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 PETRŽALSKÉ NOVINY

Viem, že ste boli. Všetci. Videla som vás tancovať. 
Počula som vás spievať. A Petržalka vie spievať 

poriadne nahlas. A pozná všetky hity. A je skvelé pub-
likum. Petržalka bola v sobotu skvelá, presne taká ako 
jej najväčšia párty.

Pokračovanie na stranách 12 -13 

Poznáme Junior 
osobnosti roku 2016
Už jedenásty raz ocenila petržalská 
radnica žiakov základných škôl za ich 
vynikajúce študijné výsledky a repre-
zentovanie mestskej časti.
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Miestna rada 
divadlo odobrila 
V minulom čísle sme informovali 
o tom, že Petržalka má jedinečnú 
možnosť mať na svojom území 
divadlo, ktoré tu chce postaviť reno-
movaný choreograf a tanečník Ján 
Ďurovčík. Miestna rada odporučila 
miestnemu zastupiteľstvu prenájom 
pozemkov pre divadlo Jána Ďu-
rovčíka schváliť. Poslanci vyrieknu 
konečný verdikt na zastupiteľstve 
28. júna.
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Výnimočná sezóna 
petržalského futbalu
Tri družstvá FC Petržalka akadémia 
postúpili do vyšších súťaží.

strana 23

strana 17

Skvelá 
petržalská párty
Boli ste? Kvôli deckám, nech sa zabavia? Kvôli chytľavým melódiám Igora Kmeťa 
či večným hitom Petra Nagya? Zatancovať si s neúnavným Polemicom? Zaspievať 
a zakričať s Horkýže Slíže? Zatancovať si v tančiarni? Vypočuť ľudové evergreeny 
petržalských seniorských súborov? Stráviť sobotu s kamarátmi? Na mieste, kde 
majú dobrú cigánsku, čapujú studené 
pivo a kofolu? Kde majú hudobný pro-
gram,  v ktorom si každý nájde to svoje? 

Peter Nagy a skupina 

Indigo, o ktorých je 

známe, že s nimi „nikdy 

nezostááárneš“ nemohli 

chýbať. 

DOSTOJEVSKÉHO
- súkromná škôlka a detské jasle

D E T S K É

C E N T R U M

prijíma deti od 2-6 rokov
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Sami proti sebe?!

S A M O S P R ÁVA

Téma parkovania zaznela aj v ostatnej on-
line diskusii so starostom Vladimírom Ba-
janom. Petržalčanov tento problém trápi 
momentálne asi najviac, no po tom, čo po-
slanci odmietli projekt parkovacej politiky 
v Petržalke, musíme čakať už len na rozhod-
nutie mesta a jeho poslancov. 

Z online diskusie vybaráme:

Jana:

Dobrý deň, pán starosta, 
obraciam sa na Vás so žia-
dosťou o riešenie problému 
vo vnútrobloku Macharova-
Piffl  ova. Z miesta, kde bolo 
kedysi ihrisko, dnes len voľ-
ná plocha, kde sa hrajú deti 
z okolitých panelákov, oddy-
chujú mamičky s kočíkmi na 
lavičkách a predpoludním 
aj deti z MŠ Piffl  ova. Autá 
stoja pozdĺž celého plota 
MŠ od vjazdu na chodník 
až po panelak rovnako na 
ploche po ihrisku. Autá 

Na Macharovej 
parkovať nikto nechce 

drzo manévrujú medzi la-
vičkami, na tráve, bezohľad-
ne voči deťom, ohrozujú 
všetkých okoloidúcich. Je 
podľa Vás v poriadku, aby 

to takto vyzeralo vo vnút-
robloku paneláka rovno pri 
vchode do MŠ? Nehovoriac 
o tom, že za panelákom Ma-
charova je veľké parkovisko. 
Bola by som rada, ak by ste 
zaujali stanovisko, a navrhli 
riešenie. Neexistuje v rámci 
mestskej časti žiadne VZN, 
ktoré by obmedzovalo divo-
ké parkovanie, tzn. že v okolí 
škôlok, škôl, detských ihrísk 
a pod. nemôže byť premáv-
ka ako na ceste? Nehovoriac 
o tom, že by stačila jedna 
zákazová značka a bolo by 
po probléme... Ďakujem za 
odpoveď.

Starosta:

Situácia, ktorú opisujete, je 
nám známa. Pred viac ako 
dvoma rokmi sme na žiadosť 
obyvateľov vypovedali zmlu-
vu so spoločnosťou, ktorá 
zabezpečovala odťahovú 
službu. Potom sme parko-
visko dali k dispozícii Petr-
žalčanom z tejto lokality. Na 
ich žiadosť sme odstránili aj 
existujúce oplotenie, keďže 
sa obávali možného poško-
dzovania svojho majetku. 
Napriek tomu bolo a aj je 
toto parkovisko nevyužité. 
Nášmu vodičovi je zrejme 

Občania rozhodli: 
Zo zdevastovaného ihriska bude 
parkovisko
Petržalka sa rozhodla sústreďovať investície do vybraných ihrísk, 
niektoré nevyužívané prebuduje na chýbajúce parkovacie miesta.

Na Markovej ulici, na 
mieste roky nevy-

užívaných „ruín“ detského 
ihriska, vznikne 30 nových 
parkovacích miest. S prácami 
by mala zmluvná spoločnosť 
začať v najbližších týždňoch. 
Budovanie miest pre parko-
vanie iniciovali samotní oby-

vatelia okolitých bytoviek. 
Túžbu po zmene mestská 
časť preverila anketou, kedy 
sa za nové možnosti parko-
vania vyjadrila drvivá väčši-
na dotknutých obyvateľov.

O možnosti prestavby 
niektorých nevyužívaných 
detských ihrísk na parkova-

cie miesta miestni poslan-
ci rokovali po prvý raz už 
v roku 1999. Vtedy Petržal-
ka evidovala 149 verejných 
detských ihrísk, pričom až 
90 percent z nich boli za-
nedbané a neudržiavané. 
Poslanci sa uzniesli o pone-
chaní tretiny z nich s tým, že 

ich mestská časť postupne 
zrevitalizovala, sfunkčnila a 
vykonáva na nich pravidelnú 
údržbu, opravy a dopĺňa hra-
cie prvky. 

Prebudovanie bývalého 
ihriska na Markovej si vy-
žiadali samotní obyvatelia, 
spísali aj petíciu a projekt sa 
dostal do Registra podnetov. 
Samotnej rekonštrukcii na 
Markovej ulici predchádza-
lo vysporiadanie pozemku s 
hlavným mestom. To trvalo 
dlhší čas, preto mestská časť 
medzi 96 dotknutými bytmi 
opätovne vykonala anketu. 

Vyjadrilo sa 62 bytov, 
z nich vyše 50 trvalo na pre-
budovaní asfaltovej plochy 
na parkovisko s prístupovou 

cestou. Práce sa začnú čosko-
ro, na jeseň nové parkovisko 
doplní výsadba zelene, kto-
rú určí oddelenie životné-
ho prostredia petržalského 
miestneho úradu. 

„Petržalka disponuje nie-
koľkými roky nevyužívanými 
asfaltovými plochami, ktoré 
by mohli obyvatelia použiť 
napríklad ako parkovacie 
miesta. Našou snahou je vrá-
tiť týmto plochám zmysel. 
V lokalitách, kde je akútny ne-
dostatok parkovacích miest, 
a kde to podmienky územne aj 
technicky umožnia, budeme 
postupne meniť tieto plochy 
na verejné parkoviská,“ pove-
dal starosta Vladimír Bajan.

Text a foto: (tod)

Petržalská kvapka krvi už tradične dva razy do roka spája svo-

ju rozrastajúcu sa darcovskú rodinu. Inak to nebolo ani napo-

sledy v Dennom centre na Osuského ulici, kam už od skorého 

rána prichádzali ľudia, ktorí sa chceli podeliť o to najvzácnej-

šie – o svoju životodarnú tekutinu. Viac ako 40 dobrovoľných 

darcov krvi odovzdalo Národnej transfúznej stanici približne 

15 litrov. Príkladom všetkým darcom je už niekoľko rokov aj 

starosta Vladimír Bajan, zamestnanci úradu aj naši mestskí po-

licajti. Ako nám prezradil jeden zo zdravotníkov, takáto akcia 

je veľmi vítaná, najmä v súvislosti s blížiacimi sa prázdninami. 

V tomto období zaznamenávajú zvýšený výskyt zranení naj-

mä u detí a zároveň menej darcov krvi. 

Text a foto: (tod)

40 darcov a 15 litrov krvi 

zaťažko prejsť pár metrov od 
auta domov, všetci chcú par-
kovať pod vlastným oknom. 
Požiadam mestskú políciu 
o zvýšenie monitorovania 
tejto lokality, ale bez prijatia 
zásadných pravidiel v parko-
vaní sa arogantnému sprá-

vaniu vodičov nevyhneme. 
Problém by mohla vyriešiť 
nová parkovacia politika a 
ja pevne verím, že poslanci 
hlavného mesta začnú riešiť 
situáciu v priebehu tohto 
roka.

(tod), foto archív tod
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Petržalka a UniCare predstavia unikátny projekt 
Mamy mamám

Po novelizácii školského 
zákona, ktorý ob-

medzil počet detí v triedach 
v materských školách, prišla 
Petržalka s myšlienkou zria- 
ďovania tzv. elokovaných 
tried. V priestoroch základ-
ných škôl vybudovala triedy 
určené pre deti materských 
škôl. Tento spôsob rozširo-
vania kapacít bol dokonca 
použitý ako vzor v materiáli 
ministerstva školstva, ktorý 
sa zaoberal práve alarmujú-
cou situáciou v materských 
školách. Petržalka zriadila  
8 elokovaných tried, v kto-
rých umiestnila 168 detí. 
Tieto triedy sa od 1. januára 
2016 v zmysle zákona stali 
plnohodnotnými materský-
mi školami. Ich výhodou 
je, že sú za minimálnych 
finančných investícií prebu-
dovateľné na plnohodnotné 
triedy pre žiakov I. stupňa 
základnej školy.

Ďalšou formou je rekon-
štrukcia existujúcich, no 

chátrajúcich budov bývalých 
materských škôl, ktoré sú 
však v správe iných subjek-
tov. Petržalke sa od hlavné-
ho mesta podarilo získať do 
správy budovu na Vyšehrad-
skej ulici. V súčasnosti má sa-
mospráva vypracovaný pro-
jekt a verejným obstarávaním 
hľadá dodávateľa stavebných 
prác. Objekt zdevastovanej 
materskej školy, ktorý mest-
skí poslanci zverili Petržalke, 
dostane novú šancu poslúžiť 
viac ako 150 deťom už v škol-
skom roku 2017/2018. 

A do tretice sú to inovatív-
ne projekty, ktorých cieľom 
je rôznymi formami pomôcť 
rodičom detí vo veku do 5 ro-
kov s umiestnením dieťaťa v 
materských školách. V minu-
lom školskom roku poskytla 
samospráva nenávratný fi-
nančný príspevok na vzdelá-
vanie detí, ktoré neboli prijaté 
do obecných materských škôl 
z dôvodu nedostatku miesta, 
v súkromných materských 

Petržalská samospráva už niekoľkokrát dokázala, že je na špičke 
samospráv v hľadaní a následnom aplikovaní mnohokrát aj netra-
dičných, ale efektívnych riešení rôznych problémov obyvateľov. 
Inak to nie je ani pri rozširovaní kapacít materských škôl, kde 
okrem vytvárania nových miest bojujeme predovšetkým s nedo-
statkom pedagogických pracovníkov. 

Poznáme Junior osobnosti roku 2016

školách. Do programu sa za-
pojilo 22 žiadateľov, ktorí spl-
nili podmienky. O tento prí-
spevok sa budú môcť zákonní 
zástupcovia uchádzať aj v na-
sledujúcom školskom roku, 
ak to poslanci na júnovom 
zastupiteľstve odsúhlasia.

Po dôkladnej príprave 
štartuje ďalší inovatívny pro-
jekt na základe spolupráce 
s Neziskovou organizáciou 
UniCare. „Projekt Mamy 
mamám je jediným svojho 
druhu na Slovensku a som 
presvedčený, že bude úspeš-
ný,“ povedal pri podpise Me-
moranda o spolupráci staros-
ta Vladimír Bajan. Pre školský 
rok 2016/2017 vytvorilo Uni-
Care Centrum 40 miest pre 
deti vo veku 2-5 rokov na Po-
lereckého 3. Možnosť vstúpiť 
do projektu Mamy mamám 
tak majú všetky mamičky a 
oteckovia, ktorých deti ne-
boli v Petržalke prijaté pre 
nedostatok miesta. „Cieľom 
projektu je okrem riešenia 

problémov neprijatých detí 
aj zainteresovanie rodičov do 
aktívneho rozvoja svojho die-
ťaťa a absolvovanie tzv. Rodi-
čovskej akadémie,“ priblížila 
cieľ projektu riaditeľka cen-
tra Kvetoslava Drážovská a 
dodala, že vďaka aktivite po-
slankyne Ivany Antošovej sa 
do projektu zapoja aj aktívni 
petržalskí seniori, ktorí budú 
ako mamy tiež pomáhať ma-

mám. Viac informácií môžu 
petržalskí rodičia získať už 
29. júna od 15.00 h na Fami-
ly evente v sídle spoločnosti 
na Polereckého 3, kde je pre 
deti pripravený interaktív-
ny program s množstvom 
darčekov a prekvapení a ro-
dičom predstaví projektový 
tím nový program Mamy 
mamám.

(mp)

Deti, mládež, ale aj dospelí majú počas letných 
prázdnin široké spektrum možností využitia voľné-
ho času aj na území Petržalky. Denné tábory, letné 
kurzy či sobotné tvorivé dielne pre deti a hudobné 
predstavenia pre dospelých budú dopĺňať priestor, 
ktorý Petržalka ponúka na šport a rekreáciu. 
Prírodná vodná plocha s neorganizovanou rekre-
áciou – jazero Veľký Draždiak – láka každoročne 
množstvo návštevníkov nielen z Petržalky. Aj tento 
rok zabezpečila petržalská samospráva na jazere 
odborný dohľad.

Napriek tomu, že jazero Veľký Draždiak nie je o%ciálnym 
prírodným kúpaliskom, využívajú ho na rekreáciu tisíc-

ky obyvateľov. Pre ich bezpečnosť zabezpečuje petržalská 
samospráva každoročne základnú záchrannú zdravotnú 
službu z vlastných zdrojov. Vodnú záchrannú službu bude 
tento rok poskytovať zmluvná spoločnosť denne aj počas 
víkendov a sviatkov od 27. júna do 31. augusta primárne  
v severozápadnej časti jazera od 10.00 do 19.00 h. Záchran-
nú službu zabezpečia dvaja vyškolení záchranári prepojení 
na Integrovaný záchranný systém a vybavení záchranným 
člnom a záchranárskym výstrojom.  (tod)

Záchranári 
opäť na Draždiaku

Zástupca starostu Michal 
Radosa a Veronika Re-

dechová, vedúca oddelenia 
školstva a športu poďakovali  
9 žiakom základných škôl za 
vynikajúce výsledky v školskej 
aj mimoškolskej činnosti. Na 
návrh pedagógov zo ZŠ Tur-
nianska získal tento rok oce-
nenie v kategórii „Detský čin 

roka“ Patrik Jankovič, žiak  
8. A triedy za humánne sprá-
vanie a charitatívnu činnosť 
ľuďom, ktorí to potrebujú. Pat-
rik a jeho rodičia už takmer rok 

cestujú ráno na druhý koniec 
Bratislavy – do občianskeho 
združenia Armády spásy na 
Slovensku. „Tie príbehy, ktoré 

rozprávajú, sú často neuveriteľ-

né, ale pre mňa poučné. Hovo-

rím im, že stále je šanca na iný 

život, ale musia prestať piť a 

viac sa snažiť,” povedal po pre-
vzatí ocenenia tento skromný 
pätnásťročný chlapec. 

Ďalší návrh do kategórie 
Detský čin roka poslal kolek-
tív pedagógov zo ZŠ Holíčska. 
Nikolka Gabriela Marienčíková  

z 5. A triedy má 11 rokov a spolu s 
mamičkou zareagovali na výzvu 
na pomoc dievčatám a ženám, 
ktoré v dôsledku choroby stratili 
vlasy. Rozhodli sa, že sa o svoje 
„koruny krásy” rady podelia. 

Na slávnostnom oceňovaní, 
ktoré tento rok moderátorsky 
bravúrne zvládol Roman Bom-
boš, Petržalka ďalej ocenila 
deväť najúspešnejších žiakov 
základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mestskej časti, 
ktorí reprezentovali svoju školu 
a mestskú časť v rôznych medzi-

národných, celoslovenských, 
krajských a okresných predme-
tových olympiádach, postupo-
vých súťažiach, víťazi rôznych 
športových disciplín a tiež žiaci, 
ktorí svoje výborné výchovno-
vzdelávacie výsledky potvrdili aj 
v celoštátnom testovaní žiakov 
9. ročníka a dosiahli vynikajúce 
výsledky v celoslovenskom me-
radle. Medzi ocenenými boli aj 
žiaci, ktorí svojím humánnym 
správaním preukázali veľký 
zmysel pre zodpovednosť a 
svojou charitatívnou činnosťou 
pomohli ľuďom so zdravotným 
znevýhodnením a ľuďom v 
ťažkej životnej situácii. Spozná-
me mimoriadnych žiakov, pre 
ktorých je poskytnutie pomoci 
úplnou samozrejmosťou.

Junior osobnosťami Petržal-
ky v roku 2016 sa stali:

Marina Kolar z 8. B triedy 

zo ZŠ Budatínska, Roman Mi-
chelko z 9. A triedy zo ZŠ Čer-
nyševského, Norbert Ágh z 9. A 
triedy v ZŠ Dudova, Simo-
na Jančeková z 8. B triedy zo 
ZŠ Holíčska, Patrik Majerčin  
z 9. B triedy zo ZŠ Lachova, 
Patrik Török z 9. A triedy zo 
ZŠ Nobelovo námestie, Zuza-
na Zsilleová z 8. C triedy zo ZŠ 
Pankúchova, Martin Nicolas 
Gumbír zo 7. A triedy zo ZŠ Tu-
polevova a Natália Kalčíková  
z 8. ročníka zo ZŠ Turnianska 10. 
(Viac informácií o ocenených si 

prečítajte na www.petrzalka.sk.)

O kultúrny zážitok všetkých 
prítomných sa postarali tanečni-
ce z Haló, haló, petržalský folklór-
ny súbor Hájenka a hudobná 
skupina zo ZUŠ J. Albrechta. Na 
záver pripravila samospráva pre 
ocenených, ich rodinu a učiteľov 
malé občerstvenie.

Text a foto: (tod)

Už jedenásty raz ocenila petržalská radnica 
žiakov základných škôl za ich vynikajúce študij-
né výsledky a reprezentovanie mestskej časti na 
celoslovenských súťažiach. Junior osobnosť Pe-

tržalky je súčasťou sprievodných podujatí v rámci festivalu Dni Petržalky 
a je tiež významnou udalosťou v živote základných škôl.



K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885 

 Katka  0905 156 765

  

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

3D mihalnice .....................................................50 €

Permanentný make-up obočia ................90 €

Objednávky: Ľubka 0907 556 758

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 h, sobota 8.00 - 13.00 h, iba na objednávku
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JÁN POLÁK - vodoinštalá-

cie, údržba. Tel.: 0905 627 321 

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

PREDÁM nehnuteľnosť 

v tichej lokalite Továrnik 

(2 km od Topoľčian) s veľkým 

pozemkom pred dokončením. 

Napojené na IS. Cena dohodou. 

Vhodné aj na podnikanie. 

Tel.: 0940 894 557

Inzercia  ♥ Zosobášili sa

www.dnatest.sk

Tel.:(02) 4524 1268

Súkromne, 

anonymne, 

aj znalecké posudky

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

0948/721409

HĽADÁME
ÚDRŽBÁRA NA HLAVNÝ PRACOVNÝ ÚVÄZOK
Hlavná činnosť je udržiavanie bezproblémového chodu kotolní v by-
tových domoch, ale aj drobné opravy (výmeny žiaroviek, poistiek), 
preventívna údržba. Požadujeme: kuričský preukaz na obsluhu 
kotlov V. triedy alebo osvedčenie elektrotechnika §23. Svoje životo-
pisy posielajte na email:IHNEĎ

kohutova@homepro.sk

Matričný úrad Bratislava-Petržalka

11. 6. 2016 Vikramjit Singh – Ivona Valušková

  Ing. Ján Rompf – Olena Viktorivna Pylyp

  Tomáš Gschwandtner – Eva Fiťková 

  Ladislav Ožvald – Sandra Romanová

16. 6. 2016 Viktor Švarc – Zuzana Nováková

  Peter Majo – Miroslava Dedinská 

18. 6. 2016 Nikolas Švarda – Andrea Mikuličková 

  Štefan Tesár – Lea Gašpáreková

  Lukáš Pekár – Katarína Trubačová

  Mladen Andučič – Darina Tóthová

  Pavol Veselý - Mariana Šmelková

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

AKCIA NA DONÁŠKU JEDLA

Ku každým dvom pizzám si môžete objednať 

Pizzu Bambina (29 cm) 
(paradajkový základ, syr, šunka, kukurica) 

iba za 1 cent 
KONTAKT@PIZZAPAZZA.SK, Č. T: 0903 809 049Objednávky online na: www.pizzapazza.sk (môžnosť platby WEBPAY) 

kontakt@pizzapazza.sk, č. t: 0903 809 049

FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!
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 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.
V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

 sanácia balkónov a lodžií vrátane 
opravy/výmeny zábradlí, hydroizolácie 
a dlažby,

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

 výmenu otvorových konštrukcií – okien 
a dverí (vstupné brány),

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:
Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

info@eurostav-slovakia.sk  www.zatepli-to.sk

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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zabezpečuje Agentúra MRK, s. r. o. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

AUTOSKLO SLOVAKIA, s.r.o., 
člen celoslovenskej siete 
Autosklo H&D
s dlhoročnými skúsenosťami

Prevádzka: BA - Petržalka, Vyšehradská 4,

Tel.: 0903 747 609

Partner a obhliadkové miesto 
pre všetky poisťovne 

zaškolenými technikmi.

Výmena všetkého zasklenia 
na všetky typy vozidiel a oprava 

bodových poškodení od kameňa.

Maloobchod a veľkoobchod autoskiel 
a príslušenstva (lišty, tesnenia,...) 

a potrebnej chémie (lepidlá, primery,...)

Pietna spomienka na maestra Ladislava Chudíka 

Práve Ladislav Chudík za-

sadil prvý strom - dub 17. 

novembra 2009 na petržalskej 

Lúke vďaky, ako si ju nazvalo 

OZ Za zeleň Petržalky. Neskôr 

pribudli ďalšie stromy, každý 

rok jeden. Lipa Evy Sirackej. 

Jaseň Antona Srholca. Jarabi-

na Emílie Vášáryovej. Mliečny 

javor Daniela Heviera. Biela 

vŕba Mariky Gombitovej a mi-

nulý rok Brest Milana Lasicu. 

Okrem Mariky (prišla jej zá-

stupkyňa) si každá z osobností 

svoj strom zasadila vlastnými 

rukami spolu s občanmi, ktorí 

chceli byť pri tom. Lúka vďaky 

je výnimočným miestom me-

dzi Kutlíkovou a Starhradskou 

ulicou, pri Malom Draždiaku. 

Kus lúky s lesom, ktorá takmer 

zmizla pod tiahou developer-

ských plánov. Nestalo sa tak 

vďaka viacerým občianskym 

združeniam, spolkom a oby-

vateľstvu prevažne z Petržalky. 

OZ Za zeleň Petržalky, ktoré za-

ložilo tradíciu sadenia stromov 

osobnostiam Slovenska verí, že 

tým a ochranou zelene dáva 

dar aj budúcim generáciám. 

Petržalka je pre nás záhrada 

bez plotov, vraví Alena Chu-

díková, ale potrebuje našu 

ochranu. Ona i jej manžel 

mali k prírode vrúcny vzťah, a 

preto boli členmi OZ Za zeleň 

Petržalky. A aj preto jej man-

žel prijal výzvu zasadiť strom 

na Lúke vďaky. Všetky stromy 

zasadené osobnosťami patria 

do lužného lesa. Osobnosti 

boli starostlivo vyberané na 

základe ich vkladu do života 

nás všetkých. A možno po-

vedať, že na Lúke vďaky ste 

v naozaj vzácnej spoločnosti. 

Tradícia pokračuje i tento rok, 

17. novembra 2016, ale meno 

osobnosti je zatiaľ hádankou. 

Pri príležitosti prvého výro-

čia skonu Ladislava Chudíka, 

v stredu, 29. júna, o 11. hodi-

ne, bude na Lúke vďaky sláv-

nostne odhalená trojrozmerná 

tabuľka v tvare zmenšeniny tor-

za mosta vyrobeného v Hron-

ci 1810, jeho rodisku. Alena 

Chudíková: „Želala som si, aby 
strom, ktorý manžel zasadil, 
mal dôstojné označenie, navy-
še prepojené s jeho milovaným 
miestom narodenia, kde je na 
Hájnom grúni rozptýlený jeho 
popol, ako si prial. Strom pre-
dĺži život toho, ktorý ho zasadil 
a je miestom, kde môže spo-
činúť jeho duša na svojej púti. 
A dúfam, že túto lúku vezmú 
za svoju všetci tí, ktorí ho mali 
ako človeka a herca radi a budú 
nad ňou držať svoju ochrannú 
ruku, aby tá zelená pripomien-
ka pretrvala.“

Ak si i vy chcete uctiť pamiat-

ku herca Ladislava Chudíka, 

pozývame vás v mene Aleny 

Chudíkovej a OZ Za zeleň Petr-

žalky v stredu, 29. júna, o 11. ho-

dine na pietnu spomienku 

spojenú so slávnostným odha-

lením označenia dubu na Lúke 

vďaky v Petržalke. 

Michaela Dobríková

foto: archív PN

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Vedeli ste, že dub sa môže dožiť aj tisíc rokov? V stredu, 29. júna, to bude rok, čo zomrel 
pán herec – Ladislav Chudík. Narodil sa v Hronci, ale takmer sedemdesiatdva rokov prežil 
v Bratislave. Z toho 40 rokov až do konca života býval v Petržalke. Vlastne je tu tak trochu 
stále. Nielen ako spomienka v srdciach ľudí, ale ako živá, možno aj tisíc rokov pretrvajúca 
zelená spomienka. 
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Sami proti sebe?!

Š K O L S T V O

Ako sme prežili náš sviatok
Celý  jún sa nesie v duchu osláv sviatku detí. Naša MŠ Ševčenkova 
35 pripravila pre deti na celý mesiac bohatý program. Aby všetko 
hravo zvládli, dávkujeme ho postupne.  

Na stretnutí v marci 2014 podporil starosta 
Petržalky Vladimír Bajan návrh mimoriad-
neho a splnomocneného veľvyslanca 
Francúzskej republiky na Slovensku Didiera 
Lopina o pripravovanom umiestnení fran-
cúzskej školy na území Petržalky. 

Cieľom francúzskeho part-
nera bolo otvoriť školu už 

v školskom roku 2014/2015. 
Po rekonštrukcii priestorov

a okolia budovy na ulici M. C. 
Sklodowskej škola otvorila svo-
je brány presne podľa plánu. 
Ale až v minulých dňoch sa ko-

nala o, ciálna inaugurácia Me-
dzinárodnej francúzskej ško-
ly v Bratislave. Súčasťou sláv-
nosti bola aj prehliadka pries-
torov školy, ukážky vyučovania 
na jednotlivých stupňoch a 
slávnostné odhalenie pamät-
nej tabule, ktorá bude v spo-
ločenskej miestnosti navždy 
pripomínať tento významný 
deň. 

(tod) 

foto: archív

K bohatému programu sme 
„zabezpečili“ aj počasie, 

a tak sme hneď 1. júna moh-
li začať oslavovať vo veľkom 
štýle. Školský dvor sa zme-
nil na jedno veľké pódium, 
kde sa spievalo a tancovalo. 
Diskotéka bola priamo pod 
holým nebom. Radosť nepre-
žívali len deti z našej MŠ, ale 
aj náhodní okoloidúci, ktorí 
sa pristavovali a obdivovali 
túto akciu.

V nasledujúci deň sa škol-
ský dvor ako šibnutím prútika 
zmenil na jedno veľké špor-
tovisko. Deti sa zúčastnili na 
detskej športovej olympiáde. 
Samozrejme, nechýbali kruhy 
ani olympijský oheň. Súťažili 
malí aj veľkí. Napokon všetci 
dostali medailu, lebo zvíťazili 
všetci. A samozrejme, sladká 
odmena nechýbala tiež.

Ďalší deň sa všetky detičky 
pekne vyobliekali, aby boli 
krásne na fotkách, ktoré im 
budú pripomínať chvíle a ka-
marátov v MŠ. Predškoláci sa 
tešia na výlet, kde sa bližšie 
oboznámia so zberom a spra-
covaním sezónneho ovocia, 
na mobilné planetárium, kto-
ré príde za deťmi do MŠ.

V závere mesiaca si všet-
ky deti popozerajú vzácne 
miesta Bratislavy „Vláčikom 
Blaváčikom“. Prestávku si 
dáme v prezidentskej záhra-
de a deti potom hurá naspäť 
do škôlky. 

Za tento školský rok sa 
z najmenších detičiek stali už 
škôlkári bez slzičiek a cítia 
sa v našej škôlke ako doma. 
A tí väčší, tí sa už budú lúčiť 
s MŠ. Prežili tu 3, niektorí 
4 roky, zažili veľa pekného, 
odnesú si veľa zážitkov, našli 
si tu veľa kamarátov, niekto-
rých možno na veľa rokov. 
Tieto deti sú pripravené 
odísť do školy. Práve oni sa 
budú lúčiť so všetkými ostat-
nými deťmi zo škôlky a aj 
s učiteľkami, kuchárkami a 
tetami upratovačkami. Toto 
lúčenie, pokiaľ nám počasie 
dopraje, bude tiež na našom 
školskom dvore za zvukov 
detských piesní.

Všetkým deťom želáme 
krásne prežitie prázdnin, veľa 
zážitkov a tým „veľkáčom“ 
úspešný vstup do školy.

Za kolektív MŠ Ševčenkova 
M. Svobodová, 

foto: autorka

Počas letných prázdnin budú mať trojtýždňové „hygienické“ voľ-
no aj petržalské materské školy. Počas prerušenia prevádzky 

budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých budov, vydezin, -
kované triedy, šatne, kúpeľne aj hračky pre deti. Pracujúci rodičia 
petržalských škôlkarov však nemusia mať obavy, kam dajú svoje 
deti, lebo sú zabezpečené náhradné materské školy nasledovne: 
v júli (1. až 31. 7.) budú v prevádzke
MŠ Bohrova
MŠ Nobelovo námestie v MŠ Röntgenova
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova
MŠ Bulíkova
MŠ Gessayova 2 v MŠ Gessayova 31
MŠ Holíčska 50 v MŠ Holíčska 30
MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
MŠ Ševčenkova
v auguste (1. až 31. 8.) budú v prevádzke
MŠ Macharova
MŠ Pi=  ova
MŠ Bradáčová
MŠ Lachova
MŠ Jankovolova
MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka
MŠ Turnianska
Materské školy, ktoré majú sídlo v základných školách, MŠ Holíčska 
50, MŠ Nobelovo nám. 6 a Gessayova 2 budú mať prerušenú pre-
vádzku počas celých prázdnin od 1. 7. do 31. 8., náhradná prevádzka 
bude v MŠ Holíčska 30, MŠ Röntgenova 16 a Gessayova 31. 

(red)

Škôlky počas prázdnin
Francúzska škola o+ ciálne
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Po dvojročnom úsilí v oblasti environ-
mentálnej výchovy sa od 9. 10. 2015 
pýšime vlajkou a certifikátom Zelenej 
školy a sme súčasťou medzinárodnej siete 
Eco-Schools.

Zbierame druhotné suro-
viny, staráme sa o zeleň 

vo vnútorných priestoroch 
aj v areáli školy, čistíme oko-
lie, snažíme sa šetriť vodou 
a ďalšími energiami, čiže ro-
bíme činnosti, ktoré sú nám 
vlastné, ktoré sa stali postup-
ne súčasťou bežného chodu 
našej školy. 

Čoraz viac sa venujeme 
vrstovníckemu vyučovaniu, 
kedy poznatky z prírodných 
vied odovzdávajú starší žiaci 

Na Holíčskej  

EKO-logicky 

hravou formou svojim mlad-
ším kamarátom, chodíme 
s deťmi pozorovať prírodu, 
navštevujeme múzeá. Veľa 
nápadov vzniklo iniciatívou 
Kolégia, t. j. aktívnych žia-
kov, ktorí majú na staros-
ti komunikáciu s učiteľmi  
a spolužiakmi v oblasti envi-
ronmentálnych aktivít.

V tomto školskom roku 
sme začali robiť súťaž „EKO 
- logicky doma i v škole“, 
ktorá sa stretla s úspechom 

nielen v našej škole, ale aj  
v ostatných petržalských 
školách. Súťaž sa konala  
v troch kolách (triednych, 
školských a obvodnom),  
v tomto školskom roku s té- 
mou „Biodiverzita a jej 
význam.“ Školské kolo sú-
ťaže sme vyhlásili aktuál-
ne priamo na Deň Zeme  
(22. apríla), obvodné kolo sa 
konalo 17. mája na pôde na-
šej školy.

Žiaci zo základných škôl 
Budatínska, Dudova, Ges-
sayova, Holíčska a Pankú-
chova pripravili prezentácie, 
ktoré boli aktuálne a odbor-
ne veľmi dobre vypracova-
né. Poukazovali na význam 
biodiverzity, problematiku 
dažďových pralesov, či vy-
mierania druhov, ako aj na 
biodiverzitu v mestskom 
prostredí (okolie Chorvát-
skeho ramena). Súťažiaci 
obhájili svoje vedomosti  
v oblasti ekológie presvedči-
vým slovným prejavom. Bla-
hoželáme víťazkám, Ninke 
Gurňákovej zo ZŠ Gessayo-
va v kategórii žiakov 5. – 6. 
ročníka a Zuzke Vaculovej 
zo ZŠ Budatínska, v kate-
górii žiakov 6. – 8. ročníka. 
Veríme, že o rok sa opäť 
stretneme s kvalitnými pre-
zentáciami, ktoré nás budú 
motivovať správať sa „EKO 
- logicky“ doma i v škole.

Mgr. Milota Marčišová

 foto: autorka

Zdravé deti v zdravom prostredí

Zdravie detí je v práci pe-
dagógov Základnej školy 

Holíčska 50 dôležitou témou. 
V rámci školského prostredia 
bolo realizovaných mnoho 
zaujímavých aktivít, ktoré 
svojím obsahom a zamera-
ním mali za cieľ výchovu žia-
kov k aktívnemu a zdravému 
životnému štýlu, a tým aj k 
upevneniu ich zdravia. Veľkú 
pomoc nám pri rozvíjaní 
týchto školských aktivít po-
skytla ČSOB Nadácia, s ktorej 
finančnou pomocou sme ob-
novili priestory prírodoved-
nej učebne, vysadili zeleň v 
interiéri školy, čím sme ozdra-
vili a sfunkčnili jej vnútorné 
priestory pre ďalšie aktivity s 
týmto zameraním.   

Atraktívnou formou – prak-
tickými činnosťami, hrami, 

súťažami a vrstovníckym vy-
učovaním – sme uskutočnili 
mnoho aktivít, ktoré mali za 
cieľ viesť žiakov I. aj II. stup-
ňa k uvedomeniu si hodnoty 
zdravia, ku správnym návy-
kom a zodpovednosti voči 
vlastnému zdraviu.

Každou aktivitou sme sa 
ich snažili viesť k bezpeč-
nému správaniu sa, ale aj 
nutnosti a schopnosti po-
skytnúť prvú pomoc. Pou-
kazovali sme na dôležitosť 
pitného režimu, ako neod-
deliteľnej súčasti zdravého 
životného štýlu. Aktívnym 
spoločným prístupom detí  
a pedagógov sme vysadili 
nové rastliny a dreviny v in-
teriéri a exteriéri školy. 

Vydarenou aktivitou bolo 
zorganizovanie súťaže medzi 

žiakmi vo varení, kde pod-
mienkou boli nielen chutné 
a esteticky servírované jedlá, 
ale najmä využitie zdravých 
potravín, ktoré v konečnom 
dôsledku hodnotili profesi-
onálky, tety kuchárky. Spo-

luprácu medzi deťmi sme 
podporovali aj v súťažiach a 
interaktívnych prezentáciách 
„Hravo ži zdravo“, ktoré pri-
pravili starší žiaci pre svojich 
mladších kamarátov.

Zdravie detí sme podporo-
vali aj ich zapájaním do mno-
hých športových aktivít a sú- 
ťaží v rámci mestskej časti, 

kde sme dosahovali kvalitné 
umiestnenia. Nezabúdali sme 
ani na pobyt našich žiakov na 
čerstvom vzduchu v prírode, 
kde sme ich aktivity a aktív-
ny prístup k prírode cibrili  
v rámci turistických krúžkov 
na obidvoch stupňoch školy.

Jozef Varga, riaditeľ školy, 

foto: autor

Deti kreslili olympiádu

Veľvyslanectvo Brazílie v Slovenskej republike, BIBIANA, 
medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenský olym-

pijský výbor a Miestna knižnica Petržalka spoločne otvorili 
výstavu najkrajších detských výtvarných prác zo súťaže, kto-
rú vyhlásilo brazílske veľvyslanectvo pre deti pri príležitosti 
Letných olympijských hier v Rio de Janeiro. Do súťaže sa pri-
hlásilo 46 škôl - základných aj špeciálnych - z Bratislavského 
kraja a porota vyhodnotila v troch kategóriách tie najlepšie  
a najkrajšie práce. Súťažilo sa v kategórii 1. a 2. ročníky ZŠ, 3. 
a 4. ročníky ZŠ a kolektívne práce. 

Ocenenia deťom odovzdala veľvyslankyňa Susan Klee-
bank, spolu so zástupcom starostu mestskej časti Bratislava 
– Petržalka Jánom Bučanom , riaditeľom Bibiany Petrom Tvr-
doňom a riaditeľkou Miestnej knižnice Petržalka Katarínou 
Bergerovou. Krásne darčeky deťom odovzdali aj naši dvaja 
olympionici - basketbalisti, ktorí nás budú reprezentovať na 
LOH 2016 v brazílskom Rio de Janeiro. Program otvorili ukáž-
ky tradičného brazílskeho bojovného umenia spojeného s 
tancom capoiera, ktorú predviedli členovia Akadémie Uni-
versum v Bratislave. 

Výstavu môžete navštíviť vo výpožičných hodinách kniž-
nice na pobočke Proko9evova 5 do 22. júna. 

 (red)
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Zelená trieda 

Veľké naše nadšenie a ra-
dosť nastala vo chvíli, 

keď sme sa dozvedeli o pod-
pore a získaní grantového fi-
nančného príspevku.

Nevyužité átrium sa po-
stupne začalo premieňať za 
pomoci všetkých zaintere-
sovaných (zamestnanci MŠ, 
rodičia detí, MC Budatko, 

OZ Všestranko) na priestor 
vhodný pre zážitkové učenie 
detí, na overovanie si teore-
tických poznatkov z oblasti 
rastlinnej a živočíšnej ríše. 
Každá trieda, my ich máme 
7, dostala do starostlivosti 
svoj záhon, v ktorom si vy-
sadili obľúbenú zeleninu, 
ovocie, bylinky, ale aj kviet-

ky. Vytvorili si priestor aj pre 
chovateľský kútik, v ktorom 
deti pozorujú vývoj motýľa, 
slimáka afrického, alebo ako 
pomáha dážďovka rastlinnej 
ríši. 

Ďalšia etapa projektu spočí-
va v spoznávaní čo je recyklá-
cia rastlinného a živočíšneho 
odpadu, ako a prečo je dôleži-

té chrániť, používať a podpo-
rovať životné prostredie. Deti 
sa postupne učia vážiť si to, 
v akom prostredí vyrastajú. 
Miestna komunita ľudí, OZ 
Všestranko, sa venuje práve 
ochrane životného prostredia 
a spolu s MC Budatko nielen 
že pomohli pri revitalizácii 
školského dvora, ale aj hra-

vou formou priblížili deťom 
ako separovať odpad, ako sa 
správať ekologicky.

Čaká nás ešte záverečná 
časť projektu – zber „úro-
dy“, výsledok starostlivosti o 
triedne mini záhradky. Reali-
zácia projektu nielen spestrila 
život detí v MŠ, ale významne 
ovplyvnila efektivitu edukač-
ného procesu. 

Ďakujeme všetkým, vďaka 
ktorým sa nevyužitý priestor 
materskej školy zmenil na 
zelenú oázu, v ktorej deti do-
stávajú odpovede na zvedavé 
otázky a učia sa chápať zá-
kladné prírodovedné pojmy.

Jana Martinovičová a kol.

Dlhé roky nás, zamestnancov Materskej 
školy Strečnianska, trápil nevyužitý priestor 
priamo v strede budovy – átrium. A tak, keď 
prišla výzva Nadácie Volkswagen zapojiť sa 
do ich grantového programu „Zelené vzdelá-
vanie“, chopili sme sa príležitosti a spolu s ro-
dičmi, zamestnancami Volkswagenu a Janou 
Hrehorovou, členkou našej Rady školy sme 
napísali projekt s názvom „Zelená trieda“.

Základná škola 
Pankúchova 4 pripravila 
v máji pre zamestnan-
cov školy, žiakov,
 ich rodičov a rodinných 
príslušníkov niekoľko 
spoločných akcií. 

Učitelia a žiaci v ZŠ Ges- 
sayova 2 dostali dobrý 
nápad. Rozhodli sa po-
môcť ľuďom, ktorí pomoc 
skutočne potrebujú, 
a tak zorganizovali zbierku 
trvanlivých potravín. 

Začiatkom mája sme po-
kračovali v maľovaní škol- 

ského plota. V sobotu 7. mája 
sme si povedali „hotovo“. Čer-
stvo namaľovaný plot sprí-
jemňuje žiakom cestu do ško-
ly a jeho vzhľad si pochvaľujú 
aj náhodní okoloidúci. 

Ďalšie dve podujatia boli 
športové. Organizujeme ich 
už veľa rokov a stretávajú sa so 
značným záujmom. Najskôr si 
prišli do bazénu, 18. mája, za-
plávať a zasúťažiť v štafetách 
celé rodiny. Najlepší plavci 
boli odmenení diplomami.  
V sobotu, 21. mája, sme sa 
stretli pod Prístavným mos-
tom, aby sme absolvovali tra-
dičnú cykloturistiku. Tento rok 
sme mali namierené na Hain-
burský hrad na vrchu Schlos-
sberg. Najskôr sme sa však 
všetci previezli po otvorenom 
Starom moste a vychutnávali 

si nové pohľady na Euroveu, 
Bratislavský hrad, Staré mesto 
a ostatné bratislavské mosty. 
Smerom do Hainburgu sme 
si vypočuli odborné výklady 
o Sovom lese, Pečnianskom 
lese, petržalských bunkroch a 
najvýchodnejšom rakúskom 
meste Hainburg. Bicykle sme 
si nechali pod hradným kop-
com. Po namáhavom pešom 
výstupe na hrad sme sa všetci 

občerstvili a vypočuli si posled-
ný výklad pani učiteľky Toma-
šovičovej. Z hradného kopca 
nás očaril krásny výhľad na 
mesto pod nami, tečúci Dunaj 
i vzdialený Bratislavský hrad. 
Každý účastník dostal vlajočku 
so zastávkami na trase, každá 
rodina cyklobrožúrku o trase.  
V brožúrke boli aj kvízové otázky 
pre žiakov. Tí, ktorí ich správne 
zodpovedajú, dostanú odme-
nu od Rodičovského združenia 
pri ZŠ Pankúchova 4.

Mgr. Štefan Rác

ZŠ Pankúchova 4     

Spoločne pri práci aj pri 
športovaní

Vyzbierané potraviny po-
tom odovzdali riaditeľ-

ke Krízového centra Repuls 
na Budatínskej ulici. Žiaci a 
ich rodičia priniesli do školy 
viac ako 50 kg potravín, ktoré  
v krízovom centre iste nájdu 

svoje uplatnenie. Okrem po-
travín deti nosili aj hračky. 
Tie by mohli potešiť najmä 
najmenších obyvateľov tohto 
zariadenia. 

Teší nás, že v dobe, kedy 
väčšina ľudí pozerá len na 
svoj osoh, sa nájdu aj takí, 
ktorí neváhajú a podajú po-
mocnú ruku. 

Svoje dobré srdce a lásku  
k prírode žiaci tejto ško-
ly však dokazujú aj iným 
spôsobom. Aktívne sa totiž 
venujú zberom. Celoročne 
zbierajú vrchnáčiky z plas-
tových fliaš. Touto aktivitou 
sa zapájajú do súťaže Po-
môž škole, zachráň prírodu.  
V súťaži sa spomedzi 30 zá-
kladných škôl v Bratislave 
umiestnili na 1. mieste, pri-
čom nazbierali viac ako 500 
kg vrchnáčikov. 

Zber papiera je na našej 
škole už tradíciou a aj v má-
jovej etape zberu usilovní 
žiaci a ich rodičia nazbierali 
počas dvoch týždňov viac 
ako 11 000 kg papiera. 

Životné prostredie chrá-
nia aj prostredníctvom zbe-
ru plastových fliaš, použi-
tých batérií, a tiež zberom 
použitého oleja. Všetkým 
žiakom, rodičom, učiteľom, 
ale aj pánovi školníkovi, kto-
rý všetkým usilovne pomá-
ha, patrí veľká vďaka.

Kristína Timčíková

foto: autorka

Dobrý nápad
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V Ovsišti veselo aj poučne
Prvú júnovú nedeľu sme oslávili deň detí aj na Ovsištskom ná-
mestí. Iniciátorom tejto skvelej rodinnej oslavy bola poslankyňa 
MČ Bratislava Petržalka Ivana Antošová, ktorá spojila množstvo 
dobrých a šikovných ľudí, ktorí majú radi deti a chceli priložiť 
ruku k spoločnému dielu.

Nechýbal skákací hrad so 
šmýkačkou, maľovanie 

na tvár, balónikové zvieratká, 
darčeky a k tomu kopec zá-
bavy s rozprávkovými posta-
vičkami aj mackom Waldim z 
Implatbear, ktorý nás so svo-
jimi šarmantnými asistentka-
mi učil ako sa správne starať 
o svoje zúbky. O sprievodný 
program sa postarali hasiči a 
colníci s ukážkami ich práce.

Do nálady nám hrala ve-
selá hudba a deti z ASSOSu 
nám predviedli svoje tanečné 
umenie a pomohli nám vy-
pustiť do neba všetky detské 
želania, ktoré sme zbierali 
počas celej oslavy.

UniCare centrum pri-
pravilo skvelý interaktívny 
program pre deti plný zábavy 
a prekvapení. So snehulien-
kou a trpaslíkmi deti hľadali 
stratené jabĺčka v jazierku, v 
dielničke Farmárik deti vy-

tvorili rozkvitnutú kytičku 
pre svoju mamičku, so Šašom 
Jašom sme si precvičili hod 
na cieľ, s Vodníkovou vílou 
sme zbierali stratené lekná, 
tiež sme sa ukázali v jazdách 
zručnosti na motorkách a ko-

pali sme futbalové penalty.
Osobitné poďakovanie pat-

rí aktívnych seniorkám z den-
ných centier na Vyšehradskej, 
Háanovej a Medveďovej ul. 

Všetky dámy si spoločný čas 
s deťmi super užili a previedli 
ich pripravenými súťažnými 
disciplínami. 

(upr), foto: (ia)
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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 – 70 %.

AKCIA   na multifokálne 

okuliarové šošovky: - 20 %, -50 % 

a jeden pár (Varilux) zadarmo

– 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

OPTIKA

V PETRŽALKE

Rozširuje svoj tím o pozície:

KUCHÁR - HPP
PIZZÉR - HPP
ČAŠNÍK - pravidelná dlhodobá brigáda
KURIÉR JEDLA A PIZZE - pravidelná dlhodobá brigáda

Bližšie info na: 
kontakt@pizzapazza.sk, č. t: 0903 809 049

V Materskej škole Bulíkova 25 sa tento rok Deň detí neoslavoval 
iba v jeden deň. Oslavy trvajú už dva týždne a budú trvať až do 
posledného dňa školského roka, keď sa detičky rozpŕchnu na 
prázdniny.

Najskôr v stredu, 1. júna, 
mali detičky možnosť 

vyskákať sa na trampolínach 
s trénermi Happy Kids. Jum-
ping aktivita „Skáčeme pre 
radosť“ mala veľký úspech, k 
čomu prispeli najmä tréneri 
– muži, ktorých v školstve tak 
často nevidno, ale i táto akti-
vita ukázala, ako sú veľmi po-
trební. Na druhý deň pokračo-
vali oslavy Dňa detí športovou 
olympiádou, na ktorej si deti 
zmerali sily so svojimi spolu-
žiakmi vo viacerých športo-
vých disciplínach, naučili sa 
podporovať, povzbudzovať 
jeden druhého i vyrovnať sa s 
prehrou. Porazeným však ne-
bol nikto. Všetky deti si odná-
šali zo športového dňa odme-
ny v podobe vymaľovaniek, 
lízaniek, minerálok a ďalších 

drobností. V sobotu, 4. júna, 
sa prihlásené deti spolu so 
svojimi rodinnými príslušník-
mi zúčastnili na spoločnom 
výlete v Schaubmarovom 
mlyne v Pezinku. Nádherné 
slnečné dopoludnie strávené 
v neformálnej spoločenskej a 
priateľskej atmosfére upevni-
lo vzťahy medzi rodičmi, uči-
teľmi a hlavne deťmi. 

Tým sa ale oslavy dňa detí 
neskončili. V pondelok, 6. jú-
na, navštívil materskú ško-
lu Šašo Maroš, ktorý svojou 
dobrou náladou, pozitívnou 
energiou, tanečnými kreácia-
mi zabával detičky cele pred-
poludnie. Divadielko „O dom-
čeku, ktorý kýchal“ vo štvrtok, 
9. júna, bolo milým pokračo-
vaním sviatku našich najmen-
ších. Deti sa zabávali aj na ju-

niálese, na ktorom sa prezliekli 
do kostýmov a na chvíľku sa z 
nich stali policajti, hasiči, prin-
cezné, princovia, doktori, Ninja 
korytnačky, a pod.

Na detičky čaká ešte mobil-
né planetárium, výlet vláčikom 
Blaváčikom do centra mesta 
na ; nále OLOMPIÁDY, v ktorej 
sa naša škôlka umiestnila ten-
to rok v prvej desiatke a bude 
bojovať o hlavnú cenu, ako aj 
ďalšie aktivity, ktorými sa zavŕši 
oslava Dňa detí, ale aj úspešný 
školský rok, ktorý bol zas a zno-
va bohatý na rôzne podujatia, 
akcie, mnohé medzinárodné-
ho charakteru, súťaže, koncer-
ty, divadielka. 

V mene všetkých rodičov by 
som chcela za nádherný škol-
ský rok poďakovať všetkým 
pani učiteľkám z MŠ Bulíkova, 

Oslava Dňa detí v Materskej škole Bulíkova

ale najmä pani riaditeľke Soni 
Hanzalovej za ich náročnú prá-
cu, kreatívne nápady, bezhra-
ničnú lásku, milé slová, za čas, 
ktorý venujú našim najmenším. 
Pre rodiča je zadosťučinením vi-

dieť ráno veselé dieťa, ktoré s ra-
dosťou odchádza do materskej 
školy, lebo vie, že prežije krásny 
deň. Ďakujeme Materská škola 
Bulíkova!

Miriama Blahušiaková
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Pred pár rokmi som ani netušila, 
že Petržalské noviny budú patriť  

k mojim najobľúbenejším. Teším sa 
na každé nové číslo, pretože tam vždy 
nájdem niečo, čo ma osloví a uľahču-
je mi život v Petržalke. Vždy, keď ma 
trápi nejaký problém, vzápätí si prečí-
tam k tomu článok, ktorý túto proble-
matiku nastoľuje a prípadne rieši, a za 
to vám patrí obrovská vďaka.

Tentoraz to bol vynikajúci článok 
pána Galla Psie safari a k tomu po-
slanecké postrehy. Priznám sa, že už 
niekoľko dní pri svojich prechádz-
kach riešim problém ako trpia chlapi, 
ktorí kosia trávniky, a sú bezpochy-
by ohrození na zdraví. Sama som sa 
už dostala  do stavu apatie, pretože 
mám pocit, že sme ignorantský ná-
rod, ktorý nerešpektuje žiadne záko-
ny, zákazy a nariadenia. Neznášam, 
keď psa venčia na poslednú chvíľu 
a ten chudák vykoná svoju potre-
bu buď na spoločnej chodbe alebo 
rovno pred vchodom. Najčastejšie sa 
prechádzam v parčíku „Jama“ medzi 
Vyšehradskou a Šášovskou, kde pred 
každým vstupom do parku sú na 
chodníku namaľované dostatočne 
veľké oznamy, že do parku sa môže 
vstupovať len so psom na vôdzke. 
Uprostred parčíka je tabuľa s tým 
istým oznamom, teda len totálny ig-
norant sa môže tváriť, že to nevidí . Je 
len málo psičkárov, ktorí tento zákaz 
rešpektujú,  to platí aj pre zbieranie 
exkrementov, hoci všade sú vrecká aj 
zberné koše. Vynaliezavosť psičkárov 
je obrovská, tvária sa, že sa prechá-
dzajú s vreckom, ale dokážu sa veľmi 
zaujato dívať iným smerom, keď ich 
pes vykonáva potrebu. Tento prob-
lém som dosť vytrvalo riešila s mest-
skou políciou, ale bez zjavného účin-
ku. Naozaj už neviem, aké by malo 
byť riešenie, ale som presvedčená, že 
pár pokút a viditeľných prechádzok 
strážcov zákona aspoň na nejaký čas 
by situáciu zlepšilo. Neviem, aké sú 
dôležitejšie úlohy mestskej polície, 
keď to nie je aj ochrana zdravia oby-
vateľov.                      (db)

Poďakovanie Aký pekný deň! Dnes nehráme...
AD: Psie safari 

Prognózy pred šampio- 
nátom v hokeji nebo- 

li bovieaké. Podaktorí do- 
konca tvrdili, že už v prvom 
zápase s Maďarmi puk- 
neme a s budúcou účasťou 
medzi najlepšími to bu-
deme mať určite nahnuté. 
Našťastie, nestalo sa. Vy-
prášili sme aj Francúzov. 
Ale potom... 

Na začiatku roka sa to budúcnosťou priam ružovelo. Na mysli mám nielen tradične 
neuveriteľné predsavzatia, ale aj voňavú ponuku športových chuťoviek. Majstrov-
stvá sveta v hokeji, majstrovstvá Európy vo futbale, olympiáda. Dlhočizné a slastné 
hodiny pred obrazovkou. Prvá z ponúk je za nami, druhá nás práve obšťastňuje.

Po predchádzajúcich dvoch 
nervákoch som si povedal, 
že na adrenalínové pozera-
nie bohato postačí aj skrá-
tená verzia zápasu. Zapol 
som televízor a v tej sekun-
de sme od Nemcov dostali 
gól. A potom ďalší. Vypol 
som prístroj zlých správ.

Na súboj s Bielorusmi, 
údajne kľúčový, som si vy- 

členil len poslednú tretinu. 
Na jej začiatku sme vied-
li o dva góly. Eštežetak. 
Lenže potom sme v prie- 

Žiadam vás o pomoc pri riešení problému, ktorý sa týka 
celej Šustekovej ulice. Na tejto ulici jazdia autá po chod-
níkoch ako po diaľnici. Počas pracovného dňa prej- 
de po nich množstvo áut, ktoré ohrozujú chodcov. 

Podobné sťažnosti, ako je táto z roku 2004, dostala re-
dakcia viackrát. Vyzerá to tak, že za obeť nezodpoved-

ným vodičom padnú v dohľadnom čase aj oddychové 
priestory medzi domami, skonštatovali sme vtedy a na 
závažný problém, bezprostredne ohrozujúci životy a zdra-
vie chodcov, sme upozornili (PN august 2004) riaditeľku 
ODI OR PZ Bratislava V, veliteľa Okrskovej stanice MsP Bra-
tislava – Petržalka a vedúcu útvaru rozvoja a dopravy MÚ 
Bratislava – Petržalka.

Mestská polícia rieši priestupky v doprave v zmysle zá-
kona o obecnej polícii. Ukladá a vyberá v blokovom ko-
naní pokuty za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, 
ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky danej doprav-
nými značkami alebo dopravnými zariadeniami. Keďže 
v uvedenom priestore nie sú osadené takéto dopravné 
značky, priestupky dokumentuje a postupuje k vyrieše-
niu na dopravný inšpektorát. Pani riaditeľka dopravného 
inšpektorátu svoje vyjadrenie smečuje na miestny úrad: 
Dopravná polícia tým, že potrestá previnilcov, problém 
nevyrieši. Nie je v našich silách, aby v lokalite bol denne 
policajný dozor. Najúčinnejším opatrením je odstránenie 
vozidla, ktoré stojí na chodníku. Zo zákona o premávke 
na pozemných komunikáciách má povinnosť takéto vo-
zidlo odstrániť správca komunikácie. K tomu, aby moh-
la byť využitá táto možnosť, je potrebné, aby správca 
komunikácie okamžite zabezpečil odstránenie vozidla 
alebo aby polícii oznámil, ktorú organizáciu poveril za-

bezpečovaním tejto činnosti. Okresný dopravný inšpek-
torát ani po opakovaných urgenciách nemá vedomosť 
o tom, kto zabezpečuje odstránenie vozidiel tvoriacich 
prekážku v cestnej premávke na komunikáciách v správe 
miestneho úradu Petržalka. Slovami vedúcej útvaru sa 
pochlapil aj miestny úrad: Problémom sme sa zaoberali 
už v minulosti a zrealizovali dopravné opatrenia. Uvede-
né komunikácie IV. triedy sú stavebnotechnicky určené 
pre chodcov. Iní účastníci cestnej premávky než chodci 
nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou nie je 
určené inak (§52 ods.1 zákona č. 315/1996 Z. z. o premáv-
ke na pozemných komunikáciách). To znamená, že vodiči 
porušujú ustanovenia predmetného zákona. Uzatvorenie 
vnútroblokového priestoru dopravnými zariadeniami nie 
je možné z dôvodu umožnenia vjazdu požiarnych, po-
licajných a záchranných vozidiel. Správca komunikácie 
nemá zmluvu s odťahovou službou, preto túto činnosť 
nezabezpečuje. 

Zhrňme si povedané - mestská polícia priestupky do-
kumentuje a oznamuje štátnej polícii. Dopravná polícia 
tvrdí, že problém by vyriešilo odťahovanie vozidiel, ale 
správca komunikácie policajtom neoznámil, kto zabez-
pečuje odťahovaciu službu, čo však urobiť nemohol, pre-
tože odstraňovanie vozidiel nezabezpečuje. Noli tangere 
circulos meos - kruh je uzavretý, nerušiť!

Odvtedy uplynulo dvanásť rokov, ktoré potvrdili známy 
fakt o rečiach, ktoré sa hovoria a o problémoch, ktoré sa 
neriešia. Keď už nie motoristi, tak kompetentní by dnes 
mali vedieť, že iní účastníci cestnej premávky než chodci, 
s výnimkou danou zákonom, nesmú chodník používať. 
Snímky na Šustekovej ulici dokumentujú porušenie § 52 
ods. 2 zákona o cestnej premávke. V danom prípade nej-
de o zastavenie a státie, ale o zakázanú jazdu po chodníku 
s cieľom zaparkovať. 

Mimochodom, v čase našej kontroly bolo parkovisko 
za domom poloprázdne. Jednotné riešenie parkovania 
v meste je dlhodobo predmetom diskusii a duchaplných 
riešení. Výsledkom sú sľuby (aj z radov poslancov Petr-
žalky, ktorí deklarovali, že majú riešenie parkovania), na-
posledy primátorský, že celomestskú parkovaciu politiku 
spustí začiatkom tohto roka. Dnes je už opäť všetko inak, 
len jazdy po chodníkoch zostávajú. A nečinnosť zodpo-
vedných. 

Peter Viglaš

behu pár minút dostali štyri 
banány. Povedal som nespi-
sovné slovo. A zapovedal 
sa, že naše zápasy už viac 
pozerať nebudem. Premo-
hol ma totiž nástojčivý po-
cit, že v tom momente, keď 
zapnem telkáč, automatic-
ky sa na našej strane udeje 
niečo zlé. Že ja som vlast-
ne tie góly minimálne pri- 

Vlažný prístup k ohrozeným občanom
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volal, ak nie rovno zavinil.
Vzápätí som však našiel 

riešenie celého problému. 
Nebudem sa pozerať ani 
minútu a všetko bude opäť v 
poriadku. Ako iste tušíte, ba 
teraz už podľa výsledkov s is-
totou viete, pomohlo to, ako 
sa hovorí – trt makový. 

Počas majstrovstiev mi 
volal istý známy a vyzve-
dal, ako sa mám. Naši v ten 
deň mali práve voľno. A tak 
som mu bez klamstva mo-
hol povedať, že výborne  
a celý deň je pekný. Bodaj by 
aj nie, keď naši nehrajú.

Isté pozitívum však po-
stup orientovaný na nepo- 
zeranie predsa len priniesol. 

Pokušenie aspoň občas za-
pnúť telkáč a zistiť aktuálny 
stav, bolo treba prekryť nie-
čím iným. Napríklad upra- 
tovaním. A tak aspoň na 
diaľku touto cestou ďaku-
jem hokejistom z Fínska  
a USA za to, že mám ku-
chyňu opäť v lepšom stave a 
kúpeľňu tiež.

Je pravda, že na zmeny 
ešte čakajú niektoré zásuvky 
a skrine. Aj tie sa však zrejme 
dočkajú. Sú tu predsa majs-
trovstvá Európy vo futbale. 
Také predsavzatie som mal 
na ich začiatku. Povedal som 
si totiž, že v záujme pohody 
popri zušľachťovaní obyt-
ných priestorov zhliadnem 

iba prvé a posledné tri minú-
ty nášho zápasu s Walesom. 
Nepomohlo. Pukli sme o 
gólik. V tejto chvíli, tesne po 
onej radostnej udalosti, ak 
chceme pomýšľať na postup 
zo skupiny, musíme preval-
covať Rusov a Angličanov. 

Rozmýšľam, či by z mojej 
strany nebolo vhodné pre 
takú vec urobiť aj niečo ne-
zvyčajné, priam ušľachtilé. 
Pretože len porobiť poriadok, 
hoci aj susedom, na postup 
zrejme nestačí. Ale čo tak po-
môcť tetkám s upratovaním 
priamo v kostole? Možno 
potom zasiahne ten Najvyšší 
a trochu po protekcii pohne 
kolesom futbalových dejín 

pre nás tým správnym sme-
rom. Hoci aj tak, neviem, 
neviem... Zostáva len veriť v 
zázraky.

Zatiaľ ešte nie som defi-
nitívne rozhodnutý, ako na- 
ložím s olympiádou. Pro-
blém je totiž s časovým 
posunom. Ak som zistil 
správny údaj, v Brazílii je o 
päť hodín menej ako u nás. 
Z čoho mi vyplýva, že ak by 
som počas účinkovania na-
šich na olympiáde chcel po-
stupovať tak, ako v prípade 
hokeja a futbalu, musel by 
som napríklad vysávať aj o 
polnoci. Radšej si pospím.

V súvislosti s nepozera-
ním športových prenosov 

mi na um prišlo isté otrepané 
úslovie. Čo oči nevidia, srdce 
nebolí. Ja viem, týka sa pre-
dovšetkým hry zvanej láska. 
Ale, podľa mňa, určite aj hier 
podobných hokeju a futbalu.  
A ešte všeličoho iného.

Oskar Král

www.mejdanroku.sk

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

 

Ako sa môžeme dozvedieť 

z učebníc chémie, ktoré na 

rozdiel od učebníc histórie 

sa menia iba zriedka, zlato je 

korózii odolný netoxický jas-

nožltý kov intenzívneho lesku. 

Nezdá sa, ale zlata a zlatúšikov 

máme neúrekom. Napríklad 

také biele zlato. Pre niekoho 

to bol cukor, pre iného ku-

chynská soľ. Záležalo na tom, 

ktorý z artiklov bol v danom 

čase a mieste premenný a 

premenený na skutočné zlato. 

Len si spomeňme na Marušku, 

kvali2kovala svoju lásku k rodi-

čovi na úrovni soli, za čo si vy-

slúžila vyhostenie z domovskej 

krajiny, potom - pod vplyvom 

kúzla - oplývajúcej zlatom. Na 

rozdiel od bieleho, je tekuté 

čierne zlato menej stráviteľné, 

no o to hodnotnejšie. Ovplyv-

ňuje imperiálnu ekonomiku 

sveta, vzťahy národov, prináša 

reálne zlato. A vojny. Jeho cena 

je vyššia ako burzová, o nej ale 

bajonetoví exportéri slobody a 

demokracie mlčia. Nie je všetko 

zlato, čo sa blyští. Najmä nie v 

politike. 

Staré mýty a rozprávky priam 

hýria zlatom v rôznych podo-

bách. Len si spomeňme na múd-

rosťou oplývajúceho deda Vše-

veda a jeho tri, akože ináč, zlaté 

vlasy. Alebo taká zlatá rybka plná 

nenaplnených sľubov, či zlatý vek 

grotesky, ktorý splodil Chaplino-

ve Zlaté opojenie. Rieka Yukon 

osirela, zlatokopovia sa rozpŕchli 

po svete, svoje Gold Pans vyme-

nili za nástroje, zanechávajúce za 

sebou krvavú stopu. Lepšie od 

nich sú slovenské zlatokopky. 

Nemusia sa teperiť do cudzích 

krajín, stačí im k tomu značková 

posteľ s následným servisom na 

úrovni partnerovej kreditky. 

Zlatko, zlatúšik je oslovenie 

akcentujúce vzťah k milovanej 

osobe (nielen) opačného pohla-

via. Znalci pomerov odporúčajú 

týmto ľubozvučným pomeno-

vaním prihovárať sa manželke aj 

milenke, čo vylučuje prerieknutie 

v mene a znižuje riziko rodinnej 

či inej drámy. To však neplatí pri 

konzumácii zlatého moku, kde sa 

narozpráva všeličo. Veľa moku – 

veľa capín. Zo štatistík vyplýva, že 

každý Slovák ročne vypije v prie-

mere 70 litrov piva. Z prieskumov 

je zrejmé, že národnostné men-

šiny u nás diskriminujeme, alebo 

vôbec nechľastajú, na rozdiel od 

slovenských bábätiek, ktoré do 

predmetných štatistík patria. To 

však žily netrhá, sú u nás aj ona-

kvejšie lapsusy. 

Zlatá žila. Kto ju nájde, je mu 

sveta žiť. Horšie je, keď si ona 

nájde jeho. Potom je dobré 

vyhľadať čo najskôr odborníka, 

pretože zlaté ručičky a nielen 

medicínske, nám čoraz častej-

šie tiahnu za výnosnejšími žila-

mi do šíreho sveta.

Jaroslav Gründler

Dnes o slove

Zlato 
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Sami proti sebe?!

D N I  P E T R Ž A L K Y

Skvelá 
petržalská 
párty

Začalo sa to programom 
pre deti - výtvarné 

dielne, divadielko, ukážky 
vystúpení tanečných škôl 
a súborov, zábavné disciplí-
ny MC Budatko, OZ Beni-
tim a Kamarátmi z Trinity, 
pre najmenších originálny 
prútený kolotoč, pre väč-
ších tie ozajstné za bránou 
závodiska. 

Nechýbali ani tradičné 
súťaže Dní Petržalky. Z je-
denástich psíkov vybrali na 
mieste diváci Najkrajšieho 
orieška Petržalky - veselú, 
ušatú ročnú Lajku, ktorá si 
majiteľa Jeremyho Lange-
raka našla cez inzerát. 

Medzitým trojčlenná po-
rota vedená šéfkuchárom 
Milošom Lachkovičom de-

gustovala výtvory súťažiacich 
v Petržalskej vareche, v snahe 
zistiť, ktorý kotol gulášu náv-
števníci vyjedia najrýchlejšie. 
Napokon pred družstvami 
Pavelová a Valent zvíťazila 
IMPA, ktorej najtajnejšou 
prísadou bol podľa jej hlav-
ného „gulášovariča“ Ladisla-
va Barcziho, skvelý tím. A 
vyhrali zaslúžene, ešte pred 
vyhlásením výsledkov bol ich 
kotol už takmer vyjedený. 

Po skončení súťaží sa ma-
lého pódia zmocnili seniori. 
Tanečné a spevácke súbo-
ry Petržalčanka, Melódia 
a Orchidea svoje publikum 
precítenými výkonmi rozo-
spievali a tých menej ostýcha-
vých naladili predviesť svoje 
tanečné umenie v tohtoroč-

nej 
novin-
ke – krytej tančiarni vedľa 
pódia.

Veľmi obľúbenou súčasťou 
Dní Petržalky je Burza kníh. 
Tento rok v nej pracovníci 
z Miestnej knižnice Petržalka 
ponúkali až 2 000 kníh rôznych 
žánrov. A ako nám prezradila 
Viera Némethová z pobočky 
MsK na Prokofi evovej, roman-
tiku tento rok prevalcovalo sci-
fi , fantasy romány, detektívky, 
životopisy a knihy o histórii. 
Detské knihy sú najobľúbenej-
šími na Burze kníh stabilne. 
A kto si nestihol vybrať alebo 
sa mu máli, má druhú šancu 
13. júla (od 9. do 12. hodiny) v 

Knižnom kolotoči pred Tech-
nopolom.

S úderom štvrtej hodiny sa 
začal ofi ciálny galaprogram 
na veľkom pódiu. Na rad 
prišli najprv víťazi. Kon-
krétne súťaže amatérskych 
skupín – Braňo Belák Band. 
Títo Petržalčania spolu hra-
jú vyše dvoch rokov a sta-
vajú na vlastnej originálnej 

hudbe a textoch. Víťazom 
Petržalskej baretky sa stali 
Janko Kulich & Kolegium, 
ktorí majú radi skupinu Loj-
zo a nadchla ich myšlienka 
podporiť hudbu, ktorá ľudí 
zabáva a dáva im dôvod na 
úsmev. Rovnako spievajú a 
hrajú vlastnú tvorbu. 

Kolegovi Igorovi Kmeťo-
vi nechali dobre naladené 

Víťazi súťaže amatérskych 

skupín - Braň o Belá k Band

Dobrá nálada v publiku panovala 

aj počas krátkeho zlyhania techniky

Pokračovanie z titulnej strany
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Po prvý raz sme sa s mojou malou rodinkou zúčastnili na 

sobotňajšom vyvrcholení Dní Petržalky. Chcem sa organizá-

torom poďakovať za skvelú akciu. Zabávali sme sa výborne, 

a to nielen my dospelí, ale aj náš ani nie ročný synček, ktoré-

mu sa, samozrejme, najviac páčilo v zóne materského centra 

Budatko, kde sme sa hraním, tvorením a oddychom na tuli 

vakoch strávili možno aj hodinu. Okrem toho nás očaril aj 

nádherný drevený kolotoč, mini trampolíny, krásny detský 

program na pódiu, haluškový „fast food“ a celkovo úžasná 

atmosféra celého dňa. 

Klobúk dolu pred všetkými, ktorí túto skvelú akciu pripravili, 

už sa tešíme znovu o rok a ďakujeme mestskej časti za vý-

borné podujatie.

Barbora Filo

Poďakovanie

publikum, pripravené ba-
viť sa až do rána. Tento rok 
hudobný program ponúkal 
naozaj veľmi pestrú všeho-
chuť. Dynamické cigánske 
rytmy vystriedal Peter Nagy 
a skupina Indigo, o ktorých 
je známe, že s nimi „nikdy 
nezostááárneš“. Veľká lúka 
pred pódiom sa postup-
ne plnila prilákaná večný-

na svoje vystúpenie hodinu 
čakala. Tých šesťdesiat mi-
núť však bolo najťažších pre 
moderátora večera Romana 
Pomajba. Aby zabavil netr-
pezlivé publikum, siahol na 
dno svojich schopností – na 
rad prišli bláznivé súťaže, 
improvizované spevácke vy-
stúpenie pani Evy z publika 
(veľmi dobré), hľadanie ži-

mi hitmi a ako nám Peter 
Nagy povedal, všetko je to 
o pesničkách a vnímavom 
publiku. A to petržalské už 
poznajú, hrávali preň v DK 
Zrkadlový háj, kde mali aj 
cvičebňu a v roku 2002 tam 
nahrávali album.

O ôsmej večer sa plynulý 
chod hudby zasekol. Zlyhala 
technika a skupina Polemic 

votných partneriek, osláven-
cov i návštevníkov z ďalekej 
cudziny (vyhral pán, ktorý 
prišiel až z Rumunska). Na-
pokon sa však vyčerpaný 
moderátor i publikum doč-
kali. Po deviatej konečne 
ozvučenú scénu uchvátil 
spevácko-tanečný vír Pole-
mic. A kto ešte netancoval 
a nespieval, začal. Celá Petr-

žalka ako jeden hlas spievala 
s nimi, nabudená čakaním 
na skvelú hudbu a keď ju 
dostala, poriadne si ju uží-
vala. A tí, čo dovtedy netu-
šili, aká je Polemic výborná 
kapela, to po sobote vedia 
celkom presne. Z pódia ich 
po dychberúcom vystúpení 
nepustili len tak ľahko. Hoci 
už bol program v časovom 

sklze, publikum si vypýtalo 
prídavok a aj ho dostalo. 

Čerešničkou na torte Dní 
Petržalky 2016 boli Horký-
že Slíže. Bolo už po desiatej 
večer, takže to rozbalili vo 
veľkom štýle, nič pre puritá-
nov a suchárov. Vystúpenie 
začali scénkou z Nemocnice 
na kraji mesta, ale toto bola 
verzia pre dospelých divá-

kov. A keď Emanuel Bacigala 
z Popradu opravil žiarovku, 
začalo sa punk rockové pek-
lo. Alebo nebo. Ako sa vám 
viac páči. Nám sa v sobotu 
večer páčilo veľmi. A chce-
me späť ohňostroj, laser je 
pre deti.

Michaela Dobríková

foto: autorka

a Zuzana Šefčovičková

Najkrajší petr-

žalský riešok, 

Lajka s majite-

ľom Jeremym 

Langerakom

 Víťazi Petržalskej varechy vyhrali za-

slúžene. Ešte pred vyhlásením výsledkov 

bol ich kotol už takmer vyjedený. 

Okrem iných aktivít pripravených pre 

deti sa mohli ukázať aj svojimi výtvarný-

mi zručnosťami.

Víťazom hudobnej súťaže Petržalská 

baretka sa stali Janko Kulich & Kolegium.

 Igor Kmeťo svojimi dynamickými ci-

gánskymi rytmami potešil všetky vekové 

kategórie.

 Už tradičnou obľúbenou súčasťou Dní 

Petržalky je Burza kníh.

 Precítenými výkonmi rozospievali 

a v tohtoročnej novinke - tančiarni - 

aj roztancovali publikum naši seniori.

 Po desiatej sa na javisku rozpútalo 

punk rockové peklo. Horkýže slíže rozhod-

ne nesklamali. 
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Občianske združenie 
Brána do života, ktoré 

už pätnásť rokov poskytuje 
útočisko pre deti a obete 
domáceho násilia, navštívil 
predseda Parlamentu Nór-
skeho kráľovstva Olemic 
Thommessen. V rámci svojej 
návštevy Slovenska si prišiel 
pozrieť fungovanie Bezpeč-
ného ženského domu, ktorý 
je spolu1nancovaný z Nór-
skeho 1nančného mecha-
nizmu a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.
Počas svojej približne 30-
minútovej návštevy si Ole-
mic Thommessen prezrel 

priestory Bezpečného žen-
ského domu a diskutoval 
s riaditeľkou, ako aj klient-
kami centra. „Teší nás, že aj 
sám predseda Parlamentu 
Nórskeho kráľovstva sa za-
ujímal o projekt, ktorý nór-
ska vláda 1nancuje. Predsa 
len, raz vidieť je lepšie ako 
stokrát počuť. Pretože o 
téme telesného, sexuálne-
ho, psychického či ekono-
mického násilia v rodine 
musíme neustále hovoriť, 
keďže je ešte stále tak tro-
chu tabuizovaná,“ vysvetlila 
Daniela Gáliková. 

(upr), foto: (dg)

Vzácna návšteva 

Tento rok oslávili deti MDD 
nielen jazdou na dvoch kole-
sách, ale aj ďalšími cyklistický-
mi a ekologickými aktivitami. 
V sobotu, 4. júna, v Sade Janka 
Kráľa pripravili dobrovoľníci a 
dobrovoľníčky z Cyklokoalície 
a Cyklo Kuchyne s podporou 
Grantového programu hlav-
ného mesta SR Bratislavy pre 
voľný čas, šport a sociálne ak-
tivity program, počas ktorého 

sa deti zabavili, zašportovali 
si, trošku sa zašpinili a aj sa 
niečo naučili.

Pripravené pre ne boli štyri 
výzvy. Zdolávali prekážkovú 
dráhu, ktorú mohli prejsť na 
vlastnom bicykli alebo si mohli 
vyskúšať jeden zo zachráne-
ných retrobicyklov. Naučili 
sa opraviť si defekt, vyrobili 
si farebnú ekologickú nákup-
nú tašku a s rodičmi sa mohli 

previesť na rodinnej trojkolke, 
na akej sa vozia rodiny naprí-
klad v dánskej Kodani. Keďže 
bezpečnosť pri jazde je prvo-
radá, za odmenu dostali deti 
doplnky na bicykel.

(upr), foto: Cyklo kuchyňa

Deň detí 
na dvoch kolesách

Do súťaže sa prihlásilo 643 prác 
z 56 škôl. Kurátorom výstavy bol 
profesor umenia Peter Čambal 
st., ktorý ocenil tvorivosť a krásu 
zaslaných prác a vyjadril radosť 
nad tým, že medzi mládežou 
je veľa talentov a ako povedal, 
o viacerých nadaných, ktorých 
mal možnosť obdivovať v prá-
cach budeme v budúcnosti 
ešte počuť. A rovnako ako mi-
nulý rok i tento najväčší ohlas 
zaznamenali najmenší autori v 
kategóriách od 4 do 14 rokov.

(hg), foto: (md)

Jemné, krásne 
ladiace farby  

a nápadité motívy 
- taká bola vernisáž 
4.ročníka Medziná-

rodnej výtvarnej 
súťaže detí, žiakov 
a dospelých, ktorú 

organizuje Súk-
romná základná 
umelecká škola 

ART PEGAS. 

V Galérii Michalský dvor návštev-
níci obdivovali diela, ktorých 

ústrednou témou bola secesia 
ako príťažlivé obdobie zaujímavé 
pre umelecké vyjadrenie.

Žiarivé talenty Art Pegas 

Keď sme po prvýkrát odovzdávali naše trojročné ratolesti do 
rúk učiteľkám v škôlke, nevedeli sme, do čoho ideme. No 

pani riaditeľka nás na prvom rodičovskom združení upokojila. 
Hovorila o tom, že keď príde do triedy, kde deti potichu sedia, 
nepáči sa jej to. Deti sa predsa majú jašiť, pobehovať a sem-
tam robiť aj hurhaj, veď to k nim patrí. 

Tých pár rokov ubehlo ako voda a dnes rátame posledné dni, 
ktoré ešte deti strávia so svojimi kamarátmi a učiteľkami. V škôl-
ke pri lesíku na Bradáčovej ulici, kde necháme kus svojho srdca 
a nekonečnú vďačnosť. 

Naša drahá pani učiteľka, Beátka Hromeková, nikdy neza-
budneme na vašu láskavosť a trpezlivosť, s akou ste k deťom 
pristupovali. Často ste nás, rodičov, povzbudzovali, že je to  
v poriadku, že je to normálne, že aj deti majú svoje problémy a 
niekedy aj ťažšie dni. Budeme na vás spomínať s láskou!

Vďaka patrí aj pani učiteľke Veronike Priščákovej za jej kreati-
vitu a jemnosť, s akou sa štvrtákom venovala. Prajeme jej veľa 
šťastia pri plnení si mamičkovských povinností. 

Ďakujeme pani učiteľke Janke Turečkovej, ktorá deti sprevá-
dzala tento polrok spolu s pani učiteľkou Beátkou. Prirodzenou 
autoritou a veselosťou ste si vedeli deti veľmi rýchlo získať. 

Ďakujeme aj ostatným učiteľkám, kuchárkam a upratovač-
kám z Bradáčovej. 

Naše poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Kvetoslave Kmotor-
kovej. Deti ju majú rady a volajú ju Kvetka. Niektoré ju zažili aj 
ako učiteľku, veľa ich naučila a zažili s ňou kopec zábavy. Pra-
vidlo, že aká je riaditeľka, taká je škola, platí v tomto prípade 
dvojnásobne. Pani riaditeľka vždy myslela najmä na blaho detí 
a ich práva. Preto sa za ňou, ale aj za ostatnými učiteľkami vždy 
radi zastavia aj bývalí absolventi škôlky. Ani my nebudeme vý-
nimkou...                       Vďační rodičia štvrtákov z MŠ Bradáčova

Akoby to bolo včera... 

V posledných rokoch sa  
v Materskej škole na Haa-

novej 9 zakorenila tradícia bri-
gád renovujúcich a skrášľujú-
cich okolie. Pravidelne sa v júni 
pri takýchto úpravách stretáva 
skupina dobrovoľníkov Ob-
čianskeho združenia INEX 
Slovakia, ktorá akciu zastre-
šuje, so zamestnancami školy, 
aby skultivovali školský dvor 
a záhradu. Tento raz sa k nám 
pridali aj zamestnanci – Falck 
SK a Johnson Controls. Celú 
akciu podporila finančnou do-
táciou v rámci projektu „Naše 
mesto“ nadácia PONTIS. 

Nechýbalo teda nič k tomu, 
aby sa vymaľovali drevené hra-

cie prvky a múriky, upravila 
sa zeleň na celom školskom 
dvore a vyčistili sa pieskovis-
ká. Takže aj v bludisku hračiek 
a pomôcok k hrám sa dá opäť 
orientovať. 

A zas je krajšia! 
Pomocnú ruku pridali aj 

rodičia, ktorí prišli s deťmi. 
Pre deti vymaľovali „skákač-
ky“ a upravili nové dopravné 
prostriedky. 

 V mene detí materskej ško-
ly patrí všetkým zúčastneným 
srdečné poďakovanie. 

Kolektív MŠ Haanova 9

Šplhanie na vežu, pevnosť 
Boyard, meranie síl lanom 

či streľba na terč. Prvý júnový 
pondelok na Kopčianskej ulici 
patril deťom. Občianske zdru-
ženie Ulita tam už tradične 
organizovalo MDD. Okolo 80 
detí rôzneho veku slávilo svoj 
deň hrami - chytali ryby, hrali 

@oorbal a basketbal, učili sa 
orientovať v teréne, nechali 
si pomaľovať tvár či vyrábali 
šperky. Počas popoludnia vyu-
žili i vytúžené nové ihrisko. OZ 
Ulita pri príprave a realizácii 
MDD pomáhali dobrovoľníci 
z právnickej 1rmy, s ktorou 
dlhodobo spolupracujú, i ďalší 

pravidelní či nepravidelní dob-
rovoľníci. Ako minulý, aj tento 
rok k spoločnej zábave prispe-
la tanečná skupina T.L.O.B., 
ktorá združuje nadané deti 
nielen z Kopčian. Dobrá nála-
da, 12 zaujímavých stanovíšť, 
lúka plná zabávajúcich sa detí 
a veľa dobrej nálady, taký bol 
Deň detí s Ulitou.

(md)

Deň detí s Ulitou 
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Stranu pripravil Rudolf Gallo, foto: autor

V Petržalke na 45-tisíc by-
tov pri odhadovanom poč-
te 11-tisíc psov pripadá 
v priemere jeden pes na šty-
ri byty. Aký je to pomer? 

Pes už nie je intímnou zá-

ležitosťou iba jeho majiteľa, 

je záležitosťou celého domu 

a jeho okolia. Pri rozlohe 

Petržalky, koncentrácii výš-

kových panelákov a hustote 

obyvateľstva je tento pomer 

už zaťažujúci pre obyvate-

ľov, prírodu i zvieratá. Pred-

stavme si 12-poschodový 

panelák s 36 bytmi. Podľa 

pomeru 1:4 by v ňom malo 

byť 9 psov. Psov rôznych 

rás, druhov, pováh, veľkostí, 

stupňov poslušnosti. Stret-

núť psa na chodbe, vo vý-

ťahu má byť pre susedov skôr 

náhoda, príjemná udalosť, nie 

obťažujúci zvyk, ani strach či 

stres, čím mnohí z obyvateľov 

trpia. Môže ísť o zlú skúsenosť 

z minulosti s iným psom. To 

všetko poznačuje atmosféru 

bývania v paneláku. V jednom 

byte obdiv a láska k zvieraťu a 

v druhom, hneď oproti, odpor 

až nenávisť. 

Susedia si neodpustia sarkaz-
mus, že domy a byty sa stava-
jú pre ľudí, búdy sa stĺkajú pre 
psov. Poďme preto radšej von! 

Pes je domáce zviera, nie je 

však zajacom, škrečkom ani 

andulkou. Byt mu nevystačí. Je 

stále lovcom. Musí mať voľnosť, 

priestor, cítiť dominantnosť. Ak 

to nemá, alebo sa v ňom zráža 

so psami iných rás a pováh, vý-

sledok je predvídateľný. Aj me-

dzi psami, aj ich majiteľmi. Keď 

sa však zvládnu potreby psov 

a záujmy ich majiteľov, potom 

vznikajú kamarátske spoločen-

stvá psičkárov, ale tiež nekon-

7 iktné svorky psov. Táto komu-

nita majiteľov psov má svoje 

nepísané stavovské pravidlá. 

Patrí k nim odpratávanie exkre-

mentov. Vedia, že ak by tak ne-

konali, možnými hygienickými 

a zdravotnými dôsledkami by 

ohrozovali najmä seba a svojich 

najbližších. Odpratávaniu exkre-

mentov sa skôr vyhýbajú osa-

melí, jednotlivci, spoliehajúci sa 

na istotu, že ich si nik nevšíma. 

Ale ako sa zvykne vravieť - ná-

hoda je blbec. 

Čo však ich argument, načo
odpratávať exkrementy, tiež
sú hnojivom..

Hnojivom sú, len nie ta-

kým, za aké by ho chceli mať. 

Naopak, môže byť nebezpeč-

ným, keďže potenciálne obsa-

huje veľké množstvo baktérií 

a parazitárnych vajíčok. To nie 

je maštaľné hnojivo po dobyt-

ku, ktoré neobsahuje parazity. 

Prihnojenie je aktom dodania 

živín pôde na podporu rastu 

poľnohospodárskych plodín. 

Kompostuje sa s inými polo-

produktami, napr. slamou. Na 

dedine mal každý gazda hno-

jisko. Kopu za domom, z ktorej 

stúpala para, vo vnútri tlela, 

prebiehali v nej termické pro-

cesy. Vysoká teplota likvido-

vala vajíčka a choroboplodné 

zárodky. Psie exkrementy sú 

jednotlivo roztrúsené na veľkej 

ploche, trávnaté prostredie a 

teplota okolia v nich doslova 

budí a podporuje vývoj parazi-

tov a baktérií. V týchto výkaloch 

neprebieha žiadny termický 

proces. Nič sa nelikviduje, ale 

rozmnožuje, rastie.

Čo človeka najviac ohrozuje?
Z ochorení, ktoré sa môžu 

kontaktom preniesť na člo-

veka, sú to najmä parazitárne 

ochorenia ako sú škrkavky 

a pásomnice. Vo forme vají-

čok sa môžu objaviť v stolici 

psov a preniesť znečistenými 

rukami do úst a tráviaceho 

traktu človeka. K ďalším mož-

ným ochoreniam patrí lep-

tospiróza, ktorá sa prejavuje 

ako chrípka alebo žltačka. To 

sú však ochorenia, ktoré sa 

vyskytujú u hlodavcov, pot-

kanov, tých je v Petržalke pod 

panelákmi a popri panelákoch 

viac než dosť, takže styk psa s 

ich výkalmi je viac než možný 

a potom i prenosný. Psi môžu 

ochorieť aj rôznymi črevnými 

infekciami ako sú salmonely, 

dyzentéria. Tieto psie výkaly sú 

rizikom najmä pre deti, ak sa 

choroboplodné zárodky v trá-

ve či v piesku prenesú rukami 

či jedlom do úst.

Kto neodstraňuje, sám sa ohrozuje
V Petržalke stále aktuálne psie exkrementy. Nie sú iba estetickým, práv-

nym či etickým apelom, sú najmä hygienickým, zdravie ohrozujúcim 

problémom. Neviňme za ne psov, síce ich spôsobujú, ale nie sú ich 

vinníkmi. O tom i o inom v rozhovore s MVDr. Milanom Švihranom 
z Veterinárnej polikliniky v Jarovciach.

V takmer desaťročnom od-
stupe sme porovnali rok 

2015 s rokom 2007 a hľadali 
zmeny. Či súžitie človeka a 
zvieraťa spoločne zvládame, 
alebo ono svojimi dôsledka-
mi stále ovláda nás. Je pote-
šiteľné, že čo-to sa zmenilo, 
zlepšilo. Pripomeňme si to: 

Je viac priznaných, evidova-
ných psov - vyše 5 a pol ti-
síc; zvýšil sa počet nádob na 
psie exkrementy - už je ich 
215 aj s pravidelnou výba-
vou vrecúškami; odstránilo a 
vyviezlo sa väčšie množstvo 
psích exkrementov - 121 ton; 
vybudovali sa dva oplotené 

výbehy na voľný pohyb psov 
a pripravuje sa tretí. Napriek 
tomu je naše životné prostre-
die naďalej zaťažované. 

Lebo pri výpočtoch, koľko 
exkrementov „vyproduku-
je“ za rok jeden pes strednej 
veľkosti (90 kg exkrementov), 
aký je skutočný stav psov (k 

Psie safari (2)

Štvrťkilometrový 
nákladný vlak „H“

evidovaným 5 a pol tisíc psov 
pripočítajme taký istý odha-
dovaný počet neevidovaných, 
takže spolu 11-tisíc psov), 
koľko exkrementov dohro-
mady „vyprodukujú“ za rok 
(990 ton) a koľko sa „toho“ 
po nich odstráni a vyvezie 
(121 ton z nádob na psie ex-
krementy a zrejme také isté 
množstvo z košov na odpad-
ky, čiže spolu necelých 250 
ton), a to, čo v Petržalke ešte 
zostane (740 ton), je trojná-
sobok vyvezeného. Vyjadre-
né nákladnými vagónmi (na 
jeden možno naložiť 25 ton 
rôzneho nákladu), z Petržalky 
sa za rok odstráni, vyvezie cca 
10 vagónov psích exkremen-
tov. Ale! - neodstráni, nevy-
vezie sa, takže v nej zostávajú 
exkrementy, ktorými možno 
zaplniť cca 30 nákladných va-
gónov, čo by bola vlaková sú-
prava dlhšia ako 300 metrov 
(pri dĺžke jedného vagóna 10 
metrov)... Dlhší štvrťkilomet-
rový nákladný vlak. 

Nech je útechou v páchnu-
cej bilancii roku 2015, že rok 
2007 páchol ešte viac. V se-
riáli Psi naši petržalskí sme 
vtedy uviedli, že majitelia psov 
odstránili len 21 ton psích 
extrementov, teda ani jeden 
vagón, zato 1 075 ton zostalo 

v Petržalke neodstránených, 
nevyvezených. Až 98 percent 
psej „produkcie“!!! V predsta-
ve: 43 nákladných vagónov s 
dĺžkou vlakovej súpravy 430 
metrov. Aj preto sme vtedy 
napísali, že na koľajniciach 
petržalskej železničnej stanice 
stojí, neodchádza z nej polki-
lometrový nákladný vlak „H“... 
Žiaľ, s prázdnymi vagónmi. 

Taký vlak stojí na stanici aj 
po roku 2015. Vyše štvrťkilo-
metrový. Je teda kratší. Kým 
„to“ dážď nezmyje, sneh ne-
prikryje, zem nevsiakne, voda 
nerozpustí, slnko nevysuší, 
vietor nerozpráši, alebo kým 
„to“ po kosbe s trávou kosci 
neodvlečú, ale aj! - kým mno-
hí Petržalčania do „toho“ ne-
stúpia a nezavlečú na topán-
kach do paneláku, chodieb, 
výťahov, na schodiská, ba až 
do bytu. Ako stopy smradu 
po neznámom psovi. Neprí-
jemnú vizitku po jeho be-
zohľadnom majiteľovi, ktorý 
už nemusí byť až taký nezná-
my, veď čo keď je to akurát 
váš - náš sused... Neradno sa 
spoliehať, že nikto nič nevidí 
práve vo chvíli, keď to jeho 
pes „robí“. Nik na tú chvíľu na 
želanie iného neoslepol. Tak-
že v okolí sa vie, sa pozná, kto 
sú tí - „ho...nezberači“...

V predchádzajú-
com čísle v téme 
o psoch, ich vplyve 
na životné prostre-
die a tým i kvalitu 
života Petržalčanov, 
sme uverejnili nie-
koľko údajov. 
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Vo Veľkej cene Sloven-
ska, rovine Gd-3 na 

2400 m pre 4-ročné a staršie 
kone, s dotáciou 30 000 eur, 
potvrdil úlohu favorita ME-
ANDRE (FR), 8-ročný beluš 
zo stajne Said Shaptukayev 
(CZE), s trénerom Arslangi-
rejom Šavujevom, ktorý ho 
osedlal pre džokeja Bauyrzha-
na Murzabayeva. 

V Cene Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, rovine Gd-3 na 1200 m
pre 3-ročné a staršie kone, 
s dotáciou 29 000 eur, zví-
ťazila nečakane EFILY (FR), 
3-ročná hnedka zo stajne 
LOKOTRANS Slovakia CZ 
(CZE), trénovaná Zdenom 
Koplíkom, v sedle s džokejom 
Tomášom Lukáškom. V cene 
Scottish Rifl a, rovine Listed 
na 1 800 m pre 4-ročné a 
staršie kone, s dotáciou 15 000

eur, zvíťazil 4-ročný hnedák 
ALDZARB (IRE), zo staj-
ne Ramzan Kadyrov (CZE), 
trénovaný Arslangirejom Ša-
vujevom, s džokejom Bau-
yrzhanom Murzabayevom.

V cene Arvy, rovine Listed 
na 1 800 m pre 3-ročné koby-
ly, s dotáciou 15 000 eur, zví-
ťazila hnedka FLORENTINA 
(POL), zo stajne Eva Nieslani-
kova (CZE), ktorú pre džoke-
ja Bauyrzhana Murzabayeva 
pripravil tréner Gzegorz Wi-
told Wroblewski.

V Starohájskom kritériu, 
rovine Listed na 2 000 m 
pre 3-ročné kone, s dotáciou 
15 000 eur, zvíťazil ALBE 

BACK (GB), pripravovaný 
Františkom Holčákom pre 
stajňu Meridian (CZE), v sed-
le s Pierantoniom Converti-
nom. Športové výsledky dos-
tihového dňa čiastočne ov-
plyvnila intenzívna polhodi-
nová búrka.

Spoločenskú stránku podu-
jatia doplnili súťaže o najkrajší 
„Detský klobúčik“ a „Najele-

gantnejšiu dámu v klobú-

ku“. Prestávky vyplnil detský 
zábavný program „Kamaráti 
z TRINITY“ a hudobný hosť 
Peter Bažík. Deti si vyskúšali 
trampolínu a dospelí šťastie 
pri tipovaní dostihov alebo 
v tombole. Postarané bolo aj 
o hladných a smädných. Kto 
prišiel, neoľutoval a určite sa 
vráti. Príďte aj vy, oplatí sa. 
Najbližšie opäť 26. júna.

Dušan Drevický

foto: archív Závodiska

Najjagavejšie konské hviezdy na Turf-gala
Pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej 

sa na starohájskom závodisku počas prvej júnovej nedele uskutočnil XXXVIII. ročník 

dostihového mítingu Turf-gala. Na podujatí, podľa názoru dostihových odborníkov 

najprestížnejšom dostihovom mítingu v strednej Európe, sa zúčastnili aj najjagavej-

šie konské hviezdy stredoeurópskeho turfu. Významu dostihov zodpovedá aj počet-

ná návšteva milovníkov dostihov zo Slovenska a aj, ale nielen, z okolitých krajín.

Futbaloví seniori skončili štvrtí
Víťazom 11. ročníka futbalového turnaja seniorov v kate-
górii „SENIOR 50+“ KAISSER – CUP 2016 na ihrisku TJ Slávia 
Ekonóm sa stal ŠK Old Boys Slovan Bratislava, za ktorý na-
stúpili aj Ľudovít Cvetler a Ivan Hrdlička, víťazi PVP z roku 
1969! Mimochodom, bývalý československý reprezentant 
Hrdlička v závere kariéry hral aj za ZŤS Petržalka.

Na turnaji sa predstavil aj tím FC Engerau Petržalka, ktorý 

tentoraz skončil zo štyroch účastníkov na 4. mieste. 

,,Prehrali sme síce všetky tri zápasy, ale na takmer veľkom ih-

risku sme sa snažili odovzdať všetko, čo bolo v nás. V posled-

nom súboji nám už došli sily, najväčšie rezervy máme v útoku, 

na ktorom musíme popracovať. Som presvedčený, že keď to 

dokážeme, tak na ďalšom turnaji v septembri v Marianke ur-

čite skončíme lepšie,“ povedal nám jeden z členov FC Enge-

rau Petržalka František Schi) er. ,,Som veľmi rád, že medzi nás 

prišiel aj bývalý známy tréner viacerých ligových tímov Justín 

Javorek. Slovan potvrdil úlohu favorita, rovnako aj futbalisti 

Marianky, ktorí opäť skončili na druhom mieste. Najdôležitej-

šie však bolo, že sme v nedeľu, 12. júna, všetci prežili príjemné 

dopoludnie. Poďakovanie patrí aj Ekonomickej univerzite za 

poskytnutie dobre pripraveného športového areálu a tiež Jú-

liusovi Dubovskému aj všetkým sponzorom, ktorí materiálne 

podporili dobrú myšlienku pre seniorov futbalu,“ povedal Mi-

lan Lošonský, manažér turnaja Vojenských veteránov. 

Výsledky FC Engerau Petržalka: Vojenskí veteráni – FC En-

gerau 2:1, Slovan – FC Engerau 2:0, Marianka – FC Engerau 

3:0.

Poradie: 1. Slovan 9 bodov, 2 . Marianka 4 b., 3. Veteráni 4 b., 

4. FC Engerau 0. 

(mv)
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DOSTOJEVSKÉHO
- súkromná škôlka a detské jasle

D E T S
K É C E N T

R
U M

V Detskom centre poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie de-
ťom vo veku od 2 – 6 rokov, aj s odloženou školskou dochádzkou. 

Počas celého dňa sa o deti stará kvali)kovaný personál, pani učiteľky, 
ktoré zachovávajú osobitosť dieťaťa svojim individuálnym prístupom.

V našej materskej škole kladieme dôraz na výuku anglického a ruského 
jazyka, telesnú a hudobnú výchovu – hru na klavíri. 

Naše výhody:
 dostupná lokalita v centre Bratislavy pri Starom moste, Modrý kostolík, 

 Eurovea, UK.
 zachovávame charakter osobnejšieho, rodinného prostredia.
 zameriavame sa na zdravý životný štýl, kladieme dôraz na zdravie dieťaťa
 sme otvorení celoročne (v letných mesiacoch júl, august)
 certi0kovaný dodavateľ kvalitnej stravy, v prípade potravinovej alergie 

 stravu možno upraviť podľa individuálnych požiadaviek rodičov
 možnosť využitia vlastného parkoviska 
 rozloha škôlky a jaslí je 17 0 m2

Poskytujeme nepravidelnú starostlivosť 
a prijímame detičky do škôlky 
počas letných prázdnin.

 

Pre viac info volajte:

Zľava na školné 
prvý mesiac len

299 €

0905441273, mail info@dcdostojevskeho.sk
www.dcdostojevskeho.sk

Žiaci z „Gešajky“
vyhrali celoslovenskú súťaž

Čítame s Osmijankom je súťaž, ktorá 
sa zameriava na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti žiakov na prvom stupni 
základných škôl a učí deti láske ku kni-
hám a k čítaniu. Postupne na ôsmich 
literárnych zastávkach sa súťažiaci hrali  
s literárnym textom a lámali si hlavu 

nad vyriešením záhad, ktoré aj ilustro-
vali. S knihami pracovali celý rok. Naši 
žiaci všetky záhady úspešne vyriešili 
a pritom sa zoznámili s hodnotnými 
knihami pôvodnej slovenskej literárnej 
tvorby.

Text a foto: Gabriela Mahútová

Žiaci 3. B zo Základnej školy Gessayova 2 pod vedením pani učiteľky Radky 
Lacikovej vyhrali celoslovenskú súťaž Čítame s Osmijankom. Zahanbiť sa ne-
nechali ani žiaci 4. A z tej istej školy, ktorí pod vedením Eleonóry Malíčkovej 
získali druhé miesto.

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

zmena programu vyhradená

PRIPRAVUJEME:

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

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

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 13:00-18:00
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

Klub Za zrkadlom, david.majersky@kzp.sk

Artkino za zrkadlom, artkinozazrkadlom@gmail.com

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
      Kulturne-zariadenia-Petrzalky

Partneri

DENNÉ TÁBORY

LETNÉ KURZY

  2.07.  PAPIEROVÝ SVET 
  9.07.  ZVIERATKÁ A KVETY 
16.07.  TVORIVÝ SVET 
23.07.  PAPIEROVÝ SVET 
30.07.  PAPIEROVÝ SVET 

SOBOTNÉ TVORIVÉ DIELNE NA DRAŽDIAKU 
V AREÁLI GRAND HOTEL PRESSBURG o 14:00

NEDEĽNÉ DIVADIELKA NA DRAŽDIAKU 
V AREÁLI GRAND HOTEL PRESSBURG o 10:00

NEDELE V SADE JANKA KRÁĽA PRI FONTÁNE o 17:30

HUDOBNÉ VLNENIA NA DRAŽDIAKU
V ZÁHRADE REŠTAURÁCIE OÁZA od 17:00 do 19:00

ZÁBAVNÉ LETO
s KZP

LETNÉ ČARBANIČKY V CC CENTRE, JIRÁSKOVA 3

  6.08.  PAPIEROVÝ SVET
13.08.  ZÁHADNÁ KRAJINA 
20.08. KRÁĽOVSTVO MUŠLIČIEK 
27.08.  PIRÁTSKA ROZPRÁVKA 

VYSTÚPENIA DYCHOVÝCH HUDIEB

  3.07. ČERVENÁ ČIAPOČKA A VLK  
10.07. POPREPLETKO 
17.07. KÚZELNÍCKA 
            A BALÓNOVÁ SHOW  
24.07. AKO SI MAČKY KUPOVALI TV 
31.07. KOCÚR V ČIŽMÁCH 

  7.08.  KOHÚTIK  A SLIEPOČKA 
14.08.  CESTA OKOLO SVETA 
21.08.  KAPITÁN KOTVIČKA 
28.08.  ZVEDAVÉ DIEVČATKO

  3.07.  HUDBA MV SR
24.07.  11 Z IVANKY

  7.08.  ĽH KOZOVANKA
21.08.  HUDBA MV SR

VYSTÚPENIA HUDOBNÝCH SKUPÍN
 16.07. GABO JONÁŠ TRIO
 27.08. JURAJ SCHWEIGERT & THE GROOVE TIME LETNÉ PREMIETANIE - ARTKINO ZA ZRKADLOM

 nedele a štvrtky | 20:00 | 3 € členovia FK / 4 € nečlenovia FK 
 nedele | 10. a 24.07.  | 7. a 21.08. |  16:00 | KINO PRE DETI 
 4 € / 3,30 € (deti a mládež do 18 rokov, študenti VŠ, ZŤP a seniori)

podrobný program na WWW.KZP.SK

pondelky | 1. a 15.08. | 9:00-10:30 |  3 € rodič+dieťa, 4 € rodič+2 deti
stredy     | 3. a 17.08.| 9:00-10:30 |  3 € rodič+dieťa, 4 € rodič+2 deti

7. SEPTEMBER 2016

14:00 - 18:00

v CC CENTRE

zábavné popoludnie pre deti s prezentáciou kurzov a krúžkov KZP v šk.r. 2016/2017 VSTUPENKY UŽ V PREDAJI !!!
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„Život našimi očami – 
novinári tretieho tisícročia“
Školským časopisom otvorila petržalská knižnica dvere už po 
dvadsiatykrát.  

Ako hovorí Celeste, vydávať zo 

seba energiu, je liek na všetko. 

„Vidím tých ľudí, ktorí čakajú 
na môj výkon a proste im to 
dám, pretože viem, že na to 
čakajú. Chcem, aby odchá-
dzali spokojní, a chcem ich 
potešiť. To ma vždy zachráni. 
Môžem byť pred vystúpením 
úplne mŕtva a unavená, no 
len čo vyjdem na pódium, je to  

ako zázrak. Hudba je magická.’’ 
Celeste Buckingham na seba 

prezradila, že miluje čokoládu  

a len tak sa jej nevzdá! „Ja mám 
čokoládu spojenú s každým zá-
žitkom! Milujem čokoládu a ne-
trúfam si ani skúšať prestať ju 
jesť,“ smeje sa. „Čokoládu mám 
spojenú s detstvom. Moja ma-
minka nám vozila čokolády zo 
Švajčiarska z rôznych pracov-

ných stretnutí. Boli sme malí, 
a tak nám zakazovala zjesť to 
všetko naraz. Vozila nám také 
srdiečkové čokolády a my sme 
sa na to vždy šialene tešili. Táto 
čokoláda je pre mňa stále tá 
´naj´. Rodičia veľa cestovali, 
a tak sme si vždy vážili chvíle, 
keď sme boli spolu. A vážim si 
ich dodnes, lebo sú zriedkavé 
a vzácne“.

Celeste miluje publikum, rodinu a čokoládu 
Úspešná speváčka Celest Buckingham je vychádzajúcim slnkom svetovej pop music. 
Usmievavá, milá a jemná Slovenka americko - švajčiarskeho pôvodu je v Amerike tak 
trochu nováčikom, a zároveň tak trochu skúsenosťami ostrieľanou umelkyňou.

Naša súťaž: Odpovedzte správne na našu otázku a traja z vás dostanú po päť kusov čokolády Milka.

Ktorú čokoládu má Celeste najradšej?

Svoje odpovede posielajte do 30. júna na sutazimspn@gmail.com

snívať. Zároveň však finanč-
né podmienky v súčasnosti 
viac ako v začiatkoch pod-
mieňujú vydávanie tlače-
ných verzií časopisov, resp. 
časopisov vôbec. Nesmie-
me, samozrejme, zabudnúť 
ani na odborné vedenie a 
dohľad nad prácou detských 
redakčných rád, ktoré ga-
rantujú na školách vlastní 
pedagógovia a vedenia škôl. 

Takáto spoločná práca si 
zaslúži naše uznanie a teší 
nás, že sme mohli aj v tomto 
ročníku oceniť a poďakovať 
všetkým, ktorých táto práca 
baví a vedia sa so svojimi zá-
žitkami a príbehmi podeliť 
so svojimi kamarátmi, ko-
legami, ale aj s odborníkmi 
našej súťaže. Práce hodnoti-
la odborná porota v zložení 
Peter Gála (predseda), gra-
fik, knižný dizajnér a pred-
seda Asociácie ilustrátorov 

Tretí júnový týždeň patrí 
v petržalskej knižnici 

už tradične mladým tvor-
com školských časopisov a, 
možno, budúcim mladým 
novinárom. Súťaž školských 
časopisov s názvom Život 
našimi očami – novinári 
tretieho tisícročia vstúpila 
do jubilejného dvadsiateho 
ročníka. 

V roku 1996 vyhlásila túto 
súťaž v Petržalke, plnej ško-
lopovinných detí, miestna 
knižnica s cieľom nadviazať 
nové kontakty a rozšíriť spo-
luprácu so základnými škola-
mi, osloviť a priviesť mladú 
generáciu do knižnice, ako aj 
podporovať vzdelávanie detí 
a mládeže formou súťaže 
rozvíjajúcej ich schopnosti a 
tvorivosť.

Hneď v prvom ročníku 
bolo do súťaže prihlásených 
13 základných škôl. Me-
dzi prvé školy, ktoré stáli 
pri vzniku súťaže a získali 
najvyššie ocenenia, boli ZŠ 
Dudova s časopisom „My  
z Dudovej“, ZŠ Holíčska s ča- 
sopisom „Pierko“, ZŠ Čer-
nyševského, ktorú reprezen-
toval časopis „Iris“, časopis 
„Naša mladosť“ z vtedajšej 
ZŠ M. C. Sklodowskej. V dru- 
hom ročníku pribudli a boli 
zároveň ocenené aj časopisy 

„Beňadik“ zo ZŠ Beňadic-
ká, „OKO“ vydávaný na ZŠ 
Vlastenecké nám. V nasle-
dujúcich ročníkoch sa počet 
prihlásených a súťažiacich 
školských časopisov ustálil, 
priebežne sa pridali novo-
vzniknuté alebo po prestávke 
obnovené časopisy. História 
priniesla aj zmeny v názvoch 
niektorých časopisov, dnes 
je, napríklad, zo ZŠ Holíčska 
prihlásený do súťaže časopis 
s názvom „Oko školy“.

Od vzniku súťaže sa tech-
nické možnosti, ale aj obsa-
hová a grafická stránka ča-
sopisov v mnohom zmenila 
tak, ako sa zmenili podmien-
ky pre tvorbu a vydávanie 
časopisov v školách. Niekto-
ré školské časopisy majú 
svoje elektronické verzie aj 
na webových stránkach škôl, 
o čom mohli redakčné rady 
spred dvadsiatich rokov iba 

Slovenska, Silvia Vnenková, 
novinárka a redaktorka Petr-
žalských novín a Eva Sládko-
vá, novinárka, redaktorka a 
moderátorka Televízie Brati-
slava.

Vyhodnotenie jubilejného 
ročníka tejto vďačnej súťaže sa 
niesol v príjemnej atmosfére, 
kvalita súťažných školských 
časopisov bola v jednotlivých 
prípadoch porovnateľná s 
profesionálnymi časopismi, 
a tak bolo množstvo tém a 
podnetov k rozhovorom, po-
strehom, radám, či odporuče-
niam do budúcnosti. Porota 
ocenila výber a nápaditosť 
tém, spracovanie námetov 
formou rozhovorov (s riaditeľ-
mi škôl, so spolužiakmi, ktorí 
vynikajú napr. v oblasti špor-
tu...), informácií o úspechoch 
spolužiakov v predmetových, 
či jazykových olympiádach, 
cenili sa aj kritické postrehy. 
Osobitnou kategóriou bola 
grafická stránka a úprava ča-
sopisov, ktorej porota venova-
la pozornosť, čo bolo ocenené 
mimoriadnou cenou za grafi-
ku časopisu. Udeľovali sme ju 
po prvýkrát v histórii súťaže, 
pretože nás mladé redakčné 
rady opäť ubezpečili v tom, že 
si zaslúžia ocenenie, ktoré im 
prináša základný kurz práce s 
grafickou stránkou časopisu. 

Do 21. ročníka sme vykro-
čili dobre pracovne naladení, 
motivovaní novými nápadmi, 
možnosťami, témami a hlavne 
ochotou ďalej prinášať vlastné 
informácie, zábavu či pouče-
nie zo života na školách v našej 
Petržalke, a to všetko s podpo-
rou mestskej časti.

Čestné uznanie:
Iris, Základná škola, Černyšev-
ského 8, Bratislava
Dudováčik, Základná škola, 
Dudova 2, Bratislava
MOKY 3, Spojená škola pre 
žiakov s telesným postihnutím, 
Mokrohájska 3, Bratislava
Dudoviny, Základná škola, 
Dudova 2, Bratislava

Cena poroty za grafický 
dizajn:
OKO školy, Základná škola, 
Holíčska 50, Bratislava

Skokan roka:
Listuška a Listuško, Základná 
škola, Pankúchova 4, Bratislava

Hlavné ceny:
1. miesto Stopa, Základná 
škola, Nobelovo námestie 6, 
Bratislava
2. miesto Tilgneráčik, Zá-
kladná škola, Tilgnerova 14, 
Bratislava
3. miesto Povedajko, Základ-
ná škola internátna, Vlastenec-
ké námestie 1, Bratislava

Ďakujeme aj našim sponzo- 
rom súťaže: kníhkupectvu Mar- 
tinus.sk, spoločnosti Media-
print – Kapa Pressegrosso, a.s., 
a vydavateľstvu Perfekt, a.s.

 Katarína Bergerová, 

riaditeľka

http://jemnostnajdesvovnutri.sk
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani platené právne služby neposkytujeme. 

Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Použitie prostriedkov z fondu opráv 
V našom dome sa vlastníci bytov a nebytových 

priestorov nevedia dohodnúť, na čo všetko slúži 

fond prevádzky, údržby a opráv. Bola by som rada, 

keby ste napísali, ako sa s ním disponuje a kto 

rozhoduje o jeho použití. Taktiež by som popro-

sila o informáciu, či vlastníci bytov a nebytových 

priestorov musia odhlasovať každé použitie fondu 

prevádzky, údržby a opráv, alebo túto právomoc 

má správca aj bez hlasovania. Je možné v tomto 

prípade hlasovať aj písomne?          Ivčan (gmail.com) 

V zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov (ďalej 
len „zákon“) v platnom znení, 
vlastníci vykonávajú úhrady 
do fondu prevádzky, údržby a 
opráv (ďalej len „fond opráv“) 
podľa veľkosti spoluvlastníc-
keho podielu. Ak je súčasťou 
bytu balkón, lodžia či terasa, 
tak pre účel tvorby fondu 
opráv sa zarátava do spolu-
vlastníckeho podielu aj 25 
percent z podlahovej plochy 
týchto stavebných súčastí. 
Veľkosť spoluvlastníckeho 
podielu je daná podielom 
podlahovej plochy bytu alebo 
nebytového priestoru k úhrnu 
podlahových plôch všetkých 
bytov a nebytových priestorov 
v dome. Výšku príspevku do 
fondu opráv si určujú vlastníci 
bytov spravidla na jeden rok 
vopred tak, aby boli pokryté 
predpokladané náklady. Pokiaľ 
ide o majiteľov garáží, pri urče-
ní preddavkov do fondu opráv 
sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov v dome (ďalej 
len vlastníci bytov) povinní 
zohľadniť mieru využívania 
spoločných častí domu a spo-
ločných zariadení domu. 

Prostriedky fondu opráv 
sa v zmysle zákona používa-
jú na ;nancovanie prevádz-
ky, údržbu a opravy, ale aj 
na obnovu, modernizáciu 
domu, technické prehliadky 
a revízie spoločných častí a 
spoločných zariadení domu. 

Spoločnými časťami domu 
sa rozumejú časti domu ne-
vyhnutné na jeho podstatu 
a bezpečnosť, najmä zákla-
dy domu, strechy, chodby, 
obvodové múry, priečelia, 
vchody, schodištia, spoloč-
né terasy, podkrovia, povaly, 
vodorovné nosné a izolačné 
konštrukcie a zvislé nosné 
konštrukcie. Spoločnými za-
riadeniami domu sú zariade-
nia určené na spoločné uží-
vanie a slúžia výlučne domu, 
napríklad výťahy, práčovne, 
sušiarne, kočikárne, bles- 
kozvody, vodovodné, teplo-
nosné, kanalizačné, elektrické, 
telefónne a plynové prípojky. 
Pre správcu vyplýva legisla-
tívna povinnosť zabezpečiť 
deratizáciu bytového domu, 
z fondu opráv sa hradí aj prí-
padné ničenie hmyzu a iných 
článkonožcov, ale aj náklady 
na čistiace prostriedky a pra-
covné náradie potrebné na 
upratovanie. Z fondu opráv 
sa ;nancujú aj opravy balkó-
nov a lodžií, jeho prostriedky 
možno prechodne použiť na 
úhradu za plnenia spojené  
s užívaním bytov a neby-
tových priestorov v dome 
v prípade ich dočasného 
nedostatku. Konkrétny spô-
sob použitia ;nančných 
prostriedkov z fondu opráv 
si určujú vlastníci bytov na 
schôdzi vlastníkov, pričom 
zákon v tejto súvislosti nesta-
novuje žiadne obmedzenia.

V zmysle § 8a ods.1 zákona 
práva a povinnosti správcu 
pri zabezpečovaní prevádzky, 
údržby a opráv domu upra-
vuje zmluva o výkone sprá-
vy. Jej relevantnou súčasťou 
sú aj zásady hospodárenia  
s prostriedkami fondu opráv 
vrátane rozsahu oprávnenia 
disponovať s nimi, ako aj zása-
dy platenia úhrad za plnenia  
a hospodárenie s nimi. Je pri-
rodzené, že na ;nancovanie 
plánovaných nákladov vyplý-
vajúcich z príslušných práv-
nych predpisov, ako sú naprí-
klad pravidelné revízie alebo 
údržby, sa predchádzajúci 
súhlas vlastníkov bytov nevy-
žaduje. Platí to aj v prípade 
havarijnej situácie, kedy vyko-
nanie prác potrebných na za-
medzenie vzniku škôd alebo 
ohrozenia osôb, si vyžaduje 
okamžitú reakciu. Správca má 
ale povinnosť vypracúvať roč-
ný plán opráv, ktorý zohľadní 
najmä opotrebenie materiálu 
a stav spoločných častí domu 
a spoločných zariadení domu 
ako aj navrhnúť výšku tvorby 
fondu opráv domu na kalen-
dárny rok.

Pri dodržaní zákonom poža-
dovaných podmienok možno 
písomné hlasovať o všetkých 
otázkach dotýkajúcich sa 
správy domu. Za každý byt a 
nebytový priestor má vlast-
ník jeden hlas pripadajúci na 
byt alebo nebytový priestor  
v dome.

 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Michal K. (gmail.com):  Nie ste spokojný 
s postupom a rozhodovaním ;rmy Slovak 
Telekom, a.s., ktorá ako organizátor letnej 
akcie v roku 2015, mala porušiť Štatút súťaže 
S4gan Battle. Z toho dôvodu ste dňa 24. sep-
tembra 2015 podali na Slovenskú obchodnú 
inšpekciu podnet ku kontrole pre porušenie 
zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre podania 

tohto druhu neplatia žiadne zákonné 
lehoty na vybavenie, SOI ich rieši podľa 
vlastného uváženia na základe daných 
kritérií. Nakoľko ste vo veci podali na prí-
slušný orgán podnet, nie je vhodné sa  
v súčasnosti k nej vyjadrovať. Je potrebné 
počkať na rozhodnutie SOI, nič vám však 
nebráni informovať sa, v akom štádiu šet-
renia sa nachádza.   

Miestna rada 
divadlo odobrila 

V minulých dňoch o tom- 
to zámere rokovali čle-

novia miestnej rady. Tí ho 
uvítali. „Koncept pána Ďu-
rovčíka zapadá do nášho 
dlhodobého a strategického 
cieľa vybudovať z Petržalky 
plnohodnotnú mestskú časť, 
ktorá vie ľuďom dať priestor 
na život, aktivity, šport a, 
samozrejme, aj na kultúru,“ 
povedal zástupca starostu 
Michal Radosa.

Niektorí z členov Rady 
vyjadrili obavy, aby sa tento 
priestor nestal miestom archi-
tektonicky nevhodnej budovy 
či nedostatku parkovacích 
miest, iným chýbal rozpraco-
vanejší projekt či finančný zá-
mer. Padol aj návrh, či by pán 
Ďurovčík nemal radšej inves-
tovať do kultúrnych domov 
mestskej časti, alebo že by 
mala mestská časť počkať na 
územný plán zóny, ktorý by 
malo realizovať hlavné mes-
to, čo však môže trvať ešte aj 
niekoľko rokov. Poslankyňa 
Elena Pätoprstá navrhla, aby 
mestská časť radšej počkala 
na divadlo LUDUS, ktoré by 
do dvoch rokov mohlo prísť 
do DK Lúky. 

„Je prirodzené, že pri takej 
významnej investícii na ta-
kom atraktívnom mieste si 
chce mestská časť ponechať 
vplyv na jej konečnú podobu 
či celkový charakter a zároveň 
si zadefinovať podmienky, za 
ktorých celý projekt bude pod-
porovať,“ konštatoval pred- 
nosta miestneho úradu Miro-
slav Štefánik. Požiadal preto 
poslancov, aby mu doruči-
li konkrétne požiadavky či 
návrhy, ktoré do materiálu, 
ktorým sa bude zaoberať naj- 

bližšie zastupiteľstvo, zapra-
cuje. Starosta zároveň avi-
zoval vytvorenie pracovnej 
skupiny zloženej z poslancov 
zastupiteľstva, ktorí budú celý 
proces prípravy a realizácie 
tohto súkromného divadla 
sledovať, korigovať prípadné 
vzniknuté nejasnosti a riešiť 
problémy, ktoré vyvstanú. 

Ako sa vyjadril petržalský 
starosta Vladimír Bajan, za 
dvadsať rokov svojho staros-
tovania sa nestretol s tým, 
aby prišiel investor, ktorý by 
chcel za svoje peniaze posta-
viť práve divadlo. „Územný 
plán tu dovoľuje budovať ob-
čiansku vybavenosť nadmest- 
ského významu a myslím si, 
že po dotvorení celého pries-
toru námestím so zeleňou  
a mestským mobiliárom by 
to mohla byť úžasná časť 
Petržalky,“ komentuje výber 
pozemku Vladimír Bajan.

„Ide o strategickú investíciu, 
ktorá môže priniesť Petržalke 
pridanú hodnotu,“ komento-
val zámer 1. zástupca starostu 
Ján Bučan. Miestna rada na-
pokon odporučila miestne-
mu zastupiteľstvu prenájom 
pozemkov pre divadlo Jána 
Ďurovčíka schváliť.

Poslanci sa na najbližšom 
rokovaní v utorok, 28. júna, 
budú zaoberať aj záverečným 
účtom za rok 2015, stanovis-
kom mestskej časti k dvom 
návrhom VZN mesta, a to  
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a o používaní py-
rotechniky. Ďalej budú ro-
kovať o štyroch materiáloch, 
týkajúcich sa školstva ako aj  
o budúcnosti bytového fondu 
či územného plánu zóny Ma-
tador.                                 (tod)

V minulom čísle sme informovali o tom, 
že Petržalka má jedinečnú možnosť mať 
na svojom území divadlo, ktoré tu chce 
postaviť renomovaný choreograf a taneč-
ník Ján Ďurovčík. Ak poslanci na zastu-
piteľstve tento zámer schvália, mohlo 
by stáť na tzv. pápežskej lúke, neďaleko 
Kostola Sv. Rodiny. Dobrá správa je, že 
mestskú časť by tento projekt nestál ani 
euro.
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Stranu pripravil: Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Kriminálna polícia sa obra-
cia na občanov so žiadosťou  
o pomoc pri pátraní po tých-
to osobách. Akékoľvek infor-
mácie oznámte na najbliž-
šom policajnom útvare alebo 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 158, prípadne na e-mail 
patranie@minv.sk. 

Jozef
DOBIAŠ 

(29)
z Bratislavy

Norbert
ĎUBEK
(41)
z Bratislavy  

Popis osoby: vyššia postava, 
predĺžená tvár, krátke tmavé vla-
sy a tmavé oči..
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava V. príkaz na 
zatknutie pre prečin zanedbania 
povinnej výživy.

Popis osoby: okrúhla tvár, krát-
ke na ježka prešedivené vlasy, 
zelené oči a nosí okuliare.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava V príkaz na doda-
nie do výkonu trestu odňatia 
slobody pre trestný čin podvodu 
spolupáchateľstvom.   

   Krimifórum

Drahá nepozornosť
V priestoroch predajne nákup-
ného centra na Einsteinovej uli- 
ci odcudzili z neuzavretej kabel-
ky peňaženku. Krádežou bola 
poškodenej žene spôsobená 
škoda vo výške 475 eur.  

 Polícia upozorňuje Z bloku polície

Marián
FENCIK
DOLINÁR 

(39)
z Bratislavy 

Ochrana bytov počas dovoleniek  

Používajte kvalitné bez- 
pečnostné zámky v 

kombinácii s ďalšími za-
bezpečovacími prostried-
kami. Starostlivo zamykaj-
te dvere a zatvárajte okná, 
nezabúdajte ani na pod-
krovie, poschodia, ma- 
lé strešné a pivničné okná. 
V prípade, že bývate na 
prízemí alebo inom do-
stupnom mieste, istotou je 
nainštalovanie okrasných 
mreží alebo bezpečnost-
ných fólií.   

Nenechávajte kľúče na 
dohovorených miestach 
(pod rohožkou, v kvetináči 
a pod.). Sú to prvé miesta, 
kam zlodeji nazrú. Nie je 
vylúčené, že vaše zvyky po-
zorujú dlhšie obdobie. Ak 
v čase neprítomnosti dáte 
niekomu kľúče od svojho 
bytu, dôkladne zvážte, či je 
to dôveryhodná osoba. 
Nemajte doma väčšie fi-
nančné čiastky, istejšie 
budú vo vašej banke. Šper-
ky a iné cennosti patria 
do bezpečnostného sejfu. 
Uschovajte si doklady od 
priemyselného alebo spo-
trebného tovaru. Výrobné 
čísla, fotografie alebo popis 
veci umožnia polícii od-
cudzený majetok bezpro-
blémovo identifikovať.    

Nezaťahujte okná role- 
tami – dávate tým na ve-
domie, že nie ste doma. 
Využite dostupné technic-
ké prostriedky vytvárajúce 
dojem, že vaše obydlie je 
obývané. Požiadajte prí-
buzných, známych alebo 
susedov, aby vám pravi-
delne vyberali poštovú 
schránku a občas skontro-
lovali neporušenosť bytu. 
Dobré susedské vzťahy zni- 
žujú riziko vykradnutia.   

Dbajte na dobrú vidi-
teľnosť vstupu do domu. 
Zlodej vždy uprednostňuje 
prístup maskovaný kríkmi 
či stromami. Samozrej-
mosťou je mať svoju ne-
hnuteľnosť poistenú.   

Po zistení vykradnutia 
ihneď volajte políciu a ak je 
to možné, do jej príchodu 
sa v byte ničoho nedotýkaj-

Prvý prázdninový mesiac klope na dovolenkové dvere, mno-
hí sú už rozhodnutí, kam vykročia za nevšednými dňami, 
iní ešte dumajú, čo s prichádzajúcim voľnom. Pre všetkých 
však prinášame, tak ako každoročne, niekoľko rád ako nebyť 
vykradnutý.  

te a neupratujte. Vlani sme 
v našom kraji zaevidovali 
151 bytových krádeží, čo 
je oproti roku 2014 o 35 
krádeží menej. Celková 
spôsobená škoda predsta-
vovala približne 490-tisíc. 
Pre zaujímavosť, v roku 
2010 polícia zaevidovala 
265 bytových krádeží s 
celkovou škodou takmer 
830-tisíc eur. Za štyri toh-
toročné mesiace vykradli v 
našom kraji 40 bytov, pá-
chateľov polícia zistila v 11 
prípadoch. Napriek tomu, 
že počet vykradnutí má 
klesajúci trend, je dobré 
mať byt dôkladne zabez-
pečený. Objasnenosť tejto 
trestnej činnosti v našom 
kraji za posledné tri roky je 
v priemere 33-percentná, 
čo znižuje možnosť vráte-
nia ukradnutých vecí.

 

Aj tento rok mestskí policajti 
navštevujú so svojím mobilným 

dopravným ihriskom základné 

školy a škôlky. Pri dopravnej 

výchove sme ich zastihli na 

školskom dvore Základnej školy 

na Budatínskej ulici. Hovorca 

mestskej polície Peter Pleva nám 

povedal, že žiakov učia zásadám 

správania sa v cestnej premávke 

či už ako chodcov alebo cyklistov.

foto: archív MsP BAr 

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
štíhla postava, krátke prešedive-
né vlasy, tmavé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného je vydaný prí-
kaz na zatknutie pre prečin pod-
vodu.  

... od 1. januára do 12. júna 
2016 sme v našom kraji za-
znamenali 1 038 dopravných 
nehôd, čo je o 52 viac ako  
v rovnakom období vla-
ňajška? Pri týchto nehodách 
prišlo o život osem osôb, z 
toho boli piati chodci. Oproti 
rovnakému obdobiu vla-
ňajška zahynulo na cestách 
Slovenska o 82 osôb (15 %) 
menej. 
 
... v čase od 1. 6. 2016 do  
13. 6. 2016 nahlásili v našom 
kraji krádež 19 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 2 
(Markova, Viedenská)? V noci 
zlodeji potiahli 14 a cez deň  
5 aut. V dňoch 4., 5. a 7. krá-
dež auta nehlásili. Potiahli aj 
jedno nákladné vozidlo.

 Polícia upozorňuje   Viete, že...

Leto v Petržalke je najmä o vodných 

plochách a cyklotrasách, ale aj o 

množstve akcií na iných oddychových 

zónach. Ako je na sezónu z pohľadu 

ochrany verejného poriadku priprave-

ná mestské polícia? 

 Tak ako každý rok, policajti našej 
okrskovej stanice budú zabezpečovať 
dodržiavanie verejného poriadku zvýše-
ným výkonom služby. Činnosť hliadok 
sa zameria na miesta, kde bude zvýšený 
pohyb občanov. Zjednodušene sa dá po-
vedať, že to je úsek od UFO pláže cez Ma-
gio pláž, cyklotrasu po hrádzi k Malému 

 Žiaľ, máte pravdu, tento každoročný 
„folklór“ je zásadný problém. Nemôžeme 
stáť a strážiť každý dom, deku alebo auto. 
Je potrebné správať sa zodpovedne a pá-
chateľom krádeže neuľahčovať. Byt sa dá 
zabezpečiť rôznymi spôsobmi a celkom 
spoľahlivo. Samozrejme, je dobré neinfor-
movať na sociálnych sieťach, že od určité-
ho dňa nie som dva týždne doma lebo sa 
budem opaľovať v Egypte. To ako keby ste 
zlodeja pozvali. K vode by som si bral len 
nevyhnutné veci aby som neprovokoval 
prípadného zlodeja. Čo sa týka vozidiel, 
tak ako radí aj Policajný zbor, odporúčam 
nenechávať vo vozidle nič, na čom by mo-
hol spočinúť pohľad vykrádača. Auto nie 
je výkladná skriňa.

a Veľkému Draždiaku a pokračovanie po 
hrádzi cez Rusovce až po jazerá v Čuno-
ve. Na sezónu sme pripravení, ale v súvis-
losti s predsedníctvom Slovenska v rade 
EU budú pre nás vyplývať určité úlohy aj 
v iných častiach Bratislavy.
S dovolenkovým obdobím sa aktivizu-

jú najmä bytoví zlodeji, stálym nebez-

pečenstvom sú aj vreckári a zvyšuje 

sa počet poškodených krádežami pri 

vode. Policajt nemôže stáť pri každom 

dome, pri každej deke na kúpalisku či 

aute ponúkajúcom rýchlu korisť. Ako sa 

vyvarovať zbytočných problémov? 

s Ladislavom Faturom, veliteľom mestskej polície v Petržalke

Pozornosť oddychovým zónam

 Malý rozhovor 
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Na tomto športovom zá-
polení si svoje mož-

nosti a sily overilo 47 špor-
tovcov, žien aj mužov, ktorí 
športovali v siedmich disciplí-
nach: v streľbe zo vzduchovej 
pušky, stolnom tenise, v hre 
petang, v atletických disciplí-
nach - hod granátom na cieľ, 
vrh guľou, hod kriketovou 
loptičkou do diaľky a v špe- 
ciálnej športovej disciplíne pre 
ženy - hod valčekom do diaľky. 
Každý športovec v listine súťa-
žil minimálne v troch špor-
tových disciplínach. Na tejto 

osobne. Vďaka starostovi Vla-
dimírovi Bajanovi za /nančnú 
podporu, zástupcovi starostu 
Michalovi Radosovi za me-
daile, ktoré dal vyhotoviť pre 
víťazov, ďakujeme riaditeľke 
ZŠ Dudova 2., Hane Závodnej, 
za zapožičanie priestorov, uči-
teľke telesnej výchovy a jej žia-
kom a žiačkam, ktoré pomohli 
k úspešnému priebehu špor-
tových hier ako rozhodcovia 
a hostesky. Ďakujeme ľuďom  
z OZ Mladá Bratislava za zvoz  
a odvoz pingpongových sto-
lov, a riaditeľovi DK Lúky Ad-

športovej slávnosti bolo ocene-
ných a medailami ovenčených 
36 športovcov. 

Účasť na 1. Športových hrách 
petržalských seniorov 2016 nás 
presvedčila, že pohybové aktivi-
ty seniorov obohacujú, prináša-
jú im radosť po stránke fyzickej, 
psychickej aj sociálnej, umož-
ňujú otužovanie organizmu, 
upevňujú zdravie a medzi ľuďmi 
vznikajú nové priateľstvá, nové 
sociálne vzťahy a súdržnosti. 

Podujatie bolo vydarené 
vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás 
podporili /nančne, materiálne aj 

riánovi Pullmanovi za ich zapo-
žičanie. Pracovníkom oddelenia 
školstva a športu, kde sa to všet-
ko začalo. Za zapožičanie vzdu-
chových pušiek a aj všetkým 
športovcom, ktorí sa zúčastnili 
na tomto športovom podujatí a 

urobili z neho atraktívny spo-
ločenský a športový zážitok. 
Naše motto: 
Aktívny senior - zdravý se-

nior.

Text a foto: Milina Hudecová, 

predsedníčka MO JDS

1. Športové hry petržalských seniorov

Úspešní hádzanári ŠKP

Má o to väčšiu hodno-
tu, že sa oň hralo v 

Prešove s najväčším konku-
rentom a obhajcom, s domá-
cim Tatranom doslovne do 
poslednej sekundy, kedy Vajk 
Pomichal v dramatickom 
závere strelou z voľného de-
väťmetrového hodu rozhodol 
o zisku potrebného zlatého 
bodu k získaniu vytúženého 
titulu. Podporiť chlapcov do 
Prešova prišlo aj viac ako 50 
fanúšikov, ktorí spolu s do-
mácim fanklubom vytvorili 
výbornú atmosféru.

Družstvo staršieho dorastu 
tvorí 25 priamych odchovan-
cov nášho bratislavského klu-
bu, z ktorých 13 hráčov hrdo 
reprezentuje Slovensko v ka-
tegórii kadetskej a juniorskej 
reprezentácie.

Naši chlapci sa nezastavi-
li a o týždeň po zisku titulu 
majstra Slovenska získali aj 
titul vicemajster Česko Slo-
venska. V posledný májový 
víkend sa zúčastnili na Čes-
ko-slovenskom pohári star- 
ších dorastencov v Prahe. 
Právo štartovať na tomto pre-
stížnom turnaji majú 2 naj- 
lepšie tímy zo Slovenska a 2 
najlepšie tímy z Českej re-
publiky. Naši chlapci o Čes-
ko-slovenský pohár bojovali 
s Prešovom (vicemajster SR), 
Duklou Praha (Majster ČR)  
a so Zubří (vicemajster ČR).  
V konkurencii najlepších tí- 
mov z oboch krajín sme sa 
umiestnili na krásnom 2. mies- 
te. Vajk Pomichal bol vyhláse-
ný za najužitočnejšieho hráča 
turnaja. Potvrdili sme tak, že 

práca s mládežou v našom 
klube je na vysokej úrovni a 
že sme schopní kvalitne re-
prezentovať aj za hranicami 
našej krajiny. Aj tento úspech 
je výsledkom dlhoročnej sys-
tematickej a svedomitej práce 
s mládežou v ŠKP Bratislava.

Zoznam hráčov staršieho 
dorastu: Janoška Samuel, 
Pomichal Vajk, Kalináč Ja-
kub, Šimboch Dominik, Gaj-
doš Dominik, Hájnik Maroš, 
Olexík Mário, Bugár Dávid, 
Román Dominik, Mráz Mi-
chal, Novák Jakub, Bagi To-
máš, Mišovič Ondrej, Petráš 
Andrej, Popelka Tomáš, To-
mášek Jozef, Tribula Martin, 
Orosz Oliver, Márnota Stani-
slav ml., Šátek Filip, Mihálik 
Ivan, Prokop Jakub, Šulka Ja-

Starší dorastenci hádzanárskeho oddielu Športový klub polície Brati-
slava pod vedením trénera Petra Kostku získali v súťažnom ročníku 
2015/2016 v kategórii staršieho dorastu v ére samostatného Sloven-
ska historicky prvý titul majstrov Slovenska.ok.

roslav, Chlepko Juraj, Ziman 
Valentín, Gálik Lukáš, Ryban-
ský Matúš

Tomu, že táto sezóna je pre 
našich chlapcov veľmi úspeš-
ná, nasvedčuje aj to, že sa  
v apríli stali majstrami Sloven-
ska stredných škôl. Tento his-
torický úspech bratislavských 
gymnazistov je odrazom dlho-
dobej a systematickej spolu-
práce nášho klubu so Športo-
vým gymnáziom Ostredková. 
Vedenie školy a samotní uči-
telia vytvárajú hráčom tie naj-
lepšie podmienky pre zladenie 
dvojfázovej športovej prípravy 
a školských povinností tak, 
aby nijako nezaostávali v štu-
dijných výsledkoch za svojimi 
rovesníkmi z ostatných gym-
názií, (za čo im ďakujeme). 

Hráči: Samuel Janoška, Ja-
kub Prokop, Juraj Chlepko, 
Dominik Gajdoš, Jakub Kali-
náč, Andrej Parolly, Ľubomír 
Brlai, Mário Chebeň, Richard 
Modrovský 
Tréner: Róbert Barta
Kvalitná práca s mládežou sa 
odrazila aj na úspechoch na-
šich najmladších kategórií:
Mladšie žiačky – 1. miesto  
v súťaži riadenej Bratislav-
ským krajským zväzom há-

Petržalskí seniori si zmerali svoje sily na 1. Športových hrách petržalských 
seniorov 2016, ktoré sa konali pod záštitou starostu Vladimíra Bajana. 

dzanej- účasť na Majstrov-
stvách SR (17. - 19. 6. 2016  
v Martine)
Staršie žiačky – 1. miesto  
v súťaži riadenej Bratislavským 
krajským zväzom hádzanej   
účasť na Majstrovstvách SR 
(10. - 12. 6. 2016 v Šali)
Mladší žiaci – 2. miesto  
v súťaži riadenej Bratislav-
ským krajským zväzom há-
dzanej- účasť na Majstrov-
stvách SR (17. - 19. 6. 2016  
v Martine)
Starší žiaci - 1. miesto v sú-
ťaži riadenej Bratislavským 
krajským zväzom hádzanej- 
účasť na Majstrovstvách SR 
(10. - 12. 6. 2016 v Prešove)

Všetky naše družstvá hrajú 
najvyššie súťaže riadené Slo-
venským zväzom hádzanej.

Ak by ste mali záujem pri-
hlásiť dieťa do najväčšieho 
hádzanárskeho klubu na Slo-
vensku, do ŠKP Bratislava, 
kontaktujte nás.
Ing. Adriana Lešková (mo-
bil: 0902 937 748 ) 
Mgr. Lenka Majzúnová (mo-
bil: 0902 937 742 )
Telefón: 02/6820 3830
e-mail: hadzana@skpba.sk
web: www.skpbratislava.sk
Facebook: ŠKP hádzaná

(škp)
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„Koncepčná a cieľavedomá 
práca priniesla prvé ovocie a 
v nastúpenom trende chceme 
pokračovať aj v ďalšej sezóne. 
V mládeži vidím budúcnosť 
petržalského futbalu. Chcem 
naďalej vytvárať a zlepšovať 
podmienky pre ich kvalitný 
futbalový rast a vzdelávanie. 
V súčasnosti máme v FC vyše 
300 detí a záujem o náš klub 
je čoraz väčší. V Areáli špor-
tu a vzdelávania na Sklo-
dowskej ulici sme vybudovali 
ihrisko s umelým trávnikom 
a detské ihrisko pre rodičov 
s deťmi. Oproti tribúne sme 
vytvorili slušnejší priestor pre 
divákov na státie. Areál slúži 
pre seniorský futbal a priorit-
ne výchove a rozvoju mladých 
futbalistov.“

Z mimoriadne úspešnej 
sezóny má úprimnú radosť 
aj petržalský starosta Vladi-
mír Bajan, ktorý sa svojím 
blízkym vzťahom k futbalu 
nikdy netajil.
„Je to veľký úspech petržal-
ského futbalu! O tom, že 
naozaj vstal z popola svedčí 
aj divácky záujem, veď tisíc 
ľudí na zápase, to je dnes 
veľmi slušná návštevnosť.  
A preto si myslím, že je naj-
vyšší čas, aby sme spolu s 
poslancami porozmýšľali, 
ako by sme mohli vo zvýše-
nej miere podporovať také-
to kluby, ktoré vychovávajú 
stovky detí a majú obrovskú 
rodičovskú podporu. Vid-
no, že umelá tráva prispela  
k väčšej kvalite, celý priestor 

získava vysoký kredit a je 
zrejmé, že futbalová petržal-
ská tradícia, ktorá sa začala 
písať ešte v 19. storočí, sa 
vráti tam, kde kedysi bola. 
Som vďačný ľuďom, ako sú 
pán Mojto so svojím kolek-
tívom, že vdýchli tomuto 
priestoru život a kombinácia 
s francúzskou školou je veľmi 
šťastná. 
Budeme sa snažiť, aby aj 
ministerstvo školstva tento 
priestor podporilo. Nao-
zaj ma teší, že v klube našli 
miesto stovky detí, dokonca 
aj v Slovane, ktorý vyhral 
slovenskú ligu, je šesť detí 
z našej akadémie. Naozaj 
má význam tieto deti pod-
porovať,“ povedal Vladimír 
Bajan.

Podarilo sa niečo výnimočné! Tri družstvá FC Petržalka akadé-
mia - seniori, starší žiaci U15 a starší dorastenci U19 postúpili do 
vyšších súťaží. Veľkú zásluhu na veľmi úspešnej sezóne FC Petr-
žalka akadémia má predseda klubu Marek Mojto, ktorý ho pre-
bral vo veľmi zložitých časoch:

Seniori sú už v IV. lige 
Futbalisti FC Petržalka akadémia druhý raz  
v rade vyhrali V. ligu, lenže vlani kvôli reor-
ganizácií súťaží nepostúpili do IV. ligy. Poda-
rilo sa im to až v tejto sezóne. Medzi ich naj-
väčšie opory a najstabilnejších hráčov patrí 
usilovný 26-ročný stredopoliar Tomáš Uh-
lík. S odchovancom ŠK Slovan, ktorý v roč-
níku 2007/2008 debutoval v drese Artmedie 
v najvyššej súťaži a bol členom majstrovské-
ho kádra, sme sa po víťaznom a poslednom 
zápase s TJ Malinovo (5:2) porozprávali.

V minulom ročníku ste V. ligu vyhrali s deväťbodovým  
náskokom, v tejto sezóne ste si víťazstvo v súťaži zabez-
pečili až v poslednom kole. Podpísali sa pod to veľké 
zmeny v kádri v lete 2015?

Po minulej sezóne skončili viacerí starší a skúsení hráči, 
ktorí hrali najvyššiu súťaž a niektorí z nich boli dokonca aj   
reprezentanti. Na ich miesta prišli viacerí mladíci z dorastu, 
zo začiatku nám trošku trvalo, kým sme sa zohrali a dali 
partiu dokopy. Na jeseň nám chýbali aj skúsenosti niekdaj-
ších opôr. Myslím si však, že za ten necelý rok sme sa už 
celkom dobre spoznali ľudsky i futbalovo a napokon sme 
splnili cieľ - postúpiť do IV. ligy. 
 
Za zmienku stojí aj to, že ste neprehrali dvadsať zápa-
sov v sérii a jar ste dokonale zvládli aj bez Filipa Šeba, 
ktorý pre zranenie ani raz nehral... 

V prvých šiestich kolách sme až štyrikrát prehrali, vtedy 
to s nami vyzeralo všelijako, ale postupne sme sa skonso-
lidovali a zmobilizovali do takej miery, že sme urobili ešte 
lepšiu sériu bez prehry ako v minulej sezóne. Pravda, skú-
senosti a strelecká pohotovosť Šeba nám neraz chýbali. A aj 
keď nemohol hrať, chodil medzi nás do kabíny, jeho podpo-
ru sme si všetci veľmi cenili.       

Ako sa vám hrá na novej umelej ploche?
 Zo začiatku to bolo ťažšie, je to predsa len iný povrch, 

na ktorý sme si museli 
zvyknúť. Na umelej tráve 
však už trénujeme a hrá-
me niekoľko týždňov a 
myslím si, že už nikomu 
nerobí problémy.

Bude Tomáš Uhlík ob-
liekať dres FC Petržal-
ka akadémia aj v IV. 
lige?

Nemám v pláne nie-
kam odísť, tento klub 
mám veľmi rád, a preto 
chcem v ňom naďalej 
pôsobiť. Máme dobrú 
kostru mužstva a pokiaľ 
náš hrajúci manažér An-
drej Kalina získa nejaké 
vhodné posily, myslím 
si, že aj v IV. lige budeme 
rozdávať radosť našim 
skvelým fanúšikom.

Milan Valko
foto: Ján Luky, facebook     

Radosť z U15 a U19
Toľko radosti štadión FC Petržalka akadémia v Ovsišti po zápase  
s TJ Malinovo ešte nezažil. Starší žiaci pod vedením trénera Petra Ča-
plu postúpili do I. ligy. V 26 kolách 24-krát vyhrali, dvakrát remizovali 
a dosiahli skóre 163:17. Starší dorastenci FC Petržalka akadémia pod 
taktovkou bývalého hráča Artmedie Martina Mikuliča vyhrali súťaž 
a postúpili do 2. najvyššej slovenskej ligy. V 26 kolách vyhrali 24-krát, 
raz remizovali, raz prehrali a dosiahli skvelé skóre 148:14!
 

Výnimočná sezóna 

petržalského futbalu
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