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  PETRŽALSKÉ NOVINY

Petržalčania pre Petržalku
Už 18. raz ste navrhovali, kto z Petržalčanov si 
zaslúži ocenenie Osobnosť Petržalky. Tento titul 
dostali už dostali športovci, umelci, známi ľudia 
zo spoločenského života, ale aj tí, o ktorých sa 
úplne verejne nehovorí, ktorí požívajú úctu „len“ 
svojho najbližšieho okolia. Učitelia, záchranári, 
ľudia z neziskových organizácií...

To, že pre Petržalku a Petržalčanov 
robia niečo navyše, niečo, čo nie je 

ich povinnosť, oni sami vôbec nepova-
žujú za nadštandard. Naopak, pre nich 
to jednoducho štandard je, štandard ich 
žitia, mravných a morálnych hodnôt, 
povinnosť voči sebe. Inak nevedia žiť. 

Slovo osobnosť má stovky definícií. 
Jedna z nich hovorí, že je to jednota 
psychických a fyzických vlastností, alebo 
zdedených a získaných vlastností typic-
kých pre jednotlivca, ktoré sa prejavujú  
v správaní... U nás však platí iná definícia. 
Osobnosť Petržalky - tvrdá práca, skrom-
nosť a láska k ľuďom. 

A túto definíciu do bodky spĺňa aj trojica 
laureátov, ktorí si v CC Centre z rúk petr-
žalského starostu Vladimíra Bajana pre-
vzali ocenenie Osobnosť Petržalky 2015. 
Vojtech Belovics za celoživotnú prácu 
požiarnika pri záchrane ľudských životov 
a majetku, JUDr. Jarmila Doleželová za 
prácu pro bono pre obyvateľov Petržalky. 
Bezplatne a nezištne vedie viac ako tri 
roky bezplatnú právnu poradňu, v ktorej 
poskytla právnu pomoc viac ako tisíc 
Petržalčanom, a Alžbeta Korbelová za 
aktívnu prácu pre seniorov. Slová vďaky 
niekedy nedokážu vyjadriť mieru nezišt-
nej práce a zásluh týchto ľudí. Hudbou 
to skúsili vyjadriť žiaci a pedagógovia zo 
ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej ulici. 

Blahoželáme!
(sv)

foto: (mp)

Váhate, či 
zatepliť váš 
panelák?

Rozhodnite sa 
rýchlo, lebo 
posledný ter-
mín, dokedy 

treba podať žiadosť o úver na 
Štátny fond rozvoja bývania, 
je 31. 10. Kombináciou úče-
lov - zateplenie budovy s inými 
systematickými opatreniami ako 
je výmena výťahov a spoločných 
rozvodov, možno dosiahnuť nu-
lový úrok - bezúročnú pôžičku.

Nepremeškajte termín!

Osobnosti Petržalky (zľava): JUDr. Jarmila Doleželová, 
starosta Vladimír Bajan, Vojtech Belovics a Alžbeta Korbelová.
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Takto sa skončil jeden z 
príbehov žiakov petr-

žalských škôl, ktorým staros-
ta Vladimír Bajan odovzdal 
ocenenie Detský čin roka. Se-
bastian Zeman, šiestak z Tur-

nianskej, zachránil trojroč-
ného chlapčeka, pričom si až 
následne uvedomil, čo všetko 
sa mohlo stať nielen tomu ma-
lému chlapcovi, ale aj to, ako 
veľmi by sa zmenil život jeho 

mamy. Ďalším oceneným bol 
Filip Roziak, štvrták zo ZŠ 
Nobelovo námestie. V čase, 
keď médiá často informujú 
o krutom správaní sa ľudí ku 
zvieratám, Filip ukázal mi-
moriadnu ľudskosť a poskytol 
prvú pomoc malému psíkovi, 
ktorého našiel doudieraného 
a skrvaveného na ceste zo 
školy. Spolu s rodičmi ho zo-
brali k veterinárovi a psík po 
ošetrení síce skončil v útulku, 
ale už o dva týždne si našiel 
novú rodinu. „Filip bol po 
príchode do útulku sklamaný, 
keď ho tam nenašiel. Sklama-
nie vzápätí vystriedala ra-
dosť, keď ho tam čakal odkaz 
a adresa, kde môže svojho 
kamaráta navštíviť,“ opísala 
situáciu Filipova maminka, 
ktorá ho zastúpila počas jeho 
pobytu v škole v prírode. 
Ďalšia v kategórii Detský čin 
roka bola navrhnutá Zuzana 
Gruberová, ôsmačka zo ZŠ 
Pankúchova. Pri prezeraní 
rôznych stránok narazila na 
status jednej zo zdravotných 
sestier z Detskej fakultnej 
nemocnice na Kramároch. 
Dozvedela sa, že personál 
z Otolaryngologickej kliniky 
Detskej fakultnej nemocnice 
by prijal pre svojich pacien-
tov drobné darčeky a vlastne 
vyrobenú výzdobu k blížia-
cim sa Vianociam. Zuzke 
prišlo ľúto malých pacientov, 
a preto oslovila svojich spolu-
žiakov, ktorí prisľúbili pomoc 
spolu s triednou učiteľkou 
a ďalšími pedagógmi. Zuzka, 

spolužiaci a triedna učiteľka 
priniesli vlastnoručne vyro-
benú výzdobu a darčeky na 
Kramáre a potešili tak malých 
pacientov.

Mestská časť Bratislava–Pe-
tržalka v rámci 18. ročníka Dní 
Petržalky organizuje už po de-
siaty raz podujatie, na ktorom 
poďakuje najúspešnejším žia-
kom petržalských základných 
škôl, ktorí reprezentovali svoju 
školu a mestskú časť v rôznych 
medzinárodných, celosloven-
ských, krajských a okresných 
predmetových olympiádach 
a športových súťažiach a ktorí 
svoje výborné výchovno-vzde-
lávacie výsledky potvrdili aj 
v celoštátnom testovaní žiakov 
9. ročníka. „Ďakujem rodičom 
a pedagógom za výnimočných 
mladých ľudí, ktorí už teraz 
šíria o Petržalke dobré meno, 
a to svojimi mimoriadnymi 
skutkami,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan. 

Ocenenie Junior osobnosť 
Petržalky 2015 tento rok patrí 
piatim výnimočným žiačkam 
a dvom výnimočným žiakom: 
Tomáš Jurka (7.A, ZŠ Buda-
tínska), Denisa Ondrušková 
(9.A, ZŠ Černyševského), 
Natália Baranová (9.A, ZŠ 
Dudova), Dominika Sekano-
vá (8. A, ZŠ Nobelovo nám.), 
Lenka Andrea Kuľhová (9.A, 
ZŠ Pankúchova), Veronika 
Špotáková (9.A, ZŠ Proko-
fi evova), Šimon Babín (9.B, 
ZŠ Tupolevova).

(tod)
foto: Michaela Platznerová

Petržalka proti 
hazardu  
Starosta mestskej časti Brati-
slava-Petržalka ako člen pe-
tičného výboru podporuje 
petíciu Za Bratislavu bez ha-
zardných hier. Ak máte rovna-
ký názor, pridajte svoj podpis.

Petičný hárok je k dispozícii 
na vrátnici MÚ na Kutlíkovej č. 
17 a rovnako aj na www.pe-
trzalka.sk, odkiaľ je možné si 
petičný hárok vytlačiť.

Petíciu budete môcť pod-
písať aj v sobotu počas ga-
laprogramu Dní Petržalky na 
dostihovej dráhe.

(upr)

Päťsto príležitostí 
na oddych  
Lavičky na verejných 
priestranstvách sú ne-
odmysliteľnou súčasťou 
Petržalky. Mestská časť ich 
v súčasnosti spravuje tak-
mer päť stoviek.

„K pôvodným postupne pri-
búdajú nové. Staré a nad-
merne opotrebované už 
neopravujeme, ale radšej 
nahrádzame novými. Ich 
umiestnenie často vyplynie 
aj z požiadaviek obyvateľov,“ 
konštatuje starosta Vladimír 
Bajan. V Petržalke tak naprí-
klad v roku 2012 pribudlo 70 
lavičiek a vlani ďalších 140. 
Samospráva za posledné 
roky popritom opravila 300 
pôvodných lavičiek. Ich stav 
si vyžiadal buď nový náter, 
prípadne výmenu drevených 
častí.

Petržalka každoročne vy-
nakladá na tento účel desiat-
ky tisíc eur, pričom táto suma 
nere� ektuje len na ich priro-
dzené opotrebovanie, ale aj 
na „rukopis“ vandalov. 

(tod)

situáciu Filipova maminka, 
ktorá ho zastúpila počas jeho 
pobytu v škole v prírode. 
Ďalšia v kategórii Detský čin 
roka bola navrhnutá Zuzana 
Gruberová, ôsmačka zo ZŠ 

„Zachránil si mi syna!“
Krik šoféra a stojaci hlúčik zvedavých ľudí 
zaregistrovala aj matka. Keď videla nezná-
meho chlapca z ihriska s jej synom pri ceste 
a kričiaceho šoféra vedľa nich, okamžite jej 
bolo jasné, že chalan práve zabránil, aby jej 
syn skončil pod kolesami auta. Preľaknutá 
dobehla a triasla sa na celom tele. S očami pl-
nými sĺz objímala svojho synčeka. „Zachránil 
si mi syna,“ ďakovala Sebastianovi.

Kto neverí, nech sa pre-
svedčí na vlastné oči! Aj 

najväčší skeptici musia uznať, 
že toľko sľubovaná a kontro-
verzná električka do Petržalky 

začína byť realitou. Nový Starý 
most sa už pomaly ťahá z Pe-
tržalky na druhý breh Dunaja 
a na budúcom príjazde naň sú 
už uložené prvé metre koľaj-

níc. Zdá sa, že Petržalka bude 
naozaj zapojená do siete mes-
tských električkových tratí a 
historický most bude slúžiť 
aj cyklistom a chodcom a sta-

ne sa tak novou bratislavskou 
promenádou. Keďže práce 
predsa len meškajú, uzávierka 
cesty od križovatky Jantáro-
va cesta – Bosákova v smere 
na Šustekovu je predĺžená do 
30. júna.         Miroslav Košírer

foto: autor

Kto neverí, nech sa pre-Kto neverí, nech sa pre-Ksvedčí na vlastné oči! Aj 
začína byť realitou. Nový Starý 
most sa už pomaly ťahá z Pe-

níc. Zdá sa, že Petržalka bude 
naozaj zapojená do siete mes-

ne sa tak novou bratislavskou 
promenádou. Keďže práce 
predsa len meškajú, uzávierka 
cesty od križovatky Jantáro-
va cesta – Bosákova v smere 

Prvé petržalské koľajnice

Hurá!
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Detská výjazdová 
pohotovosť  
Petržalskí rodičia majú od mi-
nuloročnej jesene možnosť 
privolať domov k svojim de-
ťom lekára. Detská výjazdová 
pohotovosť takto dosiaľ po-
mohla približne 800 pacien-
tom. K dispozícii je každý deň 
- od pondelka do piatka v čase 
od 18. do 6. h, cez víkendy 
a sviatky nepretržite.

Prevádzkovateľom tejto 
služby je Občianske združenie 
Komplexná záchranná služba, 
ktorá zároveň poskytuje Lekár-
sku službu prvej pomoci pre 
deti aj dospelých. Táto detská 
výjazdová pohotovosť je zatiaľ
jediná svojho zamerania v Bra-
tislavskom kraji. Jeden z prípa-
dov, keď záchranári úspešne 
riešili ochorenie dieťaťa v Petr-
žalke, sa týkal silnej laringitídy, 
ktorú lekár so záchranárom 
pohotovo diagnostikovali, 
poskytli prvú pomoc a zmier-
nili tak následky prevozu die-
ťaťa do nemocnice. Dnes je 
niekdajší malý pacient opäť 
zdravý a usmievavý. 

Detskú výjazdovú poho-
tovosť je možné si zavolať na 
čísle telefónu 0919/321 321 
denne od 18. do 6. h.        (mk)

Tento rok chystáme tra-
su Bratislava, Malacky, 

Břeclav, Mikulov, Moravské 
Budějovice, Dalešice (hádajte, 
kde sa točil fi lm Postřižiny?), 
Telč, Tábor, Příbram, Jince 
a Praha. Zasa kempy, stany, 

varenie v kotloch a kilometre. 
A to všetko od 15. do 31. jú-
la. Svalíky dostanú zabrať 
a mozoľ bude na inej časti tela  
ako na rukách. Od počítačo-
vej myši to však nebude. Dole 
a hore, aj ten kopec sa niekde 

končí a nasleduje „zošup“. Tá 
slasť. Konečne to okolo nás 
kmitá a voda na kúpanie je 
blízko. Tak taká bude tohto-
ročná Tour de intelekt, v po-
radí už tretia.

OZ Intelekt v spolupráci 
s mestskou časťou Petržal-
ka a pod záštitou starostu 
Vladimíra Bajana organizuje 
toto podujatie už tretí rok 
a úspešne. Zúčastňujú sa na 
ňom nielen deti zo Súkrom-
nej základnej školy pre inte-

lektovo nadaných žiakov na 
Znievskej 2, ale aj deti z 
celého Slovenska. Tento 
rok by sme radi u nás 
privítali aj deti z Čiech. 

Tour je otvorená všetkým. 
Nielen deťom, ale aj ich rodi-
čom. Trasa je vedená po cyk-
lotrasách a cestách III. triedy. 
V nevyhnutných prípadoch 
aj po cestách II. triedy. Deti 
spávajú pod stanmi, v prípa-
de zlého počasia v chatkách. 
Pomáhajú nielen s prípra-
vou jedla, ale aj s ostatnými 
činnosťami potrebnými pre 
hladký priebeh tour. Minulý 
rok sme mali policajný sprie-
vod po celej trase a tento rok 
by sme radi požiadali minis-
tra vnútra SR Róberta Kali-
ňáka o to isté. 

Hlavným zámerom Tour de 
intelekt je naučiť deti samo-

Domáce prostredie nahrádzajú 
zariadenia opatrovateľskej služby 
Aj napriek snahe najbližších nie je vždy možné, aby sa postarali o 
svojich seniorov. Týmto ľuďom poskytujeme pomoc aj prostredníc-
tvom zariadení opatrovateľskej služby. 

Stredisko sociálnych slu-
žieb Petržalka je zriaďo-

vateľom dvoch takýchto pre-
vádzok, a to na Vavilovovej a 
Mlynarovičovej. Prvé spome-
nuté má kapacitu 20 a druhé 
30 lôžok. „Sú to pobytové 
sociálne zariadenia na zabez-
pečovanie sociálnej pomoci a 
sociálnych služieb spojených 
s poskytovaním odbornej, 
obslužnej a inej činnosti, a to 
s nepretržitou prevádzkou na 
obdobie jedného roka,“ pri-
bližuje ich činnosť riaditeľka 
strediska Soňa Chanečková. 

Pobytové sociálne zaria-
denia poskytujú seniorom 
komplexný program so širo-

kou škálou služieb. V rámci 
odbornej činnosti sleduje 
pomoc pri odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby, 
pomoc pri obnove schopnos-
ti občanov viesť samostatný 
život, a tiež sa týka začlenenia 
klienta do spoločnosti. Súčas-
ťou odbornej pomoci je aj za-
bezpečovanie ošetrovateľskej 
starostlivosti a rehabilitácie. 
Petržalským seniorom sa 
v rámci obslužnej činnosti 
poskytuje ubytovanie v jed-
no-, dvoj- alebo trochlôžko-
vých izbách s príslušenstvom. 
Súčasťou ubytovacích služieb 
je 5 x denne strava vrátane 
diabetickej diéty a pochopi-

teľnej aj kompletná údržba 
bielizne a šatstva. Zariadenia 
opatrovateľskej služby záro-
veň pre ubytovaných senio-
rov zabezpečujú voľnočaso-
vé aktivity a tiež pomáhajú 
udržiavať kontakt s rodinou, 
známymi a priateľmi. 

Mestská časť Bratisla-
va-Petržalka k zariadeniam 
opatrovateľskej služby spra-
covala newsletter Druhý do-
mov, v ktorom sú spracované 
podmienky na prijatie senio-
rov na túto službu a ostatné 
detaily týkajúce sa služieb 
poskytovaných týmito zaria-
deniami.

(mk)

Minuloročná Tour de inte-
lekt nám pripravila neza-
budnuteľné zážitky v podo-
be krás Záhoria, Južnej Moravy a Južných 
Čiech. Tých vyše 600 km stálo za to! A - po-
dať si ruku s premiérom Českej republiky, 
pánom Sobotkom, tak to sa deťom nestáva 
každý deň. Minulý rok  ocenil úžasné vý-
kony detí aj premiér Slovenskej republiky, 
ktorý nad našou tour prebral záštitu.

statnosti, správnemu a bez-
pečnému správaniu sa na 
cestách, ľahšie zvládať aj prí-
padné neúspechy a ťažkosti, 
ale  hlavne prekonať samých  
seba. Tých vyše 600 km v prie-
behu 16 dní trvania tour je 
slušná porcia pre nohy a telo. 
Kto sa hýbe, zdravo žije. To je 
tá primárna časť. Sekundárne 
deti počas celej trasy spozná-
vajú nové mestá, krásy okolia 
a vôbec všetko, čo nám Slo-
vensko a Česká republika po-
núka. No a prírodných  krás, 
tak tých  máme neúrekom.

Tento rok chystáme aj pre-
kvapenie, a preto vás pozý-
vame na ďalší ročník Tour de 
intelekt. Kto sa k nám pridá 
z petržalských detí?

Petr Orság
Kontakt: 0903 716 874

Spomienky na Lido  

Pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny pripravu-
je občianske združenie Mladá Petržalka projekt Spomienky 

na Lido, ktorým chce verejnosti pripomenúť slávne časy bájneho 
symbolu Bratislavy, verejného kúpaliska Lido a tejto časti územia na 
pravom brehu Dunaja. Súčasťou projektu je  aj rovnomenná výstava 
historických fotogra� í , ktorej vernisáž sa uskutoční  v piatok 12. júna 
o 17. h v Sade Janka Kráľa za prítomnosti známych bratislavských 
osobností a  „lidárov“.  

Odborným garantom výstavy je historička Viera Obuchová, au-
torka mnohých knižných publikácií mapujúcich významné udalosti 
a miesta Bratislavy.                                            (MLADÁ PETRŽALKA)

nej základnej školy pre inte-
lektovo nadaných žiakov na 

Znievskej 2, ale aj deti z 

privítali aj deti z Čiech. 
Tour je otvorená všetkým. 

Nielen deťom, ale aj ich rodi-
čom. Trasa je vedená po cyk-

Minuloročná Tour de inte-

budnuteľné zážitky v podo-

ročná Tour de intelekt, v po-
radí už tretia.

OZ Intelekt v spolupráci 
s mestskou časťou Petržal-
ka a pod záštitou starostu 

Znovu nás čaká tour...Znovu nás čaká tour...
Hurá!



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

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

 PRIJMEME UPRATOVAČKY
Tel.: 02/6353 2146

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

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

 GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA. 
Tel.: 0905 939 634

 JOGA V SADE J. KRÁĽA 
Jún – Sept. Streda o 9. a o 17,30 
www.premena.net
Tel: 0903 692 500

 F. KORVETA príjme v BA 
zámočníkov na výrobu zábradlí 
a schodov. Vítaný je vodičský 
a zváračský preukaz. 
Tel.: 0903 422 335 

 ♥ Zosobášili sa

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

Otváracie hodiny: Po - Pi 10 -18,30 h. ∙ So: 9,30 - 12,30 h.

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 
a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 
zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 
SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 
žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
30. mája 
Tomáš Kasala – Ing. Alena Štorová
Ing. Milan Makuša – gr. Michaela  Milčíková

Cirkevne sobáše 
30. mája 
Miroslav Gregor – Monika Szamaranszká
Mgr. Michal Klempai – Mgr. Monika Baginová

Malí škôlkari z MŠ Rovniankova 8 sa v poslednú májovú sobotu 
už po niekoľkýkrát zúčastnili na Vítaní bábätiek, ktoré organizu-
je petržalská matrika. Naše detičky držiac v náručí malú bábiku, 
„bábätko“, sa odvážne postavili a krásne zarecitovali básničky 
na privítanie nových malých Petržalčanov. A my, rodičia našich 
recitujúcich detičiek, sme boli na ne pyšní, ako zvládli to, čo ich 
pani učiteľky naučili.     Text a foto: Katarína Vargová 

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

VÍTANIE BÁBÄTIEK



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

FC PETRŽALKA ovládla V. ligu 
a zaslúžene sa stala jej víťazom!

Futbalisti FC PETRŽALKA akadémia po víťazstve nad Eko-
nómom 6:3 si v predchádzajúcu nedeľu na domácej 

pôde v šlágri s FA Bratislava už nenechali ujsť svoj úspech. 
Ku konečnému triumfu im stačilo získať jeden bod. Stalo 
sa. Svoj prvý mečbal premenili a po víťazstve 2:1 sa stali dve 
kolá pred koncom súťaže suverénnym víťazom V. ligy. 
Čerstvý víťaz V. ligy sa predstavil cez víkendovú nedeľu 
v Karlovej Vsi.

Na malom ihrisku 
s umelým trávnikom 
sa štvrtý tím tabuľky
FKM Karlova Ves pusti-
la do súboja bez aké-
hokoľvek rešpektu. 
Oba tímy mali dopo-
siaľ takmer rovnaké skóre, ale priepastný rozdiel bol pred 
zápasom v získaných bodoch, ktorých mala Petržalka 
o 15 viac. 

V horúcom počasí nastúpila Petržalka iba s torzom zá-
kladného kádra. Príležitosť dostali najmä hráči z lavičky a 
mladí, doposiaľ za mužov ešte nehrajúci, dorastenci. 
Ladislav Jakubec, manažér mužstva: Výsledok 0:8 nám 
ukázal, že momentálne adekvátna náhrada za skúsených 
hráčov v Petržalke, ktorí sa o celkový úspech v V. lige zaslú-
žili, nie je. 

Víkendové výsledky mládeže 
FC Petržalka akadémia:
U19 st. dorast OFK Dunajská Lužná – FCPA  2 : 3 (1:1)
U17 ml. dorast PŠC Pezinok – FCPA  0 : 2 (0:1) 
U15 st. žiaci FCPA – BCT Bratislava 10 : 0 (5:0)
U13 ml. žiaci FCPA – BCT Bratislava 20 : 0 (9:0) 
U12 ml. žiaci FCPA – SDM Domino  8 : 1  (5:1)
žiačky FKM Karlova Ves – FCPA  6 : 4 (3:1)

Slovo trénera:
Peter Čapla, tréner U15 st. žiaci: Zápasy využívame ako 
prípravu na barážové stretnutia o postup do I. ligy. Najskôr 
nastúpime v stredu 17. 6 v Jaslovských Bohuniciach proti 
Vionu Zlaté Moravce. V prípade víťazstva nás čaká o koneč-
ný postup do najvyššej súťaže ešte druhý barážový zápas 
proti vypadávajúcemu družstvu z I. ligy Šamorínu. Je to náš 
tohtoročný cieľ a robíme všetko pre to, aby sme v nich uspeli 
a najvyššiu súťaž, I. ligu žiakov, získali do Petržalky.
Dominik Teraz, tréner U17 ml. dorast: Obe mužstvá sa 
pasovali nielen medzi sebou, ale aj s horúcim počasím. Pro-
ti tabuľkovému susedovi, ktorý bol výkonnostne na našej 
úrovni, sme sa rehabilitovali za hanbu z posledného zápa-
su. Vypracovali sme si dostatok šancí, hrali zodpovedne a 
disciplinovane.

Jozef Laincz

Infoservis 
FC Petržalka akadémia

Š P O R T

Futbal v Petržalke prišli podporiť 
aj bývalí hráči slávnej Artmedie 
Prvý ročník Futbalfestu bol úspešný. Plné tribúny divákov, nádherné 
počasie, spojenie futbalu a zábavy potešilo všetkých. Lepší úvod toho-
to podujatia by sa dal ťažko naprogramovať.  

Postarali sa oň v šlágri V. li-
gy vo futbale muži FC PE-

TRŽALKA akadémia, ktorí si 
po víťazstve nad FA Bratislava 
2:1 defi nitívne zabezpečili dve 
kolá pred koncom súťaže úplne 
zaslúžené a nedostihnuteľné cel-
kové prvenstvo. „Bravó, Petržal-
ka, bravó, chlapci,“ ozývalo sa v 
areáli na Ulici M. C. Sklodowskej 
po konečnom hvizde rozhod-
cu. Starosta Vladimír Bajan bol 
po zápase medzi prvými gratu-
lantmi v kabíne Petržalky, aby sa 
chlapcom poďakoval za to, čo od-
vádzali počas celej sezóny a do-
kázali po zložitej situácii pred 
začiatkom súťaže mužský futbal 
na pravom brehu zachrániť a na-
pokon v nej famóznym spôso-
bom triumfovať. 

Na festivale futbalu v Petržalke 
sa divákom predstavilo takmer 
kompletné mužstvo slávnej bra-
tislavskej Artmedie: Juraj Čobej, 
Štefan Kollár, Martin Mikulič, 
Ján Kozák, Roman Konečný, 
Juraj Halenár, Filip Šebo, Peter 
Staňo, Branislav Fodrek, Blažej 
Vaščák, Peter Petráš, Branislav 
Obžera, Jozef Kotula. Na lavičke 
sedeli nehrajúci Ján Ďurica, On-
drej Debnár, Balász Borbély. Tí si 
to na ihrisku rozdali s družstvom 
bývalých a súčasných hokejistov 
a tímom MUFUZA, zloženým 
z hercov, moderátorov, muzi-
kantov a ďalších osobností kul-
túrneho a športového života, 
ktorého úlohou bolo, ako už 
tradične, zabávať ľudí. A zábavy 
bolo až, až a úsmevných výrokov 
tiež. Dirigent MUFUZY, herec 
Ivo Hlaváček: „Dajte mi loptu, 
dajte mi tú loptu konečne, veď 
ja som tu na to, aby som strieľal 
a nie behal!“ Streleckou úderkou 
MUFUZY bol Martin Kližan, 
ktorému šiltovka na hlave počas 
hry vôbec neubrala na chuti po 
lopte a góloch na druhej stra-
ne Ivan Vojtek obhospodaroval 
stred zadnej línie. Ani hokejisti 
nechceli ponechať nič na náhodu 
a poskladali silný tím: nastúpili 
hviezdy ako Miro Lažo, Jaroslav 
Obšut, Michal Sersen, Martin 
Štajnoch, Jaroslav Janus, Andrej 
Šťastný, Roman Kukumberg, 

Dušan Pašek, Miroslav Preisin-
ger, Martin Chovan, Branislav 
Fábry, Igor Baček, Adam Be-
zák, Patrik Bačík či Juraj Pred-
merský. Tentoraz však nemali 
svoj deň, keď v horúcom počasí 
oba zápasy prehrali… berieme, 
predsa sú len zvyknutí hrať na 
ľade a v chlade.

Najväčšiu pozornosť divákov 
pútal futbalový tím bývalých 
hráčov Artmedie, ktorý pred 
10 rokmi preslávil Bratislavu na 
celom kontinente. V roku 2005 
sa FC ARTMEDIA Bratislava 
najskôr stala majstrom Corgoň 
ligy, potom sa prebojovala až do 
hlavnej fázy Champions League 
a v konkurencii s FC Porto, Inte-
rom Miláno a Glasgowom Ran-
gers obsadil tím trénera Weissa 
tretie miesto. V nedeľu koučo-
val partiu džentlmenov bývalej 
Artmedie v dvoch 30-minúto-
vých stretnutiach tréner Miško 
Hipp – v oboch víťazne. Neu-
tíchajúci aplauz po exhibičných 
futbalových stretnutiach bol 
vyjadrením krásneho zážitku a 
spomienky na najväčší futbalový 
úspech mužstva z Petržalky. 

Čo želá tréner Hipp petržal-
skému futbalu? „Prajem Petržal-
ke, aby sa dočkala chvíle, ktorú 
sme zažili my. Bolo to obdobie, 
na ktoré sa nezabúda.“

Jozef Valachovič, 33-násob-
ný reprezentant Slovenska: „Dr-
žím im v tom palce, aby sa v čo 
najkratšom čase naplnili túžby 
Petržalčanov, tejto futbalovej 
komunity a športovej verejnosti 
a futbal sa dostal tam, kde ešte 
prednedávnom bol.“

Tomáš Medveď, hrajúci tré-
ner Petržalky, ktorý nastúpil aj 
v drese MUFUZY: „Padli sme 
do najhlbšej studne, V. ligy. Vy-

škrabali sme sa z nej a zachovali 
mužský futbal v Petržalke. Bolo 
to náročné. Ale pre takúto cestu 
sme sa spolu s hráčmi rozhodli. 
Každý si zaslúži poďakovanie. 
Aj fanúšikovia a športová verej-
nosť, ktorí boli aktívni a stáli pri 
nás. Čo bude ďalej s mužským 
futbalom? Zažili sme, že za re-
latívne krátke obdobie sa dá aj 
vo futbale napáchať veľa zla. S 
mužstvom sme spravili pre fut-
bal v Petržalke maximum, teraz 
musia pomôcť aj iní. Jasný od-
kaz dnes dali účastníci poduja-
tia Futbalfestu, ktorí prišli pod-
poriť prinavrátenie mužského 
futbalu v Petržalke k nie takej 
dávnej tradícii a úspechom. Aby 
postupoval stále vyššie. Je to vý-
zva pre tých, ktorí môžu futbalu 
pomôcť, aby mu pomohli.“

František Štamberský, dl-
horočný športový moderátor 
Petržalky: „Účinkovanie Petr-
žalky v V. lige bolo nad oča-
kávanie úspešné vďaka našim 
bývalým ligovým hráčom – šty-
ridsiatnikom. Na zápasy chodi-
lo prekvapujúco veľa divákov a 
futbal v Petržalke vstal z kolien 
a súťaž chlapci suverénne vy-
hrali! S príkladom, ako sa patrí, 
prišlo aj prebudenie z pekného 
sna. Zostávame v tej istej súťa-
ži. Čo to prinesie? Je viac ako 
isté, že keď to tí naši starí-dobrí 
zabalia, nastane v klube zložitá 
situácia.“

Jozef Laincz
foto: autor

Posledný zápas v Ovsišti 
Vedenie mužstva FC PETRŽALKA akadémia spolu s realizačným 
tímom pozýva na posledný zápas sezóny 2014 – 2015 V. ligy, kto-
rý odohráme v nedeľu 14. 6. o 10,30 h. Príďte mužstvo povzbu-
diť, vzdať našim chlapcom hold, poďakovať sa za výkony, hru 
a prístup, ktorými sa prezentovali počas celej sezóny. Za to, že títo 
chlapci zachránili obdivuhodným spôsobom existenciu mužské-
ho futbalu v Petržalke. 
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Keď zdravie chutí
Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát  
počuť. No a pri ochutnávaní platí tento prin-
cíp asi tisícnásobne.

V  Materskej škole na Haanovej ulici v jej školskej jedálni 
stavili pri propagácii zdravej výživy deťom a rodičom 

práve na túto istotu. Namiesto nudných letákov a prednášok 
na tému Zdravé stravovanie idú niekoľkokrát do roka rovno 
na vec: spolu s deťmi robia ochutnávky! Aj tá posledná mala 
úspech medzi škôlkarmi a ich rodičmi, ktorí si tak na vlastné 
ústa mohli vyskúšať, čo sa ich deťom ponúka v školskej jedál-
ni. Za „švédske stolíky“ by sa nemuseli hanbiť ani na nejednej 
recepcii, stačí malá ukážka z ponuky.
Dilema je len jedna: odkiaľ začať...

Andrea Szombathová
foto: autorka

Bobor, vydra a korytnačka –  
aj ony žijú v Petržalke!
Vraj my, ľudia, škodíme prírode, ako len sa dá, že 
ju ohrozujeme a jej obyvatelia nenávratné miznú. 
Ale nie je to vždy tak. Ako príklad chcem uviesť 
našu Petržalku. 

Keď sa pozrieme z okna 
našich obývačiek, mô-

žeme zbadať napr. holuba 
hrivňáka, ktorého sme pred 
desiatimi rokmi nezazreli ani 
vo väčších lesoch. Jeden z 
hlavných dôvodov jeho vý-
skytu je absencia predátorov 
na našich sídliskách. Rovna-
ko vzácny bol aj výskyt vrany 
šedivky.

 Pri dunajských ramenách 
môžeme na rýchlo rastúcich 
drevinách vidieť stopy po 

zuboch bobra európskeho. To už nehovorím o strake obyčajnej 
alebo o vydre riečnej. Ale najväčším mojím prekvapením bola 
prítomnosť korytnačky bahennej, ktorá sa v povodí Dunaja už ne-
mala vyskytovať. Prekvapením je najmä to, že sa s ňou môžeme 
stretnúť necelé tri kilometre od posledného paneláka.

Všetky tieto poznatky svedčia o úžasnej prispôsobivosti živočíš-
nych druhov na meniace sa prírodné podmienky. Majú to ťažké, 
tak im trochu pomôžme aj my, hoci aj tým, že v prírode nenechá-
vajme odpad - rozbité fľaše, odhodené plastové vrecká či staré 
handry a koberce. Neničme prírodu, chráňme ju!               E. Škoda 

foto: autor

Počasie nám prialo takmer ce-
lý týždeň. Predpoludním pre 

deti pripravovali program pani 
učiteľky. S popoludňajším a ve-
černým programom im pomáha-
li animátori, ktorých si deti veľmi 
obľúbili. Niektorí až tak veľmi, že 
pri odchode domov za nimi pla-
kali. Animátori mali priprave-
né súťaže, športové hry, stavanie 
bunkrov z prírodných materiá-
lov, nočné hľadanie pokladu, ta-

nečné choreografie a rôzne iné 
aktivity, pri ktorých sa zabavili 
nielen deti, ale aj dospelí. 

Počas pobytu v škole v prí-
rode sme navštívili aj Zoologic-
kú záhradu v Bojniciach, pozre-
li sme si Bojnický zámok a jeho 
okolie, nakúpili suveníry a iné 
darčeky. A aby to nebol len taký 
obyčajný výlet, prešli sme sa do 
Bojníc cez les ako správni turisti. 
A veru, nebola to krátka cesta!

A čo na školu v prírode 
hovoria naši žiaci?
Zoe: „Bola úžasnááá!“ 
Lucka: „Táto škola v prírode 
bola najlepšia kvôli týmto ani-
mátorom – Čoko, Čízi, Luna, 
Bodka, Nero, Sion a Hany.“ 
Viki a Daška: „V škole v príro-
de bolo super!“ 
Dominik: „Najviac sa mi pá-
čili diskotéky.“ 
Sárka: „Škola v prírode bola 
výborná!“ 
Ninka: „Bola tam super zába-
va.“ 
Hanka: „Bola najvýbornejšia  
z najvýbornejších!“ 

Lea Kučerková a žiaci z 2. A
foto: archív školy 

V polovici mája boli žiaci prvého stupňa zo ZŠ Gessayova v škole  
v prírode „Bombovo“ neďaleko Bojníc. Bola ich rovná stovka  
so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami. A ako tam bolo?  
No jednoducho - bombovo! 

„Bombová“  
   škola v prírode 
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Kde: na križovatke Furdekovej  
 a Starohájskej ulice  
 pri Dostihovej dráhe v Petržalke

Kedy: 13. júna 2015
  10:00 h. - 18:00 h.  
  v rámci Dní Petržalky 2015

Príďte sa pozrieť do jednej z 18-ich 
kotolní s kogeneračnou jednotkou 
inštalovanou v Petržalke.

Zistite, ako sa vyrába teplo pre vaše 
domácnosti.

Zoznámte sa s technológiou 
kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Veolia Energia
Efektívny prístup k energiám

Krásna, štíhla, bez celulitídy (2. časť) 

V  minulom čísle som sľúbila, 
že sa s vami podelím so svo-

jimi skúsenosťami z cvičenia na 
stacionárnom bicykli, ktorý má po 
oboch stranách panely s infražia-
rivými biolampami. Túto novinku 
som objavila vo Fitnesslande na 
Rovniankovej ulici.

Tento prístroj, ktorý som si pre 
seba nazvala tukožrútsky, by mal 
zlepšiť moju kondíciu, ubrať pár kíl 

a pár centimetrov a zbaviť ma ce-
lulitídy. Keďže už mám po päťde-
siatke, bola som trochu skeptická, 
ale odhodlaná bicyklovať poctivo. 
Po porade s fitnestrénerom a pre-
vádzkarom Martinom Jamrichom 
som sa rozhodla pre 12 cvičení v 
intervale dvakrát za týždeň mini-
málne s dvojdňovým odstupom.

Dobre, že som si nechala po-
radiť! Po 30-minútovom šliapaní 

„do kopca“ vyše 20-kilometrovou 
rýchlosťou uprostred infračerve-
ného žiarenia som skončila mokrá 
ako myš a ledva som zišla schod-
mi do šatne. Sprcha ma síce pre-
brala, ale zadné stehenné svaly 
som riadne cítila ďalšie dva dni. 

Zostáva mi ešte päť cvičení. 
Rozhodla som sa, že sa zatiaľ ne-
budem ani vážiť, ani merať. Ale 
– nohavice sú mi na stehnách už 
teraz voľnejšie a šaty, v ktorých 
som si pred pár týždňami pripa-
dala ako jaternica, si pokojne ob-
lečiem aj do práce. No a minule 
som sa rozbehla na autobus, ktorý 
už stál na zastávke. Až keď som v 
ňom sedela, som si uvedomila, že 
nie som vôbec zadýchaná. Bol to 
úžasný pocit!

Nabudúce už budem mať po ce-
lom cykle, tak prezradím, s akými 
výsledkami som skončila.

Silvia Vnenková
foto: archív

Chystáte sa absolvovať pobyt v kúpeľoch? S nasledujúcimi tipmi si  
ho vychutnáte ako pravý kúpeľný pôžitkár. 

Kupujeme ojazdené auto
Aj pri kúpe ojazdeného auta chcite kvalitu, spoľahlivosť, bezpeč-
nosť, perfektný servis a služby. 
1. Čím začať? Kontrolou všetkých dokladov. Porovnajte ich so sku-
točnosťou. 
2. Ako sa nestať obeťou podvodu? Jazdené autá môžu byť pred-
metom založenia alebo obstarané na leasing. Preto si to overte. 
3. Ako nekúpiť kradnuté vozidlo? Zistite, odkiaľ vozidlo pochá-
dza. Ak je individuálne dovezené zo zahraničia, môže ísť o oprave-
né havarované vozidlo. Vyššie je aj riziko kúpy kradnutého vozidla. 
4. Ako zistiť históriu vozidla? Kontrolou servisnej knižky. Tá je 
vždy dokladom o tom, v akom stave je vozidlo. 
5. Bolo auto havarované? Veľa prezradia aj rôzne odtiene laku či 
špáry na karosérii. Skontrolujte prahy, blatníky, piate dvere a pod. 
Je vhodné použiť pritom trochu sily, pretože niekedy sú miesta 
opravené nie príliš spoľahlivo. Zbystrite pozornosť, keď sú často 
korodujúce časti prekryté čerstvým náterom alebo lemami.
6. A čo podvozok? Najlepšie je vozidlo zdvihnúť. Prezrite si po-
dlahy, výfuk, väčšie olejové netesnosti či nerovnomerne zjazdené 
pneumatiky.
7. Na čo dávať dôraz pri skúšobnej jazde? Sledujte, či automobil 
drží stopu, ako sa správa v zákrutách, či brzdí súmerne a aký má 
motor zvuk. Nebojte sa viac zošliapnuť plyn.
8. Je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu? Len písomná zmluva 
je zárukou, že sa v prípade problémov domôžete svojich práv. Au-
tomobil musí byť v zmluve presne špecifikovaný 

www.impa.sk



8 • 12. 6. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINYS Í D L I S K O

projektové, výtvarné, ale aj lite-
rárne práce našich žiakov. Pri 
príprave projektov žiaci praco-
vali samostatne, ale často vyu-
žívali spoluprácu medzi sebou, 
s učiteľom, alebo hľadali infor-
mácie v rodine. Pri práci čer-
pali poznatky prostredníctvom 
internetu, odbornej literatúry a 
z vedomostí nadobudnutých z 
dejepisných vychádzok po Bra-
tislave či Petržalke. 

Celoročné aktivity vyvrcho-
lili pútavou prezentáciou sied-

Začali sme tvorbou a prezen-
táciou projektov žiakov II. 

stupňa, ktorými sme sa zapoji-
li do 10. ročníka súťaže Najza-
ujímavejšie podujatie školskej 
knižnice. Žiaci spracovali tvori-
vým spôsobom rôzne informá-
cie o dávnej, ale i nedávnej či sú-
časnej Petržalke. Pani učiteľky 
I. stupňa aktívne zapojili žiakov 
do spoznávania nášho regiónu 
prostredníctvom netradičné-
ho vyučovania na vlastivednej 
chodbe, kde inštalovali nástenky 

s bohatým informačným mate-
riálom o našom meste a mest-
skej časti Petržalka. 

Počas celého školského ro-
ku sa v respíriu školy striedali 
výstavy, ktoré prezentovali his-
tóriu Bratislavy od prvých dô-
kazov o začiatkoch života na 
jej území až po súčasnú podo-
bu moderného hlavného mesta. 
Osobitnú pozornosť sme veno-
vali spoznávaniu histórie i sú-
časnosti Petržalky. Neoddeliteľ-
nou súčasťou každej výstavy boli 

a Petržalka v prúde časua Petržalka v prúde času
 Bratislava
Pod týmto názvom sa počas celého školského roku konali v ZŠ 
Pankúchova štyri zaujímavé aktivity.

Brigáda 
ako zábava
Kosenie a následné hra-

banie trávy nie je príliš 
obľúbená pracovná činnosť 
mladých dobrovoľníkov sta-
rajúcich sa o bunker BS-8 
Hřbitov a okolité trávnaté 
plochy. No aj napriek tomu 
sa posledný májový víkend 
niesol v znamení veľkej bri-
gády. Krovinorez a ručnú veľ-
kú kosu odložili až v nesko-
rých večerných hodinách. 
V pondelok 1. júna prišli na 
výlet a exkurziu do vojenské-
ho múzea v bunkri žiaci 5. a 6. 
ročníka ZŠ na Vrútockej ulici, 
aby načerpali viac vedomostí 
o dejinách československej a 
slovenskej armády. Na záver 
výletu ostala deťom voľná 
chvíľa, keďže z predchádza-
júceho dňa zostalo zopár 
metrov neodhrabanej trávy, 
začali súťažiť v hrabaní a vy-
tvorení umeleckého diela 
z pokoseného porastu. Deti 
nemeškali, chytili sa hrablí 
a s chuťou sa pustili do 
hrabania a voľnej tvorby. 
O niekoľko minút vytvorili 
zaujímavé umelecké die-
la, za ktoré všetci tvorcovia 
získali zaujímavé vojenské 
vecné ceny, časopisy a pla-
gáty. Vytvorené umelecké 
diela už tretí deň obdivujú 
aj návštevníci vojenského 
múzea. Dievčatá vytvorili 
veľký veniec, chlapci napo-
dobnili hroby vojakov, aké 
sú na neďalekom vojenskom 
cintoríne, zmiešaná skupina 
vytvorila slamený centrálny 
kríž vojenského cintorína. Pre 
zaujímavosť vojenské múze-
um v Petržalke za posledné 
dva mesiace navštívilo viac 
ako 2-tisíc školákov.

Text a foto: 
Miroslav Košírer

Petržalka pravidelne každú jar a jeseň 
organizuje upratovanie verejných plôch. 
Nedávne jarné upratovanie nám vystavilo 
účet, podľa ktorého sa za necelé dva me-
siace vyzbieralo takmer 170 ton odpadu. 

Mestská časť Bratislava-Pe-
tržalka na verejných priestran-
stvách za posledné roky osa-
dila takmer 500 odpadkových 
košov, ktoré sú napríklad pri 
chodníkoch či pozdĺž cyklotrás, 
na verejných priestranstvách, 
pri ihriskách a športoviskách 
a všade tam, kde sa pohybujú 
Petržalčania najradšej. Smetné 
koše sú vysypávané v pravidel-
ných intervaloch, minimálne 
však trikrát do týždňa. 

(mk)

Počas jarného upratovania 
sme na území Petržalky 

rozmiestnili namiesto avizova-
ných 75 až 90 veľkoobjemových 
kontajnerov, ktoré boli v prie-
behu šiestich týždňov k dispo-
zícii obyvateľom v jednotlivých 
lokalitách mestskej časti. Mest-
ská časť musela postupne zvy-
šovať ich počet, nakoľko dopyt 
opäť prevýšil ponuku. Teší nás, 
že sa obyvatelia zapájajú v čo-
raz väčšej miere do boja za čis-
tejšiu Petržalku a zbavujú sa 
odpadu na miestach na to ur-
čených. Tiež nás teší stúpajú-
ci počet záujemcov o aktívnu 
účasť na verejných brigádach, 
ktoré samospráva organizovala 
napríklad pozdĺž Chorvátske-
ho ramena či v lokalite Veľký 
Draždiak.  

Petržalka pravidelne každú jar a jeseň 

šovať ich počet, nakoľko dopyt 
opäť prevýšil ponuku. Teší nás, 
že sa obyvatelia zapájajú v čo-
raz väčšej miere do boja za čis-
tejšiu Petržalku a zbavujú sa 
odpadu na miestach na to ur-
čených. Tiež nás teší stúpajú-
ci počet záujemcov o aktívnu 

Jarné upratovanie 
nám vystavilo účet  

makov, ktorí svojim mladším 
i starším spolužiakom zopa-
kovali základné informácie z 
histórie Bratislavy a Petržalky. 
Po tomto úvode odštartova-
la vedomostná súťaž, v ktorej 
si zmeralo sily 10 päťčlenných 
družstiev, ktoré tvorili žiaci 5.- 
9. ročníka. Žiaci skladali puzz-
le, hľadali dominanty hlavného 
mesta, na nástenkách vyhľa-
dávali správne odpovede, zo-
raďovali domino a priraďovali 
dôležité pojmy k známym his-
torickým osobnostiam. Počas 
súťaže ochutnávali jedlo na-
šich predkov v podobe ovsenej 
a pohánkovej kaše. 

Veríme, že tieto aktivity 
prispeli nielen k získaniu no-
vých vedomostí o našom naj-
bližšom regióne, ale posilnili aj 
pozitívny postoj žiakov k nášmu 
mestu, Petržalke a spolupatrič-
nosti k našej mestskej časti.

Mgr. Mariana Gibejová,
ZŠ Pankúchova 4
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Sťahujete sa či inovujete? Zdravý trend bývania je... 

V rebríčku obľúbenosti pri 
prerábaní kúpeľní, obýva-

čiek či detských izieb vyhráva 
suchá výstavba so sadrokartó-
nom a je čoraz vyhľadávanejším 
stavebným spôsobom pri vý-
stavbách a rekonštrukciách do-
mov či bytov. 

Sadrokartón ako stavebný 
materiál sa po prvýkrát objavil 
koncom 19. storočia. Jeho hlav-
nou zložkou je sadra. Je to prí-
rodná hmota, ktorá je recyk-
lovateľná, má neutrálnu vôňu, 
je nehorľavá a priateľská ku ži-
votnému prostrediu. Vďaka pó-
rom dokáže v prípade potreby 
nasať vlhkosť a naopak, pri su-
chom vzduchu ju uvoľniť, čím 
zaručí vyhovujúcu klímu. Sad-
rokartónové dosky sú jednodu-
ché na montáž, šetria priestor a 
sú ľahko demontovateľné. Prácu 
s nimi zvládne aj zručný domá-
ci majster. Výstavba je dvakrát 
rýchlejšia ako tradičné muro-
vanie. „Rekonštrukciu a výstav-
bu pomocou sadrokartónových 
dosiek oceníte najmä vtedy, keď 
práce prebiehajú počas bežného 
chodu domácnosti. ‚Murovanie’ 
so sadrokartónom je jednoduch-
šie, rýchlejšie a nevzniká pri 
ňom toľko odpadu,“ hovorí Ró-

bert Vinca, produktový manažér 
pre sadrokartónové systémy.

Získať rady, postupy a aj prak-
tické ukážky s prácou so sadro-
kartónom môžu domáci majstri 
v Technickej akadémii Rigips. 
V školiacich strediskách v Prešo-
ve a Bratislave pravidelne orga-
nizujú odborníci dni otvorených 
dverí určené pre verejnosť. 

Pre príjemné a zdravé býva-
nie sú na trhu už aj sadrokartó-
ny, ktoré dokážu zlepšiť kvalitu 
ovzdušia v interiéri. Novinkou je 
sadrokartónová doska Activ’Air®, 
ktorá zachytí formaldehyd, naj-
rozšírenejšiu znečisťujúcu látku 
vo vnútornom ovzduší, premení 
ju na neškodnú a zároveň zame-
dzí jej spätné vylučovanie. Do-
ska dokáže znížiť koncentráciu 
formaldehydu v miestnosti až o 
70 %. Účinnosť látky bola overe-
ná akreditovanými laboratória-
mi a aj meraná Štátnym zdravot-
ným ústavom v Prahe. 

Takúto dosku je možné po-
užiť na všetky typy konštrukcií, 
kde sa pracuje s bežnými sadro-
kartónovými doskami a jej mon-
táž si nevyžaduje žiadne zvláštne 
technologické postupy. Je však 
dôležité, aby doska „dýchala“ 
a na to treba myslieť pri zaria-

ďovaní izby, tapetovaní či ma-
ľovaní. Stačí len použiť difúzne 
otvorené farby alebo tapety – a v 
prípade, že ich použijeme, nie je 
problémom ani opakované ma-
ľovanie. Cena tiež milo prekvapí, 
zaplatíte len o 15 eur viac, ako za 
bežné sadrokartónové dosky. 

Sadrokartón je aj ideálnym 
riešením v panelákoch, vďaka 
jeho akustickým vlastnostiam. 
Neplatí úplne, že čím je stena 
hrubšia, tým je zvukotesnejšia. 
Pri správnej inštalácii a strieda-
ní vhodných typov materiálov si 
aj sadrokartón dokáže poradiť s 
hlučnými susedmi

 (upr)
foto: Rigips, Activ’Air®

Chceme bývať moderne a v zdravom prostredí, pritom šetriť čas aj pe-
niaze. Snažíme sa o ohľaduplnosť k životnému prostrediu a využitie ľah-
ko dostupných materiálov. Znie to ako priveľa požiadaviek, no dajú sa 
zvládnuť jedným ťahom! 

Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

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

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

01. 06. ABBA Stars

05. 06. H. Pawlowská 
Banánová Veľryba

22. 06. Lordi

16. 06. a 17. 06 Sbohem, zůstávám!

10. 06. Moravanka a Ján Slabák

15. 06. Podfuk

09. 06. Hľadá sa nový manžel

18. 06. Mandarínková izba 

25. 06. Šialené nožničky

Prajeme Vám 
príjemné leto

a tešíme sa na Vás 
v septembri!

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

PREDÁM LACNO 
PC INTEL CELERON, 

E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 
60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. 
Klávesnica, monitor, slúchadla, 

videokamera, Wi�  modul. 
Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) 

Info: 0905 273 414

PRIJMEME UPRATOVAČKU na 3,5 hod.
denne, BA-Staré mesto, po 17. h, dohoda/živnosť - 3,32 €/ hod. 
brutto .Tel.: 0902 235 909 od 9. - 15. h. 
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Ako sa rodili 
novin(k)y 
Moja prvá agora vonia mliekom. 
Pani v bielom plášti ho prečer-
pávala z veľkých cínových kanví, 
mlieko sa penilo a ženičky kle-
betili: kde už rozkvitli ruže, kde sa 
včera večer vadili a o čom zase 
klamú v rádiu a novinách. Ne-
riešili sa politické záležitosti ako  
v gréckych mestských štátoch, 
zato to boli zhromaždenia mi-
moriadneho významu. Len nikto 
nemal potrebu ich rozmazávať. 
Počulo sa, povedalo, mlieko sa 
prelialo z kanvy do konvičiek a 
potom sa už varili iné veci v hrnci. 
Dnešné agory – médiá – mi už 
nevoňajú. Ani mliekom, ani 
pravdou. Stále viac pripomí-
najú  trhovisko, aj s tými kle-
betnými kofami.

V Českej republike sa teraz na-
príklad číta príbeh veľkej lásky. 
Neodolali mu ani naše sloven-
ské klebetníky. Na súde púšťajú 
nahrávku rozhovoru bývalého 
premiéra, ktorému padla vláda 
ešte bizarnejšie ako tá naša: pre 
nespratnú milenku. Chcela od-
pratať nežiaducu manželku, a tak 
nariadila rozviedke, aby ju sledo-
vala. Úradníčka rozkázala štátne-
mu orgánu. Ako sa to mohlo stať?  
Z nahrávky telefonického roz-
hovoru si to možno domyslieť: 
počuť zlomeného zamilovaného 
muža, ktorého sekíruje domina.  
A národ sa baví. Pred (Ne)časom 
tak čítali Tajnú knihu Ireny Ober-
mannovej. Spisovateľka opísala 
Najväčšieho Čecha ako najväč-
šieho záletníka a jeho žiarlivú 
Centrálu, ktorá sa asi obáva, že 
jej spisovateľka vyvedie to, čo 
ona vyviedla pani Oľge... Jedni 
jej fandili, druhí odsudzovali. Te-
raz ľudia riešia, či je pekné dívať 
sa na poníženého muža a jeho 
rajtujúcu divu. Pripomenulo mi 
to nášho Vladimíra a jeho „porad-
kyňu pre všetko“. Poznám pekné 
podrobnosti (nič vulgárne!) z prí-
behu piešťanskej veľkej lásky. Ale 
rozmýšľam nad týmto: je mocný 
muž iný ako bezmocný? Láska je 
láska.

Len prečo sa tí mocní muži tak 
hrabú po moci? Nemohli by rad-
šej naháňať baby? A ešte - prečo 
má lásku riešiť tá naša mediálna 
agora? Ale na čom by sme sa po-
tom zabávali, nie?

 Gabriela Rothmayerová

Glosa

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Takže na úvod: V našej 
obci sa za posledný me- 

siac nestalo nič, čo by stálo as-
poň za zmienku. A mohlo sa. 
Mohla napríklad vyhorieť celá 
rodina, kompletne so všet-
kým. Prípadne niekoho na uli-
ci zraziť rýchlo idúce auto. To 
je dnes obľúbená disciplína.  
A tiež niekoho mohli vykrad-
núť. Prípadne všetko dohro-
mady. Ale ono – nič. Dobrá 
správa. Aspoň podľa mňa.

Ja viem, v novinách zvy-
čajne z takej správy nebudú 
práve hotoví. Najmä nie v 
tých bulvárnych. Za socíku to 
bolo iné. Vtedy sa to dobrými 
správami len tak hemžilo. A 
to noviny zvyčajne mali len 
osem strán. Ale dnes pri trid-
siatich a viac? Písať o dobrom? 
Hrôza čo i len pomyslieť. Písať 
o ničom, to sa mnohým pe- 
riodikám darí výborne.

V škole nás učili, že v Ame-
rike - u nás sa, pochopiteľne, 
nič také nemohlo stať - isté-
ho fotoreportéra poslali do 
istej krajiny, aby tam nafotil 
vojnové hrôzy. Po pár dňoch 
ten nešťastník telefonoval do 
redakcie s tým, že v danej 
krajine sa nedeje nič, o vojne 
ani chýru. Šéfradaktor mu 
odkázal, aby dodal fotky, voj-
nu vraj už dodajú oni. Ach, tí 
Američania. Také niečo by 
náš redaktor nikdy neurobil. 
A ak, tak by išlo len o vojnu 
nájomníkov v paneláku.

 Strýco Cvečka z našej de-
diny, nech mu je zem ľahká, 
bol autorom takejto hlášky: 
Jaká radost robit, ked není co. 
Podobných je u nás na Slo-
vensku habadej. Na ilustráciu 
aspoň dve. Kde nič nie je, ani 
smrť neberie. Ja nič, ja muzi-
kant. Podľa toho posledného 

máme u nás muzikantov ne-
preberné možstvo. A naozaj 
kvalitných.

Dobre si všimnite, ako 
často sa v našej pospolitosti 
vyskytuje slovko – nič. Naprí-
klad: Nič si z toho nerobí. A 
keby len jeden. Nič si z toho 
nerobí aj x iných. Bodaj by aj. 
Nič strašné sa predsa nestalo. 
Možno ho za to zavrú. Ale 
potom ho, pre procesnú chy-
bu, z ničoho nič opäť pustia na 
slobodu. A bude si, hore-dolu 
chodiť rovnako radostne ako 
predtým. Nie je predsa o nič 
horší ako tí okolo. Tým zatiaľ 
na nič ešte neprišli.

 Ak niekto povie, že vám 
nič neurobil, je to dobrá 
správa, alebo presne naopak? 
Predstavte si – jedno i druhé. 
Dobrá, ak vám neurobil nič 
škaredé. A možno sa ani ne-
chystá. Zlá v prípade, že ste 

mu už dopredu zaplatili, aby 
vám rýchlo opravil televízor. 
Pretože večer vysielajú futbal.

 Najväčší beťár zo všetkých 
je sám život, lebo veci, kto-
ré nám pripraví, naozaj len 
ťažko vymyslieť. Tu je malý 
dôkaz. Svojho času som sa 
zoznámil s mladým mužom 
s nečakaným menom. Ten 
muž sa volal Nič. A paradox-
ne, my ostatní, ktorí sme aj 
vďaka svojej výške boli viac 
ako nič – v skutočnosti sme 
boli menej. Nič totiž meral 
vyše dva metre.

 V našej dedine máme dve 
poštárky, čiže doručovateľky. 
Sympatické, ochotné, ústre-
tové. Napriek tomu som rád, 
keď ich ráno nevidím. Len 
vtedy som si totiž istý, že mi 
nedoručia žiadnu faktúru, 
šek či nedoplatok. A ja nebu-
dem musieť platiť nič.

A na záver toto: Nabudúce 
skúste iné blahoželanie, ako 
to obligátne – všetko najlep-
šie. Najlepšie je v poriadku, 
ale všetko? Čo potom zosta-
ne druhým? No predsa nič. 
Myslite aj na nás.

Oskar Král

Radosť písať o ničom
Predstavte si, že by ste za úlohu dostali do novín napísať sprá-
vu o tom, že tam a tam sa nič nestalo. Asi by vás také zadanie 
nepotešilo. Ja to však robím dobrovoľne a dokonca rád. 

V tom sa zhodli všetci prí-
tomní členovia Komisie 

investičných činností pri MZ 
v Petržalke (KIČ), ktorá sa 
konala koncom mája. Čoraz 
viac Petržalčanov trápi cyk-
listická alebo aj necyklistická 
situácia v ich meste. Na jed-
nej strane cez Petržalku vedú 

pekne upravené štyri hlavné 
cyklotrasy, tzv. radiály (Petr-
žalská hrádza, Dolnozemská 
(východná), Chorvátske ra-
meno (stredná) a Kopčianska-
Petržalské korzo (západná)  
a na strane druhej, z pohľadu 
rozlohy Petržalky a počtu jej 
obyvateľov, chýbajú medzi-

blokové cyklotrasy. Význam 
medziblokových cyklotrás 
spočíva v tom, aby cyklista, 
ktorý si sadne na bicykel pred 
svojím domom, neskončil 
pod kolesami auta, ale aby 
ho medzibloková cyklotrasa 
bezpečne priviedla k jednej z 
cyklistických radiál.

V Petržalke chýbajú 
medziblokové cyklotrasy
Každým dňom sa viac a viac utvrdzujem v tom, aká je naša 
Petržalka krásna. Priamo v srdci sídliska objavujem pozoru-
hodné veci.

Je veľmi nebezpečné bi-
cyklovať sa medzi autami 
stojacimi pri krajnici a frek-
ventovaným jazdným pru-
hom, na ktorom autá často 
ani nedodržiavajú rýchlosť. 
Možno by tu bolo rieše-
nie na chodníku, kde by sa 
vyznačil pruh pre bicykle.  
K tomu však treba chodník 
prinajmenšom upraviť, roz-
šíriť, ale ešte častejšie opraviť 
celý povrch, ako je to na ob-
rázku na Lietavskej ulici.

Ing. Milan Raus (pracovník 
MÚ v Petržalke) je zanietený 
pre cyklistiku, cyklistickú 
problematiku a cyklotrasy  
v Petržalke. Okrem mnohých 
dôležitých informácií na za-
sadnutí komisie spomenul, 
že pre propagáciu cyklistiky 
v Petržalke robíme málo. La-
dislav Findl z Bratislavského 
samosprávneho kraja navyše 
pripomenul, že Petržalka má 
veľkú šancu získať finančné 
prostriedky z EÚ na cyklistic-
ké projekty. Tak verme, že sa 
niečo ujde aj medziblokovým 
cyklotrasám.

Gabriel Gaži
foto: autor
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Preto aj rozdiely hlasov boli 
veľmi tesné. Viackrát sa 

opakovalo Liviano v Technopo-
le, penzión Berg či Pizza Sicilia 
na Jasovskej. Najviac vám však 
chutí v reštaurácii Engerau na 
Osuského ulici. Šéfkuchár To-
máš Blaho tu navarí večeru pre 
Martinu Kulichovú z Rovnian-
kovej a jej hosťa.

„Veľmi sa teším, že vyhrala 
práve naša reštaurácia,“ ne-
skrýval svoju radosť majiteľ En-
gerau Peter Kadlec. „Na druhej 
strane to možno nie je až také 
prekvapenie, lebo Tomáš Blaho 
vládne v kuchyni nielen s kuli-
nárskym umom, ale predovšet-
kým s láskou,“ pridáva šéf.

A ako vníma toto ocenenie 
šéfkuchár? „Samozrejme, ma 
to teší. Ale myslím si, že keby  
v našej reštaurácii neboli dobré 
vzťahy, keby sme nemali aj čaš-

níkov s ktorými sú hostia spo-
kojní, keby tu nevládla pria-
teľská atmosféra, tak by sme 
asi vo vašej ankete nezvíťazi-
li,“ dodáva Tomáš Blaho.

Tohto mladého, 26-roč-
ného muža na varení najviac 
fascinuje, že z rôznych suro-
vín vznikne niečo chutné a na 

pohľad pekné. Ani po troch 
rokoch z Engerau odísť neplá-
nuje, hoci mal už ponuku aj 
zo zahraničia. Dôvodom je aj 
to, že sa o pár mesiacov stane 
otcom... Takže nikto, komu  
v tejto reštaurácii chutí, sa ne-
musí o dobré jedlo báť.      (sv)

foto: autorka       

Peter Kadlec s Tomášom Blahom.

Rozhodli ste: 
Najlepšie sa najeme v Engerau
Petržalské noviny pred niekoľkými týždňami vyhlásili súťaž o to, 
kde sa v Petržalke najlepšie najeme. S radosťou konštatujeme, že 
kvalitné reštaurácie sú azda v každej lokalite našej mestskej časti. 

Kto pôjde do tábora? 
Na našu súťaž o pobyt v dennom tábore, ktorý organizuje BENI klub, prišlo množstvo odpove-
dí. Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Martinu Demovú. Veríme, že si jej dcéra Natalka pobyt 
v BENI campe naozaj užije. Blahoželáme!               (red)

Oslava ľudovej piesne – aj 
tak by sa dal nazvať 12. roč- 

ník prehliadky seniorskych spe-
váckych súborov Bratislavského 
kraja, ktorý sa uskutočnil tra-
dične v pezinskom kultúrnom 
dome. Petržalku tu zastupovali 
Melódia a Petržalčanka.

Organizátorovi, ktorým je 
Krajská organizácia Jednoty dô- 
chodcov Slovenska v Bratisla-
ve, ide predovšetkým o to, aby 
podporil spev v radoch star-
šej generácie. Celoslovenská 

prehliadka bude v Prešove  
17. novembra. 

Na pódiu pezinského stán- 
ku kultúry zazneli piesne o 
láske, šťastí, vzťahu k domo- 
vine, sklamaní i nádeji z pri- 
bližne 150 hrdiel seniorov. 
Sprevádzali ich muzikanti 
hrajúci na harmoniku, klaví-
ri, husle či gitary. „Účinkujúci 
museli splniť našu požiadav-
ku – predniesť ľudové piesne 
a prezentovať sa vlastnou 
tvorbou. Po dôkladnom zva-
žovaní sme vybrali Senioran-
ku z bratislavskej Karlovej 
Vsi,“ povedala predsedníčka 
krajskej organizácie JDS Žofia 

Lomnická. Súbor, ktorý bude 
naše mesto zastupovať na 
celoslovenskej úrovni, má 22 
členov, vznikol pred 15 rokmi 
a pôsobí pri klube dôchodcov. 
Patrí k tomu naj... v Bratislave. 

„Blahoželám, chcem však 
povedať, že aj náš súbor sa 
na krajskú prezentáciu zod-
povedne pripravoval s cieľom 
postúpiť do celoslovenského 
kola. Veľa sme cvičili, zložili 
sme Ódu na Bratislavu, tvr-
dou dvojročnou prácou sme si 
zarobili na nové kroje, v kto-
rých sme v Pezinku vystúpili. 
Nič to, ideme ďalej,“ odhodla-
ne vyhlásila vedúca súboru Pe-
tržalčanka Alžbeta Korbelová. 
Cez víkend si s ním možno 
zaspievať na Dňoch Petržalky 
na dostihovej dráhe.

Alena Kopřivová
foto: autorka

Postúpila Senioranka
Petržalčanka 
tento raz v hľadisku. 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

CHORVÁTSKO | PODGORA
MINERVA 

GRÉCKO | KORFU
MAREBLUE 

SEVERNÝ CYPRUS
KAYA ARTEMIS 

SEVERNÁ SARDÍNIA
MARINA SEADA 

8 dní s polpenziou

Priamo na pláži 

Wi-Fi, wellness

Dieťa do 14 rokov zdarma

od199 €

8 dní s all inclusive

Pri pláži 

SK animátor, Wi-Fi

2 deti do 12 rokov zdarma

od399 €

8 dní s all inclusive

Priamo na pláži, SK animátor,

Wi-Fi, aquapark, baby hotel

2 deti zdarma

od499 €

8 dní s all inclusive

Priamo na pláži 

SK animátor, potápanie

2 deti do 12 rokov zdarma

od499 €

EXKLUZÍVNE
len s

CK SATUR

www.satur.sk, www.saturplanetfun.sk
manesovo@satur.sk, aupark@satur.sk
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V Petržalke si deti svoj sviatok 
naozaj užili! Medzi panelákmi, pri Draždiaku, pri Dunaji, v Sade Janka Kráľa, 
v školách aj v škôlkach. Pozrite sa, ako sa zabávali.

nie a oddych. Revitalizovať 
školské ihrisko  bolo možné 
vďaka fi nančnému príspevku, 
ktorý sme získali pomocou 
Zamestnaneckého grantové-
ho programu ČSOB nadá-
cie a tiež v spolupráci s pani 
Hrehorovou, mamou žiačky 
nášho prípravného ročníka. 

Helena Kalužayová, 
ŠZŠ s MŠ 

na Žehrianskej

Tohtoročná oslava MDD 
sa niesla v znamení sláv-

nostného otvorenia zrevita-
lizovaného školského ihriska 
pri budove našej ŠZŠ s MŠ 
na Žehrianskej ulici. Pribudli 
hojdačky pre škôlkarov aj ško-
lákov. Zakúpili sme aj 2 be-
tónové lavičky, keďže naši 
žiaci trpia rôznym stupňom 
zdravotného postihnutia a 
potrebujú miesto aj na sede-

Takto sme oslavovali

V Petržalke si deti svoj sviatok 
naozaj užili! Medzi panelákmi, pri Draždiaku, pri Dunaji, v Sade Janka Kráľa, 
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torov, ktorí boli ocenení za po-
sledné roky a knižnica ich dopl-
nila aj o kolekciu kníh. Súčasťou 
výstavy je aj sedem animova-
ných fi lmov, ktoré boli ocenené 
na Bienále animácií Bratislava 
a môžete si ich v knižnici po-
zrieť. Výstavu si môžete pozrieť 
do  8. augusta.

(upr)

Presne na deň detí otvorili 
v pobočke knižnice na Pro-

kofi evovej výstavu Knihy pre 
deti ocenené v Čechách a na 
Slovensku, ktorú Miestna kniž-
nica Petržalka pripravila v spo-
lupráci s Bibianou a s Památní-
kem národního písemnictví v 
Prahe. Výstavu tvorí kolekcia 
slovenských a českých ilustrá-

... v knižnici

... Na palube 
jednorožca

Ani tento rok na obľúbe-
nom podujatí Na palu-

be jednorožca v Sade Janka 
Kráľa nechýbala originálna 
HRACIA KARTA, s ktorou 
deti prešli 21 atraktívnych 
stanovíšť rozmiestnených 
po celom sade. Stretli sa nie-
len  s atraktívnymi súťažami, 
ukážkami techniky, ale aj s 
prácou zásahových jedno-
tiek, akými sú polícia, hasiči, 
horská služba, záchranka, 
kynológovia a mnohí ďalší.  
Na pódiu vystúpili detskí 
umelci a zaujímaví i sláv-
ni hostia. Na záver celého 
podujatia a po vyžrebovaní 
víťazov fantastických cien 
vypustili stovku motýľov. 

(tod)

… v psom parku

… na Iľjušinovej
... s novými 
hojdačkami
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psychike. Tento rok sa  v pro-
jekte zamerali viac  aj na našu 
vlastnú slovenskú národnú 
kultúru a prizvali vystúpiť aj 
slovenských „fi dlikantov“.

A ktorá krajina mala u detí 
najväčší úspech? „Deti bo-
li očarené každou krajinou, 
v ktorej boli. Myslím však, že 
bubnovať na africké bubny 
bolo pre nich úplne niečo no-
vé, čo ich úplne ohúrilo,“ doda-
la sa Naďa Sěvská.

Michaela Dobríková

nitý svet vôní, farieb, zvukov 
a detskej fantázie. Materská 
škola totiž usporiadala už po 
piaty raz projekt Farebný svet  
pre deti a pedagógov z mater-
ských škôl MČ v Petržalke. 
Kedže celý projekt je vlastne 
jedna veľká hra na cestovate-
ľov a bádateľov, deti si v kaž-
dej krajine nájdu niečo nové, 
zaujímavé, čo si môžu pozrieť, 
vyskúšať, vyrobiť... Všetko je 
interaktívne, tvorivé a akčné, 
blízke detskému prežívaniu a 

Do Afriky, Orientu, Číny, 
Južnej Ameriky ba aj do 

Antarktídy cestujú vaše deti, 
kým vy ste v práci. A dokon-
ca sa na pár minút stávajú 
obyvateľmi týchto vzdiale-
ných krajín. To všetko vďaka 
projektu Farebný svet. Viac 
nám prezradila jeho autorka 
a zástupkyňa riaditeľky MŠ 
Lietavská  Naďa Sěvská: „V 
poslednú májovú stredu sa 
naša materská škola premeni-
la na pestrofarebný a rozma-

Ani petržalský psí park 
nezostal bez detskej 

zábavy. Každé dieťa, kto-
ré sem prišlo so svojím 
štvornohým miláčikom, si 
mohlo spolu s ním zasúťa-

žiť v rôznych disciplínach 
a vyhrať maškrty nielen 
pre seba, ale najmä pre 
svojho psieho spolusúťa-
žiaceho.  

(tod)

… v psom parku

Pripraviť deťom zážitok, 
ktorý sa len tak neopa-

kuje. To bol hlavný cieľ Dňa 
bezpečnostných zložiek SR, 
ktorý sa konal na dunajskom 
nábreží. Program bol podľa 
ministra vnútra Róberta 
Kaliňáka zostavený tak, aby 
čo najviac zaujal deti. „Chce-
me prispieť k ich sviatku, 
aby sa deti mohli zoznámiť 
s vecami, ktoré bežne nevi-
dia, aby si na vlastnej koži 

mohli vyskúšať napríklad 
branie otlačkov, či boli sved-
kami analýzy chemických 
vzoriek, a popritom sa aj 
zabavili,“ povedal Kaliňák. 
Návštevníci mohli vidieť 
program čestnej stráže, in-
štruktáž o zneškodňovaní 
bomby či ukážky bojových 
umení. Nechýbali hasičskí 
záchranári, policajní psovo-
di i členovia jazdeckej polí-
cie a rôzna vojenská 

a policajná technika. Deti si 
mohli vyskúšať aj simulátor 
stíhačky Gripen.

Miro Košírer

Naše deti sa do škôlky tešia, 
sú šťastné, veselé a vždy sa 
naučia niečo nového. Me-
dzinárodý deň detí sme 
oslavovali celý týždeň. 
Mali sme karneval, plný 
lekárov, princezien, kúzel-
níkov, rôznych zvieratiek... 
Deti čakalo aj interaktívne 
divadlo, detská športová 
olympiáda, výlet na Želez-
nú studničku s batôžkom, 
kde im pani kuchárky pri-
pravili chutné jedlo, ba-
lónová šou, dopoludnie s 
kúzelníkom a diskotéka.

Nadja Gregorovičová

… na Iľjušinovej
Právnici a deti. Že je to čudná 
kombinácia? Nemajte oba-
vy, šlo im o to, aby deťúrence 
zaujali, pobavili a rozosmiali. 
Tento rok totiž MDD na Kop-
čianskej ulici v Petržalke reží-
rovali zamestnanci právnickej 
fi rmy bnt attorneys-at-law. 
Samozrejme, pod „odborným 
dozorom“ občianskeho zdru-
ženia Ulita, ktoré tu pôsobí už 
dvanásť rokov. Právnická fi rma 
pomáhala Ulite s ťažkosťami v 
súvislosti so stavbou ihriska, o 
ktorých sme vás už v PN in-
formovali. A povedali si, pre-
čo nepomôcť aj trochu inak, 

… s Ulitou
nielen odborne, ale aj ľudsky. 
Výsledkom bola 1. júna lúka 
plná detí. Basketbal, sklada-
nie origami, streľba na terč, 
hula dance, lezenie na vežu z 
debničiek, maľovanie na tvár, 
oživené Človeče, nehnevaj sa 
a ďalšie aktivity absolvovalo 
viac ako 80 detí z Kopčian 
a okolia. Táto tradičná ak-
cia OZ Ulita patrí už druhý 
rok do sprievodných podu-
jatí Dní Petržalky a rovnako 
ako minulý ročník aj tento 
MDD zakončila vystúpením 
skupina mladých tanečníkov 
TLOB.         (md)

… na Tyršovom nábreží

Do Afriky, Orientu, Číny, 
... vo farebnom svete
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Každé dieťa by malo mať svojho koníčka či zmysluplnú činnosť. Pestovanie vzťahu k umeniu 
je ešte dôležitejšie v dnešnej pretechnizovanej dobe. Pod vedením skúsených lektorov priná-
ša CC Centrum po celý rok rôzne tvorivé dielne a workshopy. Ich vyvrcholením bude výsta-
va, ktorá bude trvať od 26. júna do 3. júla.

CC Centrum nezaháľa ani počas prázdnin

Voľno? To si nemôžem dovoliť?!
Častá otázka počas letných dní. Bol si už na do-
volenke? Leto je spojené s tým, že sa plánujú 
voľné dni a ľudia odchádzajú do zahraničia, do 
hôr alebo na chatu. Naozaj však dokážu vypnúť 
svoje mobily a na týždeň či dva si nezapnúť svo-

ju pracovnú mailovú schránku?

V  súčasnosti, keď je veľký tlak 
na výkon a plnenie úloh, je 

naozaj náročné dokázať sa odre-
zať na nejaký čas od požiadaviek  
z práce alebo rodiny. Máme oba-
vu, že niečo nestihneme, alebo 
prídeme o zákazníka, alebo stra-
tíme s niekým vzťah, alebo sa 
stane niečo, čo bude mať potom 
katastrofálny dosah. Otázkou je, či 
to, čo sa reálne môže stať, je nao-
zaj také ohrozujúce, ako si myslí-

– vyriešené! Čo mi v hlave vytvára 
ďalšiu otázku. Nie je problémom 
vypnutia a venovania sa času iba 
sebe a svojmu súkromiu v tom, že 
máme obavu, že veci budú rieše-
né inak, ako si predstavujeme? Že 
zistíme, že aj iní vedia robiť tie naše 
úlohy? Alebo, že niektoré veci ani 
netreba toľko riešiť, a predsa sa 
podaria? 

Možno je letný čas a s ním 
spojené voľno, čas na prečistenie 

 Psychológia bližšie k vám

me. Či naša obava, že svet sa bez 
našej činnosti zosype, je naozaj 
taká skutočná. 

Ak ste si niekedy dovolili ísť 
do tohto rizika a naozaj sa vypli 
pre svet, určite ste zistili, že svet 
sa nezastavil a že dokonca ani 
problémy neprestali. Lenže stalo 
sa aj niečo ďalšie. Našu pracovnú 
rolu obsadili, čo znamená, že veci 
ktoré „horeli“ niekto zahasil. Spravil 
to síce po svojom, ale výsledok bol 

toho, koľko vecí robíme a ani ich 
robiť netreba, alebo koľko vecí by 
za nás mohol urobiť niekto iný a 
rovnako dobre. Samozrejme to ne-
znamená, že sme teraz menej po-
trební, alebo neschopní. Možno je 
to len príležitosť myslieť viac tímo-
vo a rozdeliť zodpovednosť medzi 
viacerých. Už len obyčajná doho-
da, že polievať kvety bude oddnes 
vaše dieťa, nám môže pomôcť 
mať 10 minúť zo dňa pre seba.  

A čo je na tom to najfascinujúcej-
šie, ak dohody rozdelenia zodpo-
vednosti budú dobre vytvorené, 
aj druhá strana bude spokojná, že 
má niečo nové na starosti a že my 
jej dávame tú dôveru, že to doká-
že. A dať najavo niekomu „verím ti!“, 
je ten najlepší spôsob ako pomôcť 
zlepšeniu vzťahov medzi nami.

Mgr. Lenka Zeleníková,
CPPPaP V

www.psychocentrum5.sk

V minulom roku pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových 
pracovníkov starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Vladimír Bajan prišiel  s iniciatívou založenia novej tradície 
oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky. 
Aj v tomto roku môžu neziskové združenia, organizácie, 
verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, kolek-
tívy, súbory, ale aj samotní Petržalčania do 30. septembra 
2015 predkladať návrhy na ocenenie pracovníkov z oblasti 
kultúry a osvety.
Návrh musí obsahovať:
•	 meno	a	priezvisko	navrhovateľa	a	jeho	kontaktné	údaje	

(telefonický, mailový),
•	 navrhovanú	osobu,	adresu,	kontakt	(telefonický,	mailový),
•	 krátku	charakteristiku	navrhovaného,	navrhovateľ	uvedie,	 

v čom vidí jeho osobitný prínos v oblasti kultúrneho 
života alebo šírenia osvety v mestskej časti Bratislava-
Petržalka.

Navrhovaná osoba musí spĺňať nasledovné kritériá:
•	 žije/žil,	 pôsobí/pôsobil	 v	mestskej	 časti	 Bratislava-Petr-

žalka,
•	 v	oblasti	kultúry	alebo	osvety	odpracoval	aspoň	5	rokov,
•	 prínos	k	rozvoju	kultúrneho	života	alebo	šírenia	osvety	v	

mestskej časti Bratislava-Petržalka je (alebo bol) preuká-
zateľný,

•	 udelenie	ocenenia	je	podmienené	súhlasom	navrhova-
ného,

•	 na	 ocenenie	môže	 byť	 navrhnutá	 aj	 osoba	 in	memo-
riam.

Návrhy pre tohtoročné ocenenie zasielajte v písom-
nej podobe poštou, osobne alebo elektronicky na 
adresu:
Kultúrne zariadenia Petržalky, sekretariát riaditeľa
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
elektronicky: katarina.rebrova@kzp.sk
Slávnostné udeľovanie ocenení Kultúrno-osvetový pra-
covník Petržalky 2015 sa bude konať 22. októbra 2015  
v CC Centre, Jiráskova 3.

Kreslo pre hosťa

„Rozhodli sme sa, že v den-
ných centrách vytvoríme pries-
tor na pravidelné stretnutia so 
zaujímavými ľuďmi. Tešíme sa 
na ich názory, pohľady na dia-
nie okolo nás a na šírenie pozi-
tívnych myšlienok a životných 
posolstiev, ktoré, verím, budú 
zaujímavou inšpiráciou pre nás 
všetkých,“ povedala Alena Pod-
majerská zo sociálneho oddele-
nia MÚ.

Prvý hosťom, ktorý sa posadil 
do kresla v DC na Vyšehradskej 

ulici, bol spevák Dušan Grúň. 
Ešte skôr, ako ho vyspovedala pe-
tržalská poslankyňa v úlohe mo-
derátorky Ľudmila Farkašovská, 
tak hosťa aj seniorov, ktorých sa 
tu zišiel „plný dom“, potešili svo-
jím vystúpením deti z MŠ Bradá-
čova a ZŠ Dudova.

No a potom sa už spomínalo 
a spievalo. Dušan Grúň sa uká-
zal ako pútavý a vtipný rozprá-
vač, rád sa podelil o svoje zá-
žitky najmä z koncertovania, 
čo-to prezradil aj na svojich 
kolegov. Najviac sa však v roz-
právaní skloňovala téma z jed-

nej najznámejších Grúňových 
piesní – Starý rodný dom, té-
ma domova. Seniori boli zve-
daví aj na rodný dom Dušana 
Grúňa, ktorý si rád na svo-
je rodisko a detstvo zaspomí-
nal. Otázky striedali pesničky. 
Zahanbiť sa nedali ani členo-
via Melódie, ktorí sú na Vyše-
hradskej doma, a ich umenie 
ocenil aj vzácny hosť. 

Seniori sa už tešia na ďalšie 
zaujímavé stretnutie v niekto-
rom z denných centier.

(sv)
foto: Milan Pomekáč 

Naša mestská časť sa opäť rozhodla spestriť se- 
niorom ich voľný čas zaujímavým podujatím.

Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov
Presne takto by sa dala opísať aktivita Kultúrnych zariadení Petržalky, 
ktoré výrazne prispievajú k rozvoju kultúry v našej mestskej časti. 

V   minulom roku kultúne 
podujatia zaujali takmer  

68-tisíc návštevníkov, pričom po- 
čet podujatí prekročil 1-tisíc. „Or-
ganizovanie kultúrnych podujatí 
je ponuka, ktorá v sebe musí skĺ-
biť kvalitu so záujmom návštev-
níkov. V minulom roku sa nám 
podarilo zorganizovať 1-tisíc 
podujatí, hoci sme pôvodne plá-
novali 800. Bol to úspech, ale 
nechceme sa orientovať len na 

počet, ale hlavne na kvalitu,“ kon-
štatuje riaditeľ Kultúrnych zriade-
ní Petržalky Peter Litomerický. 

Petržalské kultúrne zariadenia 
v minulom roku organizovali ok-
rem tradičných podujatí ako Dni 
Petržalky, Maškarný ples, Senior 
fest či Vianočné trhy aj sériu folk-
lórnych predstavení súborov z 
takmer každého kúta Slovenska. 
Pripravili 150 filmových poduja-
tí, XXII. ročník medzinárodného 

festivalu bluesovej hudby Livin’ 
blues. Svoje miesto v rámci po-
dujatí mali aj cestovateľské kluby. 
Kultúrne zariadenia Petržalky na 
blížiacu sa letnú sezónu pripravu-
jú viaceré atraktívne kultúrne po-
dujatia rôzneho zamerania naj- 
mä pre deti. Denné letné tábory 
či kurzy, ale aj obľúbené sobot-
né tvorivé dielne a nedeľné diva- 
dielka pri detskom ihrisku v areá- 
li hotela Bonbón.             (tod) 

„CC Centrum každý mesiac 
prináša petržalskej verejnos-
ti jednu, väčšinou i dve zaují-
mavé výstavy. Nie sme galéria. 
Ponúkame priestor na prezen-
táciu profesionálnym výtvarní-
kom i amatérskym umelcom, a 
preto sa u nás môže prezento-
vať umelecká škola i záujmové 
združenie.“ hovorí dramatur-
gička CC Centra Zuzana Guľo-
vá. V júni tu bude napr. vysta-
vovať študentka Súkromnej 
základnej umeleckej školy Art 
Pegas Silvia Ďurechová, ktorá 
predstaví svoj projekt týkajúci 
sa experimentálnej fotografie 
pod názvom Permanent Black 

tvorivý tábor sú v termíne (17. 
- 21. 8.) ešte voľné miesta. Ok-
rem aktivít v dielňach deti nav- 
štívia výstavy bratislavských 
múzeách a galériách. Svoje 
otázky a prihlášky môžu záu-
jemcovia adresovať na zuzana.
gulova@kzp.sk (0917 711 090) 

a angelika.paulikova@kzp.sk 
(0903 398 545)

Daniel Hevier ml.
foto: archív PN

- Dance of Life. 
Pre tých najmenších sú v po-

nuke kurzy, na ktorých si mô-
žu osvojiť jednoduché výtvarné 
techniky. Na margo toho Zuza-
na Guľová hovorí: „Sme zariade-
ním rodinného typu, kde vládne 
príjemná a neformálna atmo-
sféra. Náš mini výtvarný ateliér 
pre najmenšie deti je nielen her-
ňou, ale aj miestom na stretnu-
tie mamičiek na materskej či ro-
dičovskej dovolenke. Aktivity pre 
najmenších sú prispôsobené ich 
veku a schopnostiam. Lektorka 
strieda výtvarnú aktivitu s prv-
kami hry, preto je prítomnosť ro-
diča detí do 3 rokov nutná.“ 

Dlhoročnú tradíciu má  
v CC Centre koncertný cyk-
lus Momentum Musicum, 
na ktorom sa prezentujú žia- 

ci hudobného odboru. Chod 
CC Centra sa nezastaví ani v 
letnom období, keď tu fungu-
jú denné tábory. Na výtvarno-
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emali opakovať. 
 Prednosti: 1. Ucelená urbanistická koncepcia, ktorej logi-

História 
nás spája
Základná umelecká ško-
la Jána Albrechta na To-
poľčianskej ulici sa zapo-
jila do ďalšieho rakúsko-
slovenského projektu. 

Uskutočnila podujatie 
s Musikschule Frauen-

kirchen v priestoroch Ra-
kúskeho kultúrneho fóra 
v Bratislave. Spoločný kon-
cert popri vynikajúcich do-
mácich mladých interpre-
toch - spevákoch Davidovi 
Šavlíkovi, Júlii Pechovej a 
klaviristoch Dávida Fančo-
viča a Emy Somolányiovej 
spestrili rakúski hostia dy-
chovými ansamblami – 
hrou na klarinety, � autové 
trio, kvarteto, dychový sú-
bor tutti trúbky, pozauny, 
lesný roh, tuba. Program 
doplnil spevácky zbor Slá-
viček Pesničkami z košíčka 
od slovenského autora Sta-
nislava Hochela. Výmenné 
stretnutie oboch škôl sa 
uskutoční 15. júna 2015 vo 
Frauenkirchen účinkova-
ním na družobnom kon-
certe v Rakúsku.

(bd)

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

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

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

Plastové okná 
a zasklenie loggií

Interiérové dvere
a zárubne

    Pro� s, s. r. o., vzorkovňa Tomášikova 10/E

www.pro� s-okna.sk 
tel.: 0903 456 608

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

LETNÉ

T

C

THE PASTELS

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

 Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.
 Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
    ZADARMO (pri kúpe okuliarov).  Tel.: 0911/237 232

 Zľavy od 10 – 60 %.
AKCIA   na multifokálne 
okuliarové šošovky:
- 20 %, - 50 %, a  jeden pár zadarmo 
(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk
e-mail: prominent@chello.sk

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA
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stanovený fond pracovného 
času, do ktorého sa musíme 
zmestiť a zároveň dodržať 
všetky ustanovenia Zákonní-
ka práce. Ľudia nie sú stroje 
a po náročnej službe potrebu-
jú aj čerpať zákonom stanove-
né voľno, občas ochorejú a už 
sa menia podmienky možného 
zabezpečenia všetkých úloh. 

Pri nástupe do funkcie ste 
v rozhovore pre naše noviny 
povedali, citujem: Žiaľ, re-
álny stav policajtov je naozaj 
nepostačujúci na takú veľkú 
mestskú časť, akou je Petr-
žalka. Štandardný pomer na 
dosiahnutie bezpečnosti ob-
čanov je vnímaný v pomere 
jeden policajt na tisíc obča-
nov. Vtedy sa dá optimálne 
riešiť bezpečnostná situácia 
v danej oblasti. Myslím si, 
že s vašimi slovami môžu 
občania iba vrelo súhla-
siť. Čo však môžu očakávať 
a aké opatrenia prijímate, aj 
v spolupráci s príslušnými or-
gánmi, aby ste zabezpečova-
li, v tejto dlhé roky trvajúcej 
situácii, čo najpriaznivejší 
výkon v prospech obyvateľov 
Petržalky? 

 Myslím, že to je skôr otáz-
ka pre nadriadený orgán, ve-
liteľstvo Mestskej polície hl. 
mesta SR Bratislavy. Je pravda, 
že otázka ľudských zdrojov je 
dlhoročný problém, zvýšenie 
počtu policajtov je ťažko do-
siahnuteľný. Vládne celkový 
nezáujem spoločnosti pra-

covať v policajných zložkách 
z rôznych dôvodov, mestskú 
políciu nevynímajúc. Ak aj sú 
záujemcovia, tak sa prihliada 
aj na kvalitu uchádzačov a nie 
vždy sme s ňou spokojní. 
Ako vnímajú Petržalčania 
prácu svojich jedenástich 
okrskárov, ktorí pôsobia na 
deviatich miestach služobné-
ho obvodu? Naplnili sa vaše 
predstavy kvalitného poli-
cajta - okrskára?

 Na každú činnosť vo verej-
nom sektore sa nájdu pozitív-
ne i negatívne reakcie. Veľa 
záleží na tom, čo konkrétne 
občan rieši a aké emócie ho 
ovládajú. Vo všeobecnosti 
sa dá povedať, že občan sa 
v prípade potreby dokáže 
spojiť s okrskárom cez telefón 
alebo e-mail. Kontaktné údaje 
sú pravidelne aktualizované 
na webovej stránke mestskej 
polície. V prípade akútneho 
problému má možnosť vo-
lať na bezplatnú linku 159. 
Miestna znalosť okrskárov je 
na dobrej úrovni, o problema-
tike majú prehľad. Petržalka je 
v prevažnej väčšine zastavaná 
bytovými domami, na relatív-
ne malom priestore je vysoká 
koncentrácia obyvateľstva 
a vysoký stupeň anonymity. 
Okrskári sa teda viac sústre-
ďujú na získavanie informácie 
napríklad od tzv. domových 
dôverníkov alebo zástupcov 
vlastníkov bytov.

Jaroslav Gründler
foto: (jgr)

S P O L O Č N O S Ť

Každý šéf si želá, aby policajná stanica, ktorú riadi, fungovala podľa 
jeho predstáv a spĺňala svoju funkciu - v čo najväčšej miere uspokojiť 
očakávania občanov v mestskej časti. Výnimkou nie je ani Ladislav 
Futura, veliteľ Okrskovej stanice MsP BA Petržalka, s ktorým sme 
sa rozprávali nielen o tom, čo služobný rok dal a v čom bol skúpy, ale 
aj o realitách každodenného pracovného dňa.

Nedá mi nespýtať sa, v čom 
vidíte spomínaný pokles po-
čtu zistených priestupkov. 
Je to náznak zvyšujúceho sa 
právneho a občianskeho po-
vedomia Petržalčanov, vi-
diteľné skvalitnenie práce 
príslušníkov mestskej polície v 
oblasti prevencie alebo, nebo-
daj, odraz zanedbávania ich 
služobných povinností? 

 Myslím, že práve toto je 
nevýhoda štatistických uka-
zovateľov vo forme čísiel a ich 
porovnávanie s iným obdobím. 
Práca mestskej ani štátnej polí-
cie sa nedá jednoznačne hod-
notiť len na základe takýchto 
ukazovateľov. Nedá sa prognó-
zovať, koľko občanov spácha 
priestupok v nasledujúcom ob-
dobí, takže nedokážeme pove-
dať, či budeme o rok pri pred-
kladaní informácie narábať 
s lepšími číslami. Áno, mohol 
by som povedať, že pokles 
riešených priestupkov je vý-
sledkom dobrej preventívnej 
činnosti mojich podriadených, 
ako aj zvýšenia právneho pove-
domia občanov. Že by mohlo 
ísť o zanedbávanie povinností 
zo strany policajtov, tým by sa 
asi žiadny šéf „nepochválil“... 

... tak to skúste bez úvodzo-
viek. 

 Niektoré problémy sme rie-
šili tzv. humánnym spôsobom. 
Takúto prevenciu ľudia privíta-
li, ušetrili na pokute a my sme 
zároveň nebadane zvyšovali ich 
právne povedomie. Hovorím o 
nesprávnom parkovaní a po-
dobne. Uvedené porušenia 
zákona sme riešili výzvou, aby 
sa občania zdržali protipráv-
neho konania. Až v prípade 
nerešpektovania nasledova-
la pokuta. Aj takéto konanie 
ovplyvňuje celkový stav rieše-
nia priestupkov, nakoľko pre-
vencia sa v štatistike neodzr-

kadľuje. Na druhej strane viem 
o nedostatkoch podriadených 
policajtov, takže nebudem 
tvrdiť, že pokles spáchaných 
priestupkov je len vďaka dobrej 
prevencii. Je to práca s ľuďmi 
a stále je čo zlepšovať. Pravda 
o poklese zistených priestup-
kov bude niekde uprostred.

V správe ste spomenuli, že 
úlohy, kladené na policajtov, 
boli plnené v rámci perso-
nálnych možností s cieľom 
čo najlepšie ich zvládnuť, ale 
vzhľadom na zabezpečovanie 
mnohých akcií nebolo možné 
dosiahnuť vo všetkých zame-
raniach práce želaný stav, 
a tým aj spokojnosť. Mohli by 
ste povedané ozrejmiť? 

 Môžem pracovať len s poč-
tom ľudí, ktorých mám k dis-
pozícii, a musím prihliadať na 
viac faktorov, ktoré ovplyv-
ňujú chod okrskovej stanice. 
Mestská polícia plní úlohy 
v zmysle zákona o obecnej 
polícii, ako aj úlohy, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne zá-
väzných nariadení, uznesení 
mestského (miestneho) za-
stupiteľstva a rozhodnutí sta-
rostu a primátora. Prvoradá je 
ochrana verejného poriadku 
vo zverenej časti mesta, ktorá 
spadá pod územnú pôsobnosť 
okrskovej stanice, v našom 
prípade Petržalka, Jarovce, 
Rusovce a Čunovo. Ak je po-
trebné zabezpečiť ochranu 
verejného poriadku pri zhro-
maždení občanov, športových 
a iných podujatiach, chodia 
policajti na výpomoc aj do 
ďalších okrskových staníc. 
Niektoré podujatia by sa dali 
zabezpečiť vlastnými silami, 
ale potom nie je možné zaria-
diť výkon práce v iných dňoch, 
lebo je tu ďalší faktor, ktorý to 
ovplyvňuje, a tým je Zákon-
ník práce. Na každý mesiac je 

Z informačnej správy, ktorú 
ste predložili miestnemu za-
stupiteľstvu vyplýva, že v ro-
ku 2014 petržalskí mestskí
policajti zaznamenali 14 062
udalostí, čo predstavuje zní-
ženie o 1 078 prípadov oproti 
rovnakému obdobiu 2013. 
Riešili ste 11 522 priestup-
kov, čo je oproti predchád-
zajúcemu roku o 921 menej. 
Aké priestupky ste riešili naj-
častejšie? 

 Štatisticky sú najčastejšie 
riešené priestupky na úseku 
bezpečnosti a plynulosti do-
pravy. Tieto priestupky tvoria 
56,8 % z celkového počtu rie-
šených priestupkov. Priestup-
ky proti verejnému poriadku 
tvorili 43,2 %. Z tohto rozde-
lenia môže mať občan pocit, 
že sa policajti venujú viac do-
prave ako verejnému poriadku 
a riešeniu porušení, hlavne 
VZN MČ Petržalka alebo 
hlavného mesta Bratislavy. 
Keď porovnáme tieto údaje 
s rokom 2013, tak zistíme, 
že na úseku dopravy nastal 
percentuálny pokles. Podiel 
dopravných priestupkov v ro-
ku 2013 bol vo výške 63,5 %, 
ale nastal nárast riešených 
priestupkov proti verejnému 
poriadku oproti roku 2013 
z 36,5 % na už spomínaných 
43,2 %. Najviac priestupkov 
v doprave sme riešili na zákla-
de neuposlúchnutia pokynu 
vyplývajúceho zo všeobecnej 
úpravy cestnej premávky. Ide 
najmä o zastavenie a státie na 
miestach, kde to zákon zaka-
zuje, ako sú priechody pre 
chodcov, vyhradené parko-
vanie, zeleň, ostrovčeky a po-
dobne. Na úseku priestupkov 
proti verejnému poriadku to 
boli priestupky najmä na úse-
ku znečisťovania verejného 
priestranstva, ochrany zelene 
a iné.

Málo ľudí, veľa zodpovednosti
Hovoríme s Ladislavom Faturom, veliteľom Mestskej polície v Petržalke
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Oaza

• pozemok

• podlahove kurenie v celom dome 

 s ovladanim v každej miestnosti 

• komín a priprava na krb 

• wc samostatné s umývadlom

• práčovna 

• terasa 

• plastove okna 

• elktrický ohrev vody 

• sťahovaci rebrik na poval 

• prístrešok na auto

Cena štandartu 6.000 €:
• laminátová podlaha v celom dome

• dlažba v predsieni

• interiérové dvere so zárubňou

• kúpeľňa-obklady, dlažba, plastová

 vaňa, umývadlo

• wc-geberit, obklady, dlažba, umývadlo

• zámkova dlažba pred vchodom domu

 a na parkovanie

Koralky Hamuliakovo III. etapa v predaji.

• v resorte sa nachádza zimný štadion Hamíkovo ( www.hamikovo.sk )

• v dostupnosti Dunajskej hrádze, nového pontonu pre riečnu dopravu na Dunaji

• v blizkosti areálu ELEMENTS resort ( www.elementsresort.sk )

• priamo v dostupnosti R7

www.koralkyhamuliakovo.sk
koralkyhamuliakovo@gmail.com    |   +421 905 636 223

3 IZB. DOM SPOZEMKOM

99 000€
4 IZB. DOM S POZEMKOM

109 000€

 

Predškoláci už majú vodičáky   
„Úúúúúúú,“ ozvalo sa v jeden 
štvrtok krátko po 9. h v areáli 
Materskej školy na Bradáčovej. 
Napriek tomu, že siréna vozi-
dla Záchrannej služby preťala 
ináč v podstate tichý priestor 
s množstvom stromov, pre-
liezačiek a hracích prvkov, 
nikomu sa nič nestalo. A ni-
kto ani nič nevyparatil, hoci 
policajné auto parkujúce za 
plotom mohlo v okoloidúcich 
vyvolať opačný dojem. Celý 
ten rozruch súvisel s „vodi- 
čákmi“, ktoré v to predpolud-
nie dostalo takmer 40 najstar-
ších škôlkarov.

„Naša škola sa v rámci svoj-
ho vzdelávacieho programu 
nadštandardne venuje do-
pravnej výchove. Celý rok učí-
me deti bezpečne prechádzať 
cez cesty, dopravné značky, rie-
šime s nimi križovatky. Vedia, 
že keď idú na bicykli, musia 
mať prilbu, poznajú význam 
reflexných prvkov a veľa iného. 
Dnes ich z toho vyskúša kpt. 
Henrieta Čechovičová, členka 
skupiny prevencie Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 

Bratislava V. Domov si zaslú-
žene odnesú Detský vodičák,“ 
priblížila jedinečný petržalský 
projekt riaditeľka MŠ Kveto-
slava Kmotorková. Počas na-
bitého programu si škôlkari 
pozreli vnútrajšok policajného 
auta, kde ich zaujala najmä vy-
sielačka. Rovnako ich upútalo 
vozidlo záchranárov. „Tento 
velikánsky batoh so sebou be-
rieme, keď ideme napr. k nie-
komu do bytu. Preto v ňom 
musí byť všetko, čo je v sanit-
ke,“ vysvetľuje zdravotnícky zá-
chranár Peter Zaťko. Súčasne 
spomenie, ktorý predmet na 
čo použije, ak si to stav pacien-
ta vyžaduje.

„S touto škôlkou sa kama-
rátime už roky, preto nás teší, 
že nás na túto akciu pozvali,“ 
prezradila Katka Kostková z 
Denného seniorského centra 
na Haanovej ul. Desiatka čle-
nov tohto zariadenia sa medzi 
šesťročnými cítila ako ryba vo 
vode. „Naša spolupráca vôbec 
nie je  formálna. Od vystúpe-
ní detí pri príležitosti rôznych 
sviatkov či výročí sme sa už po-

sunuli k osobným kontaktom a 
vzťahom. Boli to práve seniori, 
čo našim zverencom vysvetlili, 
na čo slúžia korytá, učili ich 
robiť figúrky z gaštanov, roz-
právali im o svojich Viano- 
ciach, keď našli pod stromče-
kom koníka vystružlikaného  
z dreva. Spoločné aktivity sú 
pre malých zábavou, ale na-
jmä poučením,“ hodnotí Kve-
toslava Kmotorková. S úsme-
vom spomenie, že „vodičáky“ 
pripravili aj pre hostí – senio- 
rov. Kým ich však dostali, 
museli hoci len pár sekúnd 
balansovať na špeciálnom ná-
radí, poskákať si na fitlopte, 
absolvovať slalom s vajcom na 
lyžici a iné „skúšky šikovnosti“.  
O smiech a dobrú náladu ne-
bola núdza!                                 (ak)

foto: Jana Turečková

Budúci olympionici
V rámci aktivít Týždňa det-
skej radosti a osláv Olym-
pijského dňa, ktorý sa celo-
svetovo slávi 23. júna, sme 
uskutočnili detskú športovú 
olympiádu s názvom „Špor- 
tujeme pre zdravie“ v areá- 
li našej Materskej školy na 
Strečnianskej ulici. V siedmich disciplínach, ktoré kopírovali tie 
olympijské, si zmeralo svoje sily 125 detí. 
Slávnostný ráz celej akcie podporila účasť skutočných olympio- 
nikov. Pozvanie prijala Mária Mračnová, podpredsedníčka Slo-
venského olympijského výboru, bývalá československá olym- 
pionička v skoku do výšky a Samuel Piasecký, športový gymnas-
ta, účastník letnej olympiády v Londýne v r. 2012. Nechýbal ani 
maskot našej detskej športovej olympiády, veľký psík TRIPSY od 
spoločnosti TRIPSY, s. r. o., ktorého doviezlo veľké autíčko – pes.

Zoradení škôlkari pod vedením svojich učiteliek tak, akoby 
boli na ozajstnej olympiáde, prežili malé petržalské „Rio“ (budú-
ca olympiáda v Riu de Janeiro 2016). Na terase ich čakali okrem 
olympijskej vlajky, olympijskej hymny, stojanu na olympijský 
oheň, panely s olympijským znakom a historickými fotogra-
fiami, ale aj vystavené víťazné poháre Samuela Piaseckého. To 
všetko bolo pre deti motiváciou k športovým aktivitám, ktoré 
odštartovali mažoretky s choreografiou učiteľky Oľgy Filákovej.

Po zdolaní všetkých disciplín deti čakalo vyhodnotenie a 
ocenenie skutočnými medailami a diplomami od SOV, ktoré 
si prebrali od skutočných olympionikov. Prekvapením bola pre 
deti olympijská torta – sladká bodka za úspešným dňom, ktorú 
pripravila mamička, pani Pobočíková.      MŠ Strečnianska
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

VÝBER PROGRAMU
JÚN 2015

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

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

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

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

Partneri

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

kompletný program

a prihlášky 

do táborov/ kurzov: 

WWW.KZP.SK

PRIPRAVUJEME:

music club

DOM KULTÚRY LÚKY

12.6. | 19:30 
BAITS (garage rock) (AUT)

THE RAW BISHOPS (soul-rock-RnB)
26.6. | 19:30 

RADIORIP (acoustic pop)
JANAIS (indie)

Realizovaná s podporou projektu KEGA 042STU-4/2015 – Dizajn vnútorného prostredia – 
inovácia výukového modelu s orientáciou na prax“  

10.6. - 31.8.2015 | 16.OO h | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

16. a 17.6.2015 | 19:00 | DK Zrkadlový háj

                                                              

26.6. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

det
ský folklórný súbor

    

     
                                     a udová hudba
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Nespoľahlivý alkoholik, 
problémový človek, osa-

melý vlk – taký je detektív Har-
ry Hole, jeho mister Hyde. Ale 
práve on je tým dôvodom, pre-
čo sú Nesbøve knihy prekla-
dané do 40 jazykov v 140 kra-
jinách sveta. Na Slovensku už 
bolo predaných 200-tisíc jeho 
kníh a záujem neutícha. Pre-
to sa vydavateľstvo Ikar snaži-
lo pozvať Jo Nesba na návštevu 
Slovenska. Lístky na autogra-
miádu a besedu v dvoch brati-
slavských kníhkupectvách boli 
vypredané za menej ako min-
útu a pol.

Dalo by sa povedať, že Jo 
Nesbøvi sa v živote darí vo 
všetkom, na čo siahne, bol ná-
dejným športovcom, je vyni-

kajúcim hudobníkom a úspeš-
ným spisovateľom. Za svoje 
detektívky, a to už od prvoti-
ny (Netopierí muž), zbiera li-
terárne ocenenia doma i v za-
hraničí. Pochádza z rodiny 
rozprávačov príbehov. Mnohé 
ho inšpirovali. Napríklad, v ro-
máne Zrada vychádzal zo spo-
mienok svojho otca, ktorý sa 
zúčastnil na obliehaní Berlína 
počas 2. svetovej vojny. A prá-
ve kvôli autentickosti a spoje-
niu s jeho rodinou patrí táto 
kniha medzi jeho najobľúbe-
nejšie. Pri písaní využíva svoj 
detský strach z tmy a výšok. 
To prvé prekonal vekom, to 
druhé prekonáva, podľa vlast-
ných slov, novoobjavenou váš-
ňou pre skalolezectvo. Aj preto 

K U LT ú r a

Nórsky Dr. Jekyll a Mr. Hyde 

Vychádza kniha Legenda V-klub   

sadá do lietadla s jasným za-
daním: prípad vyriešiť, no 
veľmi sa nemiešať do tejto 
ošemetnej záležitosti. Harry 
sa však nedá zmanipulovať 
a hneď sa so svojou thajskou 
kolegyňou púšťa do vyšetro-
vania. Čoskoro sa ukáže, že 
nejde len o náhodnú vraž-
du. Za stenami sa totiž nie-
čo hmýri a šramotí. Niečo, čo 
neznáša denné svetlo. 

Na Slovensku má Nesbø 
svojho „dvorného“ preklada-
teľa Jána Zelizňáka, ktorý bol 
jeho sprievodcom a tlmoční-
kom počas májovej návšte-
vy na Slovensku. Prvotné 
nezmieriteľné rozpory, keď 
Nesbø zistil, že kým on fandí 
FC Barcelona, Zelizňák, nao-
pak, podporuje Bayern Mní-
chov, sa našťastie podarilo vy-
riešiť a spisovateľ sa veľkoryso 
rozhodol, že napriek tomu 
prekladateľa nevymení :-)). 

Michaela Dobríková
foto: Peter Procházka

bolo jeho želaním mať počas 
trojdňovej návštevy Slovenska 
v programe aj lezenie. Keď-
že v Ikare dúfajú, že najmen-
šie veľhory si získajú srdce 
tohto Nóra tak, že sa do nich 
opäť vráti, odviezli ho do Ta-
tier, kde ho na dva dni zverili 
do rúk skúseným slovenským 
horolezcom. 

Hoci sa väčšina jeho romá-
nov odohráva v nórskom Os-
le, jeho hrdina rieši zločiny aj 
v Austrálii, Ázii aj Afrike. Ro-
mán Šváby, ktorý sa momen-
tálne predáva na Slovensku, 

sa odohráva v thajskom Bang-
koku. Predtým, ako ho Nesbø 
napísal, strávil tam dva týžd-
ne a už po prvých dňoch mal 
pocit, že sa v tom obrovskom, 
hmýriacom sa dusnom meste 
zadusí. Po dvoch týždňoch sa 
mu mesto dostalo pod kožu  
a domov sa mu nechcelo vrá-
tiť. A vznikla kniha, v ktorej 
Harry Hole rieši vraždu nór-
skeho veľvyslanca v thajskom 
bordeli. 

Nekompromisný, bez reš- 
pektu k autoritám, nekorum-
povateľný, dokonalý lovec 
zločincov. Zároveň nešťastný 
človek, ktorý si dobrými skut-
kami dláždi cestu do osobné-
ho pekla. Ženy ho milujú, nad- 
riadení neznášajú. Inak to nie 
je ani v románe Šváby, keď-
že veľvyslanec udržiaval blíz-
ky kontakt s nórskym pre-
miérom, na ministerstve 
zahraničia sa šíri panika. Ako 
čo najskôr zabrániť politické-
mu škandálu? Harry Hole na-

Charizmatický, talentovaný, úspešný – 
taký je nórsky spisovateľ Jo NesbØ. 

V úvodnom slove spisovateľ 
Ľuboš Jurík, prvý krstný 

otec, povedal: „Fotograf Peter 
Procházka pravidelne cho-
dieval do véčka a nikto nemá 
väčší archív fotografií ako on. 
Jeho fotky sú o našej dobe, o 
našom živote. No a V-klub bol 
v minulom režime pre nás os-
trov slobody, a to bol to silný 
fenomén.“

Druhým „krstným“ bol Mi-
lan Královič, skutočný vyso-
koškolák, ktorý sa nikdy do 
V-klubu nedostal, vždy zostal 
len pred vchodom. Odporučil, 
aby kniha bola pokrstená foto-
bleskom.

Kniha ponúka celkom 114 
čiernobielych fotografií zo 
známeho V-klubu na Námestí 
SNP. Na každej je aspoň jed-
na osobnosť slovenskej a čes-
kej umeleckej scény. Zoznam 
mien je naozaj zaujímavý - 
Ondrej Nepela, Milka Furino-
vá, Ján Husák, Milo Pavelka, 
Ali Koša, Radim Hladík, Peter 
Zajac, Karel Gott, Olga Scho-
berová, Juraj Jakubisko, Eva 
Kostolányiová, Peter Lipa, Sla-

vo Záhradník, Pavol Hammel, 
Jožo Ráž, Ján Baláž, Boris Filan, 
Karel Černoch, Július Satinský, 
Milan Lasica, Stano Dančiak, 
Dodo Šošoka, Dušan Hájek, 
Marta a Tena Elefteriadu, Vik-
tor Sodoma, Petra Janů, Vác-
lav Neckář, Marcela Polnišová, 
Olga Blechová, Pavel Černoc-
ký, Petr Sís, Laco Bielik, Dežo 
Ursiny, Karol Duchoň, Marián 
Varga, Fedor Frešo, Dušan Pa-
šek, Vlado Hronec, Jana Ko-
cianová, Braňo Hronec, Vlado 
Kolenič, Meky Žbirka a Jožo 
Šebo s Marikou Gombitovou, 
slávna semaforská trojica Ši-
mek-Sobota-Nárožný, DJ Palo 

Záhora, László Benko a János 
Kóbor z Omegy či Alan Whi-
tehead zo skupiny Marmala-
de. Tiež aj mladučká Darinka 
Benešová, potom Porubjaková 
a dnes Abrahámová.

„Mojou najobľúbenejšou fo-
tografiou je fotka Jam session 
skupín Buttons - Blue Effect z 
roku 1969, nedávno nájdeného 
negatívu v zabudnutej škatuli 
u rodičov,“ vyznal sa fotograf.
Myslím že toto dielo je dôstoj-
ným pokračovaním knihy Pe-
ter Procházka V-klub, ktorá 
vyšla v roku 2008.

(red)
foto: Rastislav Procházka

Fotograf Peter Procházka pripravil spolu s Jurajom Šebom a vydava-
teľstvom PT Marenčin k 50. výročiu vysokoškolského klubu knihu 
Legenda V-klub. Pokrstili ju 17. mája v kaviarni Giraffe na Korze.

Peter Procházka, Milan Královič, Juraj Šebo a Ľuboš Jurík

Joja chodí na „základku“ a 
ľahko ju spoznáte vďaka jej 
výške a ryšavým vlasom. Má 
dve super kamošky Soňu a 
Moniku. Delia sa o tajom-
stvá, spolu snívajú a veria, že 
sa budú priateliť navždy. Veci 
sa však začnú komplikovať, 
keď Joju prijmú do školského basketbalového tímu... Zaujíma 
vás, čo bude ďalej? To sa dozviete, len ak svojej ratolesti kúpite 
knihu Leny Riečanskej. 

Po piatich knihách pre dospelých sa autorka rozhodla skúsiť 
osloviť mládež: „Dlhšie som sa pohrávala s myšlienkou napísať 
knižku pre deti. A prečo knižka pre dievčatá? Len som sa vlast-
ne vrátila do dievčenských čias. Kniha Ach, tá Joja! - Navždy 
kamošky je vlastne predvojom románov pre ženy. Jej záme-
rom je priviesť mladé čitateľky k väčšiemu záujmu o čítanie a 
naučiť sa empaticky vnímať osud. K hlavnej postave ma inšpi-
roval obrázok, ktorý som dostala od ilustrátorky Lucie Zajac 
Vallovej ako darček. Kniha je o priateľstve, rodine, sesterskej 
rivalite, športe a možno začínajúcej prvej láske. Myslím si, že 
dievčatá vo veku od 9 - 13 rokov si knihu správne vychutnajú.“

To, že knižku krstili v ZŠ Budatínska, nie je náhoda - hlavná 
hrdinka hrá basketbal a aj v tejto škole funguje basketbalový 
tím, ktorý je zapojený do projektu Zober loptu, nie drogy. Baby 
trénujú pod dohľadom tréneriek Beaty Renertovej a Sone Ran-
číkovej, ktorá je mamou dvoch vynikajúcich slovenských bas-
ketbalistov Rada a Martina. Na krste v telocvični ZŠ Budatínska 
si okrem ukážky basketbalového tréningu mohli žiaci pozrieť 
predstavenie školskej tanečnej skupiny, ale aj švihadlové maj-
strovstvo Gessay jumpers, či vystúpenie dievčat z FS Lúčka. Ve-
ríme, že spojenie literatúry a športu bolo pre školákov ukážkou 
podnetného trávenia voľného času a inšpiráciou aj na blížiace 
sa prázdniny.                                     Michaela Dobríková 

foto: archív L. Riečanská

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

Výživné absolventovi aj cez prázdniny?  
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Moja dcéra tento školský rok končí vysokoškolské štúdium 
na magistru. Má 24 rokov, ešte nevie, kde bude pracovať, 
ale vie, že počas prázdnin pôjde s partiou na bicykloch po 
rôznych európskych pamätihodnostiach. Platím jej mesač-
né alimenty vo výške 109 eur, tak ako mi určil súd. Teraz 
by som chcel mesiacom jún s platením prestať, pretože 
počas mesiacov júl a august už do žiadnej školy nepôjde, 
a po prázdninách je ako dospelá aj tak povinná na seba si 
zarobiť. Myslíte si, že je to tak v poriadku, alebo sa mýlim? 
Ďakujem 

E. Dz. (gmail.com). 

počet hlasovacích dní malo by byť 
pravidlom, že z dôvodov eliminá-
cie nežiaducich javov je najvhod-
nejší jednodňový termín. Písomné 
hlasovanie môže vyhlásiť správca 
alebo štvrtina vlastníkov, ak na ich 
žiadosť nevyhlásil písomné hlaso-
vanie správca do 15 dní od doru-
čenia žiadosti, resp. môžu odsú-
hlasiť vlastníci na schôdzi. Vlastníci 
musia byť o otázkach, o ktorých sa 
bude hlasovať, ako aj o termíne 
a mieste hlasovania, informovaní 
minimálne sedem dní vopred a 
to spôsobom v dome obvyklým. 
Na hlasovacej listine alebo na via-
cerých listinách, ktoré obsahujú 
plné znenie schvaľovaného návr-
hu, musí byť uvedený deň kona-
nia hlasovania, meno a priezvisko 
vlastníka, otázka alebo otázky, 
označené poradovými číslami. 
Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú 
vlastníci vlastnoručným podpi-
som s uvedením dátumu podpisu 
na hlasovacej listine. Zmluva o 
výkone správy môže určiť, kedy je 
potrebné úradné overenie podpi-
sov pri hlasovaní. Ak vlastník ne-
vyznačí svoj názor na hlasovacej 
listine, je hlas neplatný. Nestačí, ak 
zástupca vlastníkov „obehne“ su-
sedov a nechá si podpísať prísluš-
nú kolónku. Vyžiadajte si príslušné 
doklady, na základe ktorých môže-
te posúdiť podozrenia o porušení 
určujúcich ustanovení zákona a v 
prípade opodstatnenosti úpravu 
preddavku odhlasujte na schôdzi 
alebo následným písomným hla-
sovaním.

Zálohový predpis a správca  
V našom dome vlastníci prispievali podľa platného uznesenia do fondu prevádzky, 
údržby a opráv (ďalej len „FPÚO“) mesačne jedno euro za štvorcový meter. Z písom-
ného hlasovania v dňoch 5. až 7. 11. 2014 k tvorbe FPÚO bolo schválené uznesenie: 
Otázka č. 3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jasovská 41, Bra-
tislava súhlasia so znížením tvorby FPÚO na sumu 0,7 €/m2/mesiac upravenej úžitkovej 
plochy bytu od 1. 1. 2015. Tvorba FPÚO bude znížená len v prípade, ak vlastníkom BaNP 
a zároveň členom BD Petržalka bude poskytnutá finančná výpomoc z Fondu vzájomnej 
pomoci BD Petržalka. Poskytnutie finančnej výpomoci na odstránenie systémovej po-
ruchy obvodového plášťa zateplením bytovému domu bolo schválené 20. 11. 2014. 
V zálohovom predpise platnom od 1. 1. 2015, ktorý mi bol doručený dňa 4. 12. 2014, 
správca predpísal okrem preddavku do FPÚO aj finančnú výpomoc do FPÚO spolu 
vo výške cca jedného eura za štvorcový meter, čo je podľa môjho názoru v rozpore s 
prijatým uznesením. O finančnej výpomoci do FPÚO vlastníci nehlasovali. Na podanú 
reklamáciu zálohového predpisu mi správca odpovedal, že platí schválené uznesenie 
a finančná výpomoc je rozpočítaná len členom družstva, nečlenovia majú finančnú 
výpomoc zahrnutú v samostatnej položke „zateplenie“, ktorá vstupuje do výšky fondu 
opráv. Keďže obe tieto položky súvisia s FPÚO, podľa môjho názoru sa malo vopred hla-
sovať a podľa výsledku mal správca pripraviť predpis. Konal správca v súlade s platnými 
predpismi? Ako je možné sa účinne brániť v prípade protiprávneho konania správcu?

Miloš Velebný, Petržalka

Text uznesenia z písomného hla-
sovania k tvorbe fondu prevádzky, 
údržby a opráv, ktorý ste mi zaslali, 
je na zamyslenie, nakoľko spája 
rozhodovanie o znížení pred-
davku v dňoch 5. až 7. 11. 2014,  
s podmienkou finančnej výpomo-
ci z Fondu vzájomnej pomoci BD 
Petržalka, ktorá bude schválená až 
20. 11. 2014. Za pozornosť stojí aj 
informácia, že o prijatí finančnej 
pomoci vlastníci nehlasovali. Bez 
oboznámenia sa s relevantnými 
dokladmi však nie je možné práv-
ne posúdiť, či správca postupoval 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v platnom znení (ďalej 
len „zákon“), alebo konal v rozpore 
so zákonom a so záujmami vlast-
níkov.   

Výšku preddavku si určujú vlast-
níci bytov a nebytových priestorov 
(ďalej len „vlastník/ci“) spravidla 
raz za rok vždy vopred, a to s pri-
hliadnutím na pokrytie pravdepo-
dobných nákladov na prevádzku, 
údržbu a opravy spoločných častí 
domu, spoločných zariadení, spo-
ločných nebytových priestorov, 
príslušenstva a priľahlého pozem-
ku, ako aj výdavkov na obnovu, 
modernizáciu a rekonštrukciu 
domu. V zmysle § 2 ods. 11 zákona 

sa rekonštrukciou rozumejú zása-
hy do spoločných častí domu, spo-
ločných zariadení domu a príslu-
šenstva, ktoré znamenajú zmenu 
v ich kvalite alebo v technických 
parametroch. Správca o výške 
preddavku do FPÚO nerozhoduje 
na základe vlastného podnetu a 
vlastných argumentov, napríklad 
všeobecným rastom cien tovarov 
a služieb, ale ani vytvorením inej 
samostatnej položky v zálohovom 
predpise týkajúcej sa FPÚO. Zo zá-
kona je povinný rešpektovať prá-
voplatné rozhodnutia vlastníkov aj 
v prípade tvorby FPÚO. 

I keď zákon explicitne neurčuje 

Akademický rok v zmysle zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško-
lách v platnom znení sa začína  
1. septembra a končí sa 31. augus-
ta nasledujúceho roka (obdobne 
zákon č.245/2008 Z. z. Školský 
zákon v platnom znení pre zá-
kladné a stredné školy). V prípade 
absolventov je to však iné. V zmys-
le § 65 ods. 1 zákona o vysokých 
školách, štúdium sa riadne skončí 

absolvovaním štúdia podľa prísluš-
ného študijného programu. Dňom 
skončenia štúdia teda nie je koniec 
augusta, ale deň, keď je splnená 
posledná z podmienok predpísa-
ných na riadne skončenie štúdia 
daného študijného programu. 

Až keď sa pominú predpoklady, 
ktoré zákon o rodine vyžaduje pre 
učenie výživného, povinná osoba 
môže podať návrh na súd, kto-

rým sa bude domáhať zrušenia 
tejto povinnosti. Odhliadnuc od 
povedaného, je tu ďalší, právne 
nezanedbateľný fakt. Nakoľko 
bola vaša vyživovacia povinnosť 
určená súdom, je potrebné, aby 
ste podali na súde návrh na jej 
zrušenie. Až do rozhodnutia súdu 
máte povinnosť ďalej plniť vyži-
vovaciu povinnosť podľa právo-
platného rozhodnutia. V zmysle 

§ 62 ods. 1 zákona č. 36/2005 
Z. z. O rodine v platnom znení, 
plnenie vyživovacej povinnosti 
rodičov k deťom je ich zákonná 
povinnosť, ktorá trvá do času, 
kým deti nie sú schopné samy 
sa živiť. Zákon týmto ustanove-
ním nelimituje skončenie vyži-
vovacej povinnosti povinného 
dĺžkou štúdia, ani dovŕšením 
určitého veku oprávnenej oso-
by. Fakt, že ukončením štúdia 
nastal podľa vás právny stav, 
keď je dcéra schopná už sama 
sa živiť, ešte nie je dôvodom na 
váš krok. Zánik vyživovacej po-
vinnosti je u každej oprávnenej 
osoby veľmi subjektívny, vo vše-
obecnosti sa nedá povedať, že 
pre každého jedinca je rovnaký. 
V danej veci sa zohľadňuje viac 
faktorov, do úvahy prichádzala 
najmä schopnosť sa zamestnať, 
ale aj majetkové pomery, ďalšia 
forma vzdelávania oprávnenej 
osoby, zdravotný stav atď. 

Práca počas horúčav 
Na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci má 
zamestnávateľ v prípade tep-
lôt nad 30 stupňov C v tieni 
vo vzťahu k zamestnancom 
určité povinnosti. Pokiaľ ide 
o pitný režim, zdravotne ne-
škodnú pitnú vodu musia mať 
zamestnanci k dispozícií po-
čas celého roka bezplatne. Pri 
predpokladanom prekročení 
smerných hodnôt dlhodobo 
a krátkodobo únosnej záťaže 
teplom alebo pri dlhotrvajú-
cej práci vonku počas mimo-
riadne teplých dní je navyše 
povinný zabezpečiť nápoje na 
doplnenie straty tekutín, solí a 
minerálnych látok. Sú to najmä 
minerálky, nealkoholické ná-
poje s nízkym obsahom cukru, 
čaj a iné nápoje. Na ochranu 
zdravia pred záťažou teplom 
je zamestnávateľ povinný za-
bezpečiť pre zamestnancov 
na pracovisku optimálne mik-
roklimatické podmienky. Za-
mestnanci majú byť chránení 
proti priamym slnečným lú-
čom prenikajúcim cez obloky 
alebo svetlíky roletami a pod. 
V prípade, ak na pracovisku 
nie je klimatizácia, je potrebné, 
aby bolo zabezpečené prime-
rané vetranie, nie však prievan. 
Počas letných horúčav by za-
mestnávateľ mal zaraďovať 
do pracovného času zamest-
nancov častejšie prestávky a 
tam, kde sú na to vytvorené 
podmienky, je dobré prestáv-
ky využiť aj na osviežujúcu spr-
chu alebo aspoň na čiastočné 
osvieženie tváre a rúk chlad-
nou vodou. Vhodným opatre-
ním je aj skrátenie alebo pre-
sun nástupu do zamestnania 
na skorší začiatok pracovného 
času a v prípade možností aj 
vhodný pracovný odev. Nákla-
dy spojené s ochranou zdravia 
pri práci idú na konto zamest-
návateľa, ktorý ich nesmie pre-
nášať na zamestnanca. Pitný 
režim, vyhovujúce mikrokli-
matické podmienky na praco-
visku, sprchy, tienenie, klima-
tizácia, flexibilný pracovný čas 
a prispôsobený režim práce 
napomáhajú zdolávať nápor 
vysokých teplôt na organiz-
mus a prirodzene napomáha-
jú k zvýšenému pracovnému 
nasadeniu.

 Je dobré vedieť
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Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom 
aktuálnom zdravotnom stave

Preventívna prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 30. 6. 2015
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V tomto mesiaci si pripo-
míname 20. výročie zalo-
ženia Petržalskej súťaže 
rétorika – Štúrov Zvolen. 
Korešponduje z 200. vý-
ročím narodenia jednej  
z najvýznamnejších osob-
ností slovenského národa 
– Ľudovítom Štúrom. Pre-
to aj v úvode okresného 
kola súťaže, ktorá sa ko-
nala 12. mája v ZŠ Černy-
ševského 8, odznela časť 
slávnostnej reči Ľudovíta 
Štúra na Uhorskom sne-
me. Pred 20 rokmi začali 
prvýkrát súťaž rétoriky na 
ZŠ Vlastenecké námestie 1 
učiteľky slovenského ja-
zyka M. Maťášová a L. Ver-
bichová. Jej cieľom bolo 
prehĺbiť a rozvíjať komu-
nikačné zručnosti žiakov, 
vzbudiť a podporiť u žia-
kov záujem o slovenský ja-
zyk a viesť ich k samostat-
nej tvorivej činnosti.

Vďaka seminárom z ré- 
toriky, ktoré viedla N. Ih-
nátková, sa rétorika znovu 
dostala do povedomia uči-
teľov slovenského jazyka  
v rámci celého Bratislav-
ského kraja. Je zaujímavé, 
že okresnou súťažou do-
dnes zostala iba v 2 bra- 
tislavských okresoch, v Pe-
tržalke a v Dúbravke.

V tomto školskom roku 
na okresnom kole rétori-
ky zúčastnilo menej škôl 
ako v predchádzajúcich 
rokoch z dôvodu ochore-
nia žiakov prihlásených do 
súťaže. 
V I. kategórii sa zúčastnilo 
5 škôl (žiaci 4. – 6. roč. ZŠ).
V II. kategórii sa zúčastnilo 
5 škôl (žiaci 7. – 9. roč. ZŠ, 
žiaci 8-ročných gymnázií).

Víťazom I. kategórii sa 
stal Martin Németh zo 
ZŠ Černyševského 8,  
v II. kategórii Alexandra 
Kubalová zo ZŠ Gessa-
yova 2.

(lv)

Petržalská
rétorika

167 x 78

0911 897 158

ˇ

Tanec života   
„Chcela som ukázať, že netreba 
mať predsudky pri počutí slovné-
ho spojenia ,umelecké akty,. Ne-
treba sa hneď poburovať a zaujať 
negatívny postoj. Umelecké akty 
môžu byt nádherné, ak sú citlivo 
spracované. A to som finálnymi 
dielami svojej debutovej výstavy 
docielila,“ hovorí Silvia Durechová, 
autorka výstavy fotografií Perma-
nent Black - Dance of Life. 

Zámerne zvolila „top secret sty-
le“. Teda to, čo je v médiách napl-
no odtabuizované, vo svojich die-

lach zakrývala a zahaľovala. Zvolila 
štýl decentnosti a elegancie ume-
leckého aktu. Východiskom ročnej 
práce je zobrazenie ľudského tela 
v celej svojej prirodzenosti. Proti-
klady mužské a ženské, telesné a 
duševné sa vo fotografii plynulo 
snúbia. Paradoxne však nevytvá-
rajú protikladnosť, naopak, ich 
cieľom je vytvoriť určitú homo-
génnosť. Tá sa výrazne prejavuje 
v prepojení človeka a prírody. 
Výstava je prístupná verejnosti  
v Cik-Cak Centre na Jiráskovej ulici 
do 15. Júna.          (medi)  Vodné filtre Nerezové fľaše          www.kvalitavody.sk
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Petržalka sa môže pochváliť niekoľkými skvelými športovca-
mi, ktorí robia výborné meno slovenskému športu v zahraničí. 
Jedným z nich je aj 26-ročný najlepší slovenský tenista Martin 
Kližan, ktorý si vlani z rúk starostu Vladimíra Bajana prevzal 
cenu Osobnosť Petržalky. 

Kližan odmietol 25-tisíc eur, 
aby prehral zápas 

val poznámky, chceli na mňa 
volať výchovnú komisiu. Ne-
viem si predstaviť, že by som 
nemal tenis. Možno by som 
teraz bol niekde v base,“ po-
vedal. Medzi Kližanove vzo-
ry patria tenisti Marat Safin 
či Goran Ivaniševič, ktorí 
boli svojho času vo svetovej 
špičke, ale na kurte pôsobili 
aj dosť svojrázne. Kližan to 
vysvetlil takto: ,,Koho zau-
jímal Pete Sampras? Všetci 
sledovali Safina ako má 
nervy, hádže rakety, či ako 
všetkých burcuje. Goran za- 
sa strieľal samé esá. To boli 
hráči, na ktorých sa dalo po-
zerať. Sampras bol výborný 
hráč, tiež servoval samé esá, 
ale pre mňa nebol taká po-
stavička.“ 

Kližan sa tiež vyjadril  
k svojmu viackrát medializo-
vanému názoru, že Miloslav 
Mečíř by mal odísť z pozície 
kapitána daviscupového tímu 
SR a že by si na jeho mieste 
vedel predstaviť Dominika 
Hrbatého. ,,V súkromnom 
živote máme super vzťah. Je 
super človek, rozumný. To, že 
ho chcem vymeniť, som mu 

Pritom Martin Kližan 
je svojský, náladový či 

prostoreký, ale najmä preto 
zaujímavý respondent na 
rozhovor. V jednom takom 
otvorenom interview pre 
server sportinak.sk pre-
zradil, že bez tenisu by bol 
možno v base a aj to, že v 
minulosti odmietol ponuku 
zámerne prehrať zápas na 
turnaji hlavného okruhu.  
,,V roku 2010 na turnaji v 
marockej Casablance som 
mal hrať v 2. kole proti 
Wawrinkovi. Jeden z hráčov 
mi povedal, že mi dá 25 000 
eur, ak ľahko prehrám. Ne-
mal som vtedy peniaze, a to 
by bol pre mňa majetok. Od-
mietol som. On povedal, že 
som unavený z kvalifikácie  
a prehrám 2:6, 2:6. Prehral 
som 4:6, 6:0, 4:6 a bol som 
spokojný s výkonom aj s 
tým, že som to neurobil. Bol 
to oveľa lepší pocit, ako keby 
som to mal predať,“ povedal 
Kližan.

Momentálne najlepší slo-
venský tenista (35. v rebríčku 
ATP) priznal, že v škole mal 
problémy. ,,Stále som dostá-

povedal ešte predtým, ako sa 
to dostalo do novín. Povedal, 
že o tom vie a ak to tím bude 
chcieť, odstúpi aj sám. Ne-
mám s ním žiadny problém. 
Som rád, že tam môže byť. Ja 
som len povedal, že to môže 
byť ešte lepšie s niekým iným,“ 
objasnil Kližan. K daviscupo-
vému tímu ešte kriticky po-
znamenal: ,,Mne nevyhovuje 
Milošova povaha. Ľudia si 
tam predtým robili, čo chceli. 
Jeden člen realizačného tímu 
nechodil na tréningy, alebo 
meškal, riešil si veci pomimo. 
Druhý sa stále opíjal. Je mi 
jedno, čo si robí po večeroch. 
Ale keď sme profesionáli, tak 
tam nebudeme chľastať ako 
debili s klobáskami. Boli sme 
v Glasgowe na Davis Cupe a 
pred rozhodujúcimi zápasmi 
som sa o druhej v noci zobu-
dil, lebo vo vedľajšej izbe bol 
celý tím s nejakým kama-
rátom. Robili taký ,bordel,, 
že sa nedalo spať. Bolo mi 
trápne ísť za nimi, tak som 
zavolal na recepciu. Bola to 
bodka za všetkým a odvtedy 
sa veci začali riešiť.“  
                                           (mv)

V ZŠ na Pankúchovej si aj tento rok pripo-
menuli medzinárodný Deň rodiny. komisia 
Zdravie a pohyb pripravila pre rodičov a deti 
v piatok, 16. mája, tradičnú rodinnú plavec-
kú štafetu.

dinami von. Na cyklotúre za 
vodnými tokmi a plochami sa 
zúčastnilo 63 detí, rodinných 
príslušníkov a učiteľov. Boli 
s nami najmenší prváci, ale 
aj najstarší deviataci. Okrem 
športového výkonu sme sa 
dozvedeli veľa zaujímavých 
informácií o Dunaji a o život-
nom prostredí v jeho okolí.

Napriek tomu, že väčšina  
z nás býva v Petržalke, niek-
torí v nej až teraz objavili 
nové krásne miesta. Spo-

Zaplávať si a podporiť svo-
je deti v športovaní prišli 

do školy spolu s nimi aj ich 
rodičia. Každá rodina preplá-
vala v štafete dvakrát dĺžku 
bazéna. Zapojilo sa 36 rodín 
a každá z nich si odniesla 
účastnícky diplom. Vyhodno-
tili sme najlepších plavcov za 
každý ročník, no víťazom sa 
stal každý, kto s nami v škole 
strávil príjemné popoludnie.

V sobotu, 17. mája, pre 
zmenu škola vyrazila s ro-

ločne sme tento rok prešli  
36 km. A kto pozorne počú-
val výklad pani učiteľky To-
mašovičovej, určite bude ve-
dieť zodpovedať otázky, ktoré 
si pre účastníkov pripravila  
v krátkom kvíze. 

Milí rodičia a deti, ďakuje-
me, že ste si s nami zašpor-
tovali a verím, že o rok sa  
v bazéne či na bicykli zídeme 
znovu.

Za kolektív učiteľov 
Martina Rišiaňová

Úspešní karatisti 

Karatisti z klubu BUNKAI Bratislava, ktorý sídli v 
Petržalke, zaznamenali na posledných súťažiach 
mnohé úspechy. 
Na medzinárodnej súťaži Slovakia Open 2015 mal náš klub za-
stúpenie v mládežníckych aj dospelých kategóriách. A tu sú naše  
víťazstvá:
3. miesto v kategórii OPEN POINT KUMITE 11-12 r. - Radovičová 
Alica
1. miesto v kategórii KATA Muži 45 - Emil Kocián
2. miesto v kategórie KUMITE Muži 45+ - Emil Kocián

Následne naši zverenci dosiahli úspechy aj na nedávnej súťaži  
s otvorenou medzinárodnou účasťou s názvom Hurbanovo Open 
2015:
1. miesto v KATA od 4. Kyu - Alica Radovičová
1. miesto v KUMITE dievčatá do 13 r. - Alica Radovičová
3. miesto v KATA - Jennifer Skerlan
2. miesto v KUMITE dievčatá do 13 r. - Jennifer Skerlan

Naši zverenci trénujú pod vedením ŠIHANA Emila Kociá- 
na (6. DAN v karate), niekoľkonásobného majstra sveta aj Európy  
a bývalého reprezentanta SR. 

Ak by ste sa aj vy chceli pridať do radov karatistov, kontaktujte 
trénera mládeže Ondreja Valacha na čísle 0903108407 alebo mai-
lom na valach@bunkai.com.V prípade záujmu o ďalšie informá-
cie o našom klube sú k dispozícii webové stránky www.bunkai.sk 
a www.facebook.com/kkbunkaiba/.                Ondrej Valach

foto: autor 

Rodina v škole 
a v pohybe
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Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ľubomíra Jahnátka sa počas prvej júnovej nedele na starohájskom 
závodisku uskutočnil XXXVII. ročník dostihového mítingu Turf-
gala. Na podujatí, uznanom za najprestížnejší dostihový míting  
v strednej Európe, sa zúčastnilo 101 koní zo šiestich krajín, medzi 
ktorými boli aj absolútne hviezdy stredoeurópskeho turfu. Význa-
mu dostihov zodpovedá aj približne 4 500 milovníkov zo Sloven-
ska a z okolitých krajín.

Vo Veľkej cene Slovenska, 
rovine Gd-3 na 2 400 m 

pre 4-ročné a staršie kone,  
s dotáciou 30 000 eur, potvrdil 
úlohu favorita český TRIP TO 
RHODOS (FR), 6-ročný hne-
dák valach, zo stajne Dr. Char- 
vát (CZE), pripravovaný tréne-
rom Pavlom Tůmom. Ten ho 
osedlal pre džokeja Jana Verne- 
ra, odskakujúcim s kurzom 3:1. 

Predtým však víťazstvami v 
troch z tradičných piatich vý-
znamných dostihov v progra-
me Turf–gala až trikrát pote-
šili slovenské kone turfmanov 
fandiacich domácim farbám. 

V Cene Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, rovine Gd-3 na 1 200 
m pre 3-ročné a staršie kone, 
s dotáciou 29 000 eur, zvíťazil 
nečakane LORD PATRICK 
(FR), 4-ročný hnedák, zo staj-
ne Patrik (SVK), trénovaný Ja-
roslavom Hanáčkom, v sedle s 
Michalom Abíkom, s kurzom 
5:1. Nemecký favorit DA-
RING MATCH (GER), skon-
čil až šiesty bez dotácie.

V cene Scottish Rifla, rovine 
Listed na 1 800 m pre 4-roč-
né a staršie kone, s dotáciou 
13 000 eur, zvíťazil s preva-

hou domáci favorit 5-ročný 
hnedák LEGIONAR (GB), zo 
stajne UMC (SVK) trénovaný 
Michalom Ročákom, s džoke-
jom Zdenom Šmídom, s kur-
zom 1,5:1.

V cene Arvy, rovine Listed 
na 1 800 m pre 3-ročné koby-
ly, s dotáciou 13 000 eur, po-
merne prekvapujúco zvíťazila 
ryška ROMANETTA (CZ), 
zo stajne MPL Racing (SVK), 
ktorú pre džokeja Zdena Šmí-
du pripravil tréner Pavel Kalaš, 
s kurzom 5:1.

V Starohájskom kritériu, 
rovine Listed na 2 000 m pre 

3-ročné kone, s dotáciou  
13 000 eur, zvíťazil favorizo-
vaný tmavý hnedák ALDAR 
(FR), pripravovaný v Českej 
republike Arslengirejom Ša-
vujevom pre stajňu Ramzan 
Kadyrov (CZE), v sedle s džo-
kejom Bauyrzhanom Murza-
bajevom, s kurzom 1,7:1.

Spoločenskú stránku podu-
jatia doplnili tanečné vystúpe-
nia Štúdia dezORIENTAL, 
súťaž o najkrajší detský klo- 
búčik, detská kúzelnícka show  
a súťaž Najelegantnejšia dáma 
v klobúku.

Deti sa mohli povoziť na ko-

níkoch, vyskúšať si trampolínu 
a dospelí skúsiť šťastie pri tipo-
vaní dostihov alebo v tombole, 
do ktorej sponzori venovali  30 
vecných cien.  Postarané bolo 
aj o hladných a smädných. Kto 
prišiel, neoľutoval a určite sa 
vráti. Príďte aj vy, oplatí sa. 
Najbližšie 14. júna v Topoľ- 
čiankach a 28. júna (zač. o 14. h.) 
opäť v Bratislave, kedy je na-
plánovaná dostihová rozlúčka 
so školským rokom s vystúpe-
niami žiakov petržalskej ZUŠ 
Jána Albrechta.

Dušan Drevický
foto: Karel Němec 

Triumfovali slovenské kone

IMPA Bratislava, a.s. 
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava   

Tel.: 0904 416 298
E-mail: expres@impa.sk
www.impa.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kvalitné jazdené vozidlá so zárukou! ŠKODA Octavia Ambition . TDI za 5  €, ŠKODA Rapid Ambition . TSI za   €, 
ŠKODA Rapid Spaceback Ambition . TSI za   €.  K tomu mechanické zabezpe enie vozidla v hodnote 5 € ako 
dar ek. Jazdené vozidlá od nás sú ponúkané s celým radom zákazníckych výhod a kvalitným servisným zázemím. Aby bolo Vaše 
rozhodnutie ešte jednoduchšie, je možné pri kúpe týchto vozidiel využi  mimoriadne priaznivé podmienky financovania.
www.skoda-auto.sk

 www.skodaplus.sk
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