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   PETRŽALSKÉ NOVINY

Pokračovanie na stranách 12-13 

Gurmán festival 

v Sade Janka Kráľa

Ste vegán, vegetarián, street-

foodista, priaznivec # ne dinnin-

gu, odborník na kvalitné farmár-

ske výrobky, chutí vám ázijská 

kuchyňa, francúzske palacinky, 

či maďarsko-česko-slovenský 

trdelník? 

Cez víkend nevarte. Od piatka 

do nedele pre vás prestreli 

v Sade Janka Kráľa. 

Letné petržalské 
pêle-mêle
Júl a august, to sú pre školákov 
dvojmesačné školské prázdniny a pre 
dospelých čas vytúžených dovoleniek. 
Ak však nebudú vaše deti práve u bab-
ky na dvore alebo vy nebudete akurát 
baliť kufre za oddychom, nechajte sa 
inšpirovať programom, ktorý ponúka 
Petržalka. 

strana 14

Poznáme ďalšie 
osobnosti Petržalky
Každoročne starosta oceňuje Petržal-
čanov, ktorí  významne prispeli k roz-
voju a dobrému menu našej mestskej 
časti. Navrhli ich susedia, kolegovia, 
známi, kamaráti, učitelia.

strany 3 a 17

Novinári 
tretieho tisícročia
V dnešnej počítačovej dobe je až 
neuveriteľné, že naša najmladšia gene-
rácia s radosťou a láskou robí školské 
časopisy. Ktoré sú tie „naj“?

strana 5

Jubilejný 
galaprogram
sme si naozaj užili

Bolo trochu zamračené? Áno. 
Trochu pršalo? Áno. Prišlo preto 
len trochu ľudí? Nie! 
Jubilejný dvadsiaty ročník 
Dní Petržalky si jej obyvatelia 
nenechali ujsť. 

Bratislavská new-age popová skupina King Shaolin, 

prešovská multižánrová kapela Heľenine oči, 

petržalský raper Plexo, jedinečný Pressburger 

Klezmer Band, anglický rocker Chris Norman 

(na snímke) a česká pop rocková kapela Chinasky – 

to sú mená, ktoré lákali na hlavný večerný 

program Dní Petržalky. 
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Petržalka sa tento rok pustila do veľkej rekonštrukcie 
chodníkov a parkovísk. Doteraz sa totiž opravovali len 
čiastkovo, tam, kde to bolo urgentné. Dôvodom boli naj-
mä financie, ktoré boli potrebné na iné projekty. 

Komplexná rekonštrukcia 
chodníkov a parkovísk je 

jednou z priorít petržalského 
starostu Vladimíra Bajana. 
„Som rád, že rekonštrukcie 
podporili aj naši poslanci 
a na tieto akcie v rozpočte 
vyčlenili 400-tisíc eur, čo je 
doteraz historicky najvyššia 
suma,“ povedal Bajan.
Opravy sa týkajú šiestich 
objektov. Ako prvú ukončili  
rekonštrukciu chodníka a 
časti parkoviska na Medve-
ďovej ulici. Celá rekonštruk-
cia stála zhruba 80-tisíc eur. 
„Tento chodník bol naozaj 
v katastrofálnom stave. 
Dnes sa už po ňom dá sku-

točne bezpečne chodiť bez 
rizika vyvrtnutia si členka 
či iného možného úrazu. 
Je, pochopiteľne, bezba-
riérový,“ hovorí petržalský 
starosta Vladimír Bajan, 
ktorý si bol kvalitu rekon-
štrukcie pozrieť na vlastné 
oči. „Mrzí ma ale, že potme 
tento nový chodník až taký 
bezpečný nemusí byť, lebo 
v jeho blízkosti funguje len 
jedna lampa, ostatné dva 
stĺpy verejného osvetlenia 
sú vypílené,“ dodal staros-
ta. „Som zvedavý, či ich 
budúci víťaz verejnej súťa-
že, ktorý bude mať verejné 
osvetlenie v Bratislave pod 

palcom, nahradí.“ Verejné 
osvetlenie je celomestskou 
funkciou, ktorú zabezpe-
čuje hlavné mesto. Primá-
tor vypísal na tento účel 
nedávno verejnú súťaž na 
viac ako 170 miliónov eur, 
starostovia bratislavských 
mestských častí však vidia 
v celom procese jeho prí-
pravy množstvo nezodpo-
vedaných otázok.

Minulý týždeň sa ro-
botníci pustili aj do opra-
vy chodníka na Holíčskej, 
kde sa vlani rekonštruovala 
cesta, a parkoviska na Fedi-
novej ulici.

(tod)

Odštartovala najväčšia rekonštrukcia 
chodníkov a parkovísk

Otvárame 
v septembri 2017

Prihlášky na www.bystraskolka.sk

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na hanudelova@aii.sk

KOSEC ručný krovinorezom, kubota 

MECHANIK nákladných vozidiel

PILČÍK  

ZÁHRADNÍK vyučený v odbore

VODIČ „C“

Darovali kúsok seba
Naša darcovská rodina sa počas júnovej Petr-
žalskej kvapky krvi rozrástla o dvoch členov. 

Krv prišli poskytnúť aj dve prvodarkyne, ktoré mali na začiat-
ku obavy, ale keď ich ostatní darcovia, pracovníčky zo so-

ciálneho oddelenia a aj personál mobilnej transfúznej jednotky 
upokojil, obe sa odhodlali a zvládli to na jednotku. Darcom bol 
milou spoločnosťou aj syn jedného z mestských policajtov, ktorí 
sa pravidelne zapájajú do charitatívnych akcií a Petržalská kvap-
ka krvi je jednou z nich. V darcovskej rodine sa pravidelne stretá-
vame nielen so starostom, ktorý ide vždy ako prvý príkladom, aj 
s poslankyňou Ivanou Antošovou, riaditeľkou ZŠ Dudova Hanou 
Závodnou, učiteľkami našich škôl, zamestnancami úradu, ale aj 
študentmi a Petržalčanmi aj Nepetržalčanmi s veľkým srdcom. 

Všetkým, ktorí spoločne darovali 17 litrov krvi, veľmi 
pekne ďakujeme. 

Ďalšia Petržalská kvapka krvi, kde môžete darovať kúsok 
seba, sa bude konať 18. októbra 2017. 
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Tešíme sa na vaše podnety, návrhy, reakcie
www.petrzalskenoviny.sk

„Výstava Biodiverzita a voda 
splnila svoj cieľ – názorne uká-
zať žiakom fungovanie biotic-
kých a abiotických činiteľov v 
krajine. Na modeloch krajiny 
mohli žiaci pochopiť kolobeh 
vody v prírode, druhovú roz-
manitosť rastlín a živočíchov 
pred zásahom človeka, ale aj 
po jeho zásahu,“ uviedla Mar-
tina Gurňáková zo ZŠ Gess 
ayova. „Žiaci mali možnosť 
priamo vyskúšať niektoré ak-
tivity, súvisiace s prírodným 
prostredím a s vodou. Upú-
tali nás i plagáty umiestnené  
v priestoroch výstavy. Zaujali 
nás neuveriteľné zaujímavosti 
zo života hmyzu i vtákov,“ do-
plnila Gabriela Hudecová zo 
ZŠ Pankúchova.
„Veríme, že ak deti objavia  
a pochopia unikátnosť príro-
dy, sami prispejú k tomu, aby 
sme sa k nej správali šetrne. 
V spolupráci so spoločnosťou 
Veolia sme pripravili inter-
aktívnu výstavu pre školy  
s názvom Biodiverzita a voda.  
S využitím interaktívnych 
prvkov a modelov krajiny ma- 
li deti možnosť zážitku pria-

mej možnosti ovplyvňovania 
biodiverzity v krajine. Spolu s 
deťmi sme hľadali riešenia na 
to, aby bolo v krajine miesto 
nielen pre človeka, ale aj pre 
rastliny a živočíchy a obozna-
mujeme ich s princípmi exis-
tencie biologickej rozmanitos-
ti v krajine okolo nás. Veľmi 
oceňujeme, že prioritou spo-
ločnosti Veolia je zvyšovanie 
povedomia detí o životnom 
prostredí,“ uviedla Viera Še- 
ffferová Stanová, zástupkyňa 
riaditeľa DAPHNE.

„Ohľaduplné správanie sa 
k životnému prostrediu je 
jedným zo základných prin-
cípov našej spoločnosti a pro- 
gramom zameraným na pod-

Skupina Veolia Slovensko 
priblížila petržalským deťom
biodiverzitu
Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity zorganizovala 
skupina Veolia Slovensko interaktívnu výstavu s názvom Biodi-
verzita a voda. Výstava sa konala koncom mája v DK Zrkadlový 
háj v Petržalke a venovaná bola žiakom 1. až 7. ročníka základ-
ných škôl. Na výstave sa zúčastnilo viac ako 500 žiakov  
z 10 základných škôl.

poru biodiverzity venujeme 
veľkú pozornosť. Úspešne po-
kračujeme v projekte Ochrana 
biodiverzity v areáloch Veolia 
zameranom na úpravu na-
šich areálov s cieľom zvýše-
nia prírodnej rozmanitosti. 
V spolupráci s občianskym 
združením CEEV Živica sme 
v tomto školskom roku odštar-
tovali unikátny školský pro-
jekt Tajný život mesta. Výsta-
vou Biodiverzita a voda sme 
chceli priblížiť tému prírodnej 
rozmanitosti a dôležitosť jej 
ochrany hlavne školákom,“ 
dodala Slavomíra Vogelová, 
riaditeľka komunikácie a mar-
ketingu skupiny Veolia na Slo-
vensku.

Ocenili Osobnosti Petržalky

Slávnostný večer sa symbolicky začal piesňou Unikát. 

Unikát je každý z nás, spieva sa v piesni, ale nájdu sa aj 

takí, vďaka ktorým je unikátna práve naša Petržalka, vďaka 

ktorým sa rozvíja, vďaka ktorým ju prezentujú ako skvelé 

miesto pre život a vďaka ktorým ju aj ďalšie generácie re-

prezentujú za hranicami mesta, Slovenska aj celej Európy. 

Petržalka si prácu týchto výnimočných ľudí nesmierne váži, 

a preto im každoročne udeľuje ocenenie Osobnosť Petržal-

ky. „Každý rok je pre mňa tento deň výnimočný. V tento deň 

si totiž akosi viac uvedomujem, aký som hrdý na Petržalku a 

Petržalčanov. Uvedomujem si, koľko v našej mestskej časti 

žije zaujímavých ľudí. Takých, ktorí nepotrebujú hovoriť o 

tom, čo všetko pre Petržalku robia, ako ju reprezentujú, ale 

jednoducho to robia. Ešte šťastie, že vždy sa nájde niekto, 

kto o ich záslužnej činnosti vie a upozorní na to,“ povedal 

v príhovore starosta Vladimír Bajan. Prítomným slávnostné 

chvíle spríjemnila vynikajúca a capella For You, ktorej pies-

ne prítomných dobre naladili a mnohých aj rozospievali. Po 

gratuláciách, objatiach s rodinou a fotení pozval starosta 

spolu s poslancami ocenených, ich rodiny a priateľov na 

slávnostný prípitok spojený s pohostením.

Kto dostal cenu?
Erika Brandnerová je zakladateľka a od roku 1990 pred-

sedníčka, trénerka, choreografka klubu modernej gym-

nastiky Danubia a od roku 1997 aj tanečného súboru Halo 

halo. Ocenenie dostla za obetavú prácu pri výchove mlá-

deže v oblasti športu.

Kristína Majorová bola celý svoj aktívny život verná povo-

laniu matrikárky. Zodpovedne a s empatiou pristupovala k 

svojej práci niekoľko desaťročí, takže sa stala súčasťou ži-

vota niekoľkých generácií. Ocenenie dostala za obetavú a 

profesionálnu prácu matrikárky.

Mária Vlčková je dlhoročná aktívna dobrovoľníčka, pred-

sedníčka predstavenstva Materského centra Budatko. Oce-

nenie si prevzala za dlhoročnú spoluprácu s Materským 

centrom Budatko v prospech mladých rodín v Petržalke.

Eva a Petr Orságovci založili súkromnú základnú školu 

pre intelektovo nadaných žiakov. Celým srdcom sa venujú 

výchove a vzdelávaniu nadaných detí, ktoré majú pridru-

žené diagnózy, od formy autizmu, cez ADHD, ADD a iné. 

Už niekoľko rokov organizujú dvojtýždňovú prázdninovú 

cyklotúru z Bratislavy do Prahy Tour de intelekt, kde sa deti 

zbližujú pri športe aj každodenných činnostiach. Ocenenie 

si prevzali za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

Gejza Sklenka sa celý svoj život venuje deťom a mládeži a 

zaúča ich do tajov základnej a rekreačnej telesnej výchovy a 

gymnastiky. Pracoval ako učiteľ či redaktor, ale významným 

medzníkom jeho života bol vždy šport. Ocenenie získal za 

celoživotný prínos pre rozvoj telesnej výchovy a športu. 

(tod)

foto: (mp)
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Inzercia
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Hrobákova 7 (prízemie)

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

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: 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

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

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

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

MŠ Holíčska 30 prijme do 

pracovného pomeru uči-

teľky. Bližšie informácie na 

tel.: 0903 519 220 - riaditeľka

PREDÁM Predám stavebný 

pozemok + záhrada na Kopa-

niciach do 10 km od Myjavy 

do 2 km od Starej Turej. 

Tel.: 0918 132 649

Bach v Petržalke
Koncert pri príležItosti 267. výročia smrti 
Johanna Sebastiana BACHA (U 28. júl 1750, 
Lipsko) organizuje o. z. Ars ante portas vo 
štvrtok 27. júla o 18.30 h v Evanjelickom 
kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15.

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Na koncerte zaznejú naj-
mä úpravy známych 

diel Johanna Sebastiana Ba-
cha: Prelúdium zo Suity pre 
sólové violončelo d mol BWV 
1008; Menuet z Francúzskej 
suity č. 3 h mol BWV 814; Air 
zo Suity č. 3 D dur BWV 1068; 
Arioso z kantáty BWV 156, ale 
aj diela našich autorov, inšpi-
rované hudbou J. S. Bacha: 
Ľuboš Bernáth: Sonata in old 
style; Erik Rothenstein: Prater 
Menuet na motív Menuetu 
g mol z Knižky skladieb pre 
Annu Magdalenu Bachovú 
BWV 115; Pavol Šuška: Für 
dich, meine liebe, fantázia 
pre saxofón a klavír).

Na koncert je vstup voľný 
s dobrovoľným príspevkom 
pre Občianske združenie 
Jozefa Juráša na gospelový 
spevokol Freedom.

(upr)

Spoločnosť 

ŽP EKO QELET a. s.
príjme do pracovného pomeru

administrátora - vykupovača    
a vodiča, strojníka  

miesto práce: Bratislava 
druh pracovného pomeru: plný úväzok
termín nástupu: ihneď
platové podmienky: dohodou
bene8 ty: profesionálne školenia pri nástupe

 príspevok na stravovanie, pitný režim
 možnosť kariérneho rastu
 preplácanie nadčasov

kontakt pre záujemcov: 
mobil: 0911 089 660

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás 

aj na facebooku!
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V dnešnej počítačovej dobe je až neuveriteľné, že naša naj-
mladšia generácia s radosťou a láskou robí školské časopisy. 

Dnes sa v knižnici na 
Prokofievovej ulici hod- 

notil už 21. ročník súťaže o 
ten „naj“. Ako povedala ria-
diteľka Miestnej knižnice 
Petržalka, Katarína Berge-

rová, ktorá túto súťaž každo-
ročne organizuje, víťazmi sú 
všetci, ktorí školské časopisy 
tvoria a ktorí sa s nimi nevá-
hali pochváliť.

„Bola som v porote už 

tretíkrát a som príjemne 
prekvapená, ako sa za tie 
roky zdvihla úroveň časopi-
sov,“ hovorí Silvia Vnenková. 
„Mimoriadne oceňujem, že 
autormi časopisov sú naozaj 

žiaci a pedagógovia majú len 
odborný dohľad, že sa z nich 
naozaj dozvieme, čím škola 
žije. Je super, že ´redaktori´ 
predstavujú svojich zaujíma-
vých spolužiakov, spovedajú 
učiteľov, najnovšie aj svoje 
mamy. Svoje nezastupiteľné 
miesto v školských časopi-
soch má aj vlastná tvorba. 
Pre začínajúcich autorov je 
to príležitosť zažiť prvé spät-
né väzby, kritiku, pochvalu. 
Veľmi sa zlepšila grafika ča-
sopisov, často sa blíži profesi-
onálnym periodikám. Akurát 
mi je ľúto, že stredoškolákov 
už práca v časopisoch nelá-
ka,“ dodala. Ako sa vyjadrili 
porotcovia, tento rok bolo 
naozaj ťažké určiť víťaza. Na-
pokon sa zhodli v tom, že  
v časopise Iris, ktorý vydá-
va ZŠ Černyševského, sa 
najlepšie snúbi grafika s ob-
sahom. Preto mu spomedzi 9 
časopisov (7 zo ZŠ a 2 zo SŠ) 
prisúdili víťazstvo. Na dru-
hom mieste skončila Stopa 
zo ZŠ Nobelovo námestie 
a na treťom Listuško a Lis-
tuška zo ZŠ Pankúchova. 

Ocenenie za najlepšiu 
grafiku dostal nováčik sú-

ťaže – FERO zo Strednej 
odbornej školy gastronó-
mie a hotelových služieb 
na Farského ulici a čestné 
uznanie časopis Moky zo 
Spojenej školy na Mokro-
hájskej ulici.

Hodnotením a odovzdá-
vaním cien sa ale stretnutie 
neskončilo. Mladí zástupco-
via školských časopisov mali 
na porotcov veľa otázok, bo-
lo vidno, že im záleží na tom, 
aby ich časopisy boli stále 
lepšie a profesionálnejšie.  
A bolo jasné, že rady porot-
cov padli na úrodnú pôdu.

(aba)
foto: autor

Novinári tretieho tisícročia

Skutočnosť, že doprava je najväčším problémom nášho kraja, netreba 

nikomu pripomínať. Všetci to zažívame denno-denne. Počet áut na tisíc 

obyvateľov je u nás väčší ako vo Viedni. Prejazdy áut dosahujú najvyššie 

intenzity na Slovensku a autá každé ráno stoja v kolónach prakticky na 

všetkých príjazdoch do Bratislavy. 

Riešením záťaže, ktorú autá 

prinášajú, je najmä budova-

nie obchvatov miest. V prí-

pade Bratislavy sa v krátkom 

čase začne s výstavbou nulté-

ho okruhu zatiaľ južnou časťou 

diaľnice D4. Po jeho dokončení 

sa odľahčí záťaž Prístavného 

mosta a zmenia sa aj kolóny, 

ktoré tam vznikajú pri nájazdoch  

z Petržalky. Petržalke pomôže aj 

parkovacia politika, ktorá, keď 

bude naozaj zavedená, tak 

zvýhodní pri parkovaní do-

mácich a autá ostatných vy-

tlačí na okraj. Pripravuje sa aj 

rozšírenie diaľnice D1, pri ktorej 

treba rešpektovať územný plán 

kraja a vyriešiť problém kolekto-

rov. V týchto projektoch musí byť 

kraj aktívnym aktérom, aj keď sú 

najmä zodpovednosťou štátu.

 

Verejná doprava 

ako riešenie rastúcich 

nárokov na dopravu 

Ale skutočným riešením narasta-

júcich dopravných potrieb oby-

vateľov je vybudovanie fungujú-

ceho systému verejnej dopravy. 

V Bratislavskom kraji je to integ-

rovaná doprava, ktorá spája do 

jedného systému vlakovú, prí-

mestskú autobusovú a mestskú 

hromadnú dopravu. Ak v tejto 

trojici hrá kľúčovú úlohu vlak, tak 

je to preto, že železnica má od 

ostatnej dopravy oddelené koľa-

je a veľmi rýchlo sa dostane bez 

čakania v zápchach prakticky až 

do centra mesta. To vyžaduje na 

jednej strane zvýšiť kapacitu vla-

kov, aby obslúžili väčšie množ-

stvo cestujúcich a na druhej 

strane treba riešiť dostupnosť 

vlakových zastávok. Tam všade 

musí hrať aktívnu úlohu kraj v 

spolupráci s konkrétnou obcou. 

V Bratislave treba využiť  

potenciál koľajovej dopravy

Základom budovania systému 

mestskej hromadnej dopravy, ak 

nemáme metro, je využitie po-

tenciálu koľajovej dopravy. Na 

jednej strane to znamená budo-

vanie nových zastávok na exis-

tujúcich železničných tratiach 

a k tomu prestupné miesta na 

MHD, ako to bude v Devínskej 

Novej Vsi, Vrakuni alebo Petr-

žalke, aby sa viac využili želez-

ničné koľaje na vnútromestskú 

dopravu. Na druhej strane to 

znamená budovanie nových 

električkových tratí. Bratislava 

ich má 40 km, rovnako početné 

Brno ich má 80 km. V Bratislave 

sme vybudovali za posledných 

25 rokov 2,4 km novej trate do 

Petržalky a mesto pripravuje 

ďalšie 4 km trate až na Janíkov 

Dvor. Ale územný generel dopra-

vy identi5koval ďalších 22 mož-

ných nových električkových tratí, 

takže mesto by sa malo snažiť 

aktivizovať zdroje, či už európske 

fondy, alebo zdroje v rámci verej-

no-súkromného partnerstva, aby 

čo najskôr začalo s prípravou a vý- 

stavbou ďalších tratí. Bratislava 

by nemala mlčať, ale mala by po-

vedať svoje zámery vo výstavbe 

nových tratí.

Riešením je verejná a neau-

tomobilová doprava

Na riešenie dopravných prob-

lémov kraja neexistuje čarovný 

prútik. Treba sa zhodnúť na 5lo- 

zo5i, že riešením nie je viac 

priestoru pre autá, ale rozvoj ve- 

rejnej a neautomobilovej do-

pravy. A systematické kroky 

všetkých aktérov, ktoré túto 5lo-

zo5u uvedú do praxe. 

Riešenie dopravných problémov kraja 
je v obchvatoch a rozvoji koľají    

  Milan Ftáčnik: kandidát na župana Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk
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Sami proti sebe?!

S P O L O Č N O S Ť

Petržalka minulý týždeň začala s rekon-
štrukciou plôch a budovaním areálu pre 
šport a hry na mieste bývalého ihriska 
v areáli JAMA na Vyšehradskej-Šášovskej. 

V Jame sa už pracuje

„Som rád, že bude slúžiť 
nielen malým deťom, 

ale aj mládeži a dospelým, 
že tu vznikne moderný areál 
skutočne pre všetkých,“ pove-
dal petržalský starosta Vladi-
mír Bajan. Pre tých starších 
sú pripravené sety pre silové 
cvičenie, samostatné cvičeb-
né stroje, fl orbalové bránky, 
prekážkové dráhy aj lezecký 
kopec. Územie s rozlohou 
1738 m2 je ohraničené peší-
mi komunikáciami, voľnými 
plochami a pôvodnými prv-
kami ihriska. V prvej etape 
je potrebné odstrániť asfalt, 
upraviť povrch jeho dobetó-
novaním a založiť základy pre 
jednotlivé prvky. Potom prí-
de rad na nový špeciálny po-
vrch s čiernou podkladovou 
a vrchnou farebnou vrstvou, 
čím sa aj opticky rozdelí ih-

risko podľa jednotlivých zón. 
Nasledovať bude osadenie 
mobiliáru, nových prvkov a 
pribudne aj nové oplotenie. 
Nezabudlo sa ani na obľúbe-
ný herný prvok – pyramídu 
z lanovej siete, ktorá určite 
poteší všetky deti z okolia.

Street workoutové ihrisko 
bude slúžiť pre silové cviče-
nie v exteriéri a vo Fitparku 
nájdu obyvatelia samostatné 
cvičebné stroje v antivandal 
vyhotovení vhodné aj pre 
seniorov. Sólo herné prvky, 
skokanský mostík, dráhy a 
prvky pre rovnováhu doplní 
ešte lezecký kopec s chytmi. 
Tento športovo-herný prvok 
vznikne využitím súčasného 
betónového kopca. Povrch 
kopca zbavia nesúdržných 
častí, ošetria penetračným 
náterom a potiahnu mäkkým 

liatym povrchom a na strm-
šiu (zadnú) stranu kopca 
osadia lezecké chyty určené 
do exteriéru s antivandal vy-
hotovením. Na vrchnej plo-
che budú v liatom povrchu 
stvárnené plošné prvky.

Z dôvodu veľmi náročné-
ho prístupu mechanizmov 
na miesto stavby, dohodla 
mestská časť trasu cez tráv-
natú plochu, aby ťažké me-
chanizmy nepoškodili chod-
níky a basketbalové ihrisko. 
Trávnaté plochy po ukončení 
rekonštrukcie totiž opravia  
rýchlejšie a za menej peňazí 
ako popraskaný asfalt. „Pev-
ne verím, že tento areál bude 
plný hrajúcich sa ľudí a ne-
bude lákať vandalov,“ dodal 
Vladimír Bajan.

(tod)
foto: MÚ

V priestore bratislavského hotela Radisson Blu Carlton sa 1. júna hovrilo o svetových 
trendoch v starostlivosti o seniorov.

Svetové trendy v starostlivosti o seniorov 

Svetovo uznávaná od-
borníčka v oblasti sta-

rostlivosti o seniorov, Pnina 
Keren z Izraela, túto tému 
prezentovala v nadväznosti 
na čoraz pálčivejší problém 
starnutia populácie. Podľa nej 
sa „zväčšujúci podiel starších 
ľudí v populácii stáva jednou 
z najvýznamnejších spoločen-
ských zmien dvadsiateho pr-
vého storočia. Má to dosah na 
všetky odvetvia vrátane pra-
covných a fi nančných trhov, 
dopytu po tovaroch a služ-
bách, ako sú napríklad uby-
tovacie služby, zdravotná 
starostlivosť, preprava a so-
ciálna ochrana, rovnako to 
však ovplyvňuje aj štruktúru 
rodín a medzigeneračné väz-
by.“ 

V posledných rokoch sa 
priemerná dĺžka života zvý-
šila o 8,8 roka u mužov a o 9 
rokov u žien. Na Slovensku je 
priemerná dĺžka života žien 
80,9 roka a mužov 73,5 roka. 
V slovenskej populácii je 14,9 %
 ľudí starších ako 65 rokov. 

Aj to sú dôvody, prečo je 
potrebné sa zamerať na zme-
ny a prispôsobiť tomu čo naj-
skôr sociálny systém a systém 
zdravotníckej starostlivosti. 
Čím sú ľudia starší, tým viac 
sa zvyšuje potreba ich opatery 
a využitia sociálnych a zdra-
votníckych služieb. 

Momentálne existuje via-
cero riešení na zabezpečenie 
potrieb seniorov. Starší ľudia 
by si  väčšinou zvolili býva-
nie vo svojich domovoch s 
príbuznými nablízku a v prí-
pade potreby aj služby domá-
cej starostlivosti. Naplnenie 

týchto potrieb je súčasťou 
nových trendov v starostli-
vosti o seniorov. Od klasic-
kých malých ubytovacích 
jednotiek a nedostatku súk-
romia sa posúvame k starost-
livosti v domácom prostredí. 
Nová koncepcia starostlivosti 

o seniorov v podobe tzv. ne-
závislého bývania pokrýva 
potreby starších obyvateľov 
a poskytuje príležitosti na 
aktívne využitie času na dô-
chodku. Obyvateľovi zaria-
denia nezávislého bývania sú 
poskytnuté výhody - ako bez-

pečné prostredie, zdravotníc-
ka  starostlivosť, ošetrovanie a 
asistencia so zaškoleným per-
sonálom, organizované spo-
ločenské aktivity, reštaurač-
né stravovanie, upratovanie, 
pranie, či dopravné služby. 
Senior sa v dobre vybavenom 
zariadení tohto typu časom 
cíti ako doma.

Toto všetko prináša aj nové 
zariadenie pre seniorov VI-
TALIS v bratislavskom No-
vom Meste.          (upr)

Deti s materskej školy na Bradáčovej ulici pozvali dôchodcov z denného centra na Hannovej 8 a Medveďovej na besied-
ku pri príležitosti MDD, ako odmenu za upratovania areálu škôlky. Ďakujeme za krásny program. Za dôchodcov členka 
D.C.Hannova Alžbeta Popovičová. 
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ASISTENT/KA MANAŽÉRA PREDAJNE

BRATISLAVA, MAMATEYOVA

MÁME PRE TEBA MIESTO:

Viac informácií na www.lidl.sk  sekcia Kariéra

PREDAVAČ/KA - POKLADNÍK/ČKA

BRATISLAVA, BETLIARSKA

MÁME PRE TEBA MIESTO:

BRATISLAVA, JIRÁSKOVA

BRATISLAVA, MAMATEYOVA

Viac informácií na www.lidl.sk  sekcia Kariéra
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Namiesto slov činy
Pri horárni na konci 

Starhradskej sú betóno-
vé kvetináče, v ktorých boli 
vysadené kvety a okrasné 
kríky. „Tie však už dávno pre-
rastajú aj mimo kvetináčov 
a keďže obyvatelia z okolia 
nás prosili o ich skultúrne-
nie, rozhodli sme sa, že to 
spravíme,“ povedala vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia Zuzana Juhásová. Spolu 
so svojimi kolegami sa práve 
na Medzinárodný deň detí 
– vyzbrojení nožnicami, píl-
kami, vrecami a dobrou nála-
dou – pustili do skrášlenia 
tejto časti Petržalky. Aj keď to 
bola fuška, zvládli to na jed-
notku. Keď pôjdete okolo, tak 
sa presvedčte na vlastné oči.

(tod)

foto: (ozp)

Počas týchto dobrovoľníckych dní neprišli pomôcť Petržalke len zamestnanci firiem 
či partie ľudí, ktorým záleží na krajšej tvári nášho sídliska, ale aj zamestnanci miest-
neho úradu priložili vo svojom voľnom čase ruku k dielu. 

Oslávili sme s deťmi 
ich deň
Tak, ako po iné roky, v sobotu 
3. júna, sme v Ovsišti spoloč-
ne oslávili MDD  pod záštitou 
štátnej tajomníčky MŠ SR Oľgy 

Nachtmannovej a poslanky-
ne petražalského zastupiteľ-
stva Ivany Antošovej, ktoré 
pre všetky zúčastnené deti 

pripravili kopec zábavy, pre-
kvapení a darčekov. Chceme 
poďakovať za veľkú účasť 
detičiek a ich rodičov, ako 
aj všetkým, čo pridali ruku 
k dielu. Poďakovanie patrí 
aj MČ Bratislava-Petržalka, 
ako aj starostovi Vladimírovi 
Bajanovi. Deti sa veľmi tešili 

z prítomnosti hasičov, poli-
cajtov a veľký úspech zožala aj 
Adriana Totíková, skvelá reži-
sérka, ktorá si pre deti pripra-
vila herecký workshop.  Deti 
si za pomoci Unicarecenter, 
n.o. vyrobili krásne pozdravy 
ku Dňu otcov. Pri tom im 
pomáhali aj naše úžasné 
petržalské seniorky. O celú 
úsmevnú atmosféru sa posta-
rali rozprávkové postavy, 
ktoré s deťmi tancovali a spie-
vali. Na záver sme spoločne 
vypustili balóny s detskými 
prianiami.

Kvetoslava Drážovská

foto: autorka
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Turistický Oscar 
pre Bratislavu
Jedni ju velebia, iní zatracujú, niektorí ju 
volajú krásavica na Dunaji, iní Pártyslava. 
Faktom je, že naše hlavné mesto si čoraz 
viac všímajú aj vo svete. 

Pred rokom sa bratislavský 
lesopark ocitol v desiat-

ke najzaujímavejších miest 
na strávenie lesnej dovo-
lenky, zarovno s amazon-
ským pralesom či slávnym 
Sherwoodskym lesom Robina 
Hooda, ktorý dokonca pred-
behol! A len pred pár dňami 
sa Bratislave dostalo ďalšie-
ho významného ocenenia 
– Medzinárodná federácia 
novinárov píšucich o cestov-
nom ruchu F.I.J.E.T. udelila 
mestu Zlaté jablko za desti-
náciu. Cenu, ktorá sa pova-
žuje za akéhosi turistického 
Oscara, udeľuje federácia od 

roku 1970. Bratislava si teda 
musela dosť dlho počkať, 
kým sa zaradila k mestám 
ako Moskva, Ľubľana, či 
Antverpy.

„Toto ocenenie nie je ná- 
hodné, Bratislava si ho plne 
zaslúži,“ uviedla pri prebe-
raní ceny námestníčka pri-
mátora Bratislavy Ľudmila 
Farkašovská. „Naše malé 
veľké mesto má čo ponúknuť, 
objavuje ho stále väčší počet 
turistov, ktorý v minulom 
roku dosiahol rekordných  
1 200 000. Je to však určite 
aj zásluha tých, ktorí v turiz-
me pracujú, aj Bratislavskej 

organizácie cestovného ru- 
chu BTB, ktorá naše mesto 
zviditeľňuje, kde sa len dá. 
Bratislava láka jedinečným 
mixom histórie, kultúry, 
gastronómie a prírody, ktorý 
ocenil aj samotný Hans 
Christian Andersen - naše 
mesto nazval rozprávkou.“ 

Cesta okolo sveta
V nedeľu 11. júna oslavovalo materské centrum Budatko v areáli 
ZŠ Holíčska svoje desiate narodeniny. Akcia Cesta okolo sveta 
prilákala vyše 600 návštevníkov. Záštitu nad podujatím prevzal 
starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý prišiel Budatku k narode-
ninám aj osobne zablahoželať.

Na príprave a realizácii ak- 
cie sa spolupodieľalo 

takmer 50 dobrovoľníkov. De- 
ti aj dospelých čakali zaují-
mavé stanovištia, reprezen-
tujúce jednotlivé kontinenty 
sveta. Tvorivé dielne, vodné 
hry, tance, či rôzne športové 

disciplíny dobre dopĺňali ská-
kacie hrady, alebo jazda na 
poníkoch. Nemohlo chýbať už 
tradičné divadielko a tombola 
o krásne ceny. Počas celého 
podujatia bolo vo vzduchu 
cítiť dobrú náladu a spo-
kojnosť. Ďakujeme všetkým 

sponzorom a návštevníkom 
za ich podporu. 

Špeciálne poďakovanie pat- 
rí pánovi riaditeľovi ZŠ Ho- 
líčska 50, Jozefovi Vargovi, kto- 
rý nám umožnil realizovať 
akciu v areáli školy.         (mv)

foto: autorka

Čo majú spoločné 
Kanada a Petržalka?
Okrem prírody v symboloch – kanadskej vlajke a petržalskom 

erbe – od 5. júna aj pravý kanadský javor cukrový, z ktorého 

sa vyrába svetoznámy javorový sirup. Na Námestí republiky 

ho zasadili kanadský chargé d a(air John von Kaufmann a ná-

mestníčka primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská pri príle-

žitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorého hostiteľ-

skou krajinou bola tento rok Kanada. Deň sa niesol v duchu 

výzvy Bližšie k prírode. Kúsok tej kanadskej tak budeme mať 

aj v Petržalke.           (lf)

foto: autorka

Súčasťou programu súvi-
siaceho s ocenením bola aj 
návšteva asi 15-člennej sku-
piny novinárov z Francúzska, 
Belgicka, Bulharska, Veľkej 
Británie, Španielska, Chor- 
vátska či Turecka.

(lf )
foto: autorka

Spolu s námestníčkou primátora Ľudmilou Farkašovskou sa zo Zlatého jablka pre 
Bratislavu tešili aj dvaja štátni tajomníci Lukáš Parizek z MZV (vľavo) a Peter Ďurček  

z MDaV (vpravo) – a prezidentka F.I.J.E.T. Slovakia prof. Ľudmila Novacká (druhá sprava)

S P O L O Č N O S Ť
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V tichej uličke som počula za sebou dupot a potom 
svoje meno. Obzriem sa, starý pán v bielej košeli s 
trochu zažltnutým golierom, v dlhom montgomerá-
ku sotva chytá dych. Napráva si okuliare a pochvaľu-
je si, že mám klobúk. Spoznal ma podľa neho aj na 
diaľku, hoci už dobre nevidí.

„Pamätáte sa na mňa?“ skúmavo mi hľadí do tváre. 
„Podarovali ste mi svoju knižku...“

Spomeniem si, mali sme s priateľkou Milkou Zim-
kovou (herečkou a spisovateľkou) autogramiádu, 
pán držal knižku v ruke a povedal, že na ňu nemá. 

„A páčila sa vám?“ pýtam sa starého pána.
„No, veď preto za vami bežím,“ hovorí. „Aj ja vám 

chcem za ňu niečo podarovať. Napísal som vám bá-
seň...“ a odmlčí sa. „Ja som ju zabudol,“ povie po chvíli 
strašne zronene.

Upokojím ho, že je to ešte krajší dar - zostal tajom-
ným.

Inokedy kráčam mestom, z topoľov už sneží, pod-
večerné májové slnko bledne, deň akoby stekal z 
krvi do uličiek. Neponáhľam sa, ale kráčam rýchlo 
zo zvyku, lebo všade, kde sa dá, chodievam pešky. 
Pristavila ma pani o dvoch barlách, zadívala sa na 
môj klobúk.

„Ste ako Diana,“ zalichotí mi a ten červený kráľov-
ský kúsok na mojej hlave ju tak zaujme, že sa rozhod-
ne nasledovať ma. Na tých dvoch barlách mi ledva 
stačí, musím zmierniť tempo. Vojdeme do kníhku-
pectva s rozloženými stoličkami – bude tam. 

Na pozvanie slovenskej 5lozofky, spisovateľky a 
prekladateľky Etely Farkašovej a lingvistky spisova-
teľky a poetky Márie Bátorovej prišiel do Bratislavy 
indický germanista Amrit Mehta, obe moje milé 
priateľky čítali z jeho tvorby. Amritova poviedka bola 
prostá a presná, krátke jednoduché vety akoby boli 
iba viditeľným kvitnúcim kríkom nad hlboko zapus-
teným koreňom. Už dávno som necítila také vnútor-
né napätie v texte, horko smutné a vtipné zároveň. 
Básne sú až aforizmy. Inak Amrit Mehta je aj vydava-
teľ, preložil poviedky slovenských spisovateliek – an-
tológiu zostavila Etela Farkašová a mám česť byť tam 
s nimi – do jazyka hindu, zbierka vyšla v Indii. 

Moja neznáma známa sa ma šeptom vypytovala, 
kto je kto a kto som ja, očarene počúvala slovenské 
spisovateľky, aj Inda hovoriaceho po nemecky, Etel-
ka sem-tam preložila, pani si obzerala spisovateľky 
(bola tam aj Helenka Dvořáková a nejaké preklada-
teľky), veľmi bola spokojná s večierkom, aj s mojím 
klobúkom. Aj ja.

Raz v Košiciach som stála pred výkladom s obu-
vou, bol už večer, v skle sa odrážala moja postava a 
pri nej ešte jedna.

„Pani, sa vas môžem dačo opytať?“ povedala tá 
neznáma postava bez dĺžňov a s prízvukom na dru-
hej slabike, ako hovoria východniari. Obzrela som sa, 
že prečo nie?

„Ta koľko stal toten klobuk?“
Bol čierny, so širokou strieškou a mašľou vzadu, 

kúpila som si ho u chýrnej klobučníčky pani Jander-
lovej.

„Osemsto korún,“ hovorím.
„Osemsto korun?! Ta my take fasujeme na Oceliar-

ni zadarmo!“ 
Také mám ja pekné príhody s klobúkmi, nech len 

pribúdajú. Zbližujú ma s blížnymi.
Gabriela Rothmayerová

Moje klobúky a moji blížni Čas radosti, dospelosti  
Ôsmeho júna roku x v mi-

nulom storočí som do 
ruky dostal papier o tom, že 
už som vlastne dospelý človek. 
Maturitné vysvedčenie. Bol 
som bez akýchkoľvek pochyb-
ností presvedčený o pravdivosti 
tohto tvrdenia. Nikto o ňom v 
tých časoch nepochyboval. A 
tak nám, maturantom, patril 
svet.

 Ešte predtým som sa spolu 
s rovesníkmi nevedel dočkať, 
kedy konečne budem mať se-
demnásť. V tých časoch to bol 
bod, za ktorým už pred člo-
vekom na ceste životom ležali 
viaceré slasti. Predovšetkým, 
dotyčný mladík sa už nachá- 
dzal v akejsi predsieni dospe-
losti a okolie ho prestalo vnímať 
ako sopliaka. Jednou z preuká-
zateľných výhod bola aj bez-
problémová návšteva večernej 
tanečnej zábavy. Tam sa, pri-
rodzene, vyskytovali dievčatá,  
z ktorých si dokonca bolo mož-
né vyberať. A pretože, ako je vše-
obecne známe, dievčatá v rov- 
nakom veku sú vyspelejšie ako 
chlapci, priamo na podnose tak 
ležalo šťavnaté ovocie nečaka-
nej blaženosti.

 Reč je o sedemnástom roku 
života. Dnes také ovocie do-
zrieva skôr. Kto už by len pri 
súčasnej ponuke čakal toľký 
čas! Ale vtedy? Spomínam si, 
ako sa práve v spomínaných 
necelých sedemnástich vydáva-

la naša spolužiačka Silvia. Na 
akúsi štátnu výnimku, pretože 
bola tehotná. Ale taký detail 
nás netrápil. Závideli sme jej, 
čo tomu všetkému predchá- 
dzalo. V tom čase chlapčenské 
osadenstvo našej triedy ešte 
len riešilo problém, ako neja-
kej slečne dať najavo, že boz-
kávanie je síce napínavé, ale... 
Skrátka a dobre, že na svete sú 
ešte zaujímavejšie činnosti. 

 Bývalú spolužiačku Silviu 
som stretol tuším po štyroch 
rokoch. Mala dve deti, pribrala 
a vonkoncom nepôsobila vese-
lo. Už som jej ani trochu nezá-
videl. Nebolo čo.

 Podaktorí rodičia sa sťažu-
jú, že dnešné deti sa už neve-
dia na nič tešiť. A zaujímajú 
ich predovšetkým materiálne 
veci. Poznám presne opačný 
príklad. Syn jedného môjho 
známeho sa úprimne teší na 
deň svojich osemnástych na-
rodenín. Urobil si totiž vodič-
ský preukaz, zvaný šoferák, no 
podľa zákona až do spomína-
nej osemnástky nemôže jazdiť 
sám, ale len v sprievode dospe-
lej osoby.

Má nehmotnú túžbu – za 
volantom nepočuť poúčanie 
vlastného otca.

 Na strednej sme mali tried- 
neho, ktorý takmer každú ho-
dinu začínal rovnako: Kto chce 
kam, pomôžme mu tam. A len 
čo sa rozhodol listovať v diári, 

za čím nevyhnutne nasledova-
lo vyvolávanie k tabuli, mno-
hí sa nachádzali na pokraji 
omdletia. Hodnotenia tiež stáli 
za to. Aj takto: Nuž, chlapče, to 
je slabá štvorka, čiže štyri mí-
nus, čiže päť.

 Nikdy však nezabudnem, 
ako sa s nami po úspešnom 
absolvovaní maturitnej skúšky 
rozlúčil. Vraj tie roky strávené 
s nami boli pre neho poteše-
ním. Škoda, že to najlepšie v 
živote sa pre nás už skončilo. 
A vo svete si máme dávať dob-
rý pozor. Aby sme nenarazili. 
Lebo tam je všetko vždy tro-
chu inak. 

 My sme však slová o tom, 
že si máme dávať pozor, ne-
brali príliš vážne a radostne sa 
vybrali do neznáma. Dnes, na 
ročníkových stretnutiach, si 
občas porozprávame, ako to s 
nami dopadlo naozaj.

Možno v týchto dňoch 
stretnete mladých s nečakane 
radostným výrazom v tvári. 
Vyše štyridsaťtisíc tohtoroč-
ných maturantov na Sloven-
sku má pocit, že svet je naozaj 
krásny. Doprajme im ho. Zatiaľ 
ešte nenarazili.

Oskar Král 

„Sme v Hrabovskej doline pri Ružomberku. Syn v meste hral šach, tak sme si sem urobili výlet.  

A Petržalské noviny boli s nami...,“ napísala nám naša čitateľka Radka.

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

· Eisnerova 46 (Devínska Nová Ves)


 

M I R A N

Sme občania druhej kategórie?
Problém nedostatku mestských policajtov 
už vyzerá ako obohratá pesnička. Je jasné, 
že tých pár hliadok, konkrétne dve počas 
dňa a dve v noci a to nielen pre Petržalku, 
ale aj Jarovce, Rusovce a Čunovo, nemôže 
dôsledne kontrolovať  psičkárov, zle zapar-
kované autá, naozaj dbať na poriadok a 
bezpečnosť v celom meste. Pravdupove-
diac, ani sa nečudujem, že sa k mestským 

policajtom ľudia nehrnú, veď za podmienok, aké im mesto núka, 
sotva môžeme očakávať veľký záujem kvalitných adeptov.

S nedostatkom mestských policajtov sa boríme celý rok, 
ale, zdá sa, že s nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou to 
bude ešte horšie. Primátor Ivo Nesrovnal sa totiž nechal počuť, 
že potrebuje posilniť hliadky v Starom Meste. Kvôli turistom, ich 
bezpečnosti a väčšiemu poriadku. Lenže – ako ich chce posilniť? 
Zrejme tak, že ich stiahne z ostatných mestských častí. Aj z Pe-
tržalky. Podľa neho Petržalčania zrejme v lete nepotrebujú do-
statočnú bezpečnosť ani poriadok. Ak je už dnes problematické 
kontrolovať dodržiavanie „vezeteniek“, ako to bude vyzerať v lete? 
My tu nemáme kultúrne akcie na Magio pláži, v Sade Janka Krá-
ľa, pri Veľkom Draždiaku? A čo s pokutiovaním nezodpovedných 
psičkárov, ktorí enchajú svojich miláčikov kúpať sa vo Veľkom 
Draždiaku?  Scvrkne sa podľa pána primátora Bratislava len na 
centrum mesta a obyvatelia ostatných mestských častí (som totiž 
presvedčený, že spomínané opatrenia nepostihnú len Petržalku) 
sa stanú občanmi druhej kategórie?   

Naozaj si myslím, že pán primátor potrebuje Petržalčanov iba 
vo voľbách.

 Glosa Keď správca už musí naozaj vedieť  
Týmto titulkom sme v ro- 

ku 2015 v októbrových PN 
oznámili spoluvlastníkom by- 
tových domov správu, že po 
22 rokoch, ktoré uplynuli od 
účinnosti zákona č. 182/1993 
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov, je tu jeho pät-
násta, vari najvýznamnejšia 
novela. Jej čaro je v stručnosti, 
v dodanej poslednej vete k § 8, 
ods. 1, že „správca, ktorý spra-
vuje bytové domy, musí spĺňať 
aj podmienky podľa osobitné-
ho predpisu“.  

Tým osobitným predpisom 
sa stal zák. č. 246/2015 o správ- 
coch bytových domov s účin-
nosťou od 1. januára 2016. Do-
vtedy mohol spravovať bytový 
dom ktokoľvek. Postačil vek 
18 rokov, byť spôsobilým na 
právne úkony a bezúhonným, 
zaplatenie správneho poplatku 
za vydanie živnostenského lis-
tu so zapísanou voľnou živnos-
ťou, činnosťou - správa a údrž-
ba bytového fondu. Miliónové 
nehnuteľnosti boli v niekto-
rých prípadoch naozaj v ru- 
kách hlbokej nekvalifikova-
nosti. A to výkon správy by-
tového domu sa riadi vyše 150 

právnymi normami - zákon-
mi, vyhláškami, smernicami 
a inými právnymi a technic-
kými predpismi. A tie s od-
volaním na ďalšie predpisy, 
normy. 

Aj preto zákon o správ-
coch bytových domov ur-
čuje viacero podmienok, 
kto môže od 1. januára 2016 
vykonávať správcovskú čin-
nosť. Môžu to byť len fyzické 
a právnické osoby zapísané 
v zozname správcov, ktorý 
vedie Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR. Tie budú mu-
sieť o.i. preukázať (správca, 
resp. zodpovedný zástupca) 
odbornú spôsobilosť na vý-
kon správy absolvovaním 
odborného vzdelávania v 
akreditovanom programe 
zameranom na základné 
právne predpisy týkajúce 
sa výkonu správy bytových 
domov, na administratívne, 
odborné a technické zabez-
pečenie správy a prevádzky 
budov a na finančný manaž-
ment a hospodárenie. Po-
vinnosťou je tiež  zriadenie 
kancelárie a uzavretie poiste-
nia zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone sprá-
vy. Správcovia, ktorí spravujú 
bytové domy, musia splniť do 
31. decembra 2017 podmien- 
ky, ktoré im zákon ukladá. 
Ak ich nesplnia a nebudú 
zapísaní v zozname správcov, 
ich zmluvy o výkone správy 
zo zákona zaniknú najneskôr 
30. júna 2018. Správcom tak 
už veľa času neostáva. Veď 
od 1. januára 2016 doteraz, 
teda za rok a pol je v zozna-
me správcov zapísaných 130 
správcov (fyzických a práv-
nických osôb). Ministerstvo 
predpokladá, že do konca 
roka 2017 by malo byť v 
zozname zapísaných 700 až 
800 správcov. Pri terajšom 
tempe zrejme - sotva. Čo 
znamená, že niektoré bytové 
domy budú už čoskoro riešiť 
ďalšiu správu svojho domu 
a jeho správcu. Ako na tom 
ten-ktorý bytový dom v tejto 
chvíli je, poskytuje Zoznam 
správcov bytových domov. 
Je na web stránke: https://
www.zoznamspravcov.sk/
cake_administrator/publis-
hedAdministrators 

Rudolf Gallo
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Jubilejný 
galaprogram

sme si naozaj užili
Burza kníh
Petržalská burza kníh Miestnej knižnice 

Petržalka sa nikdy nemôže sťažovať na nezáu-

jem – doobeda sú to milovníci kníh a rodičia 

najmenších detí, potom rodičia starších detí a 

tí, čo hľadajú niečo zaujímavé do svojej  police 

či nostalgickú spomienku na detstvo. Alebo 

takí, čo sa zastavia len zo zvedavosti, aby si po 

chvíli odnášali niečo pre decká, niečo na dlhé 

zimné večery a „Troch pátračov, čo zháňa už dlho 

kamoška pre syna“.

Jan Hurtíl&Bufet 
Ešte pred nimi ale veľké pódium patri-

lo víťazom petržalských hudobných súťaží. 

Najprv sa predstavili Jan Hurtík&Bufet, ktorí 

boli najlepší v Súťaži amatérskych skupín. 

A po nich Rasdalman, tí o svojich kvali-

tách presvedčili porotu v súťaži Petržalská 

baretka. Rasdalman verí, že svojimi piesňa-

mi dokáže vyvolať zmeny v ľudskej psyché 

a vraj aj zmeny počasia. Potvrdené, sotva 

dospievali, spustil sa z oblohy dážď. 

Divadlo po Hríbom 
a jeho diváci 
Divadlo pod Hríbom zahralo divadelné pred-

stavenia pre tých najmenších. Prezentovať svoje 

aktivity prišli aj petržalské stredné školy a orga-

nizácie tretieho sektora ako PSC Impulz, DSS 

Kampino, NO Lepší svet.

King Shaolin  
Kým dospievali a dohrali moderní a perspek-

tívni King Shaolin na snímke (žiadne efekt-

né kung-fu kúsky neboli), mohli návštevníci 

odložiť dáždniky. A komu bolo zima – tomu 

prikúrili Heľenine oči. Ich energickú muziku 

a chytľavé skladby aj v prešovskom dialekte 

sprevádzali ohňové efekty. 

Dokončenie z titulnej strany
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Šikovné Petržalčatá 
z tanečných škôl
Kým v zadnej časti Závodiska ešte len chystali 
technici a zvukári veľké pódium na večerný 
program, na detskej scéne divákov od desiatej 
doobeda zabávali petržalské tanečné školy, 
kúzelník I. Lučanič,  speváčka Mia či víťazi 
speváckej súťaže Pop Hit. 
 

Senior scéna 
Tesne pred vypuknutím galakoncertu sa divá-
kom predviedli aj seniorské súbory Petržalčanka 
a Melódia. Aktívnejší poslucháči mohli využiť 
ponuku tančiarne s hudobným sprievodom sku-
piny Saturn.

Víťaz Burko s majiteľkou Zuzkou  
Z petržalských orieškov tentoraz porotu 

očaril okatý útulkáčový kríženec Burko, ktoré-
ho majiteľkou je 12-ročná Zuzka Kobrtková. 
Burko je nielen najkrajším, ale aj najšikovnejším 
Petržalským orieškom, vo voľnom čase sa totiž 
venuje agility a dogdancingu. 

Vozenie sa na ťave
Bol tam Chris Norman, prišli aj Chinaski, 

Heľenine oči aj ozajstná dvojhrbá ťava. 

Aquazorbing
Galaprogram ponúkal množstvo zábavy pre 
deti – aquazorbing, maľovanie na tvár, nafu-
kovací hrad, boxovací automat, kolotoče, 
kreslenie Petržalky, maľovanie henou, hrací 
kútik MC Budatko, vozenie sa na koníkoch 
alebo ťave. Je veľmi sympatické, že väčšina 
atrakcií pre deti je na Dňoch Petržalky zdar-
ma a tak rodič vyťahuje peňaženku len pri 
stánkoch s dobrotami.

Umelecké remeslá 
Tí, čo investujú radšej do originálnej ručnej 

práce, si mohli vybrať v Zóne ľudových tradícií a 
remesiel. Obdivovať i kúpiť výrobky prítomných 
umelcov v „odbore“ -  rezbárstvo, košikárstvo, 
výroba textilných hračiek, maľovanie na sklo, 
výroba mydla a podobne.

Ohňostroj 
No a ako sa 
na poriadnu 
oslavu patrí, 
nechýbal ani 
ohňostroj. 

Dvojstranu pripravila Michaela Dobríková
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Júl a august, to sú pre školákov dvojmesačné 
školské prázdniny a pre dospelých čas vytúžených 
dovoleniek. Ak však nebudú vaše deti práve u bab-
ky na dvore alebo vy nebudete akurát baliť kufre 
za oddychom, nechajte sa inšpirovať programom, 
ktorý ponúka Petržalka. Aj vo vašom sídlisku môže 
byť leto pestré.  

Letné petržalské 
pêle-mêle

Na prázdninové aktivity pre 
deti myslia už tradične Kul-
túrne zariadenia Petržalky 
(KZP). V denných táboroch 
či kurzoch nájdu to svoje aj 
športovci, aj tvorivé duše, aj 
tí, ktorí sa chcú zabávať. Po-
čas sobôt a nedieľ ožije tiež 
jazero Draždiak, kde KZP or-
ganizujú, v areáli Grand ho-
tela Pressburg, tvorivé dielne 
a divadielka. 

Tí dospelí, ktorí si chcú vy-
skúšať svoje kreatívne schop-
nosti a trpezlivosť pri práci 
na hrnčiarskom kruhu, môžu 
navštíviť Keramický kurz pre 
dospelých a mládež od 15 ro-
kov. Ak sa žiada viac pohybu, 
tak tancovať sa bude na terase 
reštaurácie Oáza pri Hudob-
ných vlneniach a dychovka 
zahrá v Sade Janka Kráľa. 

Kultúrne zariadenia Pe-

tržalky začínajú leto prvou 
prázdninovou sobotou – 
1. júla. 
www.kzp.sk

Miestna knižnica Petržalka 
sa takpovediac rozloží na plá-
ži. Na letnej pláži, na Tyršo-
vom nábreží, kde bude každý 
deň, od 9. do 19. hodiny, až do 
3. septembra k dispozícii sa-
moobslužná knižnica. Už 30. 
júna tu čarodejník Čaroslov 
otvorí s deťmi letné prázdni-
ny a počas júla aj augusta sa 
na Tyršovom nábreží odohra-
jú aj detské divadelné pred-
stavenia. 

Knižný kolotoč sa pri Tech-
nopole roztočí počas leta 
dvakrát. Premiérovo 12. júla 
a záverečne 2. augusta. Na 
ihrisko, do knižnice môžu deti 
zájsť v rovnakých dňoch na 

Osviežiť sa na Petržalskej 
plavárni po 16. júli bude mož-
né až od 14. augusta, keďže je 
na pláne technická odstávka 
prevádzky. V čase prevádzky 
môžu organizované skupiny z 
denných táborov využiť zvý-
hodnené cenové podmienky. 
www.plavarenpetrzalka.sk

Dupot koní aj štekot psov, aj 
tak by sa úplne zjednoduše-
ne dalo opísať leto na Závo-
disku v Starom háji. Počas 
júla aj augusta sa v priesto-
roch závodiska zorganizujú 
viaceré dostihové preteky 
a aktivity. Tie 16. júla budú 
obohatené aj o módnu súťaž. 
Dámy, pripravte si výnimoč-
ný outfi t a klobúky, do súťaže 
o tú najelegantnejšiu. Rov-
nako aj tí najmenší sa môžu 
zapojiť do súťaže o Detský 
klobúčik. 

Pripravené sú počas týchto 
podujatí aj sprievodné akcie 
vrátane jazdy na koňoch pre 
deti. 
Ak ste skôr obdivovateľom 
psov, určite sa bude na čo 
pozerať 19. a 20. augusta na 
medzinárodnej výstave. 
http://www.zavodisko.sk/

Originálny priestor Kafé 
Lampy ponúka rozmani-
té aktivity od výstav až po 
workshopy počas celého roka 
a inak tomu nebude ani v lete. 
Špeciálne prázdninujúce deti 
si môžu doslova vybiť ener-
giu pri tanečných kurzoch s 

Vavilovovu 24, kde je pre ne 
pripravený tiež program. 
Čítanie, zábavu a iné aktivi-
ty ponúka projekt Prečítané 
leto. Čítať leto, sa prostred-
níctvom detských a rodin-
ných pobočiek knižnice 
začína 3. júla a potrvá až do 
31. augusta. 
www.kniznicapetrzalka.sk

Hudbu, ale aj detský program 
pod vedením animátora po-
núkne Petržalská klubov-
ňa. Počas každého letného 
mesiaca budú v záhrade klu-
bovne dva koncerty a počas 
víkendov je o zábavu posta-
rané aj pre deti. Na detskom 
ihrisku sa budú môcť, v čase 
od 12. do 17.hodiny, zahrať 
spoločne s animátorkou. 
www.nasaklubovna.sk/en/
klubovna/petrzalska/

profesionálnym tanečníkom 
Máriom Lopézom. Na záver 
kurzu sa predstavia v sláv-
nostnom vystúpení rodičom. 
Iný druh umenia prinesie 
netradičná výstava detských 
obrazov s vernisážou a pre-
kvapením. 
A ak sa pred dovolenkou 
potrebujete ešte zdokonaliť 
v angličtine, tak pre vás je 
určený intenzívny jazykový 
kurz pre dospelých, v termíne 
od 28. do 30. júla. 

Priebežne budú organi-
zované v priestoroch Kafé 
Lampy aj tradičné mesačné 
výstavy. 
http://www.kafelampy.sk/

Na prázdninujúcich školákov 
sa tiež tešia v nízkoprahovom 
centre Kaspian. „Kaspiaňáci“ 
sa tešia z nových priestorov 
na Furdekovej ulici, ale zá-
roveň sú to veľkí športovci, 
a preto leto budú s deťmi a 
mladými tráviť predovšetkým 
vonku na ihrisku či skatepar-
ku. Hrať sa bude pin pong, 
stolný futbal, hokejbal, futbal 
či bedminton a pétanque a 
mnohé ďalšie. Samozrejme, 
popri týchto aktivitách sa ne-
bude zabúdať ani na iné tra-
dičné aktivity Kaspianu, ako 
sú rozhovory s deťmi a mla-
dými na témy, ktoré ich trá-
pia alebo sa prípadne môžu 
čo to doučiť, aby v septembri 
v škole „zahviezdili.“
www.kaspian.sk 

Eva Vašková
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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 ! 

PETRŽALSKÉ NOVINY   nájdete nás aj na facebooku!

Rozlet – 
" t v každom veku
Priatelia pozývame vás 
na spoločné aktivity.

Program:  1. 7. 2017 túra Borinka – Pajštún
Počas prázdnin v mesiachoch júl a august sa stretneme 
na cvičení jogy každý utorok od 17 h - 18 h na Chorvátskom 
ramene (Ševčenkova ul.) vedľa detského ihriska.

Tešíme sa na stretnutie

Podrobnejšie informácie o výletoch, alebo o joge si pozrite na 
facebooku/ Rozlet " t v každom veku.

PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 6. 2017 • ročník 23 • číslo 12

VYDAVATEĽ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava • IČO: 00603201. • NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s. r. o. 

• REDAKCIA: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, web: www.petrzalskenoviny.sk, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com tel.: 0905 727 178, Šéf re  daktorka: Gabriela      

Belanová • Inzercia: 0905 273 414, 0905 273 416 • TLAČ: MAFRA, a. s., tlačiareň MAFRAPRINT Olomouc • NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností 

v Petržalke zabezpečuje Agentúra MRK, s. r. o. • Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.

Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: tel: 0905 273 417 mail: mrk@mrk-agency.sk

Ďalší školský rok 
je za nami                         

V závere školského roka 
sa deti prezentujú svo-

jimi programami na besied-
kach, či už ku Dňu matiek 
alebo v rozlúčke predškolá-
kov. Na nich rodičia vidia, 
že ich deti sú nebojácne, 
vedia vystupovať pred ve-
rejnosťou,  a tie 6- ročné sú 
pripravené vyjsť v ústrety 
povinnostiam v základnej 
škole.

Pre všetky deti z MŠ Šev-
čenkova 35 sme si pripravili 
to najlepšie na záver škol-
ského roka, kde 1. jún je 
sviatkom všetkých detí, a 
preto sa celý mesiac nesie v 
tomto duchu.

Začali sme veľkolepo špor-
tovou olympiádou, samo-
zrejme, nechýbal ani olym-
pijský oheň a medaily pre 
všetky deti. Na olympiáde sa 
zúčastnili všetky deti, všetci 
boli aj víťazmi. Hneď na 
druhý deň sme pokračovali 
diskotékou v areáli školské-
ho dvora. Veď víťazstvo sa 
musí predsa poriadne oslá-
viť! Aj piesňou aj tancom.

Naši predškoláci už nav-
štívili aj ovocné sady v Du-
najskej Lužnej, videli stro-
my s rôznymi plodinami 
a potešili sa aj zbieraním 
a ochutnávaním jahôd.

Po krátkej prestávke nás 
v jeden deň navštívili soko-
liari. Deti boli uchvátené, 
keď videli, ako vtáky rea-
gujú na pokyny sokoliara, 
ako prelietajú nad škol-
ským dvorom. Vypočuli si 
zaujímavé rozprávanie o 
ich spôsobe života. Niekto-
ré deti videli tieto vtáky 
prvý raz. Na záver si mohli 
s dravcami urobiť spoločné 
fotografi e.

Všetkým akciám zatiaľ 
prialo krásne slnečné po-
časie. Dúfame, že bude sl-
nečno aj naďalej, lebo ešte 
nás čaká fotografovanie de-
tí, aby im ostala pamiatka 
na kamarátov a dni v MŠ. 
Predškoláci pôjdu na výlet 
do jaskyne Driny a všetky 
deti absolvujú výlet Loďou 
po Dunaji. Medzi týmto 
všetkým ešte bude aj nejaké 
divadielko.

Po celý školský rok 
sme pre naše deti 
v Materskej škole 
Ševčenkova pripravi-
li veľa zaujímavého. 
Spríjemnili sme im 
pobyt množstvom 
akcií, ktoré nadvä-
zovali na jednotlivé 
témy v konkrétnych 
mesiacoch. Deti hra-
vou formou získavali 
informácie z rôz-
nych oblastí. Deti 
úspešne končia 
školský rok a ich 
posun vpred vidíme 
nielen my, učiteľky, 
ale hlavne rodičia.

RELAXAČNO - POHYBOVÝ

VÍKEND

Domček Z
Občianske združenie
Bradáčova 7, tel.: 0903 609 791

kde? Hotel Bystrá, Brezno
cena? 160 €/osoba
kedy? 8. - 10. 9. 2017

ubytovanie v dvojlôžkových izbách

polpenzia (bohaté bufetové stoly) 

cvičenie - pilates, * tlopty, SM systém

neobmedzený vstup do vodného        

 a saunového sveta

pitný režim, darček

ošetrenie pleti a rúk - poradenstvo

všetky informácie nájdete na

www.domcekz.sk

Ste vyčerpaní? Ponúkame Vám

Takže ozaj pestrý program, 
ktorý vždy rozjasní očká detí, 
ktoré tak prežívajú šťastné a 
radostné chvíle. A čo na zá-
ver? Predškolákom zostáva 
popriať krásne prázdniny a 
potom úspešný krok do zá-
kladnej školy. A tým ostatným 
deťom, čo ešte ostávajú v ma-
terskej škole, aby si prázdniny 
užili v spoločnosti rodičov, 
starých rodičov, kamarátov 
a aby sa vrátili do škôlky plní 
krásnych zážitkov, sily a ra-
dosti. A toto prianie nech letí 
aj pre pani učiteľky. 

Marta Svobodová

foto: autorka
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Víťazi si odniesli spolu 32 
medailí: 10 zlatých, 10 

strieborných a až 12 bronzo-
vých. „V dvoch disciplínach 
sme totiž vyhlasovali dve tretie 
miesta u žien – v streľbe a v ho-
de valčekom na diaľku,“ uviedol 
so širokým úsmevom starosta 
Vladimír Bajan, ktorý oficiálne 
hry otvoril. V zápolení sa stretli 
športovci z Miestnej organizácie 
JDS, zo Združenia kresťanských 
seniorov, z Domu tretieho veku 
a športovci zo Zväzu invalidov 
Bratislava-Petržalka. Športové 
dopoludnie sa aj vďaka poča-
siu vydarilo a splnilo svoj účel. 
Všetci účastníci sa už teraz tešia 
na ďalší ročník a padali aj také 
predsavzatia, že zintenzívnia 
tréningy. 

Najlepší športovci budú po-
kračovať v súťaži na krajské 
športové hry, ktoré sa budú 
konať už 3. júla v Malackách v 
Spojenej škole Františka Assisi.

(tod)

foto: archív

Seniori športovali
Na druhom ročníku Športových hier petržalských seniorov 
štartovalo 66 športovcov v piatich súťažných disciplínach.

 
Stretnutie za Dunajom  
Starostovia dvoch mestských 

častí – Petržalky a Rusoviec 

– pozvali seniorov aj tento 

rok na spoločné posedenie 

do reštaurácie Pod Stodo-

lou. Stretnutie zadunajských 

seniorov je už tradičným 

podujatím, na ktorom sa ľu-

dia môžu stretnúť so svojimi 

známymi alebo aj spoznať 

nových priateľov, porozprá-

vať sa, alebo si len príjemne 

posedieť pri dobrej hudbe a 

v neposlednom rade si dať 

poriadny guláš s čerstvým 

chlebom. Súčasťou stret-

nutia je aj súťaž o najlepší 

sladký či slaný domáci koláč. 

Tento rok mali starosta Pe-

tržalky Vladimír Bajan spolu 

so starostom Rusoviec Du-

šanom Antošom neľahkú 

úlohu, pretože všetky koláče 

boli vynikajúce. „Je o mne 

známe, že po starostovskej 

kancelárii je pre mňa najob-

ľúbenejším miestom kuchy-

ňa. Rád varím a ešte radšej 

pečiem, ale najkrajšie na tom 

je, keď sa všetko zje, tak ako 

tieto vynikajúce koláče, ktoré 

s láskou napiekli naši senio-

ri,“ pochválil ich šikovné ruky 

starosta Vladimír Bajan. O zá-

bavu sa postarala country 

skupina Rýchle šípy a dielo 

„gulášmajstra“ ocenili prí-

tomní až do dna kotlíka.

(tod)

foto: archív
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Stalo sa už dlhoročnou tradí-
ciou, že v závere školského 

roka starosta mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Vladimír 
Bajan oceňuje titulom Junior 
osobnosť Petržalky najúspeš-
nejších žiakov základných škôl, 
ktorí reprezentovali svoju ško-
lu a mestskú časť v rôznych 
medzinárodných, celosloven-
ských, krajských a okresných 
olympiádach. Už po dvanásty 
raz je oceňovanie žiakov sú-
časťou multižánrového projek- 
tu Dni Petržalky. Postupne vy-
šlo na pódium deväť žiakov. Ich 
úspechy, pevná vôľa a dobré 
srdce sú inšpiráciou pre spolu-
žiakov, aj pre dospelých. 
„Vôbec nemám také obavy, 
ako sa nám snažia podsúvať 
médiá, o dnešnú generáciu. 
Títo mladí ľudia sú jasným 
dôkazom toho, že Slovensko 
je a bude dobrým miestom 
pre život,“ prihovoril sa nielen 
oceneným, ale aj ich rodičom 
a učiteľom starosta Vladimír 
Bajan a zároveň im poďakoval 
za ich úsilie pri výchove mladej 
perspektívnej generácie. 

Ocenení juniori
Lucia Forišová z 9. B triedy 
ZŠ Budatínska. Školu viackrát 
reprezentovala v súťažiach 
Novodobo so Shakespearom, 
Hviezdoslavov Kubín, v celoš-
tátnej výtvarnej súťaži Cesty za 
poznaním a v celoslovenskej 
medzinárodnej súťaži Sloven-
sko, krajina v srdci Európy. 

Simona Kratochvílová z 9. B 
triedy ZŠ Dudova. Je rode-
nou športovkyňou a už od  
5. ročníka sa zúčastňuje na 
rôznych športových súťažiach, 
v ktorých dosahuje vynikaj-
úce výsledky. Úspešne repre-
zentovala školu na okresných 
kolách v ľahkej atletike v behu, 
vrhu guľou, hode kriketovou 
loptičkou a v štafete. Vždy sa 
umiestnila na prvých troch 
miestach. 

Timotej Fojtík z 9. A triedy 
ZŠ Dudova. Ako deviatakovi 
sa mu už splnil jeho cieľ, keď 
postúpil do celoslovenského 
kola technickej olympiády do 
Košíc a získal 6. miesto. 

Máme ďalšie Junior osobnosti
Diana Krammerová z 5. B trie- 
dy ZŠ Lachova. Dosahuje vý-
borné výsledky vo všetkých 
vzdelávacích oblastiach a za-
ujíma sa o dianie v triede a v 
škole, preto sa stala predsed-
níčkou triedy a členkou škol-
ského parlamentu. Je tiež veľmi 
aktívna a zapája sa do predme-
tových súťaží, jej všestrannosť 
dokazujú aj výnimočné výsled-
ky v športovej oblasti. 

Patrick Hlušek z 9. A triedy 
ZŠ Pankúchova. Jeho veľký zá-
ujem o slovenský jazyk a lite-
ratúru, históriu a geografiu bol 
predpokladom stať sa úspeš-
ným riešiteľom predmetových 
súťaží a olympiád. Pravidelne 
organizuje a pomáha pri zbier-
kach Deň narcisov, Modrý 
gombík a školských burzách.

David Fančovič z 9. A triedy 
ZŠ Prokofievova. Počas celej 
školskej dochádzky dosahoval 
výborný prospech so študijným 
priemerom 1,0. Je predsedom 
školského žiackeho parlamen-
tu a svoju školu reprezentoval 

ROZHODNITE  CIELI
TERAZ S TROMA BONUSMI:

 CENOVÉ ZVÝHODNENIE 2 000 €

SUZUKI - MIKONA 0902 955 543 0904 229 038

 POISTENIE NA ROK

 FINANCOVANIE S 0 % NAVÝŠENÍM

vo viacerých postupových sú-
ťažiach. Škola mu v minulom 
školskom roku udelila ocene-
nie Žiak roka 2016. 

Patrik Koska z 9. B triedy 
ZŠ Tupolevova. Svoju ško-
lu úspešne reprezentuje na 
takmer všetkých speváckych 
súťažiach a pravidelne vystu-
puje v sprievodnom programe 
súťaže Historia magistra vitae. 
Patrik spieva aj v zbore Sloven-
ského rozhlasu.

Hana Klejová z 9. A triedy 
ZŠ Turnianska. Pravidelne 
prispievala svojou tvorbou do 
súťaže Súzvuky Ferka Urbán-
ka, kde opakovane dostávala 
čestné uznania. Okrem toho 
žala úspechy v dejepisnej a bio- 

logickej olympiáde, v recitač- 
nej súťaže v anglickom jazyku 
Novodobo so Shakespearom, 
hrá na klavíri a je milovníčkou 
kníh.

Barbora Javorová z 9. A trie-
dy ZŠ Turnianska. Patrí k naj- 
úspešnejším riešiteľom mate-
matického Klokana na Sloven-
sku. Získala ocenenie Expert 
matematických hlavolamov,  
ďalej 1. miesto v okresnom 
kole matematickej olympiády  
a v projekte Petržalská super 
škola v obore robotika si vybo-
jovala 2. miesto. V tomto roku 
po dosiahnutom vynikajúcom 
1. mieste v krajskom kole bio- 
logickej olympiády, Barbor-
ka postúpila do celoštátneho 
kola.                            (tod)
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

PRIPRAVUJEME: SEPTEMBER-OKTÓBER 2017

Partneri

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK  

KULTÚRN
E LETO

SOBOTNÉ TVORIVÉ DIELNE

NEDEĽNÉ DIVADIELKA

VYSTÚPENIA DYCHOVÝCH HUDIEB

NEDELE V SADE JANKA KRÁĽA

HUDOBNÉ VLNENIA 

VYSTÚPENIA HUDOBNÝCH SKUPÍN

ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00  
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

17.07. - 22.07. | 6 dní | 9:30 - 12:00 | 24 € | CC CENTRUM 
KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 6 DO 12 ROKOV 
17.07. - 22.07. | 6 dní | 17:30 - 20:00 | 30 € | CC CENTRUM 
KERAMICKÝ KURZ PRE DOSPELÝCH  A MLÁDEŽ OD 15 ROKOV
31.07. - 04.08. | 9:00 - 11:30 | 20 € | DK LÚKY 
ŠPORTOVÝ KURZ PRE DETI 8 DO 12 ROKOV 
14.08. - 18.08. | 10:00 - 14:00 | 35 € | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
KURZ TVORIVOSTI PRE DETI OD 10 DO 15 ROKOV (v cene obedy)

LETNÉ KURZY

LETNÉ ČARBANIČKY

LETNÉ PREMIETANIE 

štvrtky, soboty, nedele | 15.07. - 17.08. | 20:00 
KLENOTY ŽÁNROVÉHO FILMU
OZVENY SVETOVÝCH FESTIVALOV
nedele | 30. 07. | 13. 08. | 16:00 
KINO PRE DETI 
3 € členovia FK, 4 € nečlenovia FK
3,30 € deti a mládež do 18 rokov, študenti, ZŤP, seniori

DENNÉ LETNÉ TÁBORY SÚ OPÄŤ VYPREDANÉ :)
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Rodí sa nový prívlastok Petržalky - 
operná
Jedinečnej opernej scéne, 
Komornej Opere Bratislava, 
dala šancu práve 
mestská časť Petržalka. 

Potom, ako sa pokúšala nájsť svoje 
stabilné miesto v rôznych kultúr- 

nych domoch, pretavil sa záujem sta- 
rostu do reálneho kroku. A tak si za-
čiatkom mája mohli Petržalčania po- 
zrieť jej druhé operné premiérové 
predstavenie v Dome kultúry Zrkad-
lový háj. 

Komorná Opera Bratislava (KOB) je 
špecifickým projektom, ktorý má svo-
ju tradíciu. V súčasnosti zažíva rene-
sanciu v pravom zmysle slova. Potom, 
ako sa po niekoľkoročnom odmlčaní 
opäť obnovila, získala priestory v pe-
tržalskom „Zrkadláku“ a pýšiť sa môže 
úspešnou premiérou romantickej ko-
mediálnej opery Rita. 

Roman Müller, generálny riaditeľ 
KOB verí, že operná scéna v Petržalke 
bude naozaj aktívna. 

Ako vznikla súčasná Komorná Ope-
ra Bratislava (KOB) so sídlom v DK 
Zrkadlový háj v Petržalke?

V roku 2014 – pätnásť rokov po 
zániku pôvodnej Komornej opery, ma 
oslovil dirigent Lukáš Kunst Lederer s 
ponukou účinkovať v pripravovanom 
projekte opery s názvom Brundibár, v 
tom čase ešte nevzniknutej Komornej 
Opery Bratislava. Veľmi sa mi pozdá-
vala myšlienka vytvoriť tu priestor pre 
začínajúcich umelcov a absolventov 
umeleckých škôl. Dať im šancu vyskú-
šať si spoluprácu všetkých zložiek hu-
dobno-dramatického divadla. Skúsiť 
si, aké to je hrať pred divákom, ako ich 
ohodnotia kritici a skúsiť si to, čo patrí 
k profesionálnemu divadlu. Samozrej-
me, toto všetko v podmienkach, ktoré 
sme v tom čase dokázali poskytnúť. 
Bol som rozhodnutý isť s Lukášom 
do spolupráce a spolu sme založili ob-
čianske združenie s názvom Komorná 
Opera Bratislava . 

Bol pre Petržalku nejaký špeciálny 
dôvod?

Zo začiatku sme skúšali osloviť rôz-
ne kultúrne domy, prosili o priestor a 
šancu ukázať, čo chceme a vieme do-
siahnuť. No, nepochodili sme nikde. 
Ostala mi teda možnosť osloviť ešte 
poslednú mestskú časť, kde som ne-
bol. Bol som už taký demotivovaný 
a nahnevaný, že som sa rozhodol ísť 
priamo za starostom Vladimírom 
Bajanom. Objednal som sa u neho a 
čakal som, že pochodím asi podobne 
ako v iných mestských častiach. Na 
moje veľké prekvapenie ma pán sta-
rosta prijal, vypočul a sľúbil, že urobí 
všetko, čo bude v jeho silách. Mal som  
z neho dobrý pocit a dôveroval som 
mu. No ani vo sne by mi nenapadlo, 
že už o hodinu mi zazvoní telefón a 
dozviem sa, že mám ísť za riaditeľom 
KZP, Petrom Litomerickým, ktorý 
nám od začiatku veľmi drukoval a po-
máhal. 

Akými prívlastkami by ste súčasnú 
KOB charakterizovali?

Určite moderná, prekvapivá a oso-
bitá. Komorná Opera Bratislava je 
zoskupením rôznych nadaných umel-
cov, ktorí majú v sebe túžbu preraziť a 
zviditeľniť sa v našom priestore, a tak 
vlastne vybudovať si preferencie pre 
ďalšie profesionálne pôsobenie, samo-
zrejme, pod drobnohľadom vedenia 
KOB. Každému umelcovi sa snažíme 
vytvoriť optimálne podmienky na vý-
kon, nechávame ho tvoriť a prejaviť 
sa, dávame mu potrebnú dôveru a 
priestor pre jeho realizáciu. 

Ďalšie premiérové petržalské 
predstavenie uviedla súčasná Ko-
morná opera Bratislava 2. mája 2017. 
Konkrétne išlo o veselú operu Rita  
od Gaetana Donizettiho. Predstavili 

sa v nej mladí umelci Viktória Ballá-
nová, Pavol Oravec a Marek Tokoš. 
Operu zrežíroval Tomáš Remy Slo-
boda a celé predstavenie mal pod 
taktovkou Da-niel Simandl.  

Po aktuálnej premiére opery Rita, 
na čo sa môžu Petržalčania tešiť 
najbližšie? 

Najbližšie nás čakajú predstave-
nia detskej opery Brundibár. Bu-
deme ju hrať opäť ako interaktívny 
výchovný koncert pre základné a 
stredné školy s finančnou podporou 
Úradu Vlády SR. Ak sa nám podarí 
získať finančné prostriedky z gran-
tov a dotácií, radi by sme v budúcej 
sezóne zahrali niekoľko repríz ope-
ry Rita. Určite plánujeme vystúpiť 
aj koncertne, buď s naším koncer-
tom Hudba slávnych skladateľov  
v Bratislave, alebo s jedným z ďalších  
z cyklu, ktorý máme v dramaturgií. 

Je a bude pre KOB hlavnou scénou 
práve DK Zrkadlový háj?

Momentálne ňou určite je. Čo 
prinesie budúcnosť, uvidíme. Pri 
väčších produkciách, operách po-
trebujeme väčší priestor na samotné 
skúšky, keďže sa snažíme inscenovať 
operu moderne, je pre nás dôležité 
využiť všetky divadelné zložky. Spo-
jenie tohto všetkého však vyžaduje 
naozaj rozsiahlejší priestor, viac skú-
šať na samotnej scéne a toto sa dá 
niekedy dosiahnuť len veľmi ťažko. Je 
málo scén a veľa záujemcov o tento 
priestor. 

Komorná opera Bratislava si zakla-
dá na výberových procesoch umelcov 
formou konkurzov. Keďže ide o scé-
nu, kde dostávajú príležitosť predo-
všetkým mladí, prípadne začínajúci, 
umelci je podľa slov Romana Müllera 
dôležité, či sa chytia príležitosti. Vždy 
však musia absolvovať konkurz. 

Máte od nich spätnú väzbu, čo pre 
nich takáto príležitosť znamená?

Áno, už len to, že veľmi radi príjmu 
spoluprácu s nami a chcú byť súčas-
ťou našich koncertov a predstavení, je 
pre nás dobrá spätná väzba. Niekedy 
sami prídu s dobrou radou. Samozrej-
me, aj my sme len ľudia a robíme chy-
by, učíme sa a sme na začiatku nie-
čoho, čo chceme vytvoriť. Preferujeme 
pri vedení našej inštitúcie priamosť 
a vieme si zobrať každú dobrú radu 
od našich umelcov k srdcu, aby sme 
sa vyvarovali opakovaným chybám  
v budúcnosti.

Mestská časť Petržalka podporuje 
KOB už od samotného vzniku. Ide 
o poskytnutie priestorov skúšobní, 
javiska, cez KZP, ako aj podporením 
projektov v rámci dotácií. Ako sám 
Müller potvrdzuje, bez Petržalky by 
súčasná KOB nebola. 

V čom má byť a je odlišná od tra-
dičnej „veľkej“ scény hlavného mes-
ta, ak to vnímame napríklad cez 
SND?

Komorná opera ako žáner je veľmi 
odlišná od tej klasickej, veľkej, opery 
či už samotnou veľkosťou scény ale-
bo obsadením. Komorné diela sú pí-
sané trochu inak a sú často z pohľadu 
diváka neznáme, lebo sa hrajú veľmi 
málo  

To je asi ten najzákladnejší rozdiel 
a v podstate aj výhoda pre nás ako 
združenie. Vidieť niečo iné, nové a 
zaujímavé vzbudzuje v ľuďoch zve-
davosť, a to je jedna z tých lepších 
ľudských vlastností. Teda aspoň si 
myslím.

Naše hudobné divadlo – Komor-
ná Opera Bratislava je prínosom pre 
súčasnú slovenskú hudobnú kultúru. 
Popri tradičnej, veľkej, opere vytvára 
samostatnú kontrapunktickú líniu v 
podobe inej filozofie a cieľov. 

Ďalšia úloha KOB je výchovno 
– vzdelávacia. V súčasnosti je naj-
mladšie publikum vystavené návalu 
masového konzumu a pseudoume-
leckých hudobných prejavov. Preto 
je dôležité prostredníctvom hudob-
ného zážitku ukázať na pravé hod-
noty umenia, rozpoznávať dobré od 
zlého, umenie od gýču. Tieto hod-
noty sú potrebné prostredníctvom 
hudby ukázať nielen najmladšiemu 
poslucháčovi.

Aké je vaše najaktuálnejšie prianie 
pre KOB? Čo by prípadne najviac 
potrebovala, čo ju čaká?

Prajem jej, aby sa stabilizovala, 
aby si našla postupne svojho diváka, 
aby sme dokázali zohnať dostatočné 
finančné prostriedky na ďalší chod a 
rozvoj, a tým dala aj viac príležitosti 
viacerým začínajúcim umelcom.

Môže sa stať Petržalka asociovaná 
s KOB? Patrí a bude sem patriť také 
niečo ako operná scéna? 

Bolo by perfektné, keby sa toto 
podarilo. Opera je náročný žáner. 
Veľa ľudí si myslí, že opera je len pre 
,,bohatých“ a je nudná. Myslím si, že 
to nie je tak. Aj preto sme sa rozhod-
li dať príležitosť mladým umelcom, 
v tomto prípade myslím konkrétne 
náš realizačný tím, režiséra Tomáša 
Remy Slobodu, aby ukázal divákom 
nový pohľad na operu. Opera nemusí 
byť statická. Dnes sa už naozaj insce-
nuje moderne takmer vo všetkých 
divadlách. Diváci však majú väčšinou 
predsudky ešte z detstva, keď chodi-
li povinne na operu zo školy. Bol by 
som nesmierne šťastný, keby sa nám 
podarilo opernú scénu v Petržalke 
udomácniť a bola by tu aktívna.  

Eva Vašková 
foto: archív
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 Polícia upozorňuje   Jednou vetou

Alena F. (centrum.sk): 

Problémom so stavebnými úpravami vo 
vašom bytovom dome som sa na zá-
klade niekoľkých, postupne zasielaných 
otázok, venoval v tejto poradni viackrát. 
Cieľom právnej poradne je na základe 
zaslanej otázky poskytnúť právnu radu a 
v rámci daných možností, vyplývajúcich 
z poskytnutých informácií, navrhnúť 
riešenie právneho, resp. práva sa do-
týkajúceho problému. Na vaše viaceré 
problémy v danej veci ste dostali odpo-
veď v zmysle formulovaných otázok. Re-
dakcia neposkytuje právne konzultácie, 
v prípade potreby odporúčam využiť 
platené právne služby. Pokiaľ ste v danej 
veci mali podozrenie z chybného postu-
pu pri stavebných úpravách v bytovom 
dome, mali ste možnosť využiť zákon o 
vlastníctve bytov a nebytových priesto-
rov č. 182/93 Z.z. v platnom znení (ďalej 
len „zákon“), danú možnosť a požiadať 
súd, aby vo veci rozhodol. Záverom k va-

šej poznámke o pozemku pod bytovým 
domom: Požiadať o prevod spoluvlast-
níckeho podielu pozemku prislúcha-
júceho k domu je právo, nie povinnosť 
vlastníka bytu. V prípade, že vlastník toto 
právo nevyužije, jeho vlastníctvo je chrá-
nené právom zodpovedajúcim vecné-
mu bremenu na pozemku a je zapísané 
v katastri nehnuteľností. Vlastník, ktorý si 
neodkúpil pozemok pod bytovým do-
mom, neplatí za jeho užívanie, nakoľko 
podľa § 23 ods. 5 zákona vzniká pri pre-
vode bytu k pozemku právo zodpoveda-
júce vecnému bremenu – bezodplatné 
vecné bremeno podľa § 151n Občian-
skeho zákonníka spočívajúce v povin-
nosti vlastníka pozemku strpieť stavbu 
na pozemku. Vo výpise z LV nájdete zápis 
- právo stavby na pozemkoch s ich čísel-
ným označením. Z povedaného vyplýva, 
že vlastník bytu nemusí mať uzatvorenú 
nájomnú zmluvu ani zmluvu o vecnom 
bremene.

P O R A D Ň A

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani 

platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť 

odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o právach pacientov)

Zdravotná starostlivosť v kocke 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa 

dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame zá-

kladné informácie o tom - ktorom právnom predpise. V prípade nejasnos-

tí alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

§ Dôstojný a etický prístup    

 Charta práv pacientov, ktorú Slovensko prijalo v roku 2001, upravuje ľudské 
práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Práva pacientov 
sú garantované najmä zákonom o zdravotnej starostlivosti, zákonom o 
rozsahu zdravotnej starostlivosti a zákonom o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve. Vo všeobecnosti ide o nasledujúce práva: 
1. Pacient má právo na takú ochranu zdravia, vrátane prevencie, akú zaru-

čujú právne predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť.
2. Pacient má právo usilovať sa dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň zdra-

via.
3. Pacient má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe 

svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného postihnutia. Štát 
utvára podmienky na to, aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala na 
odbornej úrovni, plynulo, sústavne a aby bola dostupná.

4. Pacient má právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti.
5. Pacient má právo na výber a zmenu lekára a zdravotníckeho zariadenia  

s výnimkou obmedzení, ktoré ustanovuje osobitný zákon.
6. Pacient má v prípade vážneho ohrozenia života či zdravia právo na lekár-

ske ošetrenie v ktoromkoľvek čase v najbližšom zdravotníckom zariadení.
7. Pacient má právo na to, aby ho lekár poskytujúci ambulantnú zdravotnú 

starostlivosť v prípade potreby odoslal na vyšetrenie k lekárovi poskytu-
júcemu sekundárnu a následnú zdravotnú starostlivosť.

8. Pacient má právo zúčastňovať sa na procese zdravotnej starostlivosti, 
spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení. 

9. Pacient má právo na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa vyznačuje vysokou 
profesionálnu úrovňou, využívaním modernej techniky, ale aj dôstoj-
ným, etickým a humánnym prístupom.

§ Zrozumiteľné informácie     

1. Pacient má právo byť zrozumiteľným spôsobom informovaný o svojom 
zdravotnom stave, vrátane povahy ochorenia a potrebných zdravotných 
výkonov, na požiadanie aj písomnou formou. 

2. Pacient má právo byť informovaný o nákladoch poskytnutých zdra-
votníckych služieb a o cene liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré 
uhrádza. 

3. Pacient má právo nebyť informovaný v prípade, ak o to požiada. Vyhláse-
nie pacienta, že si neželá byť informovaný, je potrebné urobiť v písomnej 
alebo v inak preukázateľnej forme. Ak pacient odmietne úplné pouče-
nie, lekár je povinný poskytnúť mu vhodné poučenie. Spôsob poučenia 
pacienta treba zaznamenať do zdravotnej dokumentácie. Ak pacient 
oznámil, že nechce byť informovaný, informácie sa mu neposkytnú za 
predpokladu, že neposkytnutie informácie nebude na úkor samotného 
pacienta.

§ Bez súhlasu žiadny odber       

 Odobrať orgány z tela živého darcu za účelom ich prenosu do tela inej 
osoby v záujme liečenia možno len vtedy, ak je darca plne spôsobilý na 
právne úkony a ak s takýmto odberom vyjadril svoj súhlas písomnou for-
mou. Súhlas môže darca pred odberom kedykoľvek odvolať. Odobrať or-
gány z tiel mŕtvych na účely transplantácie alebo vedeckovýskumné ciele 
možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné alebo 
inak preukázateľné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej in-
tegrity nesúhlasí. Za maloletého pacienta alebo pacienta s obmedzenou 
spôsobilosťou na právne úkony alebo pacienta pozbaveného spôsobilosti 
na právne úkony, udeľuje súhlas jeho zákonný zástupca, opatrovník alebo 
osoba, ktorá má maloletého v pestúnskej starostlivosti. Ak súhlas pacienta 
s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo súhlas zákonného 
zástupcu pacienta pozbaveného spôsobilosti na právne úkony nemožno 
dosiahnuť, je potrebný na výkon súhlas odborného konzília.  

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Ako skončiť v spoločnosti 

Pred piatimi rokmi som s dvoma priateľmi založil 

spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnici 

mali dodať 2nancie a ja know-how. Keď už nemali 

záujem 2rmu dotovať, dostal som tri mesiace na to 

dokázať, že 2rma pôjde. Jeden zo spoločníkov vyba-

voval alebo mal vybaviť spísanie majetku a bankrot 

2rmy, keďže tam boli aj nejaké dlhy, ktoré sa riešia 

na polícii. Chcem z 2rmy vystúpiť, ale so spoločník-

mi sa nedá dohodnúť ani na rozhovore, nieto ešte 

na stretnutí. Ako sa v takomto prípade dá vystúpiť 

zo spoločnosti?          Viliam (gmail.com)

Pri zakladaní spoločnosti 
s ručením obmedzeným 

 medzi primárne úkony patrí 
spísanie spoločenskej zmlu-
vy, ktorá upravuje vzájomné 
vzťahy medzi jednotlivými 
spoločníkmi. Na otázku by 
ste teda mali nájsť odpo-
veď aj vo vašej spoločenskej 
zmluve, ktorú ste so svojimi 
spoločníkmi uzavreli v súlade 
s príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
Spolupráca spoločníkov je 
na začiatku zvyčajne veľmi 
dobrá, podporená optimis-
tickými výhľadmi do bu-
dúcnosti. Skôr či neskôr však 
môžu nastať rôzne problé-
my, ktorých riešenie je mož-
né nájsť v spomínanej spo-
ločenskej zmluve a v prísluš-

ných právnych predpisoch. 
Ak nastanú nepredvídané 
ťažkosti, nemôže si žiadny z 
účastníkov povedať, že spo-
ločnosť opúšťa - účasť spo-
ločníka v spoločnosti nemô-
že zaniknúť jednostranným 
prejavom jeho vôle. Spôsob 
zániku účasti spoločníka v 
spoločnosti upravuje § 148 
Obchodného zákonníka. 
Ako bolo povedané, spo-
ločník nemôže jednostran-
ne zo spoločnosti vystúpiť. 
Má však možnosť navrhnúť 
súdu, aby zrušil jeho účasť 
v spoločnosti, keď od ne-
ho nemožno spravodlivo 
požadovať, aby v nej zostal. 
Dôvody v predmetnom ná-
vrhu môžu byť rôznorodé, 
ale vždy musia byť vážne, 

napríklad zdravotné, právne 
a pod. Medzi ne však nepat-
ria nezhody medzi spoloč-
níkmi alebo hospodársky 
úpadok spoločnosti. 

Jednoduchšia cesta k 
ukončeniu vašej účasti ako 
spoločníka v spoločnosti 
vedie cez ustanovenie § 115 
Obchodného zákonníka a 
to písomnou dohodou o 
prevode obchodného po-
dielu. Pravda, toto platí iba 
v prípade, ak spoločenská 
zmluva neurčuje inak. Tento 
krok však podľa vašich riad-
kov nie je aktuálnym rieše-
ním. Nakoľko ide o kauzu, 
ktorú z bližšie neurčených 
príčin rieši aj polícia, odpo-
rúčam celú záležitosť dať do 
rúk advokáta. 
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Motorky 
na železnej 
opone

Pri príležitosti Dní Petržalky sa v prvej polovici júna konal 
aj zraz priaznivcov historických cestných motocyklov, ktorý 
zorganizoval už tretíkrát Rudolf Wolf, majiteľ servisnej dielne 
a nadšenec historických motocyklov a automobilov z Jaroviec, 
v spolupráci s Veterán car club Pezinok a s OZ Zachráňme 
petržalské bunkre. 

Motocyklisti vyštartova- 
li z Jaroviec ráno o  

9.00 h smerom po bývalej 
hraničiarskej ceste železnej 
opony popri rakúskej obci 
Kittsee, potom zamierili do 
historickej línie obranného 
opevnenia medzi Jarovcami a 
Petržalkou. Prestávku si uro-
bili v areáli vojenského Múzea 
v bunkri BS - 8 Hřbitov na 
Kopčianskej ulici. 

Nadšenci historických mo-
tocyklov sa počas exkurzie 
živo zaujímali o vystavené 
vzácne dobové fotodokumen-
ty, vojenské uniformy, zbrane, 
ale hlavne o dejiny českoslo-
venskej a slovenskej armády. 
Po takmer dvojhodinovej 
prehliadke vojenského bunkra 
si zasúťažili v streľbe zo vzdu-
choviek na terč. Keďže dob-
rých strelcov bolo neúrekom, 
zvíťazili len tí najlepší - na  
1. mieste Štefan Čarny – 20 B. 
2. Robert Špaček ml. – 15 B. 
3. Igor Kropáč – 14 B. Víťazi 
získali zaujímavé vecné ceny - 
dobové vojenské masky, ktoré 
sú už v súčasnosti pre zbe-
rateľov úzkoprofilový tovar. 
Ceny odovzdal organizátor 

zaujímavého motocyklového 
podujatia Rudolf Wolf.

Opýtali sme sa ho, ako 
vznikla myšlienka usporadúvať 
toto zaujímavé motocyklistic-
ké podujatie práve v Petržalke. 
„Už dlhé roky sa zaoberám 
servisom a repasovaním his-
torických motocyklov rôznych 
značiek. Naši členovia klubu 
bývajú v širokom okolí Bra-
tislavy, ale aj v Jarovciach a  
v Petržalke. Na túto motocyk-
listickú akciu chodievajú aj 
nadšenci z Maďarska a Ra-
kúska. Tento tretí ročník bol 
viac-menej ešte taký štartova-
cí a zároveň sme chceli pod-
poriť a obohatiť tieto krásne 
kultúrne a športové podujatia, 
akými sú Dni Petržalky 2017, 

ktoré usporadúva Miestny 
úrad Petržalka. V súčasnosti 
pripravujeme projekt - súťaž s 
pracovným názvom Najkrajší 
historický motocykel Petržal-
ky 2018. Historické motocykle 
by sme chceli vystaviť v areáli 
dostihovej dráhy tak, aby sa 
mohla zapojiť do hlasovania 
široká verejnosť.“ 

Na záver podujatia sa moto-
cyklisti presunuli späť do Jaro-
viec, kde mali možnosť účast-
níci i obyvatelia zo širokého 
okolia zažiť udalosť motoris-
tickej sezóny. Svoje historické 
motorky odstavili na futbalo-
vom štadióne, kde ich mohol 
obdivovať každý, kto prišiel. 

(mk)

foto: Miroslav Košírer

Colníci na Pankúchovej
V Základnej škole na Pankúchovej ulici sa 
ozývala streľba, krik a štekot psov. Školský 
dvor bol obkľúčený policajnými autami  
a medzi žiakmi, ktorí sa tiesnili v priestore 
ihriska, zavládlo očakávanie a napätie.

Vďaka spolupráci s Fi-
nančnou správou SR 

si ukážky náročnej práce 
colníkov z Finančnej správy 
SR mohli v tomto školskom 
roku pozrieť žiaci už troch 
petržalských škôl. Tak ako  
v ZŠ Budatínska či ZŠ Černy-
ševského, aj v ZŠ Pankúcho-
va videli žiaci ukážky slu-
žobných zákrokov a prácu 
s cvičenými psami pri zatý-
kaní páchateľa či pri hľadaní 
omamných látok. Okrem 
iniciátorky týchto akcií, kto-
ré sa niesli pod názvom Po-
riadok musí byť, poslankyne 
Ivany Antošovej a riaditeľa 
školy Štefana Ráca, sa na 
ukážky prišli pozrieť aj štát-
na tajomníčka MŠ SR Oľga 
Nachtmannová a starosta 
Petržalky Vladimír Bajan. Od 
zamestnancov Finančnej 
správy SR sa deti dozvedeli 
veľa dôležitých informácií 
o zákonoch, postupoch aj 
spolupráci medzi krajinami. 
Najmladšie deti sa zapoji-
li do súťaže a namaľovali 
colníkov podľa ich fantázie 
a najkrajšie práce odmenili 
colníci pekným darčekom. 
„Na záver sme spoločne  

s deťmi vypustili balóny  

s detskými prianiami. Som 

veľmi rada, že táto akcia 

mala veľký úspech medzi 

deťmi a učiteľmi. Verím, že 

sa nám spoločne podarí 

pokračovať v začatej spolu-

práci s Finančnou správou 

SR a v budúcom školskom 

roku budú mať možnosť vi-

dieť prácu colníkov aj žiaci 

ďalších základných školách 

v Petržalke,“ povedala Iva-
na Antošová a poďakovala 
nielen dvojnohým a štvor-
nohým účinkujúcim, ale aj 
učiteľkám a neziskovej or-
ganizácii Unicarecenter za 
spoluprácu.

(tod)

foto: archív

S P O L O Č N O S Ť
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Futbalisti MŠK Iskra Petržalka majú 
za sebou úspešné pôsobenie v V. lige. 
Ako nováčik súťaže skončili na pia-
tom mieste a v jarnej časti neprehrali 
ani jedno z jedenástich stretnutí.  
O ich vydarenom ťažení sme sa 
porozprávali s trénerom MŠK Iskra 
Ľubošom Lojdlom (na snímke).

Ruku na srdce, rátali ste 

pred začiatkom jarnej 

časti, že ju celú absolvu-

jete bez prehry a ako by 

ste zhodnotili celý tento 

ročník?

 Začiatok jesennej časti 
nám vôbec nevyšiel podľa 
predstáv. Ešte v auguste 
boli niektorí hráči na dovo-
lenkách, prvé štyri zápasy 
sme vôbec nezvládli, získali 
sme v nich iba bod.  Poviem 
otvorene, že tento nevyda-
rený úvod nás stál postup, 
súperi nám v tabuľke ušli 
a veľká strata sa už ťažko 
doháňala. Som presvedče-
ný, že keby naše mužstvo 
odohralo jesennú časť ako 
túto jar, tak sme v tabuľke 
na prvom alebo na druhom 
mieste. Na našej umelej 
tráve sme ťažili z domáce-
ho prostredia, ale aj vonku 
sme neraz obstáli. Z môjho 
pohľadu môžem iba chlap-
com poďakovať za kvalitné 
výkony. 

V čom ste sa najviac zlep-

šili oproti jesennej časti? 

 Zlepšili sme sa v hernej 
a osobnej disciplíne, tieto 
atribúty zdobili hráčov, a 
preto od začiatku jarnej 
časti vyhrávali väčšinu 
zápasov. Na svojej pôde 
sme zdolali prvé štyri 
tímy, preto nás všetkých 
veľmi mrzel nerozhodný 
výsledok 1:1 v posled-
nom domácom vystúpení 
proti ŠKO Miloslav. Vo 

veľkej horúčave sme ne-
podali očakávaný výkon, 
k nervóznemu zápasu 
prispel aj rozhodca, ktorý 
nezvládol svoju úlohu. Z 
tohto stretnutia sa mu-
síme poučiť, aby sa viac 
neopakoval.  

V mužstve ste nemali vy-

sloveného strelca, ale va-

šou výhodou bolo, že góly 

dávali viacerí hráči...
 Máme vyrovnané 

mužstvo aj po mentálnej 
stránke. Robilo mi veľkú 
radosť, dodržiavalo všetky 
herné systémy, ktoré sme 
si povedali, hráči boli ak-
tívni aj na lopte, takže mô-
žem prejaviť spokojnosť  

s väčšou časťou uplynulej 
sezóny.   

Neuvažujete v budúcej se-
zóne bojovať o postup do 
IV. ligy? 

 Pre mňa ako trénera je 
dôležité, že chlapcov fut-
bal baví, vytvorili dobrý 
kolektív. Verím, že aj v no-
vej sezóne budeme pokra-
čovať vo víťaznom ťažení 
a bojovať o postup do IV. 
ligy. Dôležitou novinkou 
pre nás je, že od novej 
sezóny budeme mať nový 
umelý trávnik s najmoder-
nejšou technológiou, taký, 
aký je položený na FC Pe-
tržalka akadémia.    

Súťaži iste neprospelo,  
že sa z nej odhlásili FA 
Bratislava a SDM Domi-
no B...

 Je to tak, takto všetky 
mužstvá odohrali menej 
zápasov. Situácia v tejto 
súťaži zrejme nie je dobrá, 
zlé je, že už aj na dedinách 
nemá kto hrať futbal, čo je 
veľká škoda. 

Aká bude letná príprava, 
rátate s nejakými zmena-
mi v kádri?

 Keďže od konca júna 
sa u nás začne s výstavbou 
nového umelého trávnika, 
ktorá potrvá aspoň me-
siac, trénovať budeme aj 
v neďalekých Rusovciach. 
Vo výhľade máme dvoch 
- troch hráčov na posil-
nenie kádra. Gro mužstvo 
však zostane pohromade, 
v dobrej partii netreba 
veľa meniť. 

 Milan Valko

foto: Milina Strihovská

MŠK Iskra 
mohol bojovať 
aj o postup

Rekordný Slov-Matic
Futsalisti Slov-Maticu FOFO Bratislava 
so sídlom v Petržalke uspeli v rozhodu-
júcom piatom %nálovom súboji play o' 
1. SLF proti mestskému rivalovi Acrossu 
Pinerola, ktorého v ŠH Mladosť zdolali 
po remíze 5:5 po predĺžení až v rozstre-
le 3:1 a po roku ho vystriedali na maj-
strovskom tróne. Vladimír Ambrozek, 
generálny manažér Slov-Maticu pove-
dal: ,,Išli sme pevne za svojím cieľom, 
verili sme si aj za nepriaznivého stavu, 
keď sme v sérii prehrávali 1:2. Máme 
skúsenejšie mužstvo ako Pinerola, naši 
hráči odohrali veľa ťažkých medziná-
rodných stretnutí. Končí sa jedna veľká 
éra Slov-Maticu, ale začína sa nová. 
Verím, že rovnako úspešná. Na posled-
ný zápas pod hlavičkou Slov-Maticu 
sa symbolicky v zostave objavil aj ju- 
nior, syn človeka, ktorý tomuto športu 
zasvätil celý svoj život a venoval mu 
celé svoje srdce. Tento titul, po ner-
vydrásajúcom priebehu, patrí hlavne 
nášmu bývalému skvelému prezidento-
vi Martinovi Grendárovi do neba. Hala 
Mladosť praskala vo švíkoch, odmenou 
jej bol neuveriteľný zápas, ktorý bol 
najlepšou reklamou na futsal. Vyhrať 
mohol iba jeden, vlani sa z titulu tešila 
Pinerola, tentoraz sme jej oplatili pre-
hru v rozhodujúcom 3nálovom zápase 
a o to viac sme spokojní.“ Slov-Matic 
sa už rekordný jedenásty raz v klubo-
vej histórii stal slovenským futsalovým 
šampiónom a v novej sezóne bude re-
prezentovať v Lige majstrov.
Finále play o$ 1. SLF - 5. zápas:  Slov-
Matic FOFO Bratislava - Across Pinerola 
Bratislava 5:5 pp (3:3, 1:2), 3:1 v rozstrele. 
Góly: 8. Bahna, 23. M. Zdráhal, 27. Ser-
bin, 41. Kyjovský, 45. A. Zdráhal - 3. a 14. 
Hájek, 29. a 48. Belaník, 49. Halás.

Ocenili Bučeka  
a Štamberského

Zlatý Božík

Na slávnostnej večeri pri príležitosti odo-
vzdávania výročnej trofeje Medzinárod-
ného olympijského výboru za rok 2017, 
ako aj výročných ocenení SOV za rok 
2016 a vyznamenaní SOV, boli  ocenení 
aj Peter Buček a František Štamberský. 
Buček dostal bronzový odznak SOV za dl-
hodobú prácu a prínos pre rozvoj olym-
pijského hnutia a športu. Už viac ako 40 
rokov býva v Petržalke, dlhoročný športo-
vý redaktor Slovenského rozhlasu  v roku 
2015 prešiel do Rádia Regina. Zúčastnil sa 
na deviatich olympiádach (5 letných a 4 
zimných) a na siedmich paralympiádach. 
František Štamberský dostal cenu Klubu 
fair-play za aktívne šírenie a propagáciu 
fair-play. Legendárny hlásateľ je známy 
hlavne z pôsobenia v hokejovom Slova-
ne,  neskôr na niekdajšom štadióne FC 
Artmedia Petržalka a v súčasnosti vyko-
náva túto činnosť pre futbalový klub FC 
Petržalka akadémia.

(mv) 

Š P O R T

Slovenskí hokejbalisti zvíťazili vo %nále 
MS v Pardubiciach nad Kanadou 6:4 a 
získali tretí titul majstra sveta v rade za 
sebou. Jedným zo zlatých chlapcov je 
aj Miroslav Božík, útočník a najproduk-
tívnejší hráč uplynulej sezóny Jokeritu 
Petržalka.  
,,Po 3nále s Kanadou sme boli troška 
unavení, predsa sme mali v nohách dosť 
ťažkých stretnutí, ale cestou domov sme 
tento skvelý triumf dostatočne oslávili. 
Finále bolo úžasné, no akoby na hoj-
dačke, viedli sme už 3:0, lenže Kanada 
má takú náturu, že sa nikdy nevzdáva. 
Dokonca nielenže vyrovnala na 3:3, ale 
viedla aj 4:3. Našťastie sme okamžite 
vyrovnali na 4:4 a v tretej tretine sme 

ju zlomili ďalšími dvomi gólmi. MS mali 
výbornú úroveň, úžasné boli návštevy, 
na zápas s Českom prišlo 7 600 divákov, 
zo šampionátu sme si odniesli veľa krás-
nych zážitkov,“ vraví M. Božík.           (mv)

foto: archív M. B.
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„Príjemne nás prekvapil dosť 
veľký záujem o tento turnaj, 
ďalším tenistom sme už pre 
naplnený počet nemohli vy-
hovieť. Keby som vedel, že sa 
toľko hráčov prihlási, tak by 
som urobil dvojdňový tur-
naj. Zúčastnilo sa na ňom 
20 hráčov, ktorí hrali v šty-
roch skupinách po piatich. 
Prví dvaja postúpili, potom 
sa už hralo vyraďovacím 
systémom na jeden set. Kva-
lita podujatia bola dobrá, 
stretlo sa tu dosť vyrovna-
ných a väčšinou mladších 
hráčov. K jeho dobrej or-
ganizácii prispeli môj brat 
Róbert Gábriš, priateľka 
Miriam Darnadiova, Mar-
tin Koch a Henrich Stras-
ser,“ povedal nám majiteľ TK 
Matchball Peter Gábriš. Už 
od 4. júla sa na týchto dvor-
coch hrá na dva sety Match- 
ball Petržalská liga 2017, 
ktorá potrvá do 31. augus-
ta. A v sobotu, 8. júla sa tu 
uskutoční amatérsky turnaj 
štvorhier, na ktorý sa treba 
prihlásiť do 3. júla. „Turnaj 

Zúčastnilo sa na ňom 155 
detí do 10 rokov a 31 

družstiev. Po krásnych bo-
joch do regionálneho kola 
Detského Davis a Fed Cupu 
postúpilo 8 chlapčenských 
a 8 dievčenských družstiev. 
Víťazom blahoželáme a drží-
me palce v ďalších zápasoch. 
Obom riaditeľkám poďako-
val za spoluprácu aj predse-
da Tenisovej školy Petržalka 
Peter Kratochvíla.
Davis Cup: 
Tenis – Bedminton klub Du-
najská Lužná B, TK Slávia 
STU A, TK Tennis Classic BA 
A, Tenis – Bedminton klub 
Dunajská Lužná A, TK Slávia 
STU B, TK 2014 Apollo Brati-
slava, ŠK TC Dúbravka A, TK 
Tennis Classic BA B

bol náročnejší ako vlani  
v septembri na nultom roč-
níku Matchball Cupu, zišla 
sa tu väčšia konkurencia. 
Zo skupiny som s prehľadom 
postúpil, moja forma potom 
gradovala v ďalších zápa-
soch a som teda veľmi rád, 
že som na začiatku novej se-
zóny vyhral aj tento turnaj. 
Potešilo ma, že sa na ňom 
stretli dobrí ľudia, známi, 
troška sme si zašportovali  
a dobre sa vybehali. Pochva-
la patrí majiteľovi, ktorý sa 
pustil do organizovania ta-
kýchto turnajov, na rade sú 
aj ďalšie, takže mám z toho 
všetkého veľmi dobrý pocit,“ 
vraví Martin Suchár, ktorý 
na TK Matchball vyhral už 
dva turnaje v rade. Mimo-
chodom, finále bolo veľmi 
napínavé, lebo Morský pre-
hrával 1:4, potom viedol 5:4 
a 6:5, ale nakoniec prehral  
v tajbrejku. Bola to teda veľ-
mi dobrá myšlienka majiteľa 
zrekonštruovať tento areál, 
lebo Petržalčanom ponúka 
možnosť zahrať si tenis. Cel-

Fed Cup:
TŠP – tenisová škola Petr-
žalka A, TC TALENT A, TK 
Slávia STU A, TŠP – teniso-
vá škola Petržalka C, VTC 

Pezinok, ŠK TC Dúbravka 
A, TK Slovan BA A, TK 
Slávia STU B.

 (rs)

foto: autor 

kovo sa na turnaji odohralo 
48 zápasov. Do semifinále 
postúpili Martin Suchár, Ivo 
Morský, Tomáš Mikuš a Pe-
ter Veselý. 
 
Výsledky: O 3. miesto: Ve-
selý – Mikuš 4:6, finále: 
Struhár – Morský 7:6 (7:2). 
Prví traja hráči dostali pekné 
poháre. 

(mv)
foto: Milina Strihovská

V čase, keď sa konal grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži, 
sa na dvorcoch tenisového klubu Matchball na Smoleníckej ulici  
v Petržalke uskutočnil amatérsky turnaj. Oficiálne ním odštarto-
vala nová sezóna.  

Suchár vyhral aj druhý turnaj V Petržalke kemp talentov
Na štadióne FC Petržalka akadémia sa bude v dňoch 

3. - 7. júla konať letný tábor talianskeho futbalu, na 

ktorom sa zúčastnia chlapci a dievčatá od 7 do 14 

rokov. Jeho patrónom je bývalý reprezentant Demet-

rio Albertini. 

Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov je v tomto lete patró-

nom talianskych futbalových aktivít na Slovensku. Ikonický 

stredopoliar slávnej éry AC Miláno v Bratislave zdôraznil, že 

mladým talentom treba dať skúsenosti veľkých hráčov - a to 

je aj hlavný zmysel Italia Soccer Camp. Práve milánsky veľko-

klub odštartoval v prvom desaťročí tohto storočia tradíciu 

sústredení odborníkov s malými či dorastajúcimi futbalista-

mi v iných krajinách. ,,Sme veľmi šťastní, že nášmu klubu FC 

Petržalka akadémia, ktorý sa orientuje práve na mládežnícky 

futbal, sa dostala veľká pocta zorganizovať tento kemp. Na 

pravý breh Dunaja prídu osobnosti talianskeho futbalu na 

čele s Albertinim. Určite prilákajú na náš štadión veľa detí a 

pre nás to bude veľká výzva do ďalšej práce,“ povedal nám 

Rudolf Novák, koordinátor mládežníckeho futbalu v FC Pe-

tržalka akadémia. Mimochodom, Albertni daroval R. Nová-

kovi dres s číslom 4.

(mv)

foto: Milina Strihovská

V areáli ZŠ Dudova a ZŠ Nobelovo námestie sa na tenisových 
kurtoch Tenisovej školy Petržalka konal už 13. ročník oblastného 
kola Detského Davis a Fed Cupu. 

Detský Davis a Fed Cup

Strieborný Beňuš
Slovenský singlista Matej Beňuš skončil vo 3nále úvodného 

kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode v praž-

skej Troji na druhom mieste. Nestačil iba na Nemca Siderisa 

Tasiadisa, za ktorým zaostal 1,52 sekundy. Petržalčan Beňuš 

bol po pretekoch spokojný s umiestnením, hoci si po vyda-

renej semi3nálovej jazde trúfal na rýchlejší čas.

(mv), foto: archív M. B.

Na dostihy v sobotu! 
Mimoriadne v sobotu, 24. júna, sa uskutoční na dostihovej 

dráhe v Starom háji v poradí už 9. míting sezóny. Začína sa o 

13.30 h, na programe je osem zaujímavých rovinových do-

stihov, celkovo majitelia prihlásili spolu 96 koní. Pripravený 

je aj program pre deti, keďže sa končí školský rok.

(upr)
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