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Znievsku opraví kraj
 

Predseda BSK Pavol Frešo zrušil 

predaj bývalej škôlky na Zniev-

skej 4 a župa začne s jej postup-

nou revitalizáciou. 

Keďže budova stojí na mest-

skom pozemku, prvým krokom 

bude získať ju do majetku župy. 

Ako sa vyjadril Pavol Frešo, vyu-

žitie tejto budovy bude závisieť 

aj od požiadaviek mestskej časti 

Petržalka a najmä od potrieb Pe-

tržalčanov.                               
  (upr)

Všetko sa začalo v sobotu ráno  

o ôsmej, kedy maratón odštarto-

val petržalský starosta Vladimír Bajan 

spolu s našou úspešnou olympionič-

kou, kajakárkou Martinou Kohlovou. 

Plavecký maratón, prvé 
podujatie tohtoročných Dní 
Petržalky, ktoré slávia 20. vý- 
ročie, sa nepochybne vydaril. 
Za 12 hodín vyše 400 plav- 
cov odplávalo 175 575 met-
rov, čo je takmer vzdialenosť 
medzi Bratislavou a Banskou 
Bystricou.

Doplávali sme 

takmer až do Banskej Bystrice
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Predajňa s lokšami v Hy-

permarkete Tesco Petržalka 

prijme predavačku 

na TPP/na dohodu.

Plat od 600,- v čistom.

Prac.doba dohodou.  

PRIJMEME
PREDAVAČKU

viac info na tel.: 0911 879 999

Samospráva vyriešila

Môj otec, profesor Anton 
Bajan, by mal tento rok 90.  
O to viac naňho myslím, spo- 
mínam. A o to viac som si že- 
lal, aby Bajanovský rod pokra-
čoval. Mám síce troch synov, 
ale do 13. mája som mal „len“ 
dve nádherné vnučky – Svet-
lanku a Adelku. Nesmierne 
ich milujem, ale takú tú priro- 
dzenú chlapskú túžbu po vnu- 
kovi som nikdy nezapieral. 
A som veľmi šťastný, že sa mi 
moje želanie splnilo. Môj vnuk 
Metod sa narodil 13. mája 
ráno. Mal som (a mám) z neho 
neuveriteľnú radosť. A viem si 
predstaviť, aký hrdý pradedo 
by bol môj otec. Že rod po-
kračuje. Ja verím, že doň ešte 
nejakí vnuci pribudnú.

Rod pokračuje

Ako sme vás už informovali, aprílové zasadnutie petržalských 
poslancov bolo z časových dôvodov prerušené. Pokračovalo 
16. mája.

Program aprílového za-
sadnutia doplnilo roko-

vanie o žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na bu-
dovanie a zlepšenie technic-
kého vybavenia jazykových 
učební, školských knižníc a 
odborných učební v základ-
ných školách. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka totiž vyhlásilo Výzvu 

na predkladanie týchto žia-
dostí a naša mestská časť sa 
do nej zapojila. V rámci tejto 
výzvy Petržalka podala 11 
projektových zámerov, kto-
ré sa týkajú ZŠ Turnianska, 
ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankú-
chova, ZŠ Prokofievova, ZŠ 
Nobelovo námestie, ZŠ Ho-
líčska, ZŠ Lachova, ZŠ Čer-
nyševského, ZŠ Dudova, ZŠ 

Budatínska a ZŠ Gessayova. 
Keby sme uspeli, v týchto 
školách by mohli vzniknúť 
učebne na výučbu sloven-
ského aj cudzích jazykov, 
prírodovedné, polytechnic-
ké a IKT učebne a školské 
knižnice. Miestne zastupi-
teľstvo predloženie žiadostí 
o nenávratný finančný prí-
spevok schválilo.

Diskusie o divadle 
Petržalskí poslanci od-

súhlasili aj zámer umiest-
niť divadlo Jána Ďurovčíka  
v lokalite Jirásková - Brat-
ská. Petržalka teraz požiada 
hlavné mesto o jej zverenie 
do správy mestskej časti. 
Zámer postaviť divadlo za 
vlastné peniaze vlani staros-
tovi Petržalky Vladimírovi 
Bajanovi predstavil choreo-
graf a režisér Ján Ďurovčík. 

Divadlo malo pôvodne stáť 
na tzv. pápežskej lúke, tento 
návrh však nemal podporu 
a pre divadlo vyberali iné 
lokality. Ako ďalšie prichá-
dzali do úvahy lokality pod 
Mýtnym domčekom, Jirás-
kova - Bratská či Kutlíkova 
Topoľčianska. Starosta Vla-
dimír Bajan vlani povedal, že 
na všetkých miestach, ktoré 
choreografovi predstavili, si 
vie záujemca svoje divadlo 
predstaviť. 

Pozemky  
pre Dunajklub

Bratislavský vodácky Du-
najklub Kamzík bude mať 
dlhodobo v prenájme po-
zemky, ktoré tvoria areál 
lodenice na pravom brehu. 
Doba nájmu bude 28 rokov, 
čo je do roku 2045, výška ná-
jomného bude 200 eur roč-
ne. Pozemky sú v priestore 
medzi hrádzou a Dunajom 
v areáli klubu na Klokočovej 
ulici. Rozhodli o tom petr-
žalskí poslanci. Samospráva 
pritom už v roku 2015 po-
dobne prenajala pozemky  
v susednom areáli vodácke-
mu klubu Dunajčík. 

Poslanci okrem iného ešte 
odporučili vedeniu mest-
skej časti uzavrieť zmluvy o 
poskytnutí dotácií žiadate-
ľom v rozsahu schválenom 
miestnym zastupiteľstvom  
Petržalky 25. apríla.

(sv)

Aprílové zasadnutie poslancov 
sa skončilo v máji

Mesto svoje pozemky pokosí  

Muchovho námestia pozdĺž 
Jantárovej cesty až po Janíkov 
dvor. V apríli petržalský miest-
ny úrad vyzval magistrát, aby 
tieto pozemky pokosil. Keďže 
sa nič nedialo a tráva rást-

la, petržalská samospráva  
17. mája výzvu opakovala. 
Na toto už magistrát reago-
val a prisľúbil, že do desiatich 
dní pozemky pokosí        (sv)

foto: archív MÚ

Napriek tomu, že veľa pozem-
kov v Petržalke nie je ani vo 

vlastníctve ani v správe mestskej 
časti, petržalskej samospráve nie 
je ľahostajné, v akom sú stave. 
Tak to je aj v prípade nepokose-
ných plôch. Ak vlastník nekosí, 
miestny úrad pošle výzvu, ak to 
nepomôže, môže neporiadneho 
majiteľa aj pokutovať. 
Je smutné, že množstvo pozem-
kov, ktoré sú vlastníkom ľaho-
stajné, patrí hlavnému mestu. 
Tak to je aj v prípade pozemkov, 
ktoré sú súčasťou koridoru pre 
Nosný systém MHD, teda od 
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AUPARK 
LUNAPARK

SLÁVNOSTNÉ 

OTVORENIE 27. MÁJA 

V RÁMCI PODUJATIA 

DNI PETRŽALKY 2017

PROGRAM

11:00 

LÚČKA 

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR

12:00 

AKO KIKI A RIKI PÁVA ZACHRÁNILI 

DIVADLO PRE DETI

13:00 

MIA 

KONCERT PRE DETI

14:00 

KÚZELNÍCKE VYSTÚPENIE 

PETER ŠESTÁK

15:00 

VÍŤAZI POP HITU 

LOVE DANCE / HIP HOP ŠKOLA

16:00 

SMETIARSKA BUBNOVAČKA 

ŠKOLA RYTMIKA  

17:00 

MODUS MEMORY 

KONCERT

18:00 

ZÁVER

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 

MAĽOVANIE NA TVÁR 

A PRETEKY NA KOLOBEŽKÁCH

MODERUJE MICHAL LEGÍŇ
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FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Inzercia

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

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

www.montaz-nabytku.com
Tel.: 0948 590 956

MŠ Holíčska 30 prijme do 

pracovného pomeru uči-

teľky. Bližšie informácie na 

tel.: 0903 519 220 - riaditeľka

 PRIJMEME - upratovačky 

na tpp. tel.: 0903 467 220

 HĽADÁME - šikovnú po-

kladníčku/pokladníka do samo-

obslužnej reštaurácie Klasika vo 

Freshmarkete. 

Varíme naše tradičné jedlá a 

chceme byť najlepšia jedáleň v 

Bratislave.

Príjemná pracovná doba: pon-

delok až sobota od 7. do 16., ne-

dele a štátne sviatky sú voľné. 

Bene% ty: obedy a nápoje z na-

šej kuchyne, príjemný kolektív 

a slušný šéf.

Kontakt: info@klasika.sk, 

tel.:  0910 684 470

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
5. 5. 2017 Peter Benda - Martina Barányiová
6. 5. 2017 Peter Jelínek - Mariama Brzáková
 Andrej Mókos - Zuzana Kriššáková
 Ing. Martin Parák - Martina Škripková
 Vavrinec Cingel - Kristína Čerňanská
 Roderik Mayer - Bc. Alena Drobná
11. 5. 2017 Václav Bachleda - Andrea Marčičiaková
13. 5. 2017 Martin Šilan - Mgr.Daniela Čonková
 Jakub Horáček - Lucia Hrnková

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

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Cirkevný sobáš
13. 5. 2017 Tomáš Hanke - Ľudmila Búranová

 Uvítali sme do života
13. mája sme slávnostne uvítali do života tieto detičky: 

PRIJMEME

0905 535 215

ihneď do zamestnania

pracovníkov 
na ľahkú, manuálnu 

prácu 
v Petržalke a v centre Bratislavy

KONTAKT



PETRŽALSKÉ NOVINY 26. 5. 2017 • 5S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

V súčasnom období sa sta-
ráme o 100 ľudí s mentál-

nym postihnutím a psychiat-
rickými ochoreniami.

Lepší svet začínal v Petr-
žalke a doteraz najväčší počet 
klientov, o ktorý sa staráme, 
tvoria práve Petržalčania. 
Naša organizácia začala svoju 
činnosť 7. mája 2003, vtedy 
pre prvých 5-tich klientov, 
ktorí boli absolventmi Praktic-

kej školy na Švabinského ul. 7. 
Odvtedy prešlo naším zaria- 
dením veľké množstvo ľudí, 
ktorým sme pomohli a klien-
tela sa rozšírila až na 100. 

K našej primárnej klientele 
– ľuďom s mentálnym postih-
nutím – začali pribúdať ľudia 
s psychiatrickými diagnózami, 
pre ktorých existuje tiež len 
veľmi málo zariadení. Lepší 
svet je charitatívnou organi-

záciou, ktorá existuje 14 rokov 
a každý rok jej existencie je 
veľký zázrak, a to najmä preto, 
že financovanie našich služieb 
závisí od vôle Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorý 
nám neuhrádza veľkú časť  
z oprávnených nákladov a 
brzdí rozvoj nášho zariadenia, 
aj keď dopyt po našich služ-
bách je čím ďalej väčší. Nikto 
nevie, ako skončí a problémy 
podobných zariadení sa týka-
jú každého človeka, pretože 
v radách našich klientov je aj 
množstvo bývalých špičko-
vých odborníkov v rôznych 
oblastiach, ktorí nakoniec 
vplyvom duševného ochore-
nia potrebujú pomoc takých 
zariadení, akým je Lepší svet. 
Problémom spoločnosti je 
však to, že sa o tieto problémy 
nezaujíma až dovzedy, kým 
na ne nie je niekto z jeho ro-
diny alebo on sám odkázaný. 
A potom len s hrôzou zistí, že 
pomoci sa nedovolá a de facto 
všade len čaká v poradovní-
koch.

Lepší svet preto svoje kaž-
dé narodeniny oslavuje vždy s 
veľkou radosťou a podľa mož-
nosti čo najveľkolepejším ple-

som , na ktorom vždy vystúpia 
zaujímaví hostia. V tomto 
roku to bol ;omas Puskai-
ler a Monika Stanislavová, 
ktorí svojimi vystúpeniami 
veľmi spríjemnili oslavujúcim 
hosťom celý slávnostný večer. 
Tento ples robíme preto, aby 
sme upriamili pozornosť na 
problematiku, ktorej sa venu-
jeme, najmä u spoločenských 
autorít, ktoré môžu pri rieše-
ní existencie nášho projektu 
veľmi pomôcť. Tak to bolo aj 
v tomto roku, kedy sme na 
našom výročnom plese udelili 
aj ocenenia za pomoc a spo-
luprácu v predchádzajúcom 
roku. Ocenenie pre najviac 
spolupracujúcu samosprávu 

Lepší svet sa zabával

Lepší svet oslavoval svoje 14. narodeniny for-
mou už tradičného benefičného plesu, tento raz  
v priestoroch DK Zrkadlový háj, na ktorom sa 
zúčastnilo 250 pozvaných hostí. 

Pôsobil ako minister, starosta Petržalky, primátor Bratislavy a poslanec kra-
ja. Je spoluautorom pripravovanej reformy školstva. Tí, ktorí ho poznajú, 
vedia, že v politike vždy presadzoval slušnosť. Na konci marca ohlásil svoju 
kandidatúru na post predsedu Bratislavského kraja. Aj o tom sme sa roz-
právali s Milanom Ftáčnikom.

Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať za župana?

 Ľudia ma poznajú z môjho 
doterajšieho politického pôso-
benia. Rozhodol som sa kandi-
dovať, pretože som presvedče-
ný, že náš kraj potrebuje zmenu. 
V prvom rade ponúkam svoje 
skúsenosti a konkrétne výsledky.  
A takisto ponúkam chápanie 
politiky, ktorá pre mňa vždy 
bola a je predovšetkým služba 
ľuďom. 

Kandidujete ako nezávislý… 
Už 12 rokov nie som členom 

žiadnej politickej strany, aj keď 
svojím presvedčením som so-
ciálny demokrat. Rešpektujem 

úlohu politických strán, ale ne-
chcem byť závislý od žiadnej  
z nich. Preto kandidujem ako ne-
závislý a budem zbierať podpisy 
od obyvateľov kraja.  

Pod vašu kandidatúru sa pod-
písali viaceré známe osob- 
nosti…

Som veľmi rád, že tak urobili 
napríklad starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan, občianska aktivistka 
Hana Fabry, bývalý rektor STU v 
Bratislave Vladimír Báleš, infor-
matický odborník Peter Weber, 
moderátorky Iveta Malachov-
ská a Eňa Vacvalová, športovci 
Zdena Cíger, Ľubo Višňovský či 
bratia Hochschornerovci. 

Čo považujete za nosné výsled-
ky vašej práce v samospráve?

 Extrémne zadlženú Bratislavu 
sme 5nančne ozdravili a dlhy 
sme znížili o viac ako 40 mi- 
liónov eur. Podarilo sa mi získať 
historicky najväčšie investície do 
dopravy – až 300 miliónov eur 
z eurofondov, pričom všetci ich 
môžu vidieť v podobe nových 
električiek a trolejbusov či nové-
ho Starého mosta. Vďaka politike 
otvorenej samosprávy sa Bratisla-
va stala 4. najtransparentnejším 
mestom na Slovensku. V Petr-
žalke sme vymenili okná na kaž-
dej základnej a materskej škole, 
opravili sme všetky detské ihriská 
v spolupráci s obyvateľmi. Na to 

chcem nadviazať na úrovni kraja. 

Čo sú najdôležitejšie veci, ktoré 
by ste chceli urobiť ako župan?

 Chcem, aby sa Bratislava ako 
jadro kraja rozvíjala v súčinnosti 
s prímestskými okresmi. Chcem 
prehodnotiť integrovanú dopra-
vu tak, aby lepšie zodpovedala 
potrebám obyvateľov kraja, roz-
víjať kvalitné stredné školy v kraji 
a uplatniť nové myšlienky zo 
školskej reformy. Chcem pripra-
viť program rozvoja nájomného 
bývania a skvalitniť sociálne a 
zdravotné služby v kraji.

Mestská časť Petržalka je vám 
blízka, boli ste v nej starostom 

štyri roky. Čo by ste ako župan 
spravili pre Petržalku?

 Čo najskôr treba potiahnuť 
električku až na Janíkov dvor. 
Ešte nie je schválená projektová 
dokumentácia, pri ktorej kraj ako 
dráhový úrad hrá dôležitú úlohu. 
Potom je to pomoc pri výstavbe 
záchytných parkovísk, čo súvisí s 
riešením parkovania. Aby obyva-
telia Petržalky mali šancu zapar-
kovať v blízkosti svojho domu. 
Kraj môže pomôcť pre neho pre-
bytočnými budovami mestskej 
časti, ale nie tak ako naposledy 
s budovou škôlky. V spolupráci 
s Petržalkou a ďalšími mestskými 
časťami treba urobiť kvalitný se-
niorský program v kraji. 

  Milan Ftáčnik: 

Kraju ponúkam skúsenosti 
a politiku pre ľudí

si odniesla práve MČ Brati-
slava –Petržalka a za najviac 
pomáhajúceho politika jej sta-
rosta Vladimír Bajan, ktorého 
zásluhou už po mnohé roky 
naša organizácia neustále na-
preduje, o ktorej činnosť sa 
nielen aktívne zaujíma, ale aj 
vyvíja aktivity na jej prežitie 
formou rôznej pomoci, finan-
čnej, materiálnej, ale najmä 
pomoci pri oslovovaní zod-
povedných, kompetentných 
ľudí. 

Veríme, že 15. narodeniny 
Lepšieho sveta sa nám podarí 
osláviť v lepšej konštelácii 
hviezd.

Dušan Mikulec, 

riaditeľ Lepší svet n.o.
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„Som nesmierne rád, že 
dnes prišli nielen tí, ktorí 
do našej plavárne chodia 
pravidelne, ale aj tí, kto-
rí sú tu prvý raz, že prišli 
takmer profesionáli, ale aj 
tí, ktorí plávajú len tak pre 
radosť. Teší ma, že prišlo aj 
veľa detí, čo ma opäť pre-
svedčilo, že Petržalčania sa 
hýbať neprestali a nepre-
stanú,“ povedal Vladimír 
Bajan. A potom už obaja 
zaželali maratóncom veľa 
odplávaných kilometrov. 

A bolo ich na premiéru 
skutočne dosť. Najviac ich 

odplávali vytrvalci – 52 025 
m, jednotlivcom rozhod-
covia namerali 48 425 m, 
triatlonisti z Triaxu zaplá-
vali 47 750 m a kolektívy 
27 375 m.

Medzi účastníkmi sme 
stretli aj Španiela Jona, kto-
rý momentálne žije v Petr-
žalke a do plavárne chodí 
pravidelne, pani Emíliu 
z Piešťan, ktorá do Bra-
tislavy chodí za prácou a 
z petržalskej plavárne bola 
nadšená, Stanislava Horín-
ka, ktorý, hoci je zdravotne 
ťažko postihnutý, zaplával 
1 500 metrov či zrakovo 
a telesne postihnutých plav-
cov z Mokrohájskej. 

No a keďže po športovom 
výkone azda každému vy-
hladlo, každý účastník ma-
ratónu si mohol pri sused-
nom bowlingovom cent-
re dať guláš, ktorý pre nich 

ako odmenu za predvedený 
výkon pripravili kuchári 
z „bowlingu“ a na ktorý ich 
pozvala spoločnosť Prespor, 
majiteľ  centra.    

Okrem maratóncov Be-
nitim a Happy Kids pripra-
vili zábavné hry vo vode 
pre deti, plavecká akadémia 
Žralok predviedla vystúpe-
nie akvabel, atraktívne boli 
ukážky plutvového pláva-
nia v podaní plaveckej aka-
démie a na záver vystúpil 
aj Roman Šamudovský so 
skupinou Break Dance.

Organizátori z oddelenia 
školstva a športu petržal-
ského miestneho úradu, 
petržalskej plavárne, ale aj 
28 dobrovoľníkov, bez kto-
rých by sa maratón nemo-
hol uskutočniť, môžu byť 
naozaj spokojní. 

(tod)

foto: (tod)

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

Pokračovanie z titulnej strany

Doplávali sme 

takmer až do Banskej Bystrice

P. č. Meno a priezvisko vzdialenosť (m)

  1 Matúš Kozlovský 2500
  2 Tomáš Tolkunov 2500
  3 Roman Rybanský 2500
  4 Jona Perez (Španielsko) 2050
  5 Ivica Kováčiková 2000
  6 Simone Skrúcaná 1900
  7 Stanislav Béreš 1700
  8 Štefan Komjaty 1700
  9 Simon Brunovský 1600
10 Daniel Čurka 1600
11 Michal Račko 1600
12 Robert Hodal 1550
13 Ivo Durný 1500
14 Ema Červeňová 1500
15 Katarína Poláková 1500
16 Michelle Skrúcaná 1500
17 Tatiana Bániková 1500
18 Dana Mozolová 1450
19 Simona Ščibravá 1450
20 Miloš Šebela 1400
21 Matúš Ždánsky 1400
22 Robert Tibenský 1350
23 Peter Marčánik 1350
24 Igor Antoška 1350
25 Darina Hajdiaková 1350
26 Iveta Bottová 1300
27 Rudolf Hric 1250
28 Zuzana Golejová 1250
29 Miroslav Homola 1250
30 Michal Jančuška 1225
31 Michal Varga 1200
32 Bruno Sluka 1200

12 - hodinová plavecká štefeta 
obyvateľov Petržalky 

Výsledková listina najlepších plavcov - 1000 m +

P. č. Meno a priezvisko vzdialenosť (m)

33 Dušan Koršepa 1200
34 Igor Michalovič 1200
35 Miorslav Lopatník 1200
36 Jana Červeňová 1200
37 Ľudovít Leczo 1200
38 Arnaud Segretain 1150
39 Pavol Sovič 1150
40 Igor Halica 1150
41 Emília Duchajová 1150
42 Radka Ducká 1150
43 Kamil Kouřil 1150
44 Andrej Kútik 1150
45 Miro Komora 1100
46 Ján Kriška 1100
47 Tomáš Valkovič 1100
48 Ladislav Mojzeš 1050
49 Peter Kapusta 1050
50 Janka Fuleková 1050
51 Barbora Konečná 1050
52 Dana Kohútová 1000
53 Nikola Khandlová 1000
54 Petra Blahová 1000
55 Patrik Šimočko 1000
56 Jana Kosorínová 1000
57 Marek Jánošov 1000
58 Martin Mikolas 1000
59 Damian Nikolas 1000
60 Pavol Krajniak 1000
61 Jozef Pury 1000
62 Ondrej Zátopek 1000
63 Petra Sokolíková 1000
64 Miroslav Endich 1000

Základná štatistika celej štafety: 
počet účastníkov: 401 

vzdialenosť: 175 575 m

Bratislava bude opäť inline 

V rámci Týždňa v pohybe odštartuje 2. júna o 21. h spred Auparku 

14. ročník podujatia Bratislava-inline, večerných jázd na kolieskových 

korčuliach a bicykloch mestom. Tento raz trasa povedie Petržalkou.  

Od 30. júna sa potom jazdy budú konať 
každý piatok večer až do konca augusta. 
Stretnutia sú vždy o 20. h na Námestí SNP a 
o 21. h je už ostrý štart. Inline si môže za-
jazdiť každý, kto príde, zdarma a bez regis-

trácie. Piatok, 30. júna, je jazda venovaná 
Dunaju a je súčasťou podujatia Slnovrat 
na Dunaji. Viac informácií nájdete na 
www.bratislava-inline.sk.  

(tod)
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ROZHODNITE  CIELI
TERAZ S TROMA BONUSMI:

 CENOVÉ ZVÝHODNENIE 2 000 €

SUZUKI - MIKONA 0902 955 543 0904 229 038

 POISTENIE NA ROK

 FINANCOVANIE S 0 % NAVÝŠENÍM



Aj keď v trochu v netradičnom termíne, 14. mája, sa konala 
na Námestí Republiky ďalšia zo šarkaniád, ktorú pravidelne 
organizuje o. z. My sme Petržalka. Jesenné podujatie minu-
lý rok pokazilo počasie, no na Deň matiek sa nám odvďa-
čilo a odčinilo tak jesenné sklamanie skalných najmenších 
účastníkov. 

Šarkanom aj deťom počasie prialo – vítal nás pekný sl-
nečný deň a priaznivý vietor, takže sme opäť mohli vyhlásiť 
víťazov za najvyššie vyleteného šarkana. Podujatie modero-
val neúnavný Michal Baranovič spolu s Palom Sovičom. Aj 
počas tejto šarkaniády sme hodnotili nielen výšku, do akej 
šarkany vyletia, ale aj ich vzhľad či kreativitu súťažiacich pri 
ich vyrábaní. Nielen šarkanom, ale aj deťom a ich mamám, 
ktoré oslovovali Deň matiek, hrala do rytmu skupina Coun-
try5ed. Víťazov aj ostatných zúčastnených čakala odmena 
vo forme zmrzliny či sladkostí. Každý zo zúčastnených asi 
najviac ocenil skvelú zábavu. 

Už v nedeľu, 28. mája, od 15.00 h nás čaká ďalšia akcia 
– oslava Medzinárodného dňa detí! Tentoraz sa vidíme pri 
Veľkom Draždiaku! 

(Ľuboš Kačírek, OZ My sme Petržalka)
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Otvárame 
v septembri 2017

Prihlášky na www.bystraskolka.sk

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Pozývame vás na ve-
čer s názvom Pripo-
mienka herca Ladi-
slava Chudíka...

... prostredníctvom rozpráva-
nia jeho ženy Alenky, ktorá sa 
zaňho vydala vo svojich 33 ro-
koch a prežila s ním 33 rokov  
v manželstve, a tak všeličo z 
jeho života dopovie, ako aj 
odpovie na vaše otázky.

Večer sa bude konať v Kafé 

lampy, 29. mája, od 18. h.

Záujemci si na spomienko-
vom večere môžu zakúpiť 

Očný chirurg MUDr. Radovan Piovarči

Operácia sivého zákalu predĺži život 
„Starší človek prestáva byť kvôli sivému zákalu často samostatný. Nevie sa postarať 
sám o seba či vykonávať základné hygienické návyky. Často stráca energiu aj chuť 
komunikovať, lebo, jednoducho, nevidí. Po operácii s novou šošovkou sa zrazu všet-
ko zlepšuje,“ hovorí primár Očnej kliniky vj Petržalke MUDr. Radovan Piovarči.  

Predstavte si osemdesiat či deväťdesiatročného 
človeka, ktorý žije sám. Môžu ho trápiť problémy 
so zrakom, ale aj so sluchom. „Ak nemá dostatok 
podnetov, prestáva sa hýbať a komunikovať s oko-
lím. Veľmi skoro sa tak môže prejaviť demencia. 
Mozog udržiavame aktívny len pomocou tréningu 
a dostatku podnetov. Sivý zákal v pokročilom štá-
diu veľmi negatívne ovplyvňuje videnie. Človek po-
stupne prichádza o najdôležitejší zdroj vizuálnych 
informácií. Z pohľadu očného lekára je tak operácia 
sivého zákalu aj výraznou prevenciou atro1e mozgu 
z dôvodu starobných zmien,“ upozorňuje primár 
bratislavskej očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Rado-
van Piovarči. Operáciu sivého zákalu odporúča 
každému pacientovi bez ohľadu na vek. „Podstat-
né je jediné. Aby bola šanca, že mu zlepší videnie.“ 

Znížená samostatnosť 
Primár Očnej kliniky NeoVízia, ktorý ročne vyko-
náva viac než 1 500 operácií sivého zákalu, pozo-
ruje po operácii výrazné zmeny k lepšiemu. „Starší 
človek kvôli slabému zraku prestáva byť samostatný. 
Nevie si uvariť, postarať sa sám o seba či vykonávať 
základné hygienické návyky. Stráca energiu aj chuť 
komunikovať, lebo nevidí.“ 

Sivý zákal v pokročilom štádiu so sebou prináša 
tieto sprievodné príznaky: citlivosť na svetlo, ne-
ostré videnie, zahmlený obraz, farby so sivožltým 
nádychom. Po operácii podľa odborníka „takýto 
človek zrazu mentálne ožíva, opäť dokáže vnímať a 
pozorovať svet. Vie čítať, sledovať obľúbené televízne 
programy. Prijíma informácie aj pomocou najdôle-
žitejšieho zmyslového orgánu.“ 

Prevencia dopravných nehôd a zlomenín 
Dobrý zrak býva podľa očného chirurga preven-
ciou mnohým úrazom. Práve kvôli zhoršenému 
videniu ako cez clonu z hmly, ktoré je bežným 
príznakom sivého zákalu, starší ľudia strácajú 
orientáciu, padajú, prichádzajú k nešťastným 
úrazom či zlomeninám končatín. „Operácia sivého 
zákalu je podľa nás prevenciou zlomením bedrové-
ho kĺbu. Ak človek slabšie vidí, nevšimne si schodík či 
inú nerovnosť na zemi. Ľahko sa potkne, spadne a 

u staršieho človeka je vyššie riziko hojenia zlomenín. 
Najmä v prípade zlomenín bedrových kĺbov, ktoré 
pacienta pripútajú na lôžko, neraz nasleduje do pol 
roka zápal pľúc a stav, ktorý je náročné vyliečiť.“ 

Stav zrakovej ´neistoty´ môže starší človek pre-
žívať aj na priechode pre chodcov. „Najmä za 
ostrého svetla všetko okolo vníma rozmazane a za-
hmlene. Často si nevšimne, že sa rúti auto. Teoreticky 
tak operácia sivého zákalu môže v prípade niekto-
rých seniorov zachrániť aj život.“ 

Na operáciu čím skôr
Jedinou možnou liečbou sivého zákalu je ope-
rácia, pri ktorej očný chirurg odstráni zakalenú 
šošovku a nahradí ju novou. Starý mýtus, že zá-
kal musí ´dozrieť´, kým sa operuje, dávno neplatí. 
Naopak, čím skôr zákrok podstúpite, tým menej 
komplikácií riskujete. Počas operácie očný chi-
rurg odstráni z puzdra šošovky zakalenú šošov-
kovú hmotu a nahradí ju umelou šošovkou. 

Zákrok môže chirurg vykonávať manuálne 
alebo laserom. Pri operácii sivého zákalu femto-
sekundovým laserom očný chirurg nepoužíva 
žiadne ostré nástroje. ´Robot´ nahrádza skalpel 
laserovým lúčom riadeným počítačom a kon-
trolovaným chirurgom. Laserová procedúra sa 
vykonáva bez dotyku ľudskej ruky. Tým vylučuje 
chyby spôsobené manuálnym vytváraním rezov. 

Operácia vás zbaví aj všetkých dioptrií 
Počas operácie sivého zákalu môže chirurg 
správnym výberom novej vnútroočnej šošov-
ky odstrániť aj závislosť od dioptrických oku-
liarov na čítanie aj do diaľky. 
Pacient si môže na odporúčanie lekára vybrať 
z veľkého počtu šošoviek. Monofokálne, kto-
ré v plnej sume hradia všetky zdravotné po-
isťovne, odstránia zákal aj okuliare do diaľky. 
Pacientovi po operácii ostávajú okuliare na 
čítanie. Multifokálne a trifokálne ho zbavia 
okuliarov do diaľky aj na čítanie, trifokálne do-
dávajú špeciálne pohodlie na strednú vzdia-
lenosť. 

Večer venovaný 
Ladislavovi Chudíkovi

knihu Ľubice Krénovej Ladi-
slav Chudík, ktorá je doku-
mentom nielen jeho života, 
ale z veľkej časti i Slovenské-
ho národného divadla. 

(md), 

foto: archív

Tenisová škola Petr-
žalka Kurek & Kra-
tochvíla v spolupráci 
so ZŠ Nobelovo nám. 
6 zorganizovala Letné 
majstrovstvá regiónu 
mladšieho žiactva, do 
ktorého sa nomino-
valo 60 hráčov – 30 
chlapcov a 30 dievčat.

Potešiteľné je, že finálový zápas 
dvojhry chlapcov hrali hráči  
z Tenisovej školy Petržalka 
Simon Norrman a Michal 
Sabol. 

Tenisové talenty súťažili

Víťazom dvojhry chlapcov 
sa stal Simon Norrman (6:0, 
6:1).
Ceny víťazom odovzdala ria-
diteľka ZŠ Nobelovo nám. 6 
Valéria Fogašová. 

Text a foto: 

Renáta Trokšiarová

Netradičná 

jarná šarkaniáda
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Táto informácia majite-
ľov bytov určite poteší. 

Náklady na teplo tvoria to-
tiž v rodinných rozpočtoch 
významnú položku. Inten-
zívnou a dôslednou starostli-
vosťou o prevádzky, ktoré sú 
majetkom mestskej časti Pe-
tržalka, zvyšovaním účinnos-
ti výroby tepla a investíciami 
zameranými do rozvoja a 
modernizácie tepelného hos-
podárstva sa podarilo nielen 
zlepšiť stav tepelno-technic-
kých zariadení, ale aj znížiť 
cenu tepla. Obyvatelia Pe-
tržalky zaplatia celkovo za 
teplo odobrané v roku 2016 
o 7 % menej než v roku 2015, 
a to aj napriek chladnejšiemu 
počasiu. Petržalčania sa tak 
môžu v koncoročnom vy-
účtovaní tešiť na preplatky. 
Individuálna výška preplatku 
pre konečných spotrebiteľov 
záleží, samozrejme, na nasta-
vení mesačných zálohových 
platieb, ktoré stanovil správca 
alebo domové spoločenstvo.

Petržalčania napojení na 
centrálne vykurovanie 
budú tento rok platiť za 
teplo menej ako vlani.
Veolia Energia Slovensko, a.s., 
v súlade s cenovou reguláciou 
ÚRSO, aj pre rok 2017 očaká-
va celkové zníženie nákladov 
za odobranú tepelnú energiu. 
Štandardný petržalský byt by 

tak pri dodržaní porovna-
teľnej spotreby, mohol opäť 
medziročne ušetriť niekoľko 
desiatok eur. To, koľko do-
mácnosť za teplo v koneč-
nom dôsledku zaplatí, bude 
závisieť od skutočných kli-
matických podmienok roku 
2017, od ktorých sa bude 
odvíjať množstvo dodaného 
tepla a v nemalej miere tiež 

Dobrá správa pre Petržalčanov – 

preplatky a nižšia cena tepla
Dodávateľ tepla v Petržalke, spoločnosť Veolia Energia Sloven-
sko, a. s., vráti v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2016 svojim 
zákazníkom viac ako 3,0 mil. € (s DPH).

Plánované investície na tento rok:

 Realizácia ďalšej etapy rekonštrukcie tlakovo závislých 
na tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla,  

 hydronické vyváženie sústavy distribúcie teplej úžit-
kovej vody na troch okruhoch centrálnych odovzdá-
vacích staníc tepla,

 modernizácia existujúcich expanzných a riadiacich 
systémov zdrojov tepla, 

 prípravná a realizačná fáza rekonštrukcie sekundár-
nych rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej 
vody.

plánované investičné akcie a 
opravy väčšieho charakteru. 
O termínoch a nevyhnut-
ných dĺžkach prerušení budú 
odberatelia v súlade splatnou 
legislatívou včas informova-
ní. 

Spoločnosť Veolia Energia 
Slovensko, a. s. v roku 2017, 
tak ako každý rok, plánuje 
pokračovať v modernizácií 
existujúcich zariadení výro-
by a distribúcie tepla a teplej 
vody. 

Den detí v Petr alke!
Ivana Antošová, poslankyňa MČ Bratislava-Petržalka

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVŠ SR

Pozývajú všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí 
 

Tešia sa na vás aj

Šašo Jašo a rozprávkové postavy vyčarujú úsmev 
na tvári

 Macko WALDI - IMPLANTBEAR a  zúbkové tety 
ukážu ako sa správne starať o zúbky,

 maľovanie na tvár, vypúšťanie balónov,
 atrakcie a ujovia hasiči, policajti - potápači, malé 
tanečnice, tvorivé dielne, hry, darčeky ...

Kedy? Sobota  3. 6. 2017   

od 11,00 do 18,00 hod. 

Kde? na Ovsištskom námestí 
v Petržalke

Partneri:

Pizzeria 

California

OSMEA a.s.

od správania sa užívateľov vy-
kurovaných objektov a tech-
nického stavu budov. 

Klasické letné odstávky 
teplej úžitkovej vody sú 
minulosťou.
Aj v roku 2017 bude dodávka 
teplej úžitkovej vody v let-
ných mesiacoch plánovane 
prerušená iba tam, kde sú 

Tieto investície umožnia 
prevádzkovanie technolo-
gických zariadení výroby a 
distribúcie tepla podľa ak-
tuálnych technických štan-
dardov a výrazne tak zvýšia 
spoľahlivosť sústavy tepel-
no-energetických zariadení 
pre dodávku tepelnej ener-
gie až ku konečnému spot-
rebiteľovi.

Za zmienku taktiež stojí 
uviesť, že súčasne s obno-
vou existujúcich tepelných 
zariadení plánujeme zrea-
lizovať práce s napojením 
štyroch nových domov k 
existujúcim sústavám cen-

trálneho zásobovania tep-
lom v mestskej časti.

Informácie o plánovaných 
odstávkach sú pravidelne 
uverejňované na interne-
tovej stránke spoločnosti 
www.veoliaenergia.sk v sek-
cii Zákaznícka zóna, v časti 
Odstávky. Stránku je možné 
zobraziť v mobilných zaria-
deniach po naskenovaní QR 
kódu uvedeného na konci 
článku. 
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Deti školou povinné. Raz im treba pridať 
matematiku, lebo si nevedia zrátať, koľko 
je jeden plus jeden, druhýkrát je potreb-
né z maturít vypoklonkovať materinský 
jazyk, pretože čítať už vedia, aj písanie im 
ide, inokedy by sa zišlo viac telocviku či 
dejepisu. A tak ďalej, a tak ďalej. Strieda-
jú sa ministri, menia sa koncepcie, ktoré 
v konečnom dôsledku vytvárajú chao-
tický galimatiáš, a nič neriešia. Naposle-
dy sa k plejáde návrhov školstva pridala 
aj obrana. 

Do kapusty nám lezú militantné zo-
skupenia, a tak bubnujme na protiútok 
v podobe povinnej brannej výchovy, 
načrtol šéf rezortu strategicky postup 
v mene ochrany národného povedo-
mia a vlastenectva našej omladiny. Nič 
to, že vlastenectvo školskej mládeže 
už dvíhame niekoľko rokov štátnymi 
symbolmi umiestnenými v každej trie-
de a na iných miestach školy. Štatistiky 
rastu vlastenectva nie sú známe, treba 
však priznať, že patriotizmus sa letmým 
pohľadom žiačika na zarámovaný text 
hymny, preambulu ústavy či štátnu 
vlajku do krvi nevstrebáva. V hektických 
časoch dneška nestačia iba pohľady, je 
potrebná aj branná výchova, nie však 
mentorovaním v školských laviciach, 
planým diskutovaním a občasným 
branným cvičením organizovaným ex-
trémistami s rôznymi prívlastkami. 

Do päťsto obrnených transportérov 
by sa azda pomestila celá naša armá-
da. Čo takto kúpiť o pár vozidiel menej 
a z ušetrených 4 nancií, spolu s ďalšími 
prostriedkami rezortu, položiť základy 
celoštátnej brannej organizácie pod 
gesciou armády? Pravda, niečo také 
zrealizovať nie je iba otázka peňazí, ale 
predovšetkým perspektívneho mysle-
nia a vôle sa s problémom popasovať. 
Zväzarm v bývalom režime nielenže 
zastrešoval branné športy a technickú 
záujmovú činnosť, ale plnil aj niektoré 
úlohy obrany štátu. Ako taký bol nástro-
jom ideologickej manipulácie, ale tak by 
to bolo predsa aj dnes. Odhliadnuc od 
politického aspektu však štát dokázal 
zaujať mladých, ktorí mohli svoje sny 
uskutočňovať bezplatne a čo je najdô-
ležitejšie, nemuseli odvahu a šikovnosť 
dokazovať samovražedným poskakova-
ním pred vlakmi či inými formami po-
chybnej sebarealizácie. 

Tak si myslím, že branná výchova, 
počas ktorej dieťa získava primerane 
veku odborné a technické poznatky, 
zručnosť, ale aj fyzickú a psychickú zdat-
nosť, nepatrí do školských lavíc. To by 
mal vedieť aj pán minister vo vojenskej 
rovnošate. 

Jaroslav Gründler

  Tak si myslím

Militanti v kapuste 

Mrazík a jabĺčko  
Renomovaný meteorológ mi 

v telke oznámil, že v noci z de-
viateho na desiateho mája 2017 sa 
na celom našom území vyskytnú 
mrazíky. Povedal som si, že nič sa 
nedeje a pokojne zaspal. Bodaj by 
aj nie, akú šarapatu už len môže 
narobiť taký mrazík? Mrazisko, ne-
poviem. Rozdiel je asi taký, ako keď 
do miestnosti nevojde chlápätko, 
ale chlapisko.

Ráno ma presvedčilo o opaku. 
Priesady rajčín nabrali takú hnedú 
farbu, že by sa z nich tuším dala 
ušúľať aj cigareta. Už-už som sa 
hotoval na adresu matky prírody a 
otca meteorológa vysloviť škaredé 
slovo, ale v tej chvíli som si spo-
menul na našu triednu učiteľku zo 
základnej školy.

Tá sa jedného dňa rozhodla, že 
z nás, bez ohľadu na to, či raz bude-
me účinkovať vo veľkom parlamen-
te, urobí slušných ľudí. A pretože 
všade okolo v povetrí často lietali 
všakovaké nadávky, navrhla nám 
zaujímavé riešenie. Namiesto ška-
redého slova, ktoré nám okamžite 
zarachotilo v mozgu, vysloviť ná-
hradné slovíčko – jabĺčko.

My si zanadávame a na verejnos-
ti budeme za slušných. Ten nápad 
sa nám chvíľu pozdával. Ale naozaj 
iba chvíľu. Ako plynuli dni, odhod-
laných bojovníkov na poli slušnosti 
stále ubúdalo. A uznajte, zostať len 
tak sám, to nie je ono. Prirodzene, 
kapituloval som aj ja. Slovo jabĺčko 
je síce pekné, šťavnaté, no napriek 
tomu sa nevyrovná takému... Rad-
šej to nechajme.

Mimochodom, v slovníku ne-
spisovného slovenského jazyka sa 
nachádza nepreberné množstvo 

hanlivých oslovení, prirovnaní 
a čo ja viem čoho ešte. V tejto kle-
notnici máme ozajstné bohatstvo. 
V poslednom čase sú mimoriadne 
populárne slová retard a žumpa. 
V televízii a rozhlase sa však vy-
skytujú aj onakvejšie. Našťastie, 
možno ich vypípať. Možno by stá-
lo za úvahu niektorých jednotliv-
cov vypípať úplne.

U nás sa v dávnych časoch ako 
určitá forma nadávky používalo 
slovo mrkva. Uvediem príklad: 
Sudcovi mrkvu. Nešlo pritom 
o udalosť zo súdnej siene, ako by 
sa mohlo zdať, ale z futbalového 
zápasu. Sudcom kedysi nazývali 
dnešného rozhodcu. A na čiarach 
mu pomáhali postranní. Nie roz-
hodcovia, jednoducho postranní. 
A basta. Dnes máme hlavného, 
dvoch na čiarach a ešte aj štvrté-
ho pri lavičkách náhradníkov. Aby 
hlavnému mohol nažalovať, čo sa 
tam deje.

A prečo sudcovi mrkvu? To ne-
viem dodnes. Asi preto, že tvarom 
pripomína jeho píšťalku. Ale to 
pripomína aj petržlen. 

Ejha, od mrazíkov až k futbalu. 
Asi niekde v texte som nesprávne 
odbočil. Vrátim sa teda skratkou 
v jednej vete späť. U nás, v obci, 
tohto roku už po druhý raz po-
mrzlo všetko možné. Asi žiadny 
veľký zber nebude. Ľudia spomí-
najú dokonca aj zemiaky. Marhu-
le, hrušky, čerešne. Zabrať dostali 
vinohrady. Zatiaľ som nepočul 
o tom, že vymrzli aj slivky. Že by 
náš kraj postihlo nečakané šťastie 
a slivovice neubudlo? Uvidíme po 
lete. 

P. S. Určite ste pri sledovaní 
našich na majstrovstvách sveta 
v hokeji pociťovali nielen číru ra-
dosť z predvedenej hry, ale aj ne-
falšovanú národnú hrdosť. A ja 
pre upresnenie celkového dojmu 
dodávam tiež pekné slová: Jabĺčko, 
jabĺčko, jabĺčko.

Oskar Král

 

Prečo je sama? Kvôli ľuďom. 
Lebo nejaký rodič dovolí svojmu 
dieťaťu priblížiť sa k labuti sedia-
cej na vajíčkach, gunár, brániac 
ju, napadne chlapca, otec, brá-
niac chlapca, napadne gunára 
a usmrtí ho. Neviem, či by rodič 
dovolil svojmu dieťaťu povedz-
me v zoologickej záhrade priblí-
žiť sa napr. k výbehu s levmi... 

Všimli sme si

... aj na zámku Neuschwanstein v Nemecku, ktorý si dal 
postaviť vtedajší „super vodca“ Ludwig II. ako svoj detsko 
- dospelácky sen v roku 1885, kedy sa už hrady nestavali. 
Ludwig vtedy nikomu nedovolil jeho hrad navštevovať.

Čitateľ Miro

Chcel by som sa aj takouto formou poďakovať dobrým ľuďom, 
ktorí sa starajú o opustenú labuť sediacu na vajíčkach pri moste 
vedľa Medissima.

Ešteže existujú dobrí ľudia, 
ktorí pomohli labuti dostavať 
hniezdo, ktoré gunár nestihol, 
chodia ju kŕmiť, robiť jej spoloč-
nosť. Človek je často horší ako 
zviera, lebo zviera útočí, iba keď 
je v ohrození, alebo kvôli potra-
ve. Iba človek útočí a zabíja bez 
príčiny.

Občan Petržalky

Aj tu som Petržalčan
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Jeho fi rma v Bratislave od 
roku 1999 realizuje projekt 

Bezpečné bývanie. Cieľom je 
udržať potenciálneho pácha-
teľa čo najďalej od obyvateľov 
bytového domu. Znamená 
to zastaviť ho už pri hlavnej 
bráne a nie až pri dverách do 
bytu. A dokázala to pomocou 
technického zabezpečenia 
vstupov do domu na základe 
identifi kácie osôb. Pilotným 
a úspešným projektom non-
stop zabezpečenia systémom 
DEK - dotykový elektronický 
kľúč - sa v roku 2001 stal pe-
tržalský panelák na Rovnian-
kovej 14. Nasledoval bytový 
dom na Medveďovej 21, kto-
rého problémy sa samosprá-
va snažila zvládnuť dokonca 
službou SBS. Bezúspešne. 

Pomohlo až zapojenie do pro-
jektu Bezpečné bývanie. 

Riešením bezpečnosti pe-
tržalských panelákov sa stal 
elektromagnetický zámok. 
(Ten úplne prvý bol nainšta-
lovaný v roku 2000 na Černy-
ševského 39.) Na rozdiel od 
elektrických a elektromecha-
nických zámkov ani pri násil-
nom otvorení neprišlo k jeho 
deštrukcii, vďaka čomu boli 
náklady na údržbu veľmi níz-
ke. Elektromagnety boli sku-
točným zázrakom pre Petr-
žalku, pretože ich bolo možné 
inštalovať na pôvodné brány 
panelákov bez nutnosti inves-
tovať do nových. Ale dnes má 
Petržalka o 17 rokov viac a do-
tykový systém ju už nedokáže 
chrániť stopercentne.

Peter Grečko: „DEK kľúč  
sme zaviedli v minulom sto-
ročí. To, že tento prístupový 
systém vydržal v praxi 18 
rokov, možno považovať za 
malý technický zázrak, kto-
rý sa už nezopakuje. Nastal 
však čas, kedy už DEK kľúč 
nestačí. Pretože v súčasnosti 
už nevie tak účinne odolávať 
prekonávaniu a poškodzova-
niu. Kedysi bol každý DEK 
kľúč originálom bez možnos-
ti klonovania, v tom spočíva-
la jeho moc. Ale pred piatimi 
rokmi sa situácia začala me-
niť a dnes vám ho namnožia 
v bežnej kľúčovej službe. 
Firma RYS dokáže kópie za 
pomoci súčiastky Antiklon 
odhaliť a zablokovať. Ale to 
nie je komplexné riešenie. 
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Moderný strážca bezpečia
„Keď porovnáme Petržalku spred 20. rokov a dnes je zrejmé, že výrazne 

opeknela. A zmenili sa aj priority jej obyvateľov. Kým v 90-tych rokoch 

to bola bezpečnosť a vzhľad bol nepodstatný, dnes máme pocit, že bý-

vame nielen pekne, ale aj bezpečne. To však môže byť ilúzia, v prípade, 

ak pri investíci do bytového domu vlastníci neváhajú zaplatiť za novú 

bránu niekoľko tisíc, ale na jej najpodstatnejšej časti – prístupovom 

systéme, šetria. Aj tie najkrajšie dvere sú vám nanič, ak k vám pustia 

hocikoho,“ hovorí Peter Grečko, riaditeľ fi rmy RYS.

Nerieši totiž poškodzovanie 
riadiacich jednotiek dotyko-
vého systému, ktoré je, žiaľ, 
dnes pomerne jednoduché aj 
pre laika. Zvládne iba bez-
pečne preklenúť krátky čas, 
kým sa bytový dom rozhodne 
pre bezpečnejší systém.“

Záleží len na jednotlivých 
bytových domoch, čo je pre 
nich prioritou. Či jednodu-
chý systém, v ktorom ale 
musia akceptovať aj vytvára-
nie neautorizovaných kópií, 
a teda nižšiu mieru bezpeč-
nosti. Alebo taký, ktorý opäť 
kladie dôraz na nekopírova-
teľnú identitu, a tým odstra-
ňuje problém s nežiaducou 
anonymitou.

P. Grečko: „Ponúkame
niekoľko možností, ale kon-
krétne pre Petržalku odpo-
rúčame bezdotykovú tech-
nológiu DESFire, ktorá je 
v súčasnosti považovaná za 
najbezpečnejšiu a nepreko-
nanú. Neslúži len na otvá-
ranie dverí, ale komplexne 
ošetruje kontrolu prístupu 
do domu 24 hodín denne. 
Informuje, kedy a kto ich 
otvoril a ako dlho zostali ot-
vorené. Samozrejme, môže 
sa stať, že sa do otvorených 
dverí prešmykne nežiaduci 

návštevník, ak však vieme 
pomocou čipu s originálnou 
identitou identifi kovať jeho 
majiteľa, ktorý v tom čase 
dvere otváral, dostávame sa
k potenciálnemu svedkovi.
Ak prístupový systém skom-
binujeme aj s kamerami, je 
podľa našich skúseností vý-
sledok veľmi uspokojivý. Cie-
ľom je, aby komunita v byto-
vom dome skutočne komuni-
kovala a vytvárala pomocou 
technických prostriedkov tlak
 na „neporiadnikov“. Ak potre-
bujú zistiť napríklad osobo-
mesiace, neprimerane čas-
té vstupovanie a vystupo-
vanie z objektu (obvyklé pri 
predaji drog), schválne po-
nechaný otvorený vstup pre 
nepovolané osoby a pod. - to 
všetko dokážu jednoducho 
a rýchlo odhaliť. A v prípade 
potreby poskytnúť ako rele-
vantnú informáciu aj polícii. 

Považujeme za povinnosť 
upozorniť, že hoci krimina-
lita a vandalizmus výrazne 
klesli, DEK systém ich do-
movy už dnes nedokáže plne 
ochrániť tak, ako tomu bolo 
v minulosti. A je čas poobze-
rať sa po novom, modernej-
šom strážcovi bezpečia.“

Michaela Dobríková
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polu, si užívali dopoludnie na 
slniečku a zbierali aj odpad 
zo zatepľovania domov, ktorý  
k brehom odfúkol vietor.

Kolektívu z Denného centra 
na Strečnianskej počas nášho 
stretnutia chýbala horlivá ko-
legyňa, ktorá sa im v zápale 
zbierania smetí zatúlala medzi 
paneláky. 

Zbieranie smetí si sprí-
jemňovali hudbou žiaci zo 
ZŠ Holíčska v sprievode pani 
učiteľky Heleny Kovačíkovej, 
ktorá nám prezradila, že škola 
sa zameriava na environmen-
tálnu výchovu a toto jej vlast-
ne jej praktická časť.

Posledný úsek od Dolno-
zemskej po Medissimo vyčis-
tili žiaci 4. B zo ZŠ Turnianska. 
Zastihli sme ich počas zaslú-
ženej pauzy. Ako nám pove- 

Okolie Chorvátskeho ramena je 

opäť čistejšie
Wifi router, spodná bielizeň, fľaše od alkoholu, vrecúška  
so psími exkrementmi  a najmä plastový odpad. To boli 
„úlovky“ dobrovoľníkov, ktorí sa druhý májový štvrtok 
zapojili do čistenia Chorvátskeho ramena. Miestny úrad 
zabezpečil pracovné pomôcky a jeho pracovníci sa pridali  
k dobrovoľníkom. 

Na úseku medzi novou 
Billou a Kauflandom sme 

stretli seniorov z Denného cen-
tra na Gercenovej. Pochvaľova-
li si pekné počasie, ale hromžili 
na fajčiarov, lebo ohorky špatili 
okolie takmer každej lavičky 
a ich zbieranie bolo poriadne 
prácne. O kus ďalej sme vide-
li loviť z ramena smeti členov 
OZ My sme Petržalka, oboch 
zástupcov starostu - Jána Bu-
čana i Michala Radosu - aj nie-
koľkých petržalských poslan-
cov. Pracovníci štátneho Slo-
venského vodohospodárskeho 
podniku čistili rameno nielen z 
brehu, ale aj z člna od smetí aj 
od napadaných konárov. 

Žiaci 7. A zo ZŠ Tupolevova 
s pani učiteľkou Dagmar Sý-
korovou, ktorí mali na starosti 
úsek od Medissima k Techno-

Dámy a páni 
z Denného centra 
na Gercenovej

Žiaci 7.A zo ZŠ Tupolevova

Vyšehradská dostáva 
novú podobu

Tento objekt, ktorý bol ma-
jetkom mesta, roky chátral, 

kým v roku 2015 Mestská časť 
Bratislava – Petržalka neuspela 
so svojou žiadosťou o vládnu 
dotáciu na jeho rekonštrukciu. 
Od vlády SR Petržalka dostala 
400-tisíc, z ktorých je asi 40-tisíc 
určených na vybavenie interiéru 
škôlky. 

Momentálne sú ukončené 
všetky búracie práce, pôvodná 
stavba je teda vyčistená do ske-
letu, odstránené sú všetky múry, 
okná a strešný plášť. Všetky roz-
vody kúrenia, vody, kanalizácie 
vrátane ležatých rozvodov a 
zvyšky elektroinštalácie.

Stavba je rozdelená na tri blo-
ky „A, B, C“, už počas búracích 
prác sa začali budovať nové kon-
štrukcie na bloku „C“. 

V týchto dňoch je na bloku „C“ 
dokončené obvodové murivo, 
nové priečky, dokončuje sa spá-
dovanie strešného plášťa, rozvo-
dy vody, kanalizácie a elektroin-
štalácie, podlahy pre nášľapnú 
vrstvu. Blok „C“ je už pripravený 
na osadenie výplní otvorov, za-
tepľovanie a vonkajšie omietky. 

V bloku „B“ je dokončený 
teplovod a v celej stavbe nové 
rozvody ležatej kanalizácie. Kom-
pletne zrekonštruovaná je aj vo-
dovodná prípojka. 

Rekonštrukcia Materskej školy na Vyšehrad-
skej, ktorá odštartovala 8. februára, pokračuje 
podľa pánu. 

Predpokladané náklady na 
rekonštrukciu tejto materskej 
školy sú podľa projektovej 
dokumentácie okolo 2 mili-
óny eur, na do7nancovanie 
rekonštrukcie si mestská časť 
zobrala úver.

Okrem 150 miest v MŠ Vy-
šehradská tento rok pribudnú 
ešte 4 triedy pre 90 škôlkárov 
v zrekonštruovaných priesto-
roch v areáli ZŠ Turnianska. 
Na túto rekonštrukciu Petr-
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dala ich triedna učiteľka Re-
náta Macákova, o úsek sa sta- 
rajú počas celého roka niekoľ-
kokrát, majú ho totiž spolu  
s ďalšími školami „adoptova-
ný“. Potvrdila tiež slová ostat-
ných dobrovoľníkov, že smetí 
nebolo veľa, keďže v apríli ra- 
meno a jeho okolie čistili po-
tápači z klubu Octopus, petr-
žalskí školáci, vodáci z klubu 
Dunajčík a športové kluby. 
Napriek tomu i po májovom 
čistení odviezli od Chorvát-
skeho ramena a následne zlik-
vidovali pracovníci Miestneho 
podniku verejnoprospešných 

Kolektív z Denného centra na Strečnianskej

Žiaci 4.B zo ZŠ Turnianska Vodohospodári

služieb 660 kg vyzbieraného 
odpadu. Všetkým viac ako 150 
žiakom, študentom, seniorom, 
zamestnancom úradu, Petr-

žalčanom aj obyvateľom iných 
mestských častí, ktorí sa na 
čistení zúčastnili, preto patrí 
veľké ĎAKUJEME.

Petržalské dobrovoľnícke aktivity
Oddelenie životného prostredia miestneho úradu spolupracuje s 
viacerými dobrovoľníckymi organizáciami. Ide najmä o Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum, DM Spoločne (DM-Drogerie markt) a nadá-
cia PONTIS – Naše mesto. 

Mestská časť sa zapojila projektom Dobrovoľnícko-environ-
mentálne aktivity v Petržalke do programu Naše mesto 2017. 
Projekt bol zaradený medzi podporené. A o aké konkrétne ak-
tivity ide? Natieranie mobiliáru v Sade Janka Kráľa, natieranie 

kvetináčov na Fedinovej ulici a čistenie lesa pri dostihovej drá-

he. Aktivity sú naplánované na 9. júna. Lokalitu medzi Veľkým  
a Malým Draždiakom budú čistiť spolu s dobrovoľníkmi zo spoloč-
nosti Deloitte v rámci akcie IMPACT DAY.

Okrem spomínaných organizácií sa do dobrovoľníckych aktivít 

hlásia aj rôzne iné súkromné spoločnosti.

Text a foto: Michaela Dobríková 

žalka požiadala aj o dotáciu v 
rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný 6nančný 
príspevok na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl. 
Mestská časť prerába ďalší 
školnícky byt na triedu MŠ a 
bude hľadať aj ďalšie možnosti 
na vybudovanie ďalších miest.

Problémom ale nie sú len 
miesta v materských školách, 
ale aj kvali6kovaní pedagógo- 
via. Ich nedostatok okrem ma- 

terských pociťujú aj základné 
školy. Učitelia postupne odchá-
dzajú do dôchodku. Vlani ich 
bolo 23, tento rok dovŕši dô-
chodkový vek 13 pedagogických 
zamestnancov.

V petržalských materských ško- 
lách učí 28 mimobratislavských 
učiteliek. Z nich 10 denne do Pe-
tržalky dochádza, 18 býva v pod-
nájmoch. V základných školách je 
takýchto učiteľov 63, z nich den-
ne dochádza 25 a v podnájme 
býva 38 učiteľov. Mnohí by do 
Bratislavy prišli aj z iných krajov, 
ale bývanie si tu nemôžu dovoliť.

Každý problém má ale svoje 
riešenie, aspoň čiastkové. Jedno 
také vzišlo z dobrej spolupráce 
petržalskej samosprávy a Brati-
slavského samosprávneho kraja. 
Petržalský starosta Vladimír Bajan 
hľadal, ako zabezpečiť pre mimo-
bratislavských učiteľov lacnejšie 
ubytovanie. Jednou z možností 
bolo využiť miesta v stredoškol-
ských internátoch. Oslovil preto 

predsedu BSK, či by takáto mož-
nosť bola reálna. BSK vyšiel Petr-
žalke v ústrety a po spoločných 
rokovaniach predsedu BSK Pavla 
Freša a starostu Petržalky Vladi-
míra Bajana sa skonkretizoval aj 
internát. BSK prisľúbil 15 miest 
na Vranovskej ulici.

„Som veľmi rád, že k takejto 

dohode došlo,“ hovorí petržal-

ský starosta Vladimír Bajan. „Je 

to naozaj príklad toho, ako si 

samosprávy dokážu pomáhať, 

vedia nájsť spoločnú reč, ak to 

naozaj chcú. Ponúknuté miesta 

určite využijeme, rozhodne totiž 

chceme našim učiteľom a učiteľ-

kám, ale aj opatrovateľkám po-

môcť. Pri vytváraní nových miest 

v škôlkach musíme rátať aj s tým, 

že bude treba viac pedagógov, aj 

s tým, že prevádzka novej škôlky 

ročne stojí 400-tisíc eur, ktoré 

musíme v rozpočte nájsť,“ dodal 
Vladimír Bajan. 

(tod)

foto: archív MÚ
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Z ačiatkom mája sa na 
Základnej škole Ho-

líčska stretlo 18 súťažných 
družstiev z bratislavských 
základných škôl. Petržalku 
na súťaži reprezentova-
lo 7 súťažných družstiev  
a najlepšie – na 3. mieste 
– sa umiestnili žiaci zo ZŠ 
Nobelovo námestie. 

Súťaž sa uskutočni-
la v disciplínach: civilná 
ochrana, pohyb v príro-
de – topografia, zdra-
votná príprava, hasenie 
malých požiarov, streľba 
zo vzduchovky, testy. Sú-
ťažili 4-členné družstvá, 
v ktorých boli vždy dve 
dievčatá a dvaja chlap-
ci vo veku od 12 do 15 
rokov a jeden učiteľ. Sú-
ťaž mladých záchraná-
rov nadväzuje na učivo 
Ochrana človeka a príro-
dy a pripravuje žiakov na 

možné riziká následkov 
živelných pohrôm, havá-
rií alebo teroristických 
útokov. Cieľom súťaže je 
naučiť žiakov poskytovať 
pomoc iným v prípade 
mimoriadnych udalos-
tí. Je na zamyslenie, či  
v dnešnej dobe zhoršenia 
bezpečnostnej situácie 
je oblasť vzdelávania na 
všetkých stupňoch dosta-
točne rozpracovaná, či už 
v praktickej alebo teore-
tickej rovine. V ostatných 
rokoch bola táto oblasť 
vzdelávania žiakov za-
nedbávaná a v súvislosti  
s bezpečnostnou situá-
ciou v Európe a v celom 
svete si vyžaduje kvalita-
tívne zlepšenie. Ako prí-
klad môžeme uviesť bý-
valý zákon č. 73/1973 Zb. 
o brannej výchove. Zru-
šením tohto zákona došlo 

k veľmi výraznému zní-
ženiu úrovne vzdelávania 
v oblasti civilnej ochrany, 
krízového riadenia, ale aj 

Výtvarníčka Eva 
Trizuljaková pozdravila 
naše mamy
Akademická maliarka, autorka vyše 

tisícky diel artprotisu a tapisérií, spi-

sovateľka Eva Trizuljaková zavítala do 

Petržalky. 90-ročná umelkyňa a matka 

ôsmich detí prijala pozvanie na milú 

slávnosť Dňa matiek. V centre zdra-

votnej a sociálnej starostlivosti Dome 

RAFAEL sa s jej neodmysliteľným klo-

búkom na hlave a najmä intelektuál-

nou i životnou múdrosťou prihovorila 

pacientom aj zamestnancom. 

O poslaní ženy, ako aj o umeleckej 

tvorbe a vlastnej životnej ceste hovori-

la Eva Trizuljaková mamičkám a starým 

mamám pripútaným na invalidných 

vozíkoch. A nielen im. Rovnako pozor-

ne ju počúvali aj malí žiaci z petržal-

skej Spojenej školy Svätej rodiny, ktorí 

starých a chorých ľudí v Dome Rafael 

obdarovali tancom, poéziou i scénkou. 

Do hodnotného programu prispela aj 

známa herečka Ida Rapaičová a hu-

dobné duo súrodencov Babáľovcov 

zo Základnej umeleckej školy na Dali-

borovom námestí.        

Slávnosti ku Dňu matiek v školách, 

sociálnych a zdravotníckych zariade-

niach na mnohých miestach Bratislavy 

sú zdanlivo jednoduché a „ničím nové“ 

podujatia. V skutočnosti však vždy na-

novo prehlbujú úctu k životu starých 

a chorých ľudí a výrazne poľudšťujú 

spoločnosť. 

Text a foto: Marta Majerčáková

Okresný úrad Bratislava, odbor krí-
zového riadenia, organizoval s finanč-
nou podporou a v spolupráci s našou 
mestskou časťou okresné kolo Súťaže 
mladých záchranárov CO. 

Mladí záchranári 

súťažili

obrany štátu, nečudujme 
sa preto, ak mladí muži 
dnes nepociťujú zodpo-
vednosť za osud a bezpeč-
nosť našej vlasti. A čo na 
to kompetentné štátne or-
gány? Opäť prenesú výkon 
štátnej správy na obce ako 
vždy?

Anton Dzurdzik

foto: Ján Meleg

Deti zo Spojenej školy Svätej rodi-
ny pozorne počúvali výtvarníčku 
Evu Trizuljakovú a obdivovali jej 
artprotis Žena slnkom odetá vo 
vstupnej hale Domu Rafael. 

Spracovať tému Ako recyk-
lujem majú príležitosť vo 

svojich výtvarných prácach 
žiaci a študenti v dvoch veko-
vých kategóriách, od 11 do 13 
rokov a od 14 do 16 rokov. 

Fotografická súťaž je urče-
ná starším žiakom, presnejšie 
študentom stredných škôl, 

a vysokoškolákom vrátane 
doktorandov. Cez objektív fo-
toaparátu sa môžu pozrieť na 
tému Voda a veda.

Obe súťaže sú sprievod-
ným podujatím Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku, kto-
rý sa pravidelne koná v no- 
vembri a organizuje ho Mi-

nisterstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR spoločne 
s Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techni-
ky na Slovensku pri CVTI SR 
(NCPVaT CVTI SR). 

Výtvarná súťaž sa koná už 
po dvanástykrát. Hodnotiaca 
komisia vyberie z prác tie, 

ktoré postúpia do súťažného 
výberu. V každej z kategórií 
budú traja víťazi. 

Podobne sa výber uskutoč-
ní aj pri fotografiách, kde sa 
stane víťazom kategórie vždy 
len jeden súťažiaci. Fotogra-
fická súťaž oslávi svoj piaty 
ročník. 

„Ocenení sa môžu tešiť na 
diplomy, ale i vecné ceny, za 
ktoré vďačíme našim partne-
rom súťaže. Práce je potrebné 
zasielať poštou priamo na 
adresu Centra vedecko-tech-

Súťaže, kde je aj veda umením
Žiaci základných a stredných škôl, ale aj vysokoškoláci sa môžu ak-
tuálne zapojiť do fotografickej a výtvarnej súťaže. Tie sú už tradične 
súčasťou každoročného Týždňa vedy a techniky. 

nických informácií SR. Viac 
sa záujemcovia dozvedia o 
súťaži na oficiálnej webovej 
stránke Týždňa vedy a tech-
niky,“ konkretizuje Andrea 
Putalová, riaditeľka NCPVaT 
CVTI SR. 

Súťažné návrhy je možné 
zasielať najneskôr do 11. ok-
tóbra a výsledky budú sláv-
nostne vyhlásené v rámci 
Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2017 v dňoch 6. až 
12. novembra.

Eva Vašková
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www.comtechno.sk

0902 366 363

KLIMATIZÁCIE +++

60 €

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

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

Myšlienka a koncept 
Dinner in the Sky 

ponúka predovšetkým mi-
moriadny kulinársko - ad-
renalínový a nezabudnuteľ-
ný zážitok stolovania v ob-
lakoch vo výške 50 metrov, 
spolu s exkluzívnou atmo-
sférou, dych vyrážajúcim 
výhľadom na mesto a ku-
chyňou od tých najlepších 
šéfkuchárov. 

Projekt Dinner in the Sky 
je svetovou prestížou a bol 
realizovaný už v 40 štátoch 
sveta. Plošinu, ktorá váži 
7 ton, zdvíha s návštevník-
mi špeciálny žeriav do výš-
ky 50 metrov. Samozrejme, 
dbá sa o bezpečnosť, ploši-
na je skonštruovaná podľa 
najprísnejších bezpečnost-
ných pravidiel.

Na nábreží Dunaja 
bude denne od 20. do 30 
júla pripravený stôl pre 
22 hostí. Starať sa o nich 
budú top šéfkuchári a tím 
čašníkov, ktorí im budú 
servírovať jedlo zo stredu 
stola.

Pre návštevníkov a 
ich príbuzných pripravia 
okrem netradičného zá-
žitku to najdelikátnejšie 
jedlo, aké kedy v živote 
ochutnali. V oblakoch si 
môžu dať raňajky, obed, 
večeru, alebo si vychutnať 
šampanské, degustovať 
víno a koktail. Variť budú 
špičkoví šéfkuchári Mi-
chal Konrád - šéfkuchár 
roka, FouZoo - reštaurá-

cia roka. Podávať sa bude aj 
Michelínske menu od top 
rakúskeho šéfkuchára Ro-
landa Hubera.

Na akcii sa môžu zúčast-
niť aj deti v sprievode do-
spelých, vozíčkari a  ľudia s 
telesným  postihnutím. 

Podrobnejšie informácie 

Téma - kriminalita
Rada seniorov – poradný orgán pe-
tržalského starostu a mestská časť 
Bratislava – Petržalka pozývajú na te-
matickú prednášku, ktorá sa uskutoční 
7. júna o 9.00 h 

v CC Centre na Jiráskovej. 

Prednášajúcim bude riaditeľ odboru 
prevencie kriminality z kancelárie Mi-
nistra vnútra SR Ing. Jozef Halcin.
Témy: 
Prevencia kriminality – ako sa nestať 
obeťou podvodníkov a zlodejov.
Finančná bezpečnosť – nevýhodný 
predaj bytov a pozemkov, úverové 
zmluvy.      (upr)

V úzkej spolupráci s hlavným mestom 
sa už po druhý raz predstaví 20. až 30. júla 
júla na Tyršovom nábreží, na petržalskej 
strane, v blízkosti Starého mosta, 
celosvetovo známy projekt 
Dinner in the Sky, 
teda Večera v oblakoch. 

návštevníci nájdu na www.

dinnerinthesky.sk

Minulý rok v lete si tento 
úžasný zážitok vyskúšali aj 
naše známe osobnosti. Od-
vážny bol Maroš Kramár s 
dcérou, Barbora Švidraňová 
a aj Evelyn.        Text a foto: 

Petra Millerová

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Na Turf-gala v klobúku!
O týždeň v nedeľu, 4. júna, je na dosti-
hovej dráhe Starom háji naplánované 
top podujatie sezóny 2017 na Sloven-
sku – prestížny 39. ročník Turf - gala. 
Pätica medzinárodných dostihov s naj-
vyšším štatútom sľubuje vrcholné 
turfové zážitky, o ktoré sa postarajú 
špičkoví jazdci v sedlách najlepších pl-
nokrvníkov zo strednej Európy. Okrem 
napínavých turfových zážitkov a atrak-
tívnych výhier sa budú môcť diváci te-
šiť aj na bohatý sprievodný program, 
tombolu, brušné tanečnice, súťaž Det-
ský klobúčik, bizón-ródeo aj skákajúci 
detský hrad, maľovanie tváričiek, vo-
zenie detí na koníkoch zadarmo, ako 
aj atraktívnu súťaž o Najelegantnejšiu 
dámu v klobúku. Pre prvé tri víťazné 
dámy sú pripravené značkové par-
fumové balíčky. Dámy a slečny v klo-
búku majú na Turf - gala vstup zdar-
ma! Zábavné popoludnie sa začína 
o 14. hodine.          (rip)

Večera v oblakoch



16 • 26. 5 2017 PETRŽALSKÉ NOVINY
S Í D L I S K O

Vidno to 
z piatich mostov 

Netreba na to veľa. Len sa 
pozrieť. Bez náročného skú-
mania sa núka odpoveď už 
v prvom pohľade. Veď kaž-
dý dom má svoje odlíšenia. 
V jednotlivostiach i celku.  
V polohe, veľkosti, výške i šír-
ke, farebnosti, v chátrajúcom 
či v inovovanom vzhľade. To 
najmä. Napokon, píšeme o jed- 
nom i druhom, o lokálnych 

panelákových nemennostiach, 
viac však, častejšie a radšej, o 
zmenách. Pričom finále, po 
čase nápadné zmeny v okolí, 
začínajú celkom nenápadne. 
Odspodu lešením... 

Zmeny sa udiali a stále dejú 
- nie chvalabohu, ale vďaka 
ľuďom. Peknôt je dosť, pri-
búda ich každým dňom. Na 
pohľady z auta schádzajúc 
z mostov SNP, Lafranconi, 
Apollo i Prístavného sme už 

privykli. Sami pre seba, no 
tiež iným hovoríme, že je 
to po rokoch (a po ľuďoch) 
iná Petržalka. Na pohľad  
z električky, zo Starého mos-
ta, si necelý rok privykáme.  
V utvrdení. Je to naozaj iná 
Petržalka. Všimnime si, že pri 
schádzaní zo všetkých pia-
tich mostov niet pred nami, 
vo výhľade, až na niekoľko 
ojedinelých bytových domov, 
neobnovených panelákov. Ba 

... a váš dom odpovie (podľa ľubovôle doplniť - kto ste, akí ste, 
chcete byť alebo ako žijete, či chcete žiť).  Nič objavné, len úče-
lová ponáška na známe anglické príslovie, povedz mi, čo čítaš, 
a ja ti poviem, kto si.  

Povedzte, 
kde bývate

Osuského 1 (pôvodná monumentálna maľba Mier z r. 1985, 

obnovená v r. 2015 - kontinuita, solidárnosť, budúcnosť)

Ľubovnianska 10 

(veselosť, optimizmus, šibalstvo)

Belinského 9-11 

(vzájomnosť, nezávislosť, dôvera)

k pôvodnému, obnovenému 
bytovému fondu pribudli a 
stále pribúdajú nové moder-
né stavby. To je, a taká je naša 
súčasná Petržalka. 

Aj paneláky hovoria
Domy, aj keď sa zdá, že ml-

čia, lebo sú to len nemé po-
spájané panely, ľahko pomýlia. 
Ony však majú svoju reč. Pri-
vrávajú sa okoliu. Vyjadrujú, 
dávajú sa najavo. Predstavujú 
sa... Potom to, čo sa javí na-
vonok - symbolom, kresbou, 
maľbou, výtvarnou kompozí-
ciou, grafickým prvkom - je 
v skutočnosti ich vnútorným 
obsahom. Je možná úvaha, že 
je to nevyslovená reč panelá-
kového osadenstva na voľnej, 
prázdnej, veľkoplošnej za-
teplenej štítovej stene domu? 
Jeho nálady, atmosféra, vzťa-
hy, predstavy, spôsoby? Keby 
to tak nebolo, asi by to tam, 
a také, nebolo... (Čo znamená 

Turnianska 4  

(voľnosť, zvedavosť, hravosť)

Tupolevova 1 

(harmónia, túžba, nádej)
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Znievska 23 (ži a nechaj žiť - alebo 48 bytov a 24 vtáčích 

hniezd pre dažďovniky, vrabce, sýkorky i netopiere) 

Začnite s nami! 
Hľadáme posily do nášho 
obchodného tímu

www.faircredit.sk

Polereckého 9 

(návrat k pôvodnému, návrat k prírode)

viac, len akože sa niekomu 
niečo páči.) 

Ak sme doteraz písali, aj sa 
s odborníkmi a vlastníkmi by-
tov preli, či je Petržalka málo 
alebo až priveľmi farebná, a že 
to sú jej znamienka krásy ale-
bo nevkusu až ošklivosti, keď-
že snaha odlíšiť sa môže byť 
aj spevom morských sirén, 
všímame si teraz na domoch 
iné: nielen ako vyzerajú, čoho 
majú priveľa a čoho primálo, 
ale čo ostatným, okoliu hovo-
ria... Čo môžu (resp. chcú?) 
povedať. Čo si pri pohľade na 
ne môže i náhodný chodec 
pomyslieť, domyslieť. (Čo je 
v textoch pod fotografie au-
torov prípad.) Nie ako dom 
krikľavo odlíšiť, ale ho za-
ujímavo ozvláštniť. Znie to 
takmer rovnako, no je to ná-
ramne rozdielne. A Petržalke 
potrebné. 

Rudolf Gallo

foto: autor 

Andrusovova 7

(ambicióznosť, cieľavedomosť, odvážnosť)

... pripoj sa k nám do futbalovej rodiny

MARTIN STOPKA
manažér mládeže 
FC Petržalka akadémia
T: 0915 059 087

MAROŠ SKOVAJSA 
šeftréner prípraviek 

FC Petržalka akadémia
T: 0902 658 530

Výber detí

... pripoj sa k nám do futbalovej rodiny

30. 5. 2017 o 16.30

MARTIN STOPKA
manažér mládeže 
FC Petržalka akadémia
T: 0915 059 087

MAROŠ SKOVAJSA 
šeftréner prípraviek 

FC Petržalka akadémia
T: 0902 658 530

... pripoj sa k nám do futbalovej rodiny

MARTIN STOPKA
manažér mládeže 
FC Petržalka akadémia
T: 0915 059 087
E: martin.stopka@fcpa.sk  

MAROŠ SKOVAJSA 
šeftréner prípraviek 

FC Petržalka akadémia
T: 0902 658 530

E: maros.skovajsa@fcpa.sk
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

komplet program:  www.kzp.sk

DOM KULTÚRY 
LÚKY

 

 

 

 

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

                      

CC CENTRUM

* predpredaj/ v deň podujatia / ** členovia FK/ nečlenovia FK   |  - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal |   zmena programu vyhradená

MÁJ - JÚN 2017

Pokladňa DK Lúky 

BALERÍNA 
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Rómeo a Júlia - 
nové posolstvo 
starého baletu 

Salón v Umelke 

Slovenská výtvarná únia 
a Spoločnosť voľných 
výtvarných umelcov zor-
ganizovali v priestoroch 
Umelky vernisáž výstavy 
XXVI. Salón 2017.

Ako povedala kurátorka vý-

stavy, Dagmar Kudoláni Sr-

nenská,  tohtoročný salón obsia-

hol diela slovenských umelcov 

všetkých vekových kategórií. Od 

najmladšieho 32-ročného tvor-

cu, až  po vyše osemdesiatročnú 

výtvarníčku Kvetu Fulierovú a jej 

rovesníkov. Slovenskí výtvarníci 

teda opäť vydali signál, že neza-

háľajú a stále majú čo povedať 

našej širokej verejnosti. Predsed-

níčka SVVU Violeta Bázlik Králová, 

ktorá je, mimochodom, manžel-

kou hudobného skladateľa Igora 

Bázlika, zdôraznila, že na rozdiel  

od obyčajných výstav, salóny sú 

na svete vždy zaujímavé svojou 

rôznorodosťou a neraz šokujúcou 

osobitosťou. V umení nejestvujú 

hranice a na salónoch nie je ani 

odborná, hodnotiaca porota a ani 

jednotná téma. Medzi inými sme 

v Umelke pristihli výtvarníkov 

Daniela Bidelnicu s manželkou, 

ktorí sa tešili nielen zo samotné-

ho salónu, ale aj z faktu, že v Ru-

sovciach dokončujú vlastný, nový 

ateliér.  Osobitnú atmosféru pod-

ujatia podporil aj  virtuóz Peter 

Uličný so svojimi päťstrunovými 

husľami.

Barbora Laucká

Deti sa na podujatí aktívne 
zapájali do diskusií, zho-

várali sa o tvorbe s mladým 

hercom Lukášom Frlajsom a 
tvorili krátke videá. Okrem 
kvalitných filmov ich čakali 

Už po štvrtý krát sa Slovensko pripojilo  
k európskym krajinám, v ktorých sa mladí 
filmoví nadšenci stávajú ozajstnými  
porotcami. 

Skvelé filmy, herec 
Lukáš Frlajs 
a chutné palacinky

Dielo takzvaného reformátora bale-
tu Sergeja Prokofieva Rómeo a Júlia, 
ktoré uvádza Balet SND, nesie podti-
tul – Tak, ako včera. Nie je to náhoda. 
Autorka jeho nového libreta a chore-
ografie Natália Horečná sa prostred-
níctvom umeleckých prvkov usiluje 
zaujať stanovisko k súčasnému dianiu 
vo svete.

aj zdravé a chutné palacinky. 
Podujatie vyvrcholilo živým 
prenosom, na ktorom bola 
tvorcom filmu Goodbye Ber-
lin udelená soška Young Au-
dience Award 2017. 

Pod vedením lektoriek z ka-
tedry audiovizuálnych štúdii 
sa mladé publikum v DK Zr-
kadlový háj dozvedelo niečo 
o umelecky ambicióznejších 
filmoch európskej produkcie. 
Netradičné formálne postupy, 
pomalší temporytmus či od-
lišný spôsob rozprávania - to 
všetko sú veci, ktoré si deti pri 

pozeraní všimli. Aj preto sa 
podujatie teší priazni a účasti 
detí, ktoré si takýmto spôso-
bom môžu rožširovať svoje 
obzory na film. Vďaka výbe-
ru filmov mohli nahliadnuť 
nielen na klasický hraný film 
Goodbye Berlin, ale aj na do-
kumentárny The Girl Down 
Loch Änzi či animovaný Ja 
ako Tekvička, ktorý sa tešil 
veľkej popularite. 

O zábavu sa postarali ani-
mátori z občianskeho zdru-
ženia Púpava. Tí si pre deti 
pripravili rôzne spoznávacie 

aktivity a hry, ktoré zakončili 
krátkymi dramatickými etu-
dami. A zatiaľ čo sa staršie deti 
rozprávali s hercom Lukášom 
Frlajsom o herectve, televízii a 
filmoch, tie mladšie si na mo-
bil nakrútili úsmevné filmy.  

Facebooková fanúšikovská 
stránka, informujúca o 
podujatiach pre mladých 
filmových fanúšikov:
https://www.facebook.
com/mladyfilm

(upr)

Mladá umelkyňa, ktorá 
v roku 2014 získala 

od nadácie Vladimíra Mala- 
chova titul Najlepšia choreo- 
grafka Európy, žije totiž dlho- 
dobo medzi muslimami, kto-
rých dobre pozná, priatelí 
sa s nimi. Podrobne sleduje 
denné vojnové spravodajstvo 
z Aleppa, ktoré jej vháňa slzy 
do očí. „Som proti stavaniu 
akýchkoľvek hraníc a stále sa 
pýtam, čo sa to so svetom deje 
v 21. storočí?“, pýta sa mladá 
žena, ktorá svojím neraz až 
expresívnym pohľadom na 
svet núti diváka k úvahám o 
tom, kam sa podela láska, sú-
cit či empatia? Prokofievovo 
dielo Rómeo a Júlia uvádza 
Balet SND ako prvú kopro-
dukčnú inscenáciu s Fínskou 
národnou operou v Helsin-
kách. Ako povedal riaditeľ Ba- 
letu SND Jozef Dolinský, die-
lo budú uvádzať na striedačku  
u nás aj v Helsinkách. Divadel-
né dielne naň v Bratislave dva 
a pol roka pripravovali výpra-
vu a jeho nová verzia celkom 
iste, okrem tradičného mo-
tívu, ponúka iný pohľad na 
súčasný svet. Kostýmy, ktoré 
tiež nesú stopu multikultura-
lity, navrhla Christiane Acha-
tzi. Hlavné postavy sa strieda-
jú v troch alternáciách. 

Peter Breiner, ktorý dielo 
hudobne naštudoval, dodal: 
„Keď mali uvádzať v soviet-
skom Rusku tento balet, jeho 
námet vtedajšej vládnej moci 
nevyhovoval ideovo. Preto ho 
zakázali a nechali prepra-
covať. Preto mal prekvapivo 
premiéru v Brne.“

V súčasnosti existujú štyri 
verzie baletu Rómeo a Júlia. 
Ďalšou je práve jeho netradič-
né spracovanie podľa Natálie 
Horečnej. Táto dynamická 
blondínka, dodáva: „Majstre, 
dúfam, že ste spokojný!“

Barbora Laucká

foto: archív SND

Natália Horečná v pracov-

nom nasadení

Daniel Bidelnica so svojim dielom.

Nádherná hudba, pôsobivá scéna a tanec, pri ktorom nik ne- 

zaspí. To všetko spája v sebe balet S. Prokofieva Rómeo a Júlia.

Hlavné postavy 

sa striedajú 

v troch  

alternáciách
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani 

platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť 

odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o trestnom stíhaní mladistvých)

Účelom nie je trest, ale výchova (3) 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa 
dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame zá-
kladné informácie o tom - ktorom právnom predpise. V prípade nejasnos-
tí alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

§ Pod dolnou hranicou   
 Ak súd zistí splnenie daných podmienok na mimoriadne zníženie trestu od-

ňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, nie je u mladistvého viaza-
ný obmedzeniami podľa príslušného ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. 
- trestný zákon v platnom znení (ďalej len „zákon“). Trest pod dolnou hranicou 
trestu ustanoveného zákonom sa nepoužije, ak ide o trestný čin, za ktorý je 
možné podľa zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

§ Odklad výkonu trestu    
 V prípade, ak súd mladistvému výkon trestu odňatia slobody podmieneč-

ne odloží na skúšobnú dobu alebo odloží na skúšobnú dobu s probačným 
dohľadom, zároveň určí skúšobnú dobu na jeden rok až tri roky. Mladistvý je 
povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kon-
trola nariadená. Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladis-
tvého ponechať podmienečný odklad výkonu trestu alebo podmienečný 
odklad výkonu trestu s probačným dohľadom v platnosti napriek tomu, 
že mladistvý dal príčinu na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody. Súd 
môže nad mladistvým určiť probačný dohľad, ak už nebol uložený, predĺžiť 
skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hor-
nú hranicu skúšobnej doby v trvaní piatich rokov, uložiť ďalšie výchovné 
opatrenie uvedené, alebo nariadiť kontrolu uložených výchovných obme-
dzení alebo povinností technickými prostriedkami..                              

§ Premlčanie výkonu trestu     
 Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je desať 

rokov, ak bol uložený trest odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného 
zločinu a miera závažnosti je pre spoločnosť vzhľadom na zavrhnutiahodný 
spôsob vykonania činu, zavrhnutiahodnú pohnútku alebo vzhľadom na ťaž-
ký a ťažko napraviteľný následok mimoriadne vysoká. Pri ostatných trestných 
činoch nemožno uložený trest vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je 
tri roky. Výkon trestu uloženého za trestné činy uvedené v osobitnej časti zá-
kona sa ani u mladistvého nepremlčuje okrem trestného činu (ďalej len „TČ“) 
založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základ-
ných práv a slobôd, TČ činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k po-
tlačeniu základných práv a slobôd, TČ výroby extrémistických materiálov, TČ 
rozširovania extrémistických materiálov, TČ prechovávania extrémistických 
materiálov, TČ popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických 
režimov a zločinov proti ľudskosti, TČ hanobenia národa, rasy a presvedčenia 
a TČ podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

§ Zahladenie odsúdenia        
 Na mladistvého, ktorému bol uložený, alebo rozhodnutím prezidenta 

zmiernený alebo odpustený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej 
jeden rok sa hľadí, ako keby nebol odsúdený dňom výkonu tohto trestu 
alebo dňom, kedy bolo právoplatne od takého trestu alebo jeho zvyšku 
upustené. V ostatných prípadoch o zahladení trestu rozhodne po výkone 
tohto trestu súd. Ak bol trest podľa rozhodnutia prezidenta zmiernený, súd 
takto postupuje po tom, keď bol mladistvý po výkone zmierneného trestu 
prepustený na slobodu. Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne od-
súdený na trest odňatia slobody, podmienečne odsúdený na trest odňatia 
slobody s probačným dohľadom alebo podmienečne prepustený z výkonu 
trestu odňatia slobody osvedčil, hľadí sa na neho, akoby nebol odsúdený. 
Na mladistvého, ktorému bol uložený peňažný trest, sa hľadí, ako keby ne-
bol odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od výkonu trestu alebo 
jeho zvyšku právoplatne upustilo. Na mladistvého, ktorému bol uložený 
trest prepadnutia veci, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest 
vykonaný. Na mladistvého, ktorému bol uložený trest povinnej práce alebo 
trest zákazu činnosti, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vy-
konaný alebo sa od jeho výkonu alebo od jeho zvyšku právoplatne upustilo. 
Na mladistvého, ktorému bol uložený trest vyhostenia, sa hľadí, ako keby 
nebol odsúdený po uplynutí doby na ktorú bol uložený, ak trest riadne vy-
konal. Na mladistvého, ktorému bol uložený trest zákazu účasti na verejných 
podujatiach, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný.

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Posledné slovo majú vlastníci 
Niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov 
sa nevedia zhodnúť, ako je to v prípade opráv v 
našom dome a ako sa má správne disponovať 
s fondom  generálnych opráv. Konkrétne mám 
na mysli, či o týchto opravách a 2nanciách roz-
hoduje správca a či o nich musia hlasovať vlast-
níci bytov a nebytových priestorov. Keď áno, či 
je potrebná nadpolovičná, alebo dvojtretinová 
väčšina ich hlasov a či má správca pri rozhodo-
vaní posledné slovo. Ďakujem za odpoveď. 

Eva (gmail.com)

Jednou z podmienok 
profesionálneho výkonu 
zmluvného správcu pri 
správe bytového domu je 
podľa zákona  o správcoch 
bytových domov ich od-
borná spôsobilosť, najmä 
pokiaľ ide o znalosť základ-
ných právnych predpisov 
týkajúcich sa predmetu ich 
činnosti, administratívneho 
zabezpečenia výkonu sprá-
vy, odborného a technické-
ho zabezpečenia správy a 
prevádzky budov a oblasti 
<nančného manažmentu a 
hospodárenia s prostried-
kami vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov (ďalej 
len „vlastník/vlastníci“). 

Prvými krokmi pri pre-
vzatí správy bytového do-
mu by mala byť dôsledná 
kontrola a vyhodnotenie 
technického stavu domu, 
najmä pokiaľ ide o plynové 
a elektrické rozvody, roz-
vody kúrenia, vody, odpa-
dovej kanalizácie, strešný 
a obvodový plášť domu. 
Práve správca je ten, ktorý 
má prioritne vedieť a vidieť, 
kedy, čo a ako postupovať 
pri zistených nedostatkoch 
v dome, ktorý spravuje. 
Priamo zo zákona mu vy-
plýva povinnosť vypracú-
vať ročný plán opráv, ktorý 
zohľadňuje najmä opot-
rebenie materiálu a stav 
spoločných častí domu a 
spoločných zariadení do-
mu a navrhuje výšku tvor-
by fondu prevádzky údržby 
a opráv (ďalej len „fond“) 
domu na kalendárny rok. 
Výšku preddavku určia 
vlastníci spravidla vždy na 
jeden rok vopred tak, aby 

pokryl všetky predpokla-
dané náklady týkajúce sa 
bytového domu, pričom 
vlastníci vykonávajú úhra-
dy do fondu podľa veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu. 
Správca bytového domu 
o výške preddavku do 
fondu nerozhoduje na zá-
klade vlastného podnetu 
a vlastných argumentov, 
jeho návrh musí vychádzať 
z opodstatnených potrieb 
<nančne pokryť predpo-
kladané náklady. 

V zmysle § 8b ods.2 
písm. l) zákona č. 182/1993 
Z.Z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v 
platnom znení (ďalej len 
„zákon“) je správca pri 
správe domu povinný 
priebežne zverejňovať na 
mieste v dome obvyklom v 
spoločných častiach domu 
alebo na webovom sídle 
správcu, ak ho má zriade-
né, postup pri obstarávaní 
tovarov a služieb, v rámci 
zabezpečovania prevádzky, 
údržby, opravy, rekonštruk-
cie a modernizácie a pri 
všetkých iných činnostiach 
spojených so správou do-
mu, vrátane jednotlivých 
cenových ponúk. V  súlade 
so zákonom a zmluvou o 
výkone správy je správca 
pri obstarávaní služieb a 
tovaru povinný v prospech 
vlastníkov dohodnúť najvý-
hodnejšie podmienky, pri-
čom o výbere dodávateľa 
sa riadi rozhodnutím nad-
polovičnej väčšiny vlast- 
níkov. 

Schôdza vlastníkov je 
uznášaniaschopná, ak sú 
prítomní vlastníci, ktorí ma-

jú aspoň dve tretiny hlasov 
všetkých vlastníkov v do-
me. Na prijatie rozhodnutia 
na schôdzi vlastníkov je po-
trebný súhlas nadpolovič-
nej väčšiny hlasov prítom-
ných vlastníkov. Ak schôdza 
vlastníkov nie je ani hodinu 
po oznámenom začatí 
schôdze vlastníkov uzná-
šaniaschopná, je na prija-
tie rozhodnutia potrebná 
nadpolovičná väčšina hla-
sov prítomných vlastníkov. 
To neplatí pri hlasovaní o 
úhradách do fondu ako aj 
pri ďalších ustanoveniach 
zákona, ktoré nesúvisia s 
predmetom dnešnej otáz-
ky. Dvojtretinová väčšina 
hlasov všetkých vlastníkov 
je potrebná, ak predme-
tom hlasovania je zmluva 
o úvere, zmluva o zabez-
pečení úveru, zmluva o 
nájme a kúpe veci, ktorú 
vlastníci užívajú, zmluva o 
vstavbe alebo nadstavbe. 
Ak sa rozhoduje o nad-
stavbe alebo o vstavbe v 
podkroví alebo na povale, 
je zároveň potrebný súhlas 
všetkých vlastníkov na naj-
vyššom poschodí. Keď sa 
v týchto prípadoch rozho-
duje písomne, vyžaduje sa 
overenie hlasovacej listiny 
a podpis hlasujúceho. 

Právny vzťah medzi 
správcovskou spoločnos-
ťou a vlastníkmi je daný 
zmluvou o výkone správy, 
vyššie citovaným zákonom 
a súvisiacimi právnymi 
predpismi. Posledné slovo, 
vo význame „rozhodnúť o 
niečom“ v súvislosti s polo-
ženou otázkou, majú vždy 
vlastníci.
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Milan
HANULA 
(64)

z Bratislavy

Popis osoby: 181 - 185 cm, strednej 

postavy, oválna tvár, krátke prešedi-

vené vlasy, šedivé fúzy, zelené oči.

Popis oblečenia: nezistený

Zvláštne znamenie: Na menova-

ného vydal Okresný súd Dunajská 

Streda príkaz na zatknutie pre zlo-

čin ublíženia na zdraví v jednočin-

nom súbehu s prečinom poško-

dzovania cudzej veci.   

   Krimifórum

Popis osoby: okrúhla tvár, krátke 

hnedé vlasy a tmavé oči. 

Popis oblečenia: nezistený

Na menovanú vydal Okresný súd 

Bratislava príkaz na dodanie do 

VTOS pre trestný čin podvodu, 

ako aj Európsky zatýkací rozkaz.  

Helena
BARGÁROVÁ
(73)

z Bratislavy

Jaroslav
BREZNIČAN 

(48)

z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, krátke 

bledé vlasy a modro-zelené oči. 

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava I. príkaz na zatknu-

tie pre prečin podvodu.

Kriminálna polícia sa obracia 
na občanov so žiadosťou  
o pomoc pri pátraní po týchto 
osobách. Akékoľvek informá-
cie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare alebo 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

Manželstvá plné faciek
Príval spomienok sa zasta-

vil, je to zbytočné?, pýta 
sa sám seba a dáva si odpo-
vede. Netreba sa kajať, netre-
ba si sypať popol na hlavu. 
Aký som, taký som a hotovo! 
Keď je ale človek nedobro-
voľne pod zámkou, po rozu-
me mu všeličo chodí, dolieha 
aj pocit tiesne. A predsavza-
tia. Pohľad kĺže po stenách, 
ktorých biela farba už dávno 
nabrala šeď osudových prí-
behov, myšlienky sa prista-
vujú ďaleko pred hranicou 
trpkej súčasnosti. 

Po prvýkrát sa oženil na 
prahu hranice, ktorá teore-
ticky oddeľuje deti od dospe-
lých. Vo všeobecnosti je zná-
me, že osemnásť prežitých 
Vianoc až tak veľmi nedá-
va mladému človeku opod-
statnenie na rozvážny, ale 
najmä zodpovedný prístup 
k novej rodine, čo sa potvr-
dilo aj v našom prípade. V 
jednom roku Ivan (23), lebo 
tak sme ho nazvali, okrem 
svadobných obradov oslá-
vil aj slávnosti krstu svojho 
potomka. Táto nanajvýš milá 
akcia krátkodobo prerušila 
rozkladný proces zväzku tak 
svätom, ako je manželstvo. 
To, že určitým ľuďom, ktorí 

sa hrnú do mladých manžel-
stiev, myslenie o niečo zao-
stáva za činmi, sa na vlastnej 
koži presvedčil aj Ivan, no 
najsamprv jeho manželka, a 
to spôsobom viac ako ruko-
lapným. 

Vraj človek do tej istej rie-
ky dvakrát nevstúpi. Rieka je 
ale stále tá istá, len voda iná 
sa na odvážlivca valí. V prí-
pade Ivana to nebola voda, 
skôr vodka plus iné teku-
té lahôdky, zväčšujúce silu 
osobnosti i nárast odva-
hy vždy a pre hocičo zmlá-
tiť vlastnú ženu. Krátko po 
rozvode vkročil do druhého 
manželstva. Žena iná, byt 
iný, ba aj robota iná, len spo-
lužitie akoby skopírované 
z toho predchádzajúceho. 
Opäť škriepky, nedorozu-
menia, bitky. A alkohol, jeho 
najlepší priateľ a pomocník 
v boji proti manželke. Zlo-
mená ruka druhej zákonitej 
sa stala pre mladého muža 
garantovanou pozvánkou 
pred súd, ktorý po pred-
chádzajúcej podmienke za 
podobné surovosti  v prvom 
manželstve sa už nerozpa-
koval a násilníka bez dlhých 
rečí poslal za mreže. 

Po niekoľkých mesia-

coch spoločného života s 
Karlou (21), ktoré sa ani po 
prižmúrení oboch očí neda-
lo nazvať ideálnym a po nie-
koľkých mesiacov preži-
tých v izolovanom svete, sa 
Ivan dozvedá, že manželka, 
medzičasom presťahovaná 
k rodičom, podala návrh na 
rozvod. Chcel si ju nakloniť. 
Boli prosby, telefonáty plné 
lásky a plné sľubov o spo-
ločnom živote v raji manžel-
skom, boli prísahy na všetko 
sväté, doručované k svokrov-
com spolu s kyticami kvetov. 

S tebou som skončila, počul 
viackrát, naposledy to bolo aj 
s dôvetkom, aby prestal otra-
vovať, lebo skončí na polícií. 
V ten deň prišiel za Karlou 
na jej pracovisko. Po krátkej, 
ale ostrej výmene názorov 
Ivan vytiahol z vrecka saka 
fľaštičku, ktorej obsah skon-
čil na tvári a rukách jeho 
manželky. 

Spolu so záchranármi, pri-
šli aj policajti. Povedal som 
jej, že takto skončí, stoicky 
oznámil policajtom na mies-
te čakajúci Ivan ešte skôr, ako 
mu ruky spojili dôverne zná-
me náramky.

 

Viete, že...

Aj hlúpy schybí

foto: (čitateľ PN)

Stranu pripravil 

Jaroslav Gründler, 

grundler@chello.sk

foto: (archív polície)

... v čase od 3. 5. do 16. 5. nahlásili v našom kraji krádež 12 mo-

torových vozidiel, z toho Petržalke 3 (Mánesovo nám., Iľjuši-

nova, Medveďovej)? V noci zlodeji ukradli 11 a cez deň jedno 

auto. V dňoch 6.,7.,9.,10.,12. - 15., krádež auta nehlásili. 

... od 1. januára do 14. mája sme v našom kraji zaznamenali 

709 dopravných nehôd, čo je o 116 kolízií menej ako v rovna-

kom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo o život päť 

osôb, z toho jeden chodec a jeden motocyklista. Oproti rov-

nakému obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 

šestnásť osôb viac (25 perc.). Z celkového počtu prišlo v sle-

dovanom období na území Slovenska o život 19 chodcov.

 V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2017 za-
znamenali policajné štatistiky 38 prípadov trestného 
činu Úmyselné ublíženie na zdraví (SR 352), na zákla-
de ktorých bolo vyšetrovaných 23 osôb (objasnenosť  
42 %), z toho jeden mladistvý, traja pod vplyvom 
alkoholu a jeden pod vplyvom drog. Tak vraví § 156 
trestného zákona v súvislosti s úmyselným ublížením 
na zdraví: Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, po-
trestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva 
roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie 
trestnej sadzby - až päť rokov - je osobitný motív, zá-
važnejší spôsob konania, na chránenej osobe, krízová 
situácia, ťažká ujma na zdraví a.i.).

Bratislavskí dopravní policajti apelujú na vodičov, aby jazdili 

bezpečne, plne sa venovali vedeniu vozidla, rýchlosť jazdy za 

každých okolností prispôsobili svojim schopnostiam a vlast-

nostiam motorových vozidiel. Zodpovedným prístupom  

a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vodi-

či predídu neželaným a tragickým následkom na cestách.  

Polícia upozorňuje 

Pred niekoľkými dňami som si pri zdravotnom stredisku na 

Strečnianskej všimol pani stredného veku. Z oboch strán 

svojho autíčka si nechala dostatočný priestor, čo však malo 

za následok, že vedľa nej by sa už iné auto nevtesnalo. Za-

blokovali ste jedno parkovacie miesto, prihovoril som sa. 

Viem, len musím vystúpiť a pozrieť sa, či do niečoho ne-

narazím. Nenarazila. 

Ohľaduplné parkovanie je súčasťou umenia správnej 

jazdy. A priznajme si, že to, čo denne vidíme na našich 

cestách je všetko iné, iba nie umenie. Zákon o cestnej pre-

mávke v § 23 ods. 2 je jasný: „Pri zastavení a státí vodič je 

povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie 

znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho 

miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by 

znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vy-

značené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich“. 

Slovné spojenie „čo najlepšie využiť parkovacie miesto“ 

je univerzálny, a tak vodičovi, ktorý nevyužil „čo najlepšie 

parkovacie miesto“ sankcia za priestupok nehrozí. Spôso-

bov, ako ušetriť miesto pri parkovaní, je viac a  všetky majú 

spoločného menovateľa, ktorým je recipročná ohľadupl-

nosť. O parkovaní, nielen na vyhradených miestach, by sa 

dalo hovoriť donekonečna, ako však vraví slovenské príslo-

vie - človek hlúpy neustúpi. Inými slovami, pre nesebecké-

ho vodiča robiť osvetu nie je potrebné, pre arogantného 

hlupáka je zbytočná. 

Recipročná ohľaduplnosť 
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Had prvý raz postúpil do 

vyššej súťaže
Futbalisti FC Petržalka akadémia sa už štyri 
kolá pred koncom IV. ligy po triumfe nad 
SFC Kalinkovo stali jej víťazmi a od no-
vej sezóny budú účastníkmi III. ligy. V ich 
súčasnom kádri je najskúsenejším hráčom 
34-ročný Marián Had. 

Do klubu prišiel počas 
zimnej prestávky a 

14-násobný bývalý slovenský 
reprezentant je aj kapitánom 
mužstva. S futbalistom so 
skúsenosťami z MFK Ružom-
berok, FC Zbrojovka Brno, 
Lokomotivu Moskva, Spor-
tingu Lisabon, pražskej Sparty 
či ŠK Slovan Bratislava sme sa 
porozprávali po zápase FCPA - 
SFC Kalinkovo (4:0) 

Aký bol váš pohľad na zá-
pas?

V podstate každý náš do-
máci súboj je o prvom góle. 
Keď ho strelíme, tak klesá bo-

jová morálka našich súperov 
a postupne sa úplne rozložia. 
Tak to bolo aj v tomto prípade, 
hoci Kalinkovo je na druhom 
mieste.

Je v tom aj akási symbolika, 
že ste spečatili postup do III. 
ligy víťazstvom proti vášmu 
najväčšiemu rivalovi?

Hral prvý s druhým, takže 
bola v tom určitá symbolika, 
hoci zápas sme jasne vyhrali  
a veľmi sme v ňom dominovali. 
Aspoň si naši skvelí priaznivci 
vychutnali oslavy postupu. Na 
zápas ich prišlo 1 143, čo je na 
IV. ligu skvelý počet. 

Postúpili ste v minulosti  
s nejakým iným mužstvom 
do vyššej súťaže?

V mladosti v žiackych a do- 
rasteneckých tímoch som 
nikdy nepostúpil. A keď som 
prešiel medzi mužov, tak som 
hral v najvyšších súťažiach 
vo viacerých známych muž-
stvách. Takže toto je môj prvý 
postup, ktorý si veľmi vážim. 

Aký je váš názor na oveľa 
mladších spoluhráčov, majú 
potenciál neustále sa zlep-
šovať? 

V mužstve je viacero mla-
dých a ctižiadostivých hráčov, 

ktorí behajú, bojujú a pracujú 
na sebe, aby sa posunuli vo 
svojej kariére na vyššiu úroveň. 
Medzi nimi sú aj výraznejšie 
osobnosti, ako Hronec, Tur-
čák, obaja majú už za sebou aj 
zahraničný angažmán. 

V obrane a v celom mužstve 
ste rýchlo prevzali velenie za 
Petra Petráša, ktorý sa vrátil 
do Interu.

Na to som do klubu prišiel, 
aby som usmernil a pomohol 
svojimi skúsenosťami mlad-
ším spoluhráčom. Hrá sa mi 
s nimi dobre, rýchlo sme si na 
seba zvykli. 

Čo bude stáť Borisa Turčáka 
stý gól?

Uvidíme, či niečo donesie 
do banku, necháme sa prekva-
piť. Je to však niečo úžasné, 
že FC teraz vo IV. lige strelil 
už vyše sto gólov. A do konca 
súťaže si chceme udržať aj ne-
poraziteľnosť. 

Jablko nepadlo ďaleko od 
stromu, ako sa vo futbale 
darí vašim synom?

Starší Markus hráva za FC 
Petržalka akadémia v kategórii 
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Run Fest bude v Petržalke
Celodenný bežecký festival pre všetky vekové a záujmo-
vé kategórie a s programom pre celú rodinu na celý deň 
sa koná tento rok práve v Petržalke. 

Run Fest presunul organi-

zátor z Partizánskej lúky do 

Sadu J. Kráľa. Okrem atraktív-

nej trate s minimálnym pre- 

výšením, bežcov Grand prix 

a polmaratónu čaká pred 

cieľom prebehnutie obchod-

ným centrom Aupark. Takúto 

akciu si nemôžete nechať 

ujsť, preto si 3. júna príď-

te zabehať alebo sa aspoň 

pozrieť na toto výnimočné 

podujatie a zabaviť sa na-

príklad aj pri prekonávaní 

rekordu v behu po stene. 

Pripravený je aj bohatý 

sprievodný program pre 

deti – nafukovacie atrakcie, 

maľovanie na tvár, dopravné 

ihrisko, testovanie mladých 

atlétov a ďalšie.

Podujatie sa uskutoční 

pod záštitou primátora Iva 

Nesrovnala a prvého zástup-

cu starostu Petržalky Jána 

Bučana.                            (upr)

U11 a mladší Mathias je bran-
károm v prípravke Slovana, 
hoci najprv sa venoval hokeju. 

Uvidíme Mariána Hada  
v drese FCPA aj v novej sezó-
ne a ako bude vyzerať muž-
stvo v III. lige?

Svoju najbližšiu budúcnosť 
ešte nepoznám. Uvidíme, čo 
prinesie. Vyššia súťaž bude už 
o niečom inom, je ťažšia, vy-
spelejšia po hernej i taktickej 
stránke, môže sa stať, že sa už 
nebude vyhrávať každý zápas. 
Mužstvo treba posilniť a oživiť 
o nejakých kvalitných hráčov, 
ako to bolo v tomto ročníku. 
V III. lige sú ihriská kvalitnej-
šie, vo IV. lige je to väčšinou 
katastrofa, takže to bude pre 
mužstvo výhoda. Verím však, 
že Petržalka bude prínosom 
pre celú III. ligu.

Milan Valko
foto: Ján Luky

Prevádzkovateľ letného kúpaliska 

MATADORKA „Klub vodného póla 

Bratislava“ občianske združenie plánu-

je zahájiť letnú sezónu v sobotu 10. jú- 

na 2017. Kúpalisko bude otvorené pre 

verejnosť počas sezóny v závislosti od 

počasia každý deň od 10:00 do 19:00, 

vrátane víkendu. 

Návštevníci tohto roku určite ocenia ďal-

šie pokračovanie rekonštrukcie bazénov. Kúpalisko ponúka bezplatné celodenné parkovanie, wi3 

pripojenie, lehátka v okolí 50-metrového bazéna, vstup na tobogan a rôzne ďalšie služby.

Na základe minuloročných pozitívnych skúseností s projektom „Deti poďte sa kúpať celé leto“ 

sa návštevníci môžu tešiť na celodenné akcie so sprievodným programom zamerané najmä pre deti 

a mládež. 

V rámci projektu, s hlavným cieľom podporiť voľnočasové a športové aktivity, kúpalisko ponúka pre deti a 

mladistvých do 17 rokov celosezónne permanentky za akciovú cenu 22 EUR na osobu. 

O3ciálne otvorenie letnej sezóny 2017 je plánované na začiatok júla (1. 7. 2017 sobota, 

prípadne 8. 7. 2017 sobota). 

Bližšie aktuálne informácie a plánované akcie 

nájdete na o>ciálnej FB stránke Letné Kúpalisko 

MATADORKA Original a na webovej stránke 

www.kupaliskomatadorka.sk.



PETRŽALSKÉ NOVINY 26. 5. 2017 • 23Š P O R T / I N Z E R C I A

Do programu sa aj tentoraz 
môžu zapojiť športové 

talenty vo veku od 12 do 18 rokov, 
ktoré vynikajú v niektorom špor-
te, nachádzajú sa v nepriaznivej 
sociálnej situácii alebo potrebujú 
fi nančnú podporu na rozvoj svojej 
športovej kariéry. ,,Minulý rok nám 
prišlo v rámci tohto grantového 
programu až 73 žiadostí a zaregis-
trovali sme viac ako 25-tisíc hlasov 
v rámci internetového hlasovania. 
Toto číslo nás milo prekvapilo a 
zároveň utvrdilo v tom, že na Slo-
vensku máme veľa talentovaných 
mladých športovcov na začiatku 
svojej športovej kariéry, ktorí po-
trebujú našu pomoc a podporu. 
Naším cieľom je vyhľadávať tieto 
talenty a podporovať ich, aby na-
predovali a stali z nich o niekoľko 
rokov slovenskí olympijskí repre-
zentanti. Toto musí byť kľúčová 
úloha Slovenského olympijského 
výboru a jeho nadácie,“ uviedol 
prezident SOV Anton Siekel. 

Keďže v Petržalke je dosť mladých 
a talentovaných športovcov, tak 
žiadosti o fi nančný príspevok spo-
lu s krátkym motivačným videom 
môžu odoslať do 23. júna na ofi -
ciálnej stránke nadácie - www.na-
daciasov.sk/ukazsa. Do svojho re-
gistračného formulára musia zá-
roveň uviesť dosiahnuté športové 
výsledky a účel čerpania prípadné-
ho fi nančného príspevku. Zo všet-
kých žiadostí odborná komisia zlo-
žená zo zástupcov Nadácie SOV a 
ambasádorov projektu vyberie naj-
neskôr do 30. júna najlepšiu dva-
nástku žiadateľov, ktorí zabojujú o 
hlasy verejnosti prostredníctvom 
internetového hlasovania na strán-
ke Nadácie SOV. Hlasovanie sa 
uskutoční od 1. do 29. júla, výsled-
ky grantového programu zverejnia 
začiatkom septembra. Tohtoroč-
nými ambasádormi grantového 
programu Ukáž sa! sú lyžiarka Pet-
ra Vlhová, hokejista Dominik Gra-
ňák a plavec Richard Nagy. 

ZŠ Tupolevova skončila ôsma
Víťazom 19. ročníka krajského kola Mc Donald´s 
Cupu 2016/2017, školskej súťaže žiakov 1. stupňa 
základných škôl bratislavského kraja v minifutbale, 
sa stala ZŠ Mlynská, Senec.  Do krajského kola, ktoré 
sa odohralo začiatkom mája na štadióne ŠCP Dúb-
ravka, postúpilo osem družstiev ZŠ z obvodných kôl. 
Boli rozdelené do dvoch skupín. Medzi nimi bola aj 
ZŠ Tupolevova z Petržalky, ktorá síce skončila na ôs-
mom mieste, ale aj tak zverenci trénera Ericha Ba-
láža a telocvikára Róberta Henčoka zaujali dobrým 
vystupovaním a herným prejavom. ,,Odohrali sme 
štyri zápasy s tesnými výsledkami, v jednom sme 
prehrali o gól a v poslednom na streľbu zo značky 
pokutového kopu. Naši chlapci hrávajú futbal iba za 
našu školu, nie sú registrovaní v žiadnych kluboch. 
V mužstve sme mali aj dve dievčatá, podľa pravidiel 
jedna aj hrávala. Samozrejme, chceli sme skončiť na 
lepšom mieste, takticky sme však niektoré stretnu-
tia nezvládli. Treba si uvedomiť, že sú to zatiaľ iba 
deti. Organizácia turnaja bola perfektná, veríme, že 
sa na ňom predstavíme aj na 20. ročníku. Myslím si 
však, že z 88 škôl z Bratislavského kraja skončiť na 
ôsmom mieste je pre ZŠ Tupolevova celkom dobrá 
vizitka,“ povedal nám Róbert Henčok.    
Výsledky ZŠ Tupolevova v B-skupine: ZŠ Sološni-
ca – ZŠ Tupolevova 4:2, ZŠ Tupolevova – SŠ Bachova 
3:5, Fándlyho Pezinok – ZŠ Tupolevova 3:2,  o 7.-8. 
miesto: ZŠ Ivana Bukovčana – ZŠ Tupolevova 4:4 (5:4 
na pokut. kopy.).     

Tretie a ôsme miesto
Minulý týždeň sa na štadióne NMŠK 1922 Bratislava 
uskutočnilo @ nále 6. ročníka krajského kola Školské-
ho pohára   SFZ 2016/2017 mladších žiačok a star-
ších žiakov 2. stupňa v malom futbale. V kategórii 
mladších žiačok ZŠ Gessayova z Petržalky skončila 
zo šiestich tímov na treťom mieste a organizátori za 
najlepšiu brankárku vyhlásili Dianu Šimkovú zo ŽŠ 
Gessayova. Mladší žiaci z tejto školy obsadili posled-
né, ôsme miesto, keď prehrali všetky štyri zápasy, 
dva dokonca až dvojciferným rozdielom, so ZŠ Ta-
jovského Senec 0:12 a so ZŠ Svätý Jur 1:12.

Varga chce 
vyhrať ME 
Richard Varga, petržalský 
rodák, dvojnásobný účast-
ník letných OH v Londýne 
a v Rio de Janeiro a najlepší 
slovenský triatlonista po ná-
vrate z Japonska myslí už na 
ME v akvatlone, v ktorom je 
štvornásobný majster sveta 
a vicemajster. ,,Kvôli tomu 
sa to u nás organizuje… 
(smiech). Je to pre mňa veľ-
ká motivácia. Verím, že sa mi 
to podarí. Mojím cieľom je 
vyhrať ME, hoci šampionát 
bude mať veľmi kvalitné 
obsadenie. Nebude to teda 
ľahké, ale vynasnažím sa 
podať pred domácimi di-
vákmi taký výkon, ktorý mi 
zabezpečí ďalší veľký triumf. 
Aj touto cestou pozývam 
všetkým športových fanúši-
kov triatlonu, hlavne Petržal-
čanov, aby prišli na preteky 
a na vlastné oči videli tuhé 
zápolenia. V týchto dňoch 
v okolí Draždiaka vylaďu-
jem formu na ME. Trať je na 
mojom dvore, sú to ideálne 
podmienky. Takéto podu-
jatie nebýva na Slovensku 
často a pod oknami nášho 
paneláku už vonkoncom 
nie. Veľmi sa na to teším. 
Myslím si, že mám dobrú 
výkonnosť, trošku som mal 
problémy so zraneným pal-
com na nohe, ale do ME bu-
dem úplne @ t,“ povedal nám 
Richard Varga. Toto poduja-
tie sa uskutoční 25. - 27. 
mája pri jazere Draždiak a 
pri Technopole. Do 11. mája 
bolo prihlásených 333 pre-
tekárov z 22 krajín. Preteky 
organizuje Triax Bratislava, 
materský klub najúspešnej-
šieho svetového akvatlonis-
tu - Richarda Vargu. 

(mv)

foto: Ján Luky 

Nadácia SOV opäť rozdelí 
30-tisíc eur
Aj v tomto roku pokračuje Nadácia Slovenského 
olympijského výboru (SOV) v podpore grantového 
programu Ukáž sa! Medzi mladých talentovaných 
športovcov rozdelí spolu 30-tisíc eur.

Zmerajte si sily na kurte
Petržalský tenisový klub Matchball odštartuje sezónu v sobotu, 3. júna, 
amatérskym turnajom. Prví dvaja zo štyroch skupín postúpia medzi osem 
najlepších. Štartovné je 15 eur a v cene sú tenisové kurty, párky, guláš a dva 
lístky do baru na 0,5 l Viney, alebo sódy. Prihlásiť sa treba do 1. júna na ad-
resu TK MATCHBALL, s.r.o., Smolenická 20, tel.: 0918 676 766. Program: 9.00 h
otvorenie, 9.30 h žrebovanie, 10.00 h začiatok turnaja.                            (mv)
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