 
Aj z časových dôvodov dávajú 
prednosť napríklad interview 
internetovou formou. Patrím 
ku generácii, ktorá síce inter-
net využíva, ale základ rozho-
voru som robila najradšej zo-
či-voči. Dôležitejšie je, že čím 
je človek starší, tým viac vníma 
súvislosti v najširšom zmysle 
a cíti sa zodpovedný za každé 
slovo, ktoré vysloví či napí-
še. Ale, aby som to odľahčila 
a uzavrela kruh. Na začiatku 
si sa ma spytovala, ako je to  
s prípravou interview. Pred 
rokmi som sa na záver rozho-
voru s jednou slovenskou ved-
kyňou rozhodla položiť otázku 
o tom, či napriek svojej vedec-
kej kariére verí vo veci medzi 
nebom a zemou. Zamyslela sa 
a s vážnou tvárou mi odpove-
dala: Samozrejme, veď si len 
vezmite taký luster...

Tvoje ocenenie v ankete 
Slovenka roka je krásnym vý-
razom vďaky za tvoje rozhovo-
ry, recenzie, glosy. Želám: tebe 
veľa podnetov a čitateľkám  
a čitateľom veľa tvojich krás-
nych stretnutí, z ktorých pri-
nášaš svedectvo. Ďakujem ti.

Gabriela Rothmayerová     
foto: archív redakcie

Elenka, mám z teba trému 
– lebo si bola prvou novinár-
kou, ktorá so mnou urobila in-
terview pre časopis Dievča...

 Istú trému pociťujem i ja, 
pretože som zvyknutá viac  
otázky klásť ako ich dostávať.  
Čo sa týka toho nášho prvé-
ho interview, očarila si ma už 
pred ním svojou poviedkou, 
spôsobom písania, ktoré pred-
stavovalo v tom čase isté nó-
vum, upútalo ma spojením kul- 
tivovanosti a zmyslu pre hu-
mor, bola som zvedavá, aká 
si v skutočnosti. Príjemne ma 
prekvapilo, že si taká ako tvoje 
písanie, navyše pôvabná, talen-
tovaná a veľmi mladá. Neskôr 
si sa stala uznávanou publicist-
kou i spisovateľkou. Som hrdá, 
že som medzi prvými, ktorí ťa 
predstavovali verejnosti. 

Bola som vtedy druháčka na 
žurnalistike a ty už veľmi zná-
ma novinárka zo Slovenky. Ale 
pamätám si, ako ma ohromi-
lo, že všetko o mne vieš. Bola 
si, skrátka, pripravená aj na 
také nič ako ja. Vždy si sa na 
rozhovor takto hotovila? Ale-
bo niekedy si išla na blind?

 Starostlivá príprava je zá-
klad – to nás učili ešte v ško-
le – a je aj prejavom úcty voči 
partnerovi, bez ohľadu na jeho 
vek a postavenie. Niekedy však 
ani príprava nepomôže, to som 
si uvedomovala, keď som robila 
sériu rozhovorov s našimi po-
prednými vedcami pre časopis 
Teleplus, a s vďakou spomínam, 
ako mi (a mojím prostredníc-
tvom čitateľom) láskavo pribli-
žovali hoci aj DNA ako navlie-
kanie korálikov na náhrdelník, 
problematiku genomu včely, 
čiernych dier, nanočastíc či no-
vých keramických materiálov. 
Určite, možno hovoriť aj bez 
prípravy o niektorých všeobec-
ných otázkach, ale na výsledku 
sa podpíše a pri interview šetrí 

S P O L O Č N O S Ť

Dáma slovenskej žurnalistiky
V ankete Slovenka roka po prvý raz udelili aj mimoriadnu cenu 
za rok 2014. Získala ju Elena Ťapajová, bývalá dlhoročná redak-
torka Slovenky, ktorá mapovala kultúrne dianie na Slovensku  
a bola jednou z prvých dám slovenskej žurnalistiky stavanej ešte na 
platforme etiky, estetiky, faktov a umenia. Poprosila som ju o odpo-
vede na niekoľko otázok pre vás, Petržalčanky a Petržalčanov.
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU 
MÁJ 2015

www.kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

17.05. | MOTÝLE | 18:00 
17.05. | L.A.-PRÍSNE TAJNÉ | 20:00  

18.05. | ZABIJACI | 18:00 
18.05. | MOTÝLE | 20:15 

19.05. | ZABIJACI | 20:15 

20.05. | ROZBITÝ SVET | 18:00 
20.05. | PREŽIJÚ LEN MILENCI | 20:00 

24.05. | SEDEM | 18:00  
24.05. | DIVOKÉ HISTORKY | 20:15   

31.05. | OVEČKA SHAUN | 15:00 
31.05. | KÔŇ NA BALKÓNE | 18:00 
31.05. | SAMBA | 20:00  

28.05. | 19:00

DOM KULTÚRY LÚKY

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
ETIÓPIA

 BURKINA FASO
a

ďalšie podujatia na www.kzp.sk   | predaj vstupeniek v pokladniach KZP a sieti ticketportal   

17.05. | 17:00  
CC CENTRUM  

MOMENTUM MUSICUM          
cyklus komorných koncertov 

SKVOSTY HUDBY ROMANTIZMU
A HUDBY 20. STOROČIA  

  

  29.05. | 19:00
  DK ZRKADLOVÝ HÁJ

  

folklórny súbor DETVA
  

Realizované s podporou MK SR 

JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ
& 
ILLUMINATI.CA

27.05. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

25. apríl - 13. jún 2015XVIII. ročník 
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Jej zakladateľom bol Franti-
šek Oswald, už vtedy dob-

re známy organista v Petr-
žalke, Škola prechádzala za 

toto obdobie rôznymi zme-
nami, názvami, sťahovaním.  
V školskom roku 1982/1983 
získala súčasnú budovu na Da-

K U LT Ú R A

Všetky koncerty v školskom roku 
2014/2015 boli venované 65. výročiu 
vzniku Základnej umeleckej školy na 
Daliborovom námestí.

Základná umelecká škola 

oslavovala
V týchto dňôch sa začína  
15. ročník projektu Detský 
čin roka. Počas jeho 
existencie sa do projektu 
zapojilo viac ako 1 388 000 
detí, ktoré dobro robili  
a podporili ho. Skutočné 
detské príbehy o pomoci 
ľuďom i prírode každý rok 
inšpirujú deti i dospelých. 
Deti tak robia svet okolo 
nás lepší a krajší.

V roku 2015 sa projekt 
koná pod záštitou prezi-
denta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku.
 
Do škôl prichádza výzva, aby 
sa deti zapojili do projektu 
Detský čin roka 2015. Deti 
môžu napísať o svojich dob-
rých skutkoch, ale aj o činoch 
svojich kamarátov, ktoré si 
všimli a myslia si, že by mali 
byť ocenené. Dôležité sú aj 
kolektívne dobré skutky, na 
ktorých sa deti spoločne do-
hodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 
rokov môžu prihlásiť aj rodi-
čia, pedagógovia a dospelí. 
Pisatelia môžu zaradiť dobré 
skutky do kategórií: Záchra-
na života, Po-moc v rodine, 
Pomoc rovesníkom, Pomoc 
ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý 
nápad a Cena Sašky Fischero-
vej – Malý veľký čin.

Správu o dobrých skutkoch 
deti je možné zasielať do 
30. júna 2015.

Na jeseň zašlú realizátori 
projektu do škôl pedagogic-
ký materiál s 35 nominácia-
mi, ktoré vyberie zo všetkých 
skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia si tieto 
príbehy čítajú na hodinách 
etickej výchovy, slovenského 
jazyka či v školskom klube.

Detské hlasy rozhodnú, 
ktoré skutky získajú v de-
cembri ocenenie Detský čin 
roka 2015. Priebežne s det-
skou porotou bude na jeseň 
prebiehať aj online anketa 
pre dospelých pripravená  
s darcovským portálom Ľu-
diaľuďom.sk.

Projekt sa uskutočňuje pod 
záštitou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 

(upr)

Najkrajšie príbehy
liborovom námestí, kde sídli 
riaditeľstvo školy a nachádza 
sa tam aj koncertná sála s his-
torickým dvojmanuálovým 
organom.

V aprílovom týždni vrcho-
lili koncerty k tomuto vý-
znamnému výročiu. Uskutoč-
nili sa dva učiteľské koncerty, 
na ktorých sa predstavili pe-
dagógovia z hudobných od-
delení v sólovej hre, ale aj v 
rôznych komorných obsade-
niach. Koncerty mali vysokú 
umeleckú úroveň so zaujíma-
vým pestrým repertoárom. 
Na jednom koncerte účinko-
vali aj bývalí absolventi ško-
ly. S potešením môžeme kon-
štatovať, že pedagógovia dali 
kvalitný profesionálny základ 
našim žiakom pre ich budúce 
povolanie.

Hlavný slávnostný koncert, 
ktorý sa uskutočnil 15. apríla, 
tiež venovaný tomuto výro-
čiu, otvorila riaditeľka ZUŠ 
Mgr. art. Tatiana Schlossero-
vá, ktorá v stručnosti nahliad- 
la do histórie školy. Veľká česť 
pre nás bola, že pozvanie pri-
jal syn zakladateľa školy Pe-
ter Oswald s rodinou, ktorý 
sa prihovoril prítomným so 
spomienkami na svojho otca 
Františka Oswalda a začiatky 

budovania tejto školy. Potom 
sa rozozvučala koncertná sá-
la pestrým priehrštím hudby 
a tanca. Žiaci svojím progra-
mom dokázali, že s pomocou 
kvalifikovaných a pre umenie 
zapálených pedagógov doka-
zujú svoju šikovnosť, lásku  
k hudbe a umeniu. Koncert-
nú sálu dotvárala výzdoba 
prác žiakov výtvarného od-
boru, ako i spomienkové fo-
tografie z minulosti.

Zlatým klincom a ukonče-
ním tohto slávnostného pro-
gramu bolo vystúpenie Petra 
Oswalda, ktorý zahral a za-
spieval populárnu taliansku 
pieseň O sole mio. Tak sme 
si dôstojne pripomenuli 65. 
výročie založenia Základnej 
umeleckej školy sídliacej na 
Daliborovom námestí v Petr-
žalke.                           (ses)

foto: archív ZUŠ

Excentrická rocková speváčka JANA URIEL KRATOCHVÍ-
LOVÁ sa predstaví 27. mája o 19. h v DK Zrkadlový háj, pri 
príležitosti krstu hneď štvorice svojich albumov. Česká re-
belantská hviezda vystúpi v sprievode kapely Illuminati.
vedenou Jiřím Hrubešom a s performence zoskupením 
MetaDance.

Provokatívna, šokujúca, a tak trochu z iného sveta, taká je 
energická Jana Kratochvílová. Táto česká speváčka mala veľ-

mi pestrý život s množstvom rôznorodých umeleckých kapitol. 
Spevácky debutovala v roku 1973, ešte s country pesničkami  
a svoju prvú formáciu založila v roku 1979 pod názvom Motor. 
Rada objavovala po boku hudobníkov, ktorí experimentovali 
nielen s hudobnými štýlmi, ale aj s výstrednosťou. Neustále tak 
mala problémy so štátnou mocou, až nakoniec emigrovala a jej 
tvorba bola na dlhé roky v Československu zakázaná. 

V Londýne pod pseudonymom Jana Pope v roku 1986 natoči-
la svoj zahraničný debut. Vyšiel v desiatkach krajín vrátane Japon-
ska a v niektorých skladbách hosťoval slávny basgitarista Mark 
King z Level 42. Nakrútila tiež niekoľko ezoterických, rockových 
a popových nahrávok. Kratochvílovej zjav, líčenie a kostýmy sú 
rovnako extravagantné ako jej pódiové vystupovanie. Je to však 
predovšetkým jej hlas s neuveriteľným registrom pohybujúcim 
sa od nežného sopránu až po zimomriavkové basové hĺbky, kto-
rý ju odlišuje od ostatných speváčok. Jej piesne sú charakteris-
tické výraznou rytmikou a ich meditatívnosť vedie až k transcen-
dentálnym zážitkom. Minulý rok predstavila verejnosti kvarteto 
albumov Systemica, Eye Mission, Matric Exposeed a Ritualica.  
A práve tieto nahrávky pokrstí na koncerte v DK Zrkadlový háj na 
hudobnej šou akoby vystrihnutej z inej dimenzie.                 (upr)

Jana Kratochvílová v Zrkadlovom háji
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Pas pre dieťa
Ingrid (chello.sk): 

Platí pravidlo jedna osoba 
– jeden cestovný doklad. 
Každé dieťa pri vycestova-
ní zo Slovenskej republiky 
musí mať bez rozdielu veku 
svoj vlastný doklad, teda aj 
váš päťročný synček. Pri 
vybavovaní pasu nepotre-
bujete mať od otca dieťa-
ťa súhlas s vycestovaním,  
v tejto veci majú rozvede-
ní rodičia rovnoprávne po-
stavenie. Obaja môžu žia-
dať o vydanie cestovného 
pasu za svoje dieťa mlad-
šie ako 15 rokov alebo 
jeho vyhotovený cestovný 
pas prevziať bez ohľadu 
na to, komu bolo dieťa na 
čas po rozvode zverené 
do osobnej starostlivosti. 
V prípade nesúhlasu otca  
s vycestovaním dieťaťa po-
dajte návrh na súd. Ďalšie 
otázky vám zodpovedia 
priamo na oddelení dokla-
dov odboru poriadkovej 
polície.

 Jednou vetou

Tak si predstavujem, čo sa môže 
v týchto naisto neistých časoch 

stať. Hrôza pomyslieť. A pritom nej- 
de o žiadny horor, ba dokonca ani 
o krvou nasiaknuté spravodajstvo 
našich televízií. 

Predstavujem si, ako po celo-
dennej lopote príde domov hlava 
rodiny autom či lietadlom alebo 
nedajbože električkou a sused len 
tak, úchytkom, poznamená čosi 
ako, počujte poslanec, dnes ste  

v robote drístali sťa z reťaze puste-
ní pribrzdení debili. A možno o nič 
lepšie nedopadne ani jeho kole-
gyňa, ktorú doma privíta pomoc-
níčka v domácnosti. Panička, je to 
do popuku, ale keď som vás poču-
la v tom rádiu, pripadali ste mi ako 
kravy. Stále ste po sebe bučali, nič 
rozumného ste nevykoktali. 

Predstavujem si, ako tribúny 
reprezentantov vraj nezafúľanej 
demokracie s inými pseudozá-

Hovory na všedný deň

Okienko o nevyliečených problémoch  

Sen o primitivite  

stancami politiky čistých rúk, 
s maslom i bez neho na hlave, 
si dávajú bez akýchkoľvek zá-
bran do nosa v priamom pre-
nose. Keď si dvaja lotri nadáva-
jú, vtedy sa najlepšie spoznať 
dajú, hovorí slovenské príslovie.  
A spoznávam ich, už je fuč non 
plus ultra reprezentácia spoloč-
nosti, sú to ctižiadostiví hlupáci 
a klauni, ktorí zabudli na základ-
né pravidlá slušného správania, 

zabudli, že existuje niečo ako 
úcta človeka k človeku, úcta k to- 
mu, kto ich zvolil.

Nočná obrazotvornosť vytvo-
rená mozgom, nad ktorým niet 
kontroly, iba v sne zhmotnené 
predstavy. Našťastie. V parla-
mente predsa nemáme postavy  
s verbálnym prejavom kočišov zo 
starej pusty ani aktérov trpiacich 
duševnou chudobou. Alebo som 
niečo zmeškal?

Meškajúce ročné vyúčtovanie?  
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Aj v našom bytovom dome došlo k tomu, že organizácia vykonávajúca správu nedoručila  
v zákonom určenom termíne vyúčtovanie. O kvalite práce správcu hovorí aj to, že v konečnom 
dôsledku sme dostali dve zásielky s tým istým obsahom - ročným vyúčtovaním, bohužiaľ, obe 
po zákonom určenom termíne. Čo sa rozumie obdobím, za ktoré správcovská organizácia ne-
dodá vyúčtovanie? Má ho doručiť v období od 1. 1. do 31. 5., od 1. 1. príslušného roka alebo 
od 1. 6. príslušného roka? Zaujíma ma to preto, lebo za toto obdobie podľa zákona nemá ná-
rok na odmenu za výkon správy. Blíži sa ďalší termín vyúčtovania a som zvedavý, či toto naša 
správcovská organizácia zahrnie do vyúčtovania, lebo do ročného predpisu to nezapočítala, 
hoci si musela byť vedomá nesplnenia si svojej zákonnej povinnosti. Myslím, že toto by mohlo 
zaujímať aj iných čitateľov Petržalských novín a mohlo by im to pomôcť v prípadoch, keď sa 
potrebujú domôcť svojich zákonných nárokov.                                                                   P. E. (internet.sk)

Podľa ustanovenia § 8a ods.4 záko-
na č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov v plat- 
nom znení (ďalej len „zákon“), ak 
správca nepredloží vlastníkom by-
tov a nebytových priestorov v do- 
me správu o svojej činnosti za 
predošlý rok týkajúcu sa domu, 
vyúčtovanie použitia fondu pre-
vádzky, údržby a opráv a úhrad za 
plnenia v lehote podľa odseku 2, 
nemá až do ich predloženia ná-
rok na platby za správu; nárok na 
platbu za správu nemá správca 
aj vtedy, ak nepredloží do 30. no-
vembra ročný plán opráv podľa § 
8b ods. 2 písm. h) na nasledujúci 
kalendárny rok (viď Mlčiace zvon-

čeky žalujú). Druhú časť citova-
ného ustanovenia pridala novela 
zákona s účinnosťou od 1. 10. 2014. 
Vyššie spomenutý odsek 2 určuje 
správcovi termín na splnenie ulo-
ženej povinnosti - najneskôr do  
31. mája nasledujúceho roka.  
V správe informuje vlastníkov o svo- 
jej činnosti za predchádzajúci rok, 
najmä o Bnančnom hospodáre-
ní domu, stave spoločných častí 
domu a spoločných zariadení 
domu a o ďalších podstatných sku-
točnostiach súvisiacich so správou 
domu. Zároveň je správca povinný 
spraviť vyúčtovanie použitia fondu 
prevádzky, údržby a opráv, ako aj 
rozpis úhrad za plnenia rozúčtova-

né na jednotlivé byty a nebytové 
priestory v dome. 

Pokiaľ ide o samotné predlo-
ženie správy, zákonodarca dáva 
primeraný priestor na využitie za-
užívaného spôsobu, ktorý najlepšie 
vyhovuje vlastníkom bytov a ne-
bytových priestorov. Informovanie  
v dome obvyklým spôsobom, kto-
ré poznáme ako formuláciu vlastnú 
pre zákon o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov, predstavuje 
menej formálny spôsob obozna-
movania, ako je napríklad doru-
čenie adresnej zásielky podľa § 46 
Občianskeho súdneho poriadku. 
Za spôsob v dome obvyklý treba 
považovať taký spôsob, ktorý sa  

v konkrétnom dome bežne pou-
žíva a je všeobecne akceptovaný 
ako ustálená forma doručovania 
oznamov, napríklad na nástenke 
či v skrinke pri vchode, vo výťahu, 
vloženie do schránok vlastníkov, 
kombinácia schránka - nástenka a 
pod. Pokiaľ vlastník byt prenajíma 
a nevie sa k informáciám dostať, 
je v jeho záujme požiadať správ-
cu o doručovanie poštou, elektro-
nicky, resp. inou formou. Záverom 
príklad - ak správca predloží spô-
sobom v dome obvyklým správu  
o svojej činnosti za predchádzajú-
ci rok (1. 1. 2014 – 31. 12. 2014) do 
31. mája 2015, príslušné ustano-
venia zákona boli dodržané.

žitú pozornosť. V zmysle § 8b písm. 
k) zákona je totiž povinný zabez-
pečovať všetky činnosti potrebné 
na riadny výkon správy domu v sú-
lade so zmluvou o výkone správy 
a zákonom. Obdobne ako zákon 
aj zmluva o výkone správy upra-
vuje vzájomné práva a povinnosti 
správcu a vlastníkov pri zabezpe-
čovaní prevádzky, údržby a opráv 
domu. Skúste si ju pozrieť, určite 
tam nájdete inšpirujúce podnety 
na schôdzu vlastníkov. Správca má 
zo zákona povinnosť vypracovať 
ročný plán opráv, ktorý zohľadňuje 
opotrebenie materiálu a stav spo-
ločných častí domu a spoločných 
zariadení domu a navrhnúť výšku 
tvorby fondu prevádzky údržby a 
opráv domu na kalendárny rok (viď 

Mlčiace zvončeky žalujú 
Niekoľko rokov nám nefungujú zvončeky pri vchodovej bráne. Mysleli sme si, že ich opravia 
pri rekonštrukcii fasády, ale nestalo sa tak. Vraj s nimi naši správcovia do budúcnosti ani 
nerátajú. Nie je to v rozpore so zásadami bezpečnosti? Veď ak príde k niekomu lekár alebo 
nedajbože hasiči či policajti, nemusia sa vôbec dostať dnu.                 (Obyvatelia Vígľašskej 13)

Na správu domu nesmú byť do-
hodnuté súčasne viaceré formy 
správy domu, takže predpokladám, 
že slovné spojenie „naši správco-
via“ predstavuje viac zamestnan-
cov jedného zmluvného partnera. 
Neviem prečo vlastníci bytov a 
nebytových priestorov (ďalej len 
„vlastník/ci“) pri rozhodovaní o re-
konštrukcii fasády nezahrnuli do 
plánu opráv aj predmetnú výme-
nu domových zvončekov. Nakoľko 

nepoznám rozsah rekonštrukcie a 
okolnosti jej príprav a realizácie, je 
možné, že z objektívnych dôvodov 
sa tak nemohlo stať (nedostatok 
Bnančných prostriedkov, dotácia, 
určená len na konkrétne dielo  
a pod.). To všetko by ste však ako 
spoluvlastníci bytového domu, 
ktorí rozhodujú o svojom spoloč-
nom majetku, mali vedieť vy sami.  

Nie je mi známy dôvod, pre 
ktorý správca vášho bytového 

domu neráta s opravou, resp. vý-
menou domových zvončekov 
ani v budúcnosti. Nech by tých 
dôvodov našiel viacero, žiadny 
z nich by v konfrontácii so záko-
nom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej len „zákon“), 
asi neobstál. Nefunkčné domo-
vé zvončeky napovedajú, že váš 
zmluvný správca prevádzke byto-
vého domu zrejme nevenuje nále-

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.  

Meškajúce ročné vyúčtovanie?). 
Na schôdzi, prípadne cestou zvo-
leného zástupcu vlastníkov, ktorý 
má povinnosť uplatňovať voči 
správcovi požiadavky vlastníkov 
v dome, požadujte, aby domové 
zvončeky boli zaradené do plánu 
opráv na rok 2016, ak nedostatok 
z objektívnych príčin nie je mož-
né odstrániť skôr. Podotýkam, že 
v závislosti od predpokladaných 
nákladov a znenia zmluvy o vý-
kone správy, môže byť potrebný 
aj súhlas vlastníkov vyjadrený hla-
sovaním.    

Nemyslím si, že bezpečnosť  
v bytovom dome je priamo ohro-
zená nefunkčnými zvončekmi, 
komfort bývania však rozhodne 
znižujú.
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ŠŠK VIVUS Bratislava vychováva 
volejbalové talenty V dňoch 21. 4. – 30. 4. 2015 

usporiadala KM BFZ  
v spolupráci s Okresným úra- 
dom Bratislava - odbor školstva 
finále obvodných kôl Dôvera 
Školský pohár SFZ 2014/215 
v rámci Bratislavského kraja. 
Zo základných kôl, ktoré sa 
uskutočnili v mesiaci novem-
ber 2014, si postup do obvod-
ných kôl vybojovalo celkovo 
41 ZŠ, resp. 8-ročných gym-
názií. V tejto postupovej škol-
skej súťaži štartujú mladší 
žiaci narodení od 1. 1. 2002  
a mladší. V Petržalke si v obvod-
ných kolách najlepšie počínali  
chlapci zo ZŠ Turnianska. Na 
umelej tráve ZŠ Budatínska si 
tak vybojovali účasť v krajskom 
kole 4. ročníka Dôvera Školský 
pohár SFZ 20. mája na ihrisku 
BCT Bratislava. „V prvom rade 
ďakujem rodičom a trénerom, 
že tak dobre chlapcov naučili 
hrať futbal. Sú to v podsta-
te veľmi milí žiaci, dobre sa 
učia a rovnako dobre hrajú 
aj futbal. Vidieť, že rodičia sa  
o nich starajú a že chodia  
s nimi aj na iné športy. Takmer 

Predstavte nám v stručnosti 
ŠŠK VIVUS?

 ŠŠK VIVUS pôvodne vzni-
kol ako školský klub, venoval 
sa rôznym krúžkom a špor-
tom. Postupne, ako sa menili 
učitelia a odchádzala populá-
cia, tak sa vyprofiloval na vo-
lejbalový klub. V súčasnosti 
je v ňom okolo 150 dievčat. 
Máme sa čo obracať, keďže sa 
nám veľmi ťažko zháňajú pe-
niaze na činnosť klubu. Sme 
z toho smutní, lebo poslanci 
rozhodli, že všetky využívané 
telocvične sa musia spoplat-
ňovať. Každý tréning sa platí, 
keď rátam, že napríklad žiač-
ky by mali trénovať dve hodi-
ny päťkrát do týždňa a v sobo-
tu ich čaká dvojzápas, potom 
by som mala vyberať 140 eur 
na partiu 12-14 detí. V žiac-
kej kategórii a v tej vyššej sa 
platí mesačne 10 a 20 eur. To 
nám stačí na pokrytie nákla-
dov, čo sa týka rozhodcov, fe-
deračných poplatkov a iných 
vecí. Napriek tomu sa v rám-
ci našich možností snažíme  
o časovo dostatočný tréningo-
vý proces. Veľmi by pomohol 
nový zákon o športe, už dávno 
mal byť uvedený do praxe.

Čo je hlavnou náplňou vášho 
klubu?

 Snažíme sa vychovávať 
dievčatá k tomu, aby milovali 
šport, ale ak sú dobré, so sľub-
nou perspektívou, tak chceme 
z nich mať aj reprezentantky. 
Stojí to veľa úsilia a odrieka-
nia. Tento rok máme smolu  
v tom, že naše juniorsky sú na 
štvrtom postupovom mieste 
na majstrovstvá Slovenska, ale 
keďže sa na ne prihlásili Le-
vice ako usporiadateľ, vlastne 
nás vyhodili z piateho miesta. 
Zato sa nám podarilo postú-
piť s mladšími žiačkami na 
slovenský šampionát. Kadetky 
nám ostali na treťom nepostu-
povom mieste. V našom klube 
sa v prvom rade sústreďujeme 
na výchovu mládeže. Máme 
prípravku, mladšie a staršie 
žiačky, tri družstvá kadetiek 
a jedno družstvo junioriek  
a hráme aj I. ligu žien. Je to 
teda celkom slušná základňa, 
ako mnohé iné oddiely a klu-
by na celom Slovensku zápa-

Volejbalový klub ŠŠK VIVUS Bratislava má 
už  tiež svoju celkom peknú tradíciu a dokon-
ca pred dvomi rokmi si vybojoval  historic-
ký postup do ženskej extraligy. Žiaľ, kvôli zlej 
ekonomickej situácii z nej po roku vypadol, 
ale podstatné je, že kvalitne pracuje s petržal-
skými dievčatami a stará sa o ich rozvoj. Bliž-
šie sme sa o tomto klube porozprávali s dlho-
ročnou trénerkou Mgr. Darinou Gájerovou. 

Víťazom 17. ročníka kraj-
ského kola McDonald´s 

Cupu, školskej súťaže žiakov 
1. stupňa základných škôl bra-
tislavského kraja v minifutba-
le, sa stala ZŠ Svätý Jur, ktorá 
zároveň postúpila do celoslo-
venského 3nále. Uskutoční sa 
v dňoch 18. a 19. mája v Nitre. 
Do krajského kola postúpilo 
8 víťazov obvodných kôl. Na 
štadióne ŠKP Dúbravka v pon-
delok 4. mája osem tímov bolo 
rozdelených do dvoch skupín, 
z nich si najlepšie počínalo 
víťazné mužstvo z Jura, ktoré 
vyhralo všetkých päť zápasov. 
Petržalku reprezentovala ZŠ 
Černyševského, viedla si cel-
kom dobre, lebo skončila na 
štvrtom mieste. ,,Po víťazstve 

v obvodnom kole sme chceli 

dobre obstáť aj na náročnej-

šom krajskom kole. Išli sme do 

neznáma, nevedeli sme, čo nás 

čaká, môžem povedať, že sme 

získali novú skúsenosť. V sku-

pine sme obsadili 2. miesto, čo 

bol úspech, v semi*nále sme 

prehrali s *nalistom. V zápase 

o 3. miesto to bolo už o náhode 

a šťastí, vyhral lepší tím. Získali 

sme teda nepopulárnu zemia-

kovú medailu. Viacerí chlapci 

z našej školy sú registrovaní  

v kluboch,“ povedal nám te-
locvikár zo ZŠ Černyševského 
Jozef Šuhajda. Pekné ceny 
- poháre, diplomy a medaily 
zúčastneným mužstvám odo-
vzdali Soňa Hanzlovičová, po-
radkyňa generálneho riaditeľa 
sekcie verejnej správy MŠVVaŠ 
SR, Miriam Valašiková, vedúca 
odboru školstva Okresného 
úradu Bratislava, Juraj Jánošík, 
podpredseda SFZ a predseda 
BFZ, Ivan Hrdlička, bývalý hráč 
Slovana a 17-násobný čs. re-
prezentant. 

(mv)

ZŠ Černyševského skončila štvrtá

Víťazom je ZŠ Turnianska

sime s nedostatkom financií. 
Bojujeme však aj s priestormi v 
telocvični, sídlo máme na Tur-
nianskej ulici v tamojšej základ-
nej škole. Mladšie a staršie žiač-
ky, takisto kadetky, majstrovské 
zápasy hrávajú na Turnianskej, 
juniorky na Hálovej ulici a ženy 
pôsobia Na pántoch v Rači. Žiaľ, 
Petržalke chýba viacúčelová 
hala, ktorá by zodpovedala kri-
tériám jednotlivých súťaží. 

Ako jedna z trénerok ste zrej-
me poriadne vyťažená...

 Mám toho na svojich pleciach 
dosť, lebo trénujem prípravku, 
mladšie žiačky a jedno družstvo 
kadetiek. Ďalšou trénerkou je 
moja dcéra Katarína Gájerová, 
ktorá skončila školu a učí u nás 
na Turnianskej. Venuje sa že-
nám, zároveň je asistentkou pri 
juniorkách a kadetkách. Troška 
spolupracujeme aj s bývalým 
Doprastavom, teraz je to BVK, 
tam je mladý tréner Tomáš 
Stancelík, ktorý sa venuje ju- 
niorkám a ženám. 
 
Ktoré družstvo vám robí naj-
väčšiu radosť? 

 Mali sme veľmi vydarený 
ročník 1998 a 1999, pred tromi 
rokmi hrali Lady Cup a vtedy 
ho vyhrali. Tri dievčatá vlani 
boli v reprezentácii do 18 rokov, 
ale tento rok sa to tak vyvŕbilo, 
že z nej vypadli. V jednotlivých 
družstvách však pracujeme  
s viacerými talentmi, sú to vyše 
175 a 185 centimetrov vysoké 
dievčatá, tréneri ich sledujú, 
takže uvidíme, ako bude pokra-
čovať ich rast. 

ŠŠK VIVUS Bratislava hľa-
dá dievčatá, ktoré majú záujem 
hrať volejbal, môžu sa prísť uká-
zať na ZŠ Turnianska, bližšie in-
formácie podá trénerka Darina 
Gájerová na telefónnom čísle 
0904 308 010. 

Milan Valko

foto: archív dg

všetci hrajú futbal a sú registro-
vaní v petržalských kluboch FC 
akadémia a MŠK Iskra. Veľmi 
sa tešíme z tohto úspechu, 
bol to pre nás vydarený deň  
s pekným počasím. Verím, že aj  
v krajskom kole budeme dobre 
reprezentovať Petržalku a že 
možno postúpime aj do celoslo-
venského finále,“ povedala nám 
učiteľka Darina Gájerová zo 
ZŠ Turnianska, bývalá volejba-
listka. Prvé tri družstvá dostali 
diplomy a poháre, najlepším 
strelcom sa stal Patrik Bartoš  
s 18 gólmi zo ZŠ Turčianska. 
Konečné poradie: 1. ZŠ Tur- 
nianska, 2. ZŠ Pankúchova,  
3. ZŠ Gessayova, 4. ZŠ Černy- 
ševského, 5. ZŠ Holíčska,  
6. ZŠ Tupolevova.

(mv) 
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Aj  sprievodný program 
naznačuje, komu je po-

poludnie venované. Módna 
návrhárka Zuzana Bottko-
vá predstaví svoje nadčasové 
modely umocnené farebným 
vyhotovením, ktoré prinášajú 
nekonečné množstvo energie 
a inšpirácie. Nielen modelkám 

zahrá hudobná skupina Akustix, 
súčasťou dňa bude aj prezentá-
cia noviniek kozmetiky Avon. 
Pre najmenších je pripravené 
obľúbené vozenie na koníkoch 
i maľovanie detských tváričiek. 
Komu sa nepodarí staviť na 
toho správneho koňa, môže sa 
zapojiť do žrebovania nevýher-

ných tiketov o zaujímavé ceny. 
Pre labužníkov sú pripravené 
rôzne gurmánske špeciality  
i ochutnávky niečoho nového. 
Neváhajte a príďte! Začiatok 
v Starom háji je o 14. hodine, 
dámy a slečny majú vstup za-
darmo!

(rip)

V nedeľu, 17. mája, sa uskutoční na dostihovej dráhe v Starom háji 
prvá tohtoročná klasická skúška anglického plnokrvníka, ktorá je 
tradične venovaná výlučne kobylám. Na prihláške 23. jarnej ceny 
kobýl Rádia SiTy figuruje spolu 20 kobyliek z Nemecka, Maďarska, 
Česka a hlavne Slovenska. 

Ladies Day v Starom háji  
TJ Jarovce - FC PETRŽALKA akadémia   8 : 4  (5:2)
Góly: 1´25´Tyko, 5´Ferus, 12´31´52´73´Németh, 67´Pauhof 
– 34´37´89´Medveď, 69´Sedlák

Očakávané derby dvoch mužstiev z pravého brehu Du-
naja v V. lige sa pred veľmi peknou návštevou skončilo 

napokon vysokým a zaslúženým víťazstvom domáceho 
mužstva. Pod konečný výsledok stretnutia sa podpísali pre-
dovšetkým nevydarené výkony a hrubé chyby brankárov 
FCPA, na druhej strane kompaktnejší výkon a väčšia túžba 
Jarovčanov po víťazstve. Tí rozleptali Petržalku po chybách 
oboch ich brankárov za polhodinku, keď už po 30 minútach 
viedli 5:0! Vystriedanie oboch brankárov bolo nutnosťou, a 
tak po piatom inkasovanom góle zaujal miesto v bránke 
Petržalky obranca Majdák. Petržalka však, ako ju poznáme, 
nezložila len tak ľahko zbrane, a aj napriek nepriaznivým 
okolnostiam sa snažila do poslednej minúty hrať a uhrať 
čo najpriaznivejší výsledok. Medveď so Sedlákom burco-
vali svoj tím. Diváci v Jarovciach videli v slušnom zápase 
dvanásť gólov, niekoľko nastrelených tyčí, výborný výkon 
domáceho brankára Szucsa a hromadu nepremenených 
gólových príležitostí na oboch stranách. Hráčov oboch 
mužstiev, po záverečnom hvizde rozhodcu, odprevádzali 
diváci do kabín potleskom.
Emil Stranianek, asistent trénera FCPA: „Priznám sa, 

že taký zápas som doposiaľ ako hráč a ani ako tréner ešte 

nezažil a ani nevidel. Vystriedať oboch našich brankárov a 

nasadiť do bránky namiesto nich hráča z poľa ešte počas 

prvého polčasu ( obrancu Majdáka) je raritou.“

Eugen Kasana, bývalý hráč a tréner ZŤS Petržalka a Ja-
roviec: „Víťazstvo Jarovčanov bolo dnes zaslúžené. V defen-

zíve sme úplne prepadli, hráči Petržalky nedodržali pokyny 

trénera a brankári nám dnes doslova vybuchli. Ale aj to pat-

rí k futbalu”.

Najbližšie zápasy FC PETRŽALKA akadémia: 
17. 5. Ne – 10:30 FCPA – Krasňany 
24. 5. Ne – 17:00 Ekonóm – FCPA 
31. 5. Ne - 10:30 FCPA – FA Bratislava

Víkendové výsledky družstiev dorastencov a žiakov FC 
Petržalka akadémia: 
st. dorast U19 Lokomotíva DNV – FCPA  0 : 2 (0:1) 
ml. dorast U17 Domino – FCPA  2 : 0 (1:0)
st. žiaci U15 FCPA – Žolík Malacky  2 : 1 (1:1)
st. žiaci U14 FCPA – ŠK Slovan D  2 : 0 (1:0)
ml. žiaci U13 FCPA – Žolík Malacky  1 : 4 (1:1) 
ml. žiaci U12 FCPA – FK Dúbravka  6 : 2 (3:1)
žiačky: FCPA – ŠK Slovan  0 : 4 (0:1) 
Slovo trénera:

Dominik Teraz, tréner U17: „Predviedli sme najhorší výkon 

v tomto roku. Ak budú hráči takto povýšenecky a ľahostajne 

pristupovať k zápasom, nebudú mať šancu sa presadiť ani  

v tejto súťaži. Bez pohybu, bez myšlienky, nekolektívny vý-

kon hodnotím ako podpriemerný.“

Jozef Laincz

Infoservis 
FC Petržalka akadémia

Slov-matic rozdrvil Prešov 
Futsalisti Slov-Matic FOFO Bratislava so sídlom v Petr-
žalke úspešne vykročili za obhajobou ligového titulu. 
V prvom Inále play oQ SFL zdolali na domácej pôde 
FK Prešov vysoko 12:3 a v sérii hranej na tri víťazstvá sa 
ujali vedenia 1:0. Slov-Matic FOFO Bratislava - FK Pre-
šov 12:3 (4:2). Góly: Mikita 4, Drahovský 3, Seidler 2, Ky-
jovský, Brunovský, Bartošek - Serbin, Sedlák, Hudáček. 
Rozhodovali: Fischer, Bohun, ŽK: Gašparovič - Mihok, 
Beliš, 200 divákov, (na zápasy 1:0).            (mv)

Chystá sa turnaj! 
Na druhý ročník hokejbalového turnaja pre žiakov základných a stredných škôl, ktorý organizuje mestská 
časť spolu s úspešným hokejovým klubom HC Petržalka 2010 v rámci festivalu Dni Petržalky, sa môžu 
záujemcovia prihlásiť do 26.5.2015. Propozície turnaja aj s prihláškou nájdete na: 
http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2015/04/Propozicie_hokejbalovy_turnaj_2015.pdf
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 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

19. mája, 15:00 h

26. mája, 18:00 h

28. mája

29. mája, 19:00 h

31. mája, od 9:00 h

 ŠPORTOVÉ PODUJATIA 

16. mája, od 9:00 h

18. mája - 5. júna, od 8:00 h

20. mája, od 9:00 h

23. mája, od 11:00 h

28. mája, od 8:00 h

30. mája, od 9:00 h

30. mája, od 10:00 h

31. mája, od 10:00 h

fi

MODERUJÚ: JUNIOR & MARCEL


