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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

sa zabávať tanečnými vystúpeniami 
petržalských detí a strýkom Balta-
zárom, ktorý vymýšľal minisúťaže 
a bavil deti s kúzelníkom Samom až 
do popoludnia.

Rodičia menších detí relaxovali 
v oddychovom kútiku na tulivakoch, 
kým drobizg sa hašteril o obrie látkové 

Už od desiatej predpoludním sa 
deti mohli vyšantiť na koloto-

čoch, zúčastniť sa na tvorivom čítaní 
s pánom Mrkvičkom, prejaviť svoj 
talent pri kreslení, či zadržiavať dych 
pri napínavom bábkovom divadiel-
ku. A komu sa nechcelo, mohol sa 
posadiť pred malé pódium a nechať 

Veľmi nás mrzelo, že sme sa 18. mája 
pre zlé počasie nemohli stretnúť na 
prvom Petržalskom pikniku, ale nie je 
ešte všetkým dňom koniec. Ako sme 
sľúbili, hľadali sme iný termín. Aj sme 
ho našli! Prvý Petržalský piknik teda 
bude 13. júla od 14. h v Sade Janka 
Kráľa. Program zostáva nezmenený, 
tak veríme, že nám počasie opäť 
neskríži plány.

Škôlkari medzi 
aktovkami
Akútny nedostatok miest v mater-
ských školách nerobí vrásky len ro-
dičom predškolákov. Aj  petržalská 
samospráva sa snaží nájsť riešenie 
pre takmer 400 detí. 

Za námetmi netreba 
chodiť ďaleko

dvojstrana 14 – 15

strana 19

kocky na interaktívnom mini ihrisku.
Medzi sprievodnými podujatia-

mi nechýbala obľúbená burza kníh, 
stánky tradičných remesiel s ručne 
vyrábaným tovarom, ale aj množstvo 
čačiek-mačiek pre deti a pohroma pre 
rodičovské peňaženky. Zasýtiť sa dalo 
tradičnou ponukou cigánskych, mä-
sových žemlí a ochutnať ste mohli aj 
čerstvo upražené zemiakové čipsy na 
špajdli. Na svoje si prišli aj maškrtné 
jazyky - napríklad pri francúzskych 
palacinkách.

Leto je ofi ciálne otvorené, máme za sebou najväčšiu 
petržalskú párty. Verili by ste, že tento rok už mala 
sladkých sedemnásť? Príjemné počasie, skvelá hud-
ba, dobrá nálada – také boli Dni Petržalky 2014.

Dni Petržalky majú už sedemnásť

Pokračovanie na stranách 12 – 13 

PETRŽALSKÝ PIKNIK

zmena termínu
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Očko v sieti, ktoré 
drží svet pohromade 
Urobme radosť sebe aj iným  - taký bol ná-
zov podujatia, ktorý minulý piatok zorgani-
zovalo Združenie na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím v Petržalke – Pracovno 
– socializačné centrum Impulz, ktoré sídli  
v budove ZŠ na Turnianskej ulici. 

V Dome kultúry Lúky 
usporiadali už VII. roč- 

ník podujatia, tento však 
bol výnimočný z viacerých 
dôvodov: premiéru mala 
hymna kampane Spoločne 
za prijatie – za život bez zne-
výhodnenia, ktorú v rám- 
ci rovnomenného projektu 
realizuje PSC Impulz spolu 
s partnerom o.z.Wellgiving 
a ktorej cieľom je zblížiť 
svet ľudí s postihnutím so 
svetom bežných ľudí. Hym-
nu autorsky zložil a naspie-
val spevák a rozhlasový 
moderátor Zbyňo Džadoň. 
Premiéru mal aj videoklip  
k hymne, ktorý vytvorili 
študenti VŠMU. 

Nosnou časťou progra-
mu bolo, na Slovensku his-
toricky prvé, oceňovanie 
firiem priateľských k ľuďom 
s postihnutím. Ocenili 17 
firiem, z ktorých si 11 oce-
nenie prevzalo osobne. 
Súčasťou ocenenia bola, 

okrem originálneho certi-
fikátu, ručne robená svieč-
ka z chránenej dielne PSC 
Impulz a malý odznak so 
symbolom kampane – tzv. 
Očkom do siete. Vyjadru-
je zmysel kampane – vy-
tvoriť sieť ľudí, ktorá drží 
svet pohromade. V prog- 
rame vystúpili klienti s ta-
nečnými číslami Impulzu  
i deti zo ZŠ Turnianska.

Viac o aktivitách kampa-
ne sa dočítate na web strán-
ke projektu: www.spoloc-
ne.psc-impulz.sk.

(medi) 
foto: autorka

Stretnutie seniorov
Starostovia mestských častí Petržalka a Rusovce, Vladimír Ba-
jan a Dušan Antoš, už po piaty raz pozvali seniorov na dobrý 
guláš a peknú hudbu tradične do reštaurácie Pod stodolou  
v Rusovciach. Cieľom týchto tradičných stretnutí je navzá-
jom sa spoznať, porozprávať sa  o aktivitách, bežnom živote  
v denných centrách a povymieňať si skúsenosti, recepty, kon-
takty. Piate stretnutie sa od tých ostatných v ničom nelíšilo. 
Počasie bolo rozprávkové ako na objednávku, guláš bol hustý 
až v ňom lyžica stála a hudobná skupina Eva Band navodila 
veselú a uvoľnenú atmosféru.                           (upr)

Riaditelia škôl  
si prevzali dekréty
Mestská časť Petržalka vyhlásila  
v prvom polroku výberové konania 
na miesta štrnástich riaditeľov ma-
terských a základných škôl z titulu 
skončenia funkčného obdobia.  
Zo 14 výberových konaní bolo  
13 úspešných a jedno sa bude 
opakovať v septembri.
Na základe výsledkov výberových ko-
naní došlo k zmenám na postoch ria-
diteliek materských škôl na Gessayovej 
a Strečnianskej ulici. Novou riaditeľkou 
v Materskej škole na Gessayovej ulici sa 
stala Dagmar Jakubčinová a v Materskej 
škole na Strečnianskej sa ujme vedenia 
Mgr. Jana Martinovičová. V ostatných 
školách svoje posty obhájili doteraz 
pôsobiace riaditeľky. Výberové konania 
vyhlásila mestská časť aj na miesta riadi-
teľov dvoch základných škôl, Pankúcho-
va 4 a Tupolevova 20, ktorým sa končí 
funkčné obdobie zo zákona 30. júna 
2014. Posty obhájili doterajší riaditelia - 
Mgr. Štefan Rác a Mgr. Miroslav Cisár.

Návrhy na vymenovanie riaditeliek a 
riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti potvrdil zriaďova-
teľ tak, ako boli predložené výberový-
mi komisiami. Vymenovacie dekréty 
si riaditelia prevzali z rúk starostu na 
nové funkčné obdobie od 1. júla 2014 
do 30. júna 2019. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti petr-
žalskej samosprávy je 11 základných a 
19 materských škôl, ktoré dovedna na-
vštevuje takmer 6 450 detí a žiakov.

 (tod)

Každý z darcov dostal 
dekrét a sviečky vyrobené 
v chránenej dielni.

Mestská časť Petržalka sa 
aj týmto krokom snaží 

uľahčiť už aj tak zložitý proces 
vybavovania niektorých dokla-
dov v úradoch, najmä ak je pre 
celú Bratislavu k dispozícii len 
jediná možnosť na vybavenie 
potrebných dokladov – na Zá-
hradníckej ulici. Petržalčania 
teda už nemusia cestovať do 
Ružinova, ale vybavia si všetko 
aj na Kutlíkovej 17 v budove 
Technopolu v Petržalke. So-

ciálnej poisťovni vyšla samo-
správa v ústrety uvoľnením 
priestorov na 9. poschodí, kde 
si poisťovňa zariadila svoje 
pracoviská. „Pre obyvateľov je 
to ďalší z pozitívnych krokov 
samosprávy. Som presvedčený, 
že aj jedna cesta na ďalší úrad, 
ktorú Petržalčania ušetria, 
prispeje k zvýšeniu kvality ich 
života,“ povedal starosta Vladi-
mír Bajan. 

(tod)

Vybavíme už takmer všetko pod jednou strechou
Na Miestnom úrade Petržalka otvorila Sociálna 
poisťovňa svoju pobočku. Obyvatelia Petržalky 
si v sídle samosprávy vybavia nielen záležitosti  
v pobočke Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, ale už im je k dispozícii aj pobočka Sociálnej 
poisťovne.
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  Glosa 
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Uverejnili sme fotografie  
z 9 ha parcely, ktorú v roku 

2008 kúpil Bratislavský samo-
správny kraj za 287 mil. Sk ako 
priestor na výstavbu športovo-
kultúrno-relaxačného komple-
xu. Keďže ani v roku 2012 na 
pozemku nebolo chýru-slychu 
po multifunkčnej športovej hale 
s klziskom, aquaparku, plavárni, 
malom zimnom štadióne, ga-
rážovom dome, hoteli a iných 
objektoch na prevádzku celého 
komplexu, ba ani po alternatív-
nom novom futbalovom štadi-
óne s kapacitou 25 tisíc miest, 
ktorým motala hlavy voličom  
v roku 2010 (bol to rok komu-
nálnych volieb) jedna pravover-
ná modrá strana, oslovili sme 
verejne  BSK, že keď za tie roky 
nič užitočné na Janíkových ro-
liach stavebne nevyrástlo, nech 
ich aspoň nenechávajú tak bo-
hapusto zarastať a pokosia ich. 
Bol tiež najvyšší čas, lebo jeden 
a pol metrová burina kadeja-
kých tráv, kriakov, tŕnia, haluzín 
a kadečoho ostatného boli ide-
álnym „rodiskom“ a vhodnou 
skrýšou množiacej sa infekčnej 
hávede - hlodavcov, kliešťov, 
komárov ba i zatúlaných líšok... 

I bolo, ako v Biblii, slovo 
ľudu zdola - „hore vyslyšané“.  
O niekoľko týždňov bolo 9 pust- 
núcich hektárov pokosených. 
Kosebný počin BSK sme vtedy  
verejne v PN ocenili. 

Ibaže – príroda si stále hudie 
len to svoje. Nuž  sme Janíkove 
role zasa nafotili. Toto leto. Aby 
sme sa vyhli podozreniu, že si 
vymýšľame výšku petržalskej 
savany, oslovili sme jedného z 
Petržalčanov, aby zašiel do nej. 
Stalo sa. Trčali mu z nej iba ra-
mená, hlava a zdvihnuté ruky. 
Nie, nie je trpaslík, prezradil 
výšku - 178 cm. Akou burinou  
sú pustošené Janíkové role už 
necháme na vlastných počtoch 
čitateľa PN. Veru, v takom sta-
ve je naša župná investícia... 

V novembri nás čakajú ko-
munálne voľby. To bude zasa 
kandidátov na starostu, pri-
mátora, mestských i miest-
nych poslancov! A možno sa 
zasa niekto obtrie aj o Janíkove 
role, tak ako minule, i keď nie 
sú vlastnícky ani miestne, ani 
mestské, ale župné. Ale účel, 
najmä ten stranícky, svätí pro-
striedky. Ak by však chcel niek-
to núkať týchto 9 hektárov ako 
ďalšiu petržalskú budúcnosť, 
nech už nenúka multifunkč-
nú halu na koncerty a hokej, 
ani aquapark, ani plaváreň, ba 
ani futbalový štadión. To už tu 
„máme“. Nech si vymyslí niečo 
onakvejšie, originálnejšie. Čo 
by sa sem tiež ešte zmestilo. 
Hoci nie celé ako komplex, ale 
súčasť niečoho. Napríklad For-
muly! Čo keby sa na Janíkových 
roliach vybudovali štyri zákru-

Zneužívanie bezdomovec- 
kého status quo, ba až 

jeho oslava. Bezdomovci ako 
celebrity. Verejnosti sa serví- 
rujú ľudia bez strechy nad 
hlavou ako výčitka kolektívnej 
viny celej spoločnosti - za to, 
čo niekto nemá, o čo prišiel, 
čo stratil, čoho sa vzdal, na čo 
nemal, čo založil, prehajdákal, 
lebo chcel ešte iné a viac. Zväčša ako mišung objektívnych prí-
čin a subjektívnej viny. Takže, tak. Nuž nečudo, že mávame kaž-
doročné vianočné primátorské a starostovské bezdomovecké 
kapustnice, ba už aj najnovšie prezidentsko-inauguračno-vý-
berovo-bezdomovecké hodovanie, dennodenne bezdomo-
veckými pikantnosťami zahltené printové a elektronické mé-
dia (keď mediálny škrabák nemá čo písať alebo povedať, nájde 
tucty príbehových gýčovín na bratislavskej hlavnej železničnej 
stanici alebo v petržalských húštinách dvoch Draždiakov).  
A keby sa už aj to minulo, tretí sektor tlačí do prvých tv-správ 
varovania, že v noci bude mrznúť, treba sa postarať o „ľudí bez 
domova“, a keď práve nemrzne, lebo vonku sú letné horúčavy, 
treba pripraviť pre bezdomovcov piecky na zimu, lebo granty 
EÚ či iných fondov a západných veľvyslanectiev na sociálnu 
inklúziu či skôr táranie o nej u nás treba vyčerpať...  Atď, atď. 

No len nech si niekto trúfne zaprieť do tohto oslavného 
okiadzania a predstieraného súcitu s bezdomovcami, že sú to 
dospelí ľudia, vo väčšine zdraví, silní, schopní a neraz aj mla-
dí (oháknutí v značkových rifliach, v značkových  vetrovkách, 
tričkách a obutých  v najkách či adidaskách) otravne núkajú-
cich vo vchodoch hypermarketov časopis, že nikto iný, len oni 
sami musia zmeniť svoj bezdomovecký „osud“ (do Blavy prišli 
z Kysúc, Gemera či Šariša...a odinakiaľ - v hlavnom meste je vraj 
3 až 5 tisíc bezdomovcov) dlhých rokov ničnerobenia, čakania 
a celodenného vyvaľovania na lavičkách v parku či brehu Veľ-
kého Draždiaka, zaraz dostane nálepku - antihumanistu. 

Lebo na Slovensku je to tak: každú chvíľu máme nejaký 
ten kult či kultík, ktorý sa cielene podsúva väčšine verejnosti 
ako výčitka, jej hriech, ktorý má za iných odčiniť. Priam vykú-
piť. Napríklad najnovšie bezdomovecký v objekte niekdajšej 
materskej školy na Vyšehradskej 17. Ale aj tento bezdomo-
vecký blud napokon zvládneme. I keď to je, čo by podľa Jan-
ka Chalúpku - Všetko naopak. Ako v Kocúrkove. Hoci sme v 
Petržalke... 

P.S. „Pestovanie“ slovenského bezdomovectva štýlom „príď 
a ľahni si...“ a nie liečbou, tak biblicky „vstaň a choď!“ má na-
pokon aj inú osvedčenú metódu: Byť a ísť príkladom. Čo by to 
znamenalo? Nuž, že každý horlivec a ochranca slovenského 
bezdomovectva si aspoň jedného bezdomovca nasťahuje na-
čas či natrvalo do vlastného domu, bytu. A máme v Bratislave, 
Petržalke po bezdomoveckom probléme. Aby to malo aj ten 
pravý politický a komunálno-predvolebný šmrnc, začať by to 
mohol primátor. Už dnes...

Kult bezdomovca
Byť bezdomovcom je in. 

Aspoň podľa pozornosti, 
aká sa tomuto stavu-ne-

stavu v spoločnosti venuje. 
Akoby výrok z prihlúplej 

tv-smotánky: Kto ešte ne-
bol bezdomovcom, akoby 

ani nebol...

ty pre sériu pretekov Grand 
prix F1? Keď na malom Slo-
vensku vyrábame toľko osob-
ných áut, máme ich najviac na 
jednu hlavu, majme tu nielen 
expedovanú nemeckú, kórej-
skú a francúzsku drinu, ale aj 
slávu a najmä cirkus. Čiže nie-
len chlieb, ale aj hry. A väčšie-
ho reklamného krajca a kriku 
ako je Formula 1 na svete niet. 
Takže: pri Dolnozemskej ceste 
by sa postavili dve zákruty a pri 
čističke odpadových vôd ďalšie 
dve. Dolnozemské by sme po-
žičali Veľkej cene Maďarska,  
v polovici pretekov by si odsko-
čili z budapeštianskeho Hunga-
roringu do Petržalky, prešli by 
si tu dve zákruty a hajde späť do 
Budapešti. Čističkové by sa za-
radili s rovnakým scenárom do 
Veľkej ceny Rakúska ako súčasť 
okruhu Red Bull Ring, Spiel-
berg. Dnes takéto kyvadlové 
pretekanie nie je technickým, 
prepravným  ani geografickým 
problémom. 

Stačí len predvolebne popre-
mýšľať - a máme Grand prix 
Petržalka, F1, okruh Janíko-
ve role. V diaľke už čuť hukot 
motorov, svišťanie pneumatík,  
k čističke odpadových vôd sa 
blížia krásne baby, Chorvát-
skym ramenom priteká šam-
panské... Sen ako skutočnosť! 
Skutočnosť ako sen? Už len tie 
župné  Janíkove role pokosiť... 

Ešte Janíkove role - či už župná spúšť?
(alebo petržalská Formula 1?)
Takto presne na chlp v letnom čase a s takýmto titulkom sme pred dvomi  
rokmi písali o tom, ako vyzerajú petržalské Janíkove role z druhej strany 
(od čističky odpadových vôd) Dolnozemskej cesty oproti Lúkam VIII.  

Stranu pripravil: Rudolf Gallo,  foto: archív PN
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Inzercia

 Ján Polák vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

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

 Glazúrovanie vaní - 
Tel.: 0905 983 602

 lieTaJúCa kraJČírka -
pre zákazky prídem aj ku Vám 
domov, prípadne do firmy,  
Tel.:  0905 534 995

 DarUJem za odvoz bielu 
koženkovú sedačku Cosmo  
s ľavým otomanom. Sedačku je 
nutné prečalúniť. 
Tel: 0905 273 416

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka  
14. jún nazar ivanov – olena Dmytryshyn
 andrej vereský – Simona Daubnerová
 Peter Uram-Hrišo – ing. zuzana Torbová
 Peter vašek – marcela ondrejková 
 matej Polák – Silvia kurincová 
 robert neuszer – Jana lobodášová
 emil rác – eva Pylypovová
 marek kluvanec – lenka Slobodová
 radoslav manko – veronika Demeterová
20. jún Daniel Černák – zuzana kavčiaková
21. jún Štefan Tureček – Simona kilianová
 matúš Hojzák – Jana Šmelcerová
 Bc. michal Havrila – ing.mgr. lívia Bognárová
 Tomáš vlček – Petra Dobošová    
 ing. Stanislav Čapkovič – Petra Bardoňová
 Tomáš Pastucha – andrea neumannová
Cirkevné sobáše
14. jún Jozef Sarka – otília Gajdošová

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Počas Týždňa detskej radosti 
sme pre deti pripravili šou 

zameranú na povzbudenie mla-
dých talentov v speve, tanci, reci-
tácii. Niektoré deti si pesničku, na 
ktorú tancovali, priniesli nahratú 
na CD nosiči. Jednotliví účinku-
júci sa odvážne postavili pred 
veľké publikum pozostávajúce z 
ich kamarátov a učiteliek. Počas 
vystupovania spievali jednotlivci, 
ale aj celé skupiny. Recitovali len 

jednotlivci. Svoje tanečné kreácie 
predviedli na vopred pripravenú 
pesničku. Deťom sa vystupova-
nie veľmi zapáčilo, často svojím 
výkonom strhli aj publikum, kto-
ré spolu s nimi začalo tancovať, 
spievať.

Na záver si všetky deti spoloč-
ne zatancovali a rozišli sa do svo-
jich tried, v ktorých mali pre ne 
učiteľky pripravené prekvapenie. 
Už teraz rozmýšľajú, čo si pripra-
via na ďalšiu SuperStar.

Vďaka patrí všetkým účinkujú-
cim, pedagogickému kolektívu, 
ale aj rodičom. Deti opäť zažili v 
materskej škole neopakovateľný 
deň plný radosti a úsmevu.

Mgr. Silvia Dekanová

SuperStar v MŠ Röntgenova  

Ponúkame Vám 
predaj starých kníh, pohľadníc, 

plagátov, grafiky a fotografií 
vo vynovených priestoroch. 

Výkup starých kníh 
formou osobnej dohody. 

Adresa: Bohrova 3/5, 
851 01 Bratislava-Petržalka

ZNOVU OTVORENÝ
ANTikVARiáT PEgAs 

PETRžAlkA

Tel.: 0905 232 025, 02/634 543 46 
email: kvin@kvin.sk

Veľký Draždiak bude opäť pod kontrolou záchrannej služby
Za kúpaciu sezónu je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 
15. júna do 15. septembra, samozrejme to ale závisí od aktuálneho počasia. 
Prírodná vodná plocha s neorganizovanou rekreáciou – jazero Veľký Draždiak 
– láka aj tento rok množstvo návštevníkov nielen z Petržalky, preto na ňom aj 
v tomto roku zabezpečila petržalská samospráva odborný dohľad.

Obľúbenú oddychovú ze-
lenú zónu využívajú na 

osvieženie a šport mladí ľudia, 
rodiny s deťmi, ale aj seniori. 
Podobne ako po minulé roky sa 
mestská časť Petržalka postarala 
o bezpečnosť občanov a na na-
stávajúcu letnú sezónu zabez-
pečila vodnú záchrannú službu 
– aktívnu na severozápadnom 
brehu jazera a pasívnu v celom 
areáli. 

Služba bude poskytovať nevy-
hnutnú zdravotnú starostlivosti 
návštevníkom od 27. júna do 31. 
augusta každý deň – aj počas ví-
kendov a sviatkov - od 10. do 19. 

hodiny. O bezpečnosť sa posta-
rajú dvaja vyškolení pracovníci 
zmluvnej firmy. Budú prepo-
jení na Integrovaný záchranný 
systém, k dispozícii budú mať 
záchranný čln, plavčícku a zá-
chranársku výstroj a ich stano-
vište bude viditeľne označené. 
Aj napriek odbornému dohľadu 
odporúča samospráva všetkým 
návštevníkom Veľkého Draž-
diaka, aby nepreceňovali svoje 
schopnosti a správali sa zodpo-
vedne a disciplinovane.

Úrad verejného zdravotníc-
tva sleduje prírodné vodné plo-

chy s najvyššou návštevnosťou a 
dlhodobo vyhovujúcou kvalitou 
vody na kúpanie - s organizova-
nou aj neorganizovanou rekreá-
ciou - aj podľa európskych po-
žiadaviek Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2006/7/
ES o riadení kvality vody určenej 
na kúpanie. Komplexný odborný 
materiál Profily vôd na kúpanie 
je pre verejnosť prístupný na 
internetovej stránke Úradu ve-
rejného zdravotníctva. Výsledky 
predsezónneho monitorovania 
Úradu verejného zdravotníctva 
SR potvrdili aj pre tento rok vy-

hovujúcu kvalitu vody na kúpa-
nie aj na jazere Veľký Draždiak.

Okrem prírodnej vodnej plo-
chy jazera Veľký Draždiak môžu 
Petržalčania počas leta využívať 
kúpalisko Matadorka, ktoré je 
otvorené pre verejnosť denne 
od 10. do 19. hodiny. Kúpalisko 
ponúka pre svojich návštevníkov 
jedinečný 50-metrový plavec-
ký bazén s vyhrievanou vodou, 
detský 20-metrový bazén s tobo-
ganom, bazénik pre najmenších  
a upravené trávnaté plochy pre 
odpočinok.               (bd)

Posielame vám srdečný pozdrav 
z nášho super koncoročného 
výletu, na ktorý sme sa veľmi 

tešili. Prajeme všetkým žiakom 
a študentom v Petržalke 

krásne dni voľna plné zážitkov 
a pohody všade tam, kde budú 

tráviť svoje vytúžené letné 
prázdniny a nezabudnú, že sú - 

tak ako my - z Petržalky 
Žiaci 6. A a  7. B

ZŠ - Turnianska 10

Aj tu som Petržalčan
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  Paneláky naše - čo s vami? 

3

Pri hodnotení kvality, resp. 
nekvality sa zvykne vravieť, 
že ak dvaja robia to isté, nie 
je to vždy to isté… takže nie 
je dom ako dom, ani zatep-
lený panelák ako zateplený 
panelák. A rozdiely je neraz 
vidieť. Vyskytli sa prípady 
- oprávnené sťažnosti sta-
vebníkov a z toho dôvodu 
i dôsledky odňatia licencie? 
Čo najčastejšie zhotovitelia 
nedodržujú, aké sú najväčšie 
nedostatky, ktoré zvyčajne 
vyjdú najavo až pri kolau-
dácii?

Samozrejme, že sa na stav-
be vyskytli kritické nedostatky 
zistené našimi inšpektormi, 
ktoré boli dôvodom na odňa-
tie licencie. TSÚS nemá kom-
petencie, ktoré má technický 
dozor zastupujúci stavebníka. 
Riešenie sťažnosti stavebníka 
sa môže inšpekčným orgánom 
riešiť iba ďalším vykonaním 
inšpekcie. Cieľom však určite 
nie je odoberanie licencií, ale 
ovplyvňovanie procesu vý-
stavby tak, aby sa zabezpečila 
požadovaná kvalita obnovy 

(zateplenia). Za výber zhotovi-
teľa je zodpovedný stavebník. 
Ten má všetky právomoci vy-
plývajúce zo zmluvy uzavretej 
so zhotoviteľom.

Je ťažko jednoznačne určiť, 
čo zhotovitelia nedodržujú. 
Nedostatky sa vyskytujú vo 
všetkých procesoch, od prí-
pravy podkladu až po povr-
chovú úpravu. Najčastejšie 
sa však vyskytujú nedostatky 
v lepení tepelnej izolácie, vy-
tváraní tepelnoizolačnej vrst-
vy, prekrývaní a umiestnení 
výstužnej mriežky, hrúbke 
povrchovej úpravy, ale najmä 
vytváraní detailov vrátane 
vytvorenia oplechovania pa-
rapetov a ukončenia ostení 
a nadpraží v styku s otvorový-
mi konštrukciami. Jednoznač-
ne je možné konštatovať, že 
kvalitu zhotovovania ovplyv-
ňuje stavebník už výberom 
projektanta podľa najnižšej 
ceny, a nie podľa obsahu a kva-
lity jej spracovania. 
 
Z dvanástich systémových po-
rúch, na odstránenie ktorých 

poskytoval štát nenávratné 
dotácie, zostalo po prijatí 
zákona č. 134/2013 Z. z. len 
šesť, čiže polovica. Nie sú v 
ňom poruchy, ktoré bolo mož-
né odstrániť celoplošným za-
teplením obvodového plášťa. 
Dôvodová správa k zákonu 
hovorí o priamej dotácii len 
v prípade tých systémových 
porúch, ktoré ohrozujú bez-
pečnosť užívania bytových 
domov, v ostatných ponúka 
zvýhodnené úvery zo ŠFRB. 

V prvom rade, platnosťou 
novely zákona č. 443/2010 Z. z.
v znení zákona č. 134/2013 
Z. z. sa nezrušili systémové 
poruchy. Zmenil sa spôsob fi -
nancovania ich odstraňovania 
z hľadiska využitia podpory zo 
strany štátu. Faktom je, že pri 
tých systémových poruchách, 
pri ktorých sa ich prejavy 
odstraňujú uplatnením za-
teplenia obvodového plášťa, 
dochádza k zlepšeniu kvality 
tepelnej ochrany, zníženiu 
tepelných strát a tým aj nákla-
dov na vykurovanie. Zostáva 
dotácia na odstraňovanie sys-

V predchádzajúcom čísle PN sme sa v rozhovore s riaditeľkou 
Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n.o. prof. 
Ing. Zuzanou Sternovou, PhD. venovali začiatkom procesu obno-
vy bytových domov na Slovensku (1992). Tiež, čo všetko sa odvtedy 
okolo nás, ale i v nás menilo, zmenilo, ale aj - nezmenilo. A prečo.  
V rozhovore pokračujeme a dokončujeme…

témových porúch 
balkónov, lodžií, vy-

stupujúcich schodísk. Pri tých-
to stavebných konštrukciách sa 
zistili závažné prejavy nedo-
statkov, ktoré postupne môžu 
viesť ku havárii (uvoľneniu sko-
rodovaných zábradlí, odpadá-
vaniu kusov betónu, rozsiahlej 
korózii nosnej výstuže a pod.). 
Je správne poskytovať dotáciu 
najmä na odstraňovanie týchto 
systémových porúch súvisia-
cich s užívateľskou bezpeč-
nosťou. Je však potrebné, aby 
aj vlastníci bytov rešpektovali 
zákonom určené podmienky 
vykonania obnovy predmet-
ných stavebných konštrukcií a 
požadovali vykonanie obnovy 
v plnom rozsahu. Znamená 
to najmä pri balkónoch úplné 
odstránenie všetkých pôvod-
ných podlahových vrstiev, 
odstránenie uvoľnených čas-
tí betónu z dosky a ošetrenie 
skorodovanej výstuže. Okrem 
opravy balkónovej dosky je 
potrebné jej zateplenie (vlože-
nie tepelnoizolačnej vrstvy aj 
v podlahe) a vytvorenie novej 
hydroizolačnej vrstvy. Vzhľa-
dom na rozsah korózie existuj-
úceho zábradlia je ho potrebné 
pred začatím obnovy odstrániť 
a zabudovať nové. Obdobný 
rozsah prác sa vyžaduje aj pri lo-
džiách. Osobitný postup prác 
sa týka predsadených lodžií 
bytových domov BA NKS-S. 

V porovnaní s Dúbravkou a 
Karlovou Vsou Petržalka v ob-
nove panelákov zaostáva. 
Kým v spomínaných mest-
ských častiach je už nezatep-
lený panelák skôr raritou, Pe-
tržalka má ešte celé hniezda 
či línie chátrajúcich stavieb, 
najmä na Lúkach a Dvoroch. 
Najmä popri Chorvátskom 
ramene sú niektoré paneláky 
také zanedbané, navyše do-
kántrené „ľudovou tvorivos-
ťou“ zasklievania a murova-
nia lodžií, že sú petržalskou 
ponáškou na košický Lunik 
IX. Samostatnou kapitolou je 
však farebnosť už obnovených 
bytových domov. Niektoré sú 
naozaj zmaľované... 

Niekedy si myslím, že je dob-
ré, ak ešte nie sú všetky bytové 
domy zateplené, lebo dúfam, 
že o farebnom riešení nebudú 
rozhodovať iba vlastníci, ale 

najmä odborníci. Dúfam aj, že 
rozhodovať sa bude na základe 
splnenia požiadaviek a kvality, 
nielen podľa najnižšej ceny. 
Rozhodovanie o uskutočnení 
obnovy bytového domu, teda 
aspoň o tej najviditeľnejšej čas-
ti, obnove obvodového plášťa 
rozhodujú samozrejme vlast-
níci bytov. Samotný proces a 
rozhodovanie v mnohých prí-
padoch ovplyvňujú angažovaní 
správcovia a niekedy aj zhoto-
vitelia, prípadne informova-
nosť o dobre nastavených pod-
mienkach využitia fi nančných 
nástrojov poskytovaných na 
obnovu. Určite, že aj fi nančná 
situácia mnohých vlastníkov 
sa zapísala na podiele obnove-
ných budov. 

Nie ešte v každom dome a 
nie ešte všetkými vlastníkmi 
je pochopená jeho obnova. 
V nejednom prípade sa od-
chádza z Petržalky rezignova-
ne. Buď z dôvodu väčšinového 
nezáujmu vlastníkov o dom, 
alebo, síce menšinového, ale 
účinného odmietnutia, odpo-
ru akejkoľvek obnovy. Že by 
už vyprchal prvotný zatepľo-
vací entuziazmus, alebo je tu 
nový trend - nie príchody z vi-
dieka do mesta, ale odchody 
z mesta na vidiek, čiže zmena 
spoločného bývania za rodin-
né, individuálne?

Začnem od konca otázky. 
Nepochybne každý, kto býva 
v rodinnom dome, je si vedo-
mý, že nikto iný, okrem neho 
samého, sa nebude o jeho 
rodinný dom starať. Mnohí 
vlastníci bytov zabúdajú, že aj 
o bytový dom je potrebné sa 
postarať a že práve rozhod-
nutím o obnove rozhodujú o 
predĺžení životnosti, vlastnej 
bezpečnosti a znížení nákladov 
na užívanie. Neviem, prečo je 
charakteristické pre vlastní-
kov, že sa navzájom upodo-
zrievajú, napádajú a rozhádajú. 
V konečnom dôsledku údrž-
bu a opravy vyžaduje všetko, 
čo v každodennom živote po-
užívame. Výnimkou nemôžu 
byť ani budovy. Teda, prečo sa 
nepostarať o svoje vlastníctvo? 
Prečo niektorí vlastníci nechcú 
bývať v lepšom, krajšom a bez-
pečnejšom...? 

Zhováral sa Rudolf Gallo
foto: archív PN

O zmenách a „nezmenách“

S Í D L I S K O
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zory zamestnancov. Posúde-
nie pokračovalo diskusiou o 
miere plnenia stanovených 
kritérií. 

V apríli absolvovala mest-
ská časť externé posúdenie a 
jeho cieľom a dôvodom bol 
záujem mestskej časti získať 
externú spätnú väzbu od ne-
závislých odborníkov na to, 
do akej miery sa jej počas 
posledných mesiacov poda- 
rilo implementovať mana-
žérstvo kvality prostredníc- 

tvom modelu CAF. Po dô-
kladnom preskúmaní všet- 
kých parametrov udelil Úrad 
pre normalizáciu, metroló-
giu a skúšobníctvo SR Mest-
skej časti Bratislava-Petržal-
ka titul Efektívny používateľ 
modelu CAF, ktorý získala 
ako prvá spomedzi mest-
ských častí. O tom, či získa 
aj Národnú cenu SR za kva-
litu 2014, vás budeme v PN 
informovať.

 (mpl)

tržalskom úrade, ktorých 
výsledkom má byť spokojný 
obyvateľ.

Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
SR koordinuje implementá-
ciu modelov a nástrojov kva-
lity v organizáciách verejnej 
správy a zároveň pôsobí ako 
národný organizátor Externej 
spätnej väzby modelu CAF a 
udeľuje nielen titul Efektívny 
používateľ modelu CAF or-
ganizáciám verejnej správy, 
ale aj Národnú cenu kvality 
SR. Stretnutie sa začalo krát-
kou prezentáciou mestskej 
časti ako celku. Následne 
pokračovali hodnotitelia 
spolu s CAF-tímom návšte-
vou jednotlivých oddelení, 
pričom sa aktívne zaujímali  
o dianie na pracoviskách a ná- 

Sme zvedaví, či Petržalka 
získa po ocenení Oskar 

bez bariér či ocenenia za 
výborné výsledky v riešení 
podnetov obyvateľov v ka- 
tegórii kvality a kvantity ko-
munikácie v súvislosti s por-
tálom odkazprestarostu.sk aj 
ďalší prestížny titul. 

Tak, ako v minulom ro- 
ku, aj toto posúdenie robia 
externí posudzovatelia. Zá-
stupcov z Úradu pre norma- 
lizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR, oboznamujú čle-
novia CAF-tímu, ktorými sú 
nielen vedúci oddelení, ale aj 
zamestnanci úradu, s plne-
ním kritérií, ktoré si zadefi-
novali s cieľom sprehľadniť, 
zefektívniť a predovšetkým 
smerom k obyvateľom ot- 
voriť všetky procesy na pe-

Petržalka bojuje o ďalšiu cenu
Tento týždeň sa na petržalskom úrade roz-
hodovalo o tom, či Petržalka získa Národ-
nú cenu SR za kvalitu 2014. Vlani mestská 
časť už získala titul Efektívny používateľ 
modelu CAF a teraz podstupuje ďalšie 
externé posúdenie svojej práce. 

Detská medzinárodná olympiáda
Jedným z cudzích jazykov, ktoré vyučujú v ZŠ Nobelovo nám. je i nemčina. A keďže 
Rakúsko leží od nás tak blízko, že by sme doň kameňom dohodili, dohodla sa škola 
s Grundschule Prellenkirchen na vzájomnej spolupráci. Tá spočívala vo vzájomnom 
písaní si detí v nemeckom jazyku, vďaka ktorému nadviazali aj nové kontakty. Zavŕ-
šením tejto milej spolupráce bolo naše vzájomné stretnutie v Petržalke.

Na jar sme aj sadili
Mestská časť Petržalka popri veľkých 
projektoch, ako je verejná plaváreň  
a bowlingové centrum, pokračuje aj  
v revitalizácii ihrísk, športovísk, námestí, 
zelených plôch, opravami schodísk, 
terás, chodníkov a ciest III. a IV. triedy  
a tiež realizuje aj novú výsadbu, osádza 
nový mobiliár a odpadkové koše. 

Vo vnútrobloku Vígľašská – Šášovská vysadila sa-
mospráva 21 nových stromov, ktoré ešte doplní 

šiestimi lavičkami a, samozrejme, nebudú chýbať ani 
odpadkové koše. V Sade Janka Kráľa – v novo vybu-
dovanom rozáriu – položili pracovníci geotextíliu a 
zamulčovali ruže borovicovou kôrou, aby zamedzili 
odparovaniu vody v letných mesiacoch a rastu burín, 
čo zníži náklady na údržbu rozária, kde postupne za-
kvitá všetkých jedenásť odrôd ruží. Na Vlasteneckom 
námestí vysadila 121 trvaliek a 124 kríkov, ktoré tiež za-
mulčovali borovicovou kôrou. Petržalčania si už teraz 
užívajú slniečko na rozkvitnutých námestiach, nielen 
Vlasteneckom, ale aj Ovsištskom a koncom roka k nim 
pribudne aj park na Námestí hraničiarov.

Tri športoviská na Gessayovej, Hrobákovej a Med-
veďovej, ktoré samospráva opravila a skolaudovala v 
máji, už využívajú deti z okolitých domov na futbal či 
basketbal. Ďalšie tri – dve na Budatínskej a jedno na 
Vyšehradskej -  odovzdá mestská časť deťom v týchto 
dňoch. Počas prázdnin opraví ešte ďalšie tri. 

Čas a poveternostné podmienky sa postarali aj o zlý 
technický stav terás, schodísk a chodníkov. V dezolát-
nom stave bol povrch schodiska na Námestí hrani-
čiarov, ktorý je už opravený a pre chodcov bezpečný. 
Aj poškodené časti chodníkov na Holíčskej 8 a 32, na 
Znievskej 1, Beňadickej pri dome kultúry, Gercenovej 
9 a pred ZŠ na Nobelovom námestí sú už opravené. 
Takisto výtlky a prepadnuté komunikácie sú na mno-
hých miestach už opravené a opravy budú pokračovať 
aj počas letných prázdnin. Momentálne opravuje sa-
mospráva zábradlia schodiska na Beňadickej 15 a  hyd-
roizoláciu a povrch priečelia terasy na Bohrovej 3 – 5.

(tod)       

S Í D L I S K O

Rozlúčková párty  
na Gessayke
Tri roky v škôlke rýchlo ubehli a po 
prázdninách už šup do školy! Trid- 
saťtri predškolákov z tretej a štvrtej 
triedy si pre nás pripravilo  rozlúč-
kovú besiedku.  Krásne vyobliekaní  
budúci prváci nastúpili na terasu 
škôlky Gessayky a predviedli nám 
záverečný program.  Nechýbal hu-
dobný sprievod v podaní pani uči-
teľky Danky. Učiteľky Dáška, Ľubka a 
Maťka dozerali, či je všetko v poriad-
ku a manažovali vystúpenie. Okrem 
rodičov, starých rodičov, súroden-
cov a blízkych známych prijali po-
zvanie aj pani učiteľka Hanúsková 
a pani učiteľka Tadlánková zo ZŠ na 
Gessayovej ulici. Obe si prišli obzrieť  
budúcich žiačikov. Deti nám zaspie-
vali chytľavé pesničky, recitovali 
básničky o tom, čo už všetko vedia, 
akí sú veľkí a samostatní. Ubezpečili 
nás, že sú dobre pripravení  na prvú 
triedu. Tí najsmelší aj do mikrofónu. 
Ej, ale ten čas rýchlo letí! Veď nedáv-
no sme deti učili privykať na škôlku 
a ani sme sa nenazdali a budeme 
kráčať so školákom. Po skončení 
vystúpenia deti dostali osvedčenie 
o tom, že  „zvládli škôlku“ a k to- 
mu pekné darčeky. Pani riaditeľka 
všetkým poďakovala a pozvala deti 
za slávnostne pripravený stôl, kde 
na nich čakali dobroty. Pani kuchár-
ky upiekli tortu, z ktorej sa všetci te-
šili. Párty sa vydarila, počasie prialo 
a prirodzene bola aj dobrá nálada.  
Veľká vďaka, škôlka Gessayka! 

Mamina Lenky Chlpekovej

Začiatkom júna sa konala 
športová olympiáda v ľah-

kej atletike v areáli ZŠ – No-
belovo nám. 6. Môj syn a jeho 
spolužiaci zo ZŠ – v Rakúsku 
Prellenkirchen si priniesli z 

tohto športového podujatia veľa 
pozitívnych zážitkov.
Akcia bola veľmi dobre orga-
nizačne pripravená a keďže 
som sa na nej zúčastnila ako 
tlmočníčka a matka syna, mô-

žem to len potvrdiť. Najväčšou 
odmenou však pre nás bolo 
nadšenie detí z pohybu a sú-
ťaženia.

Dr. Mgr. Monika Frank - 
Prellenkirchen
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Disponuje závideniahodnou 
 dávkou optimizmu a sve-

tovo zrozumiteľnou znakovou 
rečou – úsmevom na tvári. 
Tento rok dostal cenu primáto-
ra Milana Ftáčnika za príklad-
nú a obetavú prácu na úseku 
udržiavania čistoty a poriadku 
v meste a za skrášľovanie.

... práca
Ako chlapčisko poškuľoval po 
profesii šoféra autobusu, ale 
potom ho ako pätnásťročného 
doviedol jeho otec do svojej 
roboty a on začal ako brigádnik 
pracovať v technických služ-
bách. Čistil hlavne trávniky, 

zbieral smeti, bol spokojný. Po-
tom ho pustili k úprave ihrísk, 
s partiou sa staral aj o strom-
čeky a zeleň a začalo sa mu to 
páčiť ešte viac. Zostal preto 
natrvalo. Aktuálne si vo VPS  
v Petržalke počíta už 22 rokov 
služby. Medzičasom sa vyme-
nil s kolegami aj pri volante 
smetiarskeho auta. Pochvaľuje 
si aj spolupracovníkov, najmä 
tých, s ktorými pracuje už od 
začiatku, ale aj šéfov, hlavne 
posledného. Pred tromi rokmi 
sa mu podarilo opäť zdupľovať 
meno Lakatoš na zozname 
zamestnancov, keď priviedol 
brata. A čoskoro pribudne aj 

tretí člen rodiny – jeho naj-
starší syn.  

... rodina
Má meno rímskych cisárov a 
pápežov, ale na to veľmi nedbá. 
Reaguje radšej na prezývku 
Vinnetou. Takto ho poznajú 
Petržalčania, všetci jeho zná-
mi, susedia, kamaráti. A má 
aj svoju Ribanu, vlastne svoju 
Lulučku. Podľa neho najkraj-
šiu ženu na svete, ktorá aj ako 
mama deviatich detí vyzerá 
stále ako dievčatko. V lete cho-
dia radi na Draždiak, to je ich 
more, no najčastejšie trávia dni 
doma. Starostlivosť o toľkých 

Všetko je tak, ako má byť. Bývanie v  Petržalke, dvadsaťročné 
manželstvo, práca smetiara, vlastné deti, dobrí kamaráti. Samé 
dôležité veci života, ktoré patria ku Kornelovi Lakatošovi 
z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb. K mladému, 
a predsa zrelému mužovi, ktorý je neuveriteľne bohatý.

potomkov od čerstvo dospe-
lého po dvojročnú Natáliu si 
berie svoju daň. Žiadne plesy, 
zábavy či dovolenky. S man-
želkou si užíva pohodu pri ká-
vičke a telenovele. Som olašský 
Cigán, povie priamo. Taký si 
raz vyberie ženu na celý život a 
nechce už žiadnu inú. Na dru-
hej strane pripustí, že jeho sú-
kmeňovci sa zvyknú považovať 
za niečo viac. No Kornel, ten 
si to o sebe nemyslí. Nepáči sa 
mu však ani to, že mnohí ľudia 
zvyknú hádzať všetkých Rómov 

do jedného vreca. On by nikdy 
nevedel žiť tak ako obyvatelia 
osád na východnom Slovensku. 
Jeho rodičia mu boli opačným 
príkladom. 

... život samotný
Ťažko znáša najmä fyzické 
utrpenie druhých. Keď raz  
v službe našli na chodníku ležať 
starého pána a zavolali k ne- 
mu záchranku, nemohol štyri 
dni spať, čo na to stále myslel.  
A konflikty, tie tiež nemusí. 
Niektorí obyvatelia sídlisk za-
bŕdajú, vylejú si svoju nespokoj-
nosť na smetiaroch, on sa však 
vyprovokovať k hádke nenechá. 
Nedávno ho do Írska volala 
sesternica, ktorej sa vraj veľmi 
dobre vodí, ale on by tam nikdy 
nešiel. Ani inam. Jednoducho 
by nedokázal odísť z Petržalky a 
už vôbec nie z Bratislavy. Tu je 
zvyknutý, tu mu je dobre a tu je 
šťastný. V meste, ktorého ulice 
už vyše dvadsať rokov poctivo 
upratuje. Aby na nich bolo rov-
nako čisto ako v jeho duši.

Alžbeta Slováková - Spáčilová

Čisto ako v jeho duši

S P O L O Č N O S Ť

Do 18. ročníka súťaže 
Miestnej knižnice Petr-

žalka o najlepší školský časopis  s 
názvom Život okolo nás sa zapo-
jilo deväť škôl. Prvé miesto ude-
lené vlani obhájil aj v tomto roku 
časopis Listuška a Listuško zo 
ZŠ na Pankúchovej ul. Na dru-
hom mieste skončil časopis Po-
vedajko, ktorého tvorcom je osa-
denstvo ZŠ pre deti s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
na Vlasteneckom nám. Treticu 
víťazov uzatvára časopis BUD-
novinky zo ZŠ na Budatínskej 

ul. Cenu Skokan roka odborná 
porota udelila Súkromnej stred-
nej škole animovanej tvorby na 
Vlasteneckom námestí.

„Obdiv a uznanie si zaslúžia 
všetci, ktorí majú nápady, chuť 
a energiu prispievať do škol-
ských časopisov a podieľať sa 
na ich tvorbe. Vďaka za to pa-
trí učiteľom, vychovávateľom, 
redakčným radám a žiakom. 
V úcte sa však skláňam aj pred 
rodičmi, ktorých záujem o školu 
vrátane časopisu je priam hma-
tateľný. Ich spoluúčasť bolo naj- 

mä cítiť medzi riadkami víťaz-
ného časopisu ZŠ Pankúchova,“ 
povedala predsedníčka poroty 
a dlhoročná novinárka Alena 
Kopřivová. Listuška a Listuško 
majú 16-ročnú tradíciu a odrá-
žajú bohatý život školy. Skvelý 
bol napr. projekt Pankuchiáda 
podľa Heviho zameraný na 
prácu s knihou, ale aj návštevy 
historického centra Bratislavy, 
cieľom ktorých bolo učiť deti 
láske k svojmu mestu. Časopis 
ukážkovo zachytil spoznávanie 
cudzích krajín detskými očami 
sprostredkované rozhovormi s 
lektormi z Brazílie, Talianska, 
Grécka a Albánska, ďalej festi-
valom Jeden svet, či z rozprá-
vania nového spolužiaka z voj-
nou sužovanej Sýrie. V rubrike  
Z vlastnej tvorby upútali prí-
behy Emy Filčákovej Chame- 
león a mucha a Zuzky Bolhovej 
Dážďovka a sliepka, ktoré uká-
zali, že aj na pár riadkoch mož-
no zachytiť hlboké myšlienky.

„Povedajko sa zapojil do sú-
ťaže vlani a podľa mňa odvtedy 

spravil obrovský pokrok. Možno 
aj preto, že editorka časopisu, 
Slávka Chovanová, dostáva na 
jednu tému od detí aj 25-30 
príspevkov. Má teda z čoho vy-
berať,“ pochválila členka poroty 
Alexandra Važanová, redaktor-
ka TV Bratislava. Veľmi si cení, 
že časopis si zachováva jazyk 
detí so svojskými výrazmi. Ob-
divuhodné je, že škola dokáže  
z jednej témy vyťažiť množ-
stvo aktivít, ktoré následne ži-
aci opíšu v časopise. Pochváliť 
ich treba za to, že sú v knižnici 
pečení-varení a že do „svojich“ 
novín píšu vo voľnom čase.

BUDnovinky majú zatiaľ len 
dvojročnú históriu. No po-
rotcovia im už vlani povedali, 
že štart majú sľubný! Predpo-
veď sa naplnila. Skvelé témy 
majú aj skvelých autorov. Patrí  
k nim Filip Hano z 9. B, ktorý za 
svoju tvorbu už dostal Čestné 
uznanie. Výborné rozhovory  
s pedagógmi ponúkol čitateľom 
školského časopisu siedmak 
Tomáš Vranovič. Najznámejší 

rybár na svete Jakub Wágner 
je idolom deviataka Alexa Mo-
ravčíka. Ten o svojom koníčko-
vi – chytaní rýb – dokáže písať 
naozaj vášnivo.

„Musím povedať, že o 2.  
a 3. mieste sa mi rozhodovalo 
veľmi ťažko. Všetky školské ča-
sopisy, okrem spomínaných aj 
Iris, Dudoviny, Sopa a Gešajko, 
dosahujú slušnú úroveň a keby 
sa dalo, udelila by som po dve 
druhé a tretie miesta. Konku-
rencia je naozaj veľká. Aj keď 
sme po vyhlásení víťazov bada-
li na niektorých tvárach mierne 
sklamanie, veríme, že zo svojho 
úsilia nepoľavia. O rok to môžu 
byť práve ony, čo budú na stup-
ni víťazov,“ povzbudzujúco 
uviedla A. Kopřivová.

Absolútnou novinkou kniž-
ničnej súťaže bolo hodnotenie 
úpravy časopisov grafickým di-
zajnérom Petrom Gálom, ktorý 
bol tiež členom poroty. Práve 
jeho vystúpenie dalo podnet na 
zorganizovanie seminára, na 
ktorom by prakticky a na kon-
krétnych príkladoch vysvetlil, 
ako zlepšiť grafické stvárnenie 
školských časopisov.

(aká)
foto: MK Petržalka

Víťazstvo putovalo opäť na Pankúchovu
Školské časopisy sú z roka na rok kvalitnejšie
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Konečne 

Š P O R T / I N Z E R C I A

Absolventi Vysokej školy ekono-
mickej v Bratislave, predchodkyne 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
si 60 rokov po svojich promóciách 
prevzali pamätné diplomy Ekono-
mickej univerzity. Na piatkovej aka-
demickej slávnosti za účasti členov 
vedenia EU v Bratislave nechýbal 
ani Michal Kováč, prvý prezident 
Slovenskej republiky, s manželkou 
Emíliou Kováčovou.
V roku 1954 promovalo na troch 
fakultách Vysokej školy ekonomic-
kej 113 študentov, z ktorých sa viac 
ako dve desiatky zúčastnili tohto 
výnimočného podujatia. „Sme veľ-
mi hrdí, že takéto osobnosti, medzi 
ktorými nechýbajú významní aka-
demickí funkcionári, vedeckí pra-
covníci či národohospodárski od-
borníci a manažéri, ktorí sa uplatnili 
na Slovensku a v zahraniční, sú ab-
solventmi EU ako nástupkyne VŠE. 
S úctou sa skláňam pred ich životom 
a prácou a ďakujem vám za dlhoroč-
nú podporu našej spoločnej Alma 
mater,“ povedal Rudolf Sivák, rektor 
EU v Bratislave.                       (upr)

Pamätné diplomy 
si prevzali po 60 rokoch

Súťaž bola rozdelená do sú-
ťaží kata, cvičenia so zbra-

ňou kobudo a športového 
zápasu  kumite. Po slávnost-

nom otvorení majstrovstiev 
Slovenskej republiky sa zača-
li súťaže kata a kobudo, kde 
sa naši pretekári dokázali 

presadiť v jednotlivých ve-
kových kategóriách. Zlaté 
medaile a titul majstra Slo-
venskej republiky si v kata 
jednotlivci vybojovali Mar-
tin Kolčák, Michael Šulka, 
Simona Kolčáková, Matúš 
Pitoňák a Sofi a Seginková. 
Titul vicemajstra Slovenska 
a strieborné medaile získa-
li Lucia Liptáková a Adam 
Musil. Navyše, naši ďalší 
pretekári dokázali obsadiť aj 
niekoľko 4. a 5. miest (Ninka 
Motúzová, Petra Pitoňáko-
vá a Lenka Filipová).V kata 
družstvá sme mali obsade-
nie v piatich kategóriách 
a vo všetkých sme získali 
medaile. Družstvá v zlože-
ní Kolčák-Musil-Liptáková 
a Šulka-Kolčáková-Špacír 
zlaté a družstvá Pitoňáková-
Filipová-Stránsky, Gašparík-
Kováč-Motúzová a Segin-
ková-Hadvigová-Pitoňák 
stieborné. Najmladšou pre-
tekárkou, ktorá reprezento-
vala náš klub a našu mests-

kú časť, bola iba 7-ročná 
Kristínka Kováčová.

V súťaži cvičenia so zbra-
ňou kobudo sme získali 
spolu 4 zlaté medaile (Lucia 
Liptáková a Norbert Gyűrö-
si v kobudo short, Martin 
Kolčák a Norbert Gyűrösi 
v kobudo long) a 2 striebor-
né medaile (Martin Kolčák 
v kobudo short a Lucia 
Liptáková v kobudo long). 

Súťaž ďalej pokračovala 
športovým zápasom kumi-
te, kde sa náš jediný prete-
kár dokázal taktiež presadiť. 
Peknú striebornú medailu si 
priniesol Norbert Gyűrösi 
v kategórii kumite muži do 
78 kg, a tak si odniesol si ti-
tul vicemajstra Slovenska.

Majstrovstvá Slovenska 
boli peknou bodkou za se-
zónou 2013/2014. Karatis-
ti našej mestskej časti si vy-
bojovali 21 medailí v kate-
góriách jednotlivcov a druž-
stiev.            Peter Šulka

foto: autor

Medailová žatva Petržalčanov

Mestská športová hala v Martine hostila naj-
lepších karatistov Slovenska, deti, mládež 
a dospelých, za rok 2014. Na tomto národ-
nom podujatí sa zúčastnilo viac ako 300 pre-
tekárov z celého Slovenska. Účasť na Maj-
strovstvách Slovenskej republiky si v pred-
chádzajúcom období vybojovalo aj 19 petr-
žalských karatistov z KK Seiken Bratislava. 
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ich práca sa hlboko zakoreni-
la vo vedomí ľudí a nadobudla 
rozmer výnimočnosti. Kan-

didátov na ocenenie navrhu-
jú obyvatelia, ale aj neziskové 
združenia a iné organizácie, ve-

žijú a tvoria ľudia, ktorí svojou 
prácou vytvárajú hodnoty, kto-
ré nezostávajú nepovšimnuté, 
zabudnuté, ale práve naopak, 

Odovzdávanie ocenenia 
Osobnosť Petržalky je 

dlhoročnou tradíciou mestskej 
časti a je dôkazom toho, že tu 

Pozitívne a viditeľne poznačili Petržalku

Na slávnostnom zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Petržalka 
odovzdal starosta Vladimír 
Bajan ocenenie významným 
Petržalčanom. Je to verejné 
uznanie za významný osobný 
prínos a zásluhy o rozvoj Pe-
tržalky, za krajší a lepší život 
jej obyvateľov.

rejné či vzdelávacie inštitúcie. 
Ocenenie tých, ktorí prispeli 
k rozvoju mestskej časti a natr-
valo sa zapísali do jej histórie, 
pripravila samospráva počas 
slávnostného zasadnutia miest-
neho zastupiteľstva 10. júna 
v CC Centre na Jiráskovej ulici. 
Toto prestížne ocenenie si do-
posiaľ prevzalo 98 osobností. 

Medzi pozvanými hosťami 
bol aj jubilant Ladislav Chu-
dík, ktorému starosta a miestne 
zastupiteľstvo zablahoželali nie-
len ako jubilantovi, ktorý oslávil 
nedávno svoje 90. narodeniny, 
ale aj ako jednej z ocenených 
Osobností Petržalky za jeho 
mimoriadne herecké výkony, 
za zásluhy o rozvoj divadel-
ného umenia, za pedagogické 
aktivity a predovšetkým za 
celoživotný prínos k rozvoju 
kultúrneho a spoločenského 
života na Slovensku.

 

Alica Donthová je ocenená 
za dlhoročnú prácu v oblas-
ti kultúry. 
Pracuje ako kultúrno-osve-
tová pracovníčka v Kultúr-
nych zariadeniach Petržalky, 
predtým Obvodné kultúrne 
a spoločenské stredisko, kde 
nastúpila v roku 1987 na od-
bor výchovno-vzdelávacej 
činnosti a v roku 1990 do 
M-klubu, ktorý je dnes sú-
časťou Domu kultúry Zrkad-
lový háj. Už dve desaťročia sa 
venuje aktívnej práci najmä 
so staršou generáciou. Dl-
horočné skúsenosti, a najmä 
jej dobrosrdečnú a priateľskú 
povahu oceňuje aj mládež 
so zdravotným znevýhodne-
ním, ktorej odovzdáva svoje 
vedomosti a zručnosti s lás-
kavosťou a trpezlivosťou jej 
vlastnou. V neposlednom 
rade je pani Alica zaklada-
teľkou čipkárskeho klubu 
Okolok, ktorý má takmer 50 
členov. 
 
dp. magister Jozef Karáč 
za dlhoročnú aktívnu prácu 
v sociálnej oblasti a za vý-
znamný príspevok k rozvo-
ju kultúrno-spoločenského 
a cirkevného života v mest-
skej časti Bratislava-Petr-
žalka. Pán Jozef Karáč, bol 1. 

správca farnosti Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke. V nepre-
kopanom sídliskovom teréne 
Petržalky bolo treba na zelenej 
lúke budovať nielen kostol, ale 
hlavne vytvoriť farské spolo-
čenstvo. Svojou skromnosťou 
a pokorou sa mu darilo otvárať 
dvere v srdciach jednotlivcov, 
sponzorov i úradov, a mnohí 
z nich pochopili, že ak táto časť 
mesta má zmeniť svoju identitu 
– t. j. z prisťahovalcov z celého 
Slovenska vytvoriť jednotnú ko-
munitu – je potrebná spoluprá-
ca. A tak vďaka tomuto začala 
v roku 2001 rásť stavba nového 
duchovného centra. 

Martin Kližan ocenený za re-
prezentáciu v tenise a za pro-
pagáciu Petržalky.
Je profesionálny tenisový hráč. 
V roku 2005 vyhral Majstrovstvá 
Európy juniorov v kategórii do 
16 rokov v dvojhre a štvorhre, 
potom vyhral French Open v ro-
ku 2006 v dvojhre – súťaž 
chlapcov. Profesionálom sa 
stal v roku 2007. V roku 2010 
sa kvali� koval na US Open. 
V tom istom roku vyhral svoj 
prvý Challenger turnaj v Bra-
tislave. V roku 2012 bol Martin 
Kližan v piatich � nále Challen-
ger Tour, z ktorých vyhral štyri. 
Zúčastnil sa na French Open a 

US Open. Kližan pokračoval vo 
svojej výbornej forme a dva 
týždne po US Open vyhral svoj 
prvý turnaj ATP. V roku 2013 
sa dostal do štvrť� nále v Rot-
terdame. v tomto roku prešiel 
v Australia Open do tretieho 
kola. Známy je odtiaľ aj jeho 
výrok na problémy, ktoré mali 
tenisti s horúčavami: Nás 
chlapcov z Petržalky nejaké ho-
rúčavy nezastavia…

Jozef Nodžák ocenený za ce-
loživotnú prácu vo výchovno-
vzdelávacích programoch pre 
deti a mládež. 
Je slovenský herec a detský 
zabávač. V 80. rokoch 20. sto-
ročia pôsobil ako šéfredaktor 
vysielania pre deti a mládež 
v bratislavskom štúdiu Česko-
slovenskej televízie. Spolupo-
dieľal sa na úspešnej výchov-
no-vzdelávacej detskej relácii 
Detektív Karol. Najviac mu v pa-
mäti utkvela rola svojrázneho 
fyzika Majstra N. Vymyslel si ju 
sám, ako samostatnú “vsuv-
ku” pre vtedajší mládežnícky 
program Štúdio Kontakt. Za 
svoje vystúpenia získal niekoľ-
ko televíznych ocenení OTO – 
osobnosť televíznej obrazovky. 

prof. Ing. arch. Štefan Šlach-
ta, PhD. ocenený za celoži-

votné dielo a zásluhy o rozvoj 
architektúry. 
Ružomberský rodák je od roku 
1986 Petržalčan. Na to, aby sa 
neustále skvalitňoval priestor 
Petržalky, ktorú nazval záhrad-
ným mestom, presadzoval ju 
ako mestskú časť s celomest-
skými funkciami na plnohod-
notný život a nielen ako sídlis-
ko na prebývanie a dbal ako jej 
obyvateľ, priaznivec, špičkový 
odborník – stavbár, architekt, 
pedagóg, funkcionár. Tento 
rok je pre pána profesora Šte-
fana Šlachtu rokom jubilejným, 
je 75 rokom jeho bohatého 
života. Po štúdiu pôsobil vo 
funkcii hlavného architekta 
Štátneho ústavu pre projek-
tovanie dopravných stavieb 
v Bratislave, potom bol vedec-
kým pracovníkom Štátneho 
ústavu pamiatkovej starost-
livosti v Bratislave. Šestnásť 
rokov sa venoval pedagogic-
kej činnosti na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave, 
šesť rokov vo funkcii najvyššej 
ako jej rektor. V deväťdesiatych 
rokoch sa stal spoluzaklada-
teľom a prvým predsedom, 
neskôr prezidentom Spolku 
architektov Slovenska. V prvom 
volebnom období od roku 
1991 bol poslancom miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti 
Petržalka, vo volebnom období 
1998 – 2002 vykonával funkciu 

poslanca NR SR a v rokoch 2006 
– 2010 bol hlavným architektom 
hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy. Štefan Šlach-
ta je spoluautorom projektu 
mostu Lafranconi, účastníkom 
mnohých architektonických a ur-
banistických súťaží, recenzentom 
a prednášateľom na renomova-
ných európskych školách a uni-
verzitách, tvorivým publicistom.

Redakcia Petržalských novín, 
ktorá ho navrhla na ocenenie, 
zvlášť vyzdvihuje ochotu a spo-
luprácu pána profesora Šlachtu 
verejne sa vyjadrovať k problé-
mom, ktoré má a rieši Petržalka. 
Ako zanietený Petržalčan vytvára 
skutočný obraz Petržalky a zba-
vuje ju predsudkov z nedávnej 
minulosti. Sme pyšní na to, že 
Petržalčania majú medzi sebou 
v osobe pána profesora význam-
nú osobnostnú autoritu, ktorá 
pozitívne viditeľne poznačuje 
našu Petržalku.  

(red)

Titul Osobnosť Petržalky si prevzali: 

Starosta Petržalky Vladimír Bajan 
odovzdal Ladislavovi Chudíkovi 
darček k narodeninám.

Medailová žatva Petržalčanov
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O hneve
Pán predo mnou čaká na svoj kus mä-
sa. Mäsiar od� kol z roštenky, ostrým 
nožom odstraňuje blany. A rozpráva: 
,,Konečne! Konečne máme rodinu 
v ústave. Musíme sa z toho radovať, 
konečne tí naši politici robia, čo tre-
ba. Dokedy im budeme ustupovať?!“ 
A šup nožom do mäsa. ,,My sa máme 
hanbiť, že chceme normálnu rodinu?! 
Nemali by sa hanbiť tí druhí?!“

Šibrinkuje nožom, neviem, či jeho 
reč je určená iba pánovi predo mnou, 
lebo hlas stupňuje, akoby sa s niekým 
hádal. Nikto mu neodporuje a mäsiar 
je aj tak stále podráždenejší. Odváži 
mäso, nahodí do pokladnice, vydá 
blok, vezme peniaze a nákup vloží do 
bielej tašky s ušami a nakreslenými 
postavičkami a nápisom Na rodine 
mi záleží. Rovnakú dostanem aj ja, aj 
ďalší nakupujúci. Ako darček. Aj so 
zážitkom. 

Rozmýšľam, z čoho pramení tá zlosť 
a vychádza mi, že z toho, čo každá 
zlosť: ja chcem mať pravdu, iba ja, lebo 
tá moja pravda je jediná! A kto ju nevy-
znáva, ten je nepriateľ.

V poslednom čase mám pocit, akoby 
zlosti a nenávisti ktosi zdvihol stavidlá 
– zaplavuje nás zo všetkých strán. Ako-
by väčšina ľudí bola zahnaná do kúta a 
bráni sa. Psy sa bránia - útokom. Odku-
kali sme, alebo je v nás táto animálna 
skúsenosť zakódovaná? 

Doma vyberám kúpené mäso a po-
zorne si prezerám tašku - darček. Bu-
dem ju nosiť na nákupy? Rodinu si 
ctím, tradície rovnako. A rada by som 
ich aj všemožne podporovala. Ale ne-
môžem sa zbaviť pocitu, že nejde ani 
tak o ochranu rodiny, ako o očividné 
vyplazenie jazyka tým, ktorí tradičnú 
rodinu nemajú, nemôžu a nebudú mať. 
Áno, niektorí z nich – zahnaní do kúta 
– sa tiež bránia. Tiež útokom. Vyplazujú 
jazyk tradícii, zdvíhajú jej prostredník. 
A nedorozumenie je na svete.

Kto ich (nás) rozsúdi? A vôbec – tre-
ba rozsudzovať, nezmestíme sa vedľa 
seba, aj keď máme inak nastavené 
hodnoty? Možno by stálo za to – roz-
právať sa. Nie na seba spoza rohu vy-
plazovať jazyky. A nepovyšovať svoju 
pravdu a svoje hodnoty nad hodnoty 
toho druhého.

Nevidím rozdiel nad povýšenosťou 
z pocitu prevahy múdrosti a pový-
šenosťou z pocitu, že nemusím nič 
vedieť, stačí, že som drzý/á a viem 
dobre opľuť. Oboje nositeľa povýše-
nosti veľmi zhadzuje. Iba o tom nevie. 
A v každom prípade plodí zlosť. Tých, 
nad ktorými sa chce povýšiť. 

Gabriela Rothmayerová

  Glosa

Starší si na to určite spomenú – niekedy v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia sa všemocní súdruhovia rozhodli pre pozoru-
hodný krok. Do desiatej hodiny predpoludním bolo zakázané 
predávať a v krčmách aj nalievať takzvaný tvrdý alkohol. 
Vznikol o tom dokonca aj vtip. Ako sa na Záhorí povie desať 
hodín? Už nalévajú. 

Biely čaj pre národného umelca

Vo vtedajšom Sovietskom 
zväze naplno zúrila pe-

restrojka a vysoký predstaviteľ 
krajiny sa vyjadril tiež zaujíma-
vo. Vraj základom plnenia úloh 
na pracovisku je jediná pod-
mienka. Aby človek bol triez-
vy. Za účelom obídenia spo-
mínaného zákazu u nás vtedy 
zákazníkom podávali takzva-
ný biely čaj. Čo bola borovička, 
prípadne vodka v šálke na ká-
vu. Samozrejme, príslušné bu-
fetárky takto nalievali len zná-
mym. Inak hrozil priekak, na 
celom Slovensku známejší ako 
prúser. Bratom Čechom za to 
slovko zo srdca ďakujeme. 

Ale k veci. Presnejšie k vlast-
nej skúsenosti. V istom brati-
slavskom, najvyššie cenenom 
divadle, sme istého dňa so že-
nou sedeli v tamojšom bufete. 
A sedeli tam tiež dvaja národní 
umelci, teda žiadni hejpoďsem. 
Jeden mal narodeniny a druhý 
si ho chcel uctiť. Lenže, pozor! 
V platnosti bol spomínaný zá-
kaz, iniciatívne natiahnutý až 
do večera, a tak dotyčnému 
národnému nezostalo nič iné, 
ako s nadváhou zápasiacu bu-
fetárku poprosiť o veľkú láska-

vu umiestnili na peknom de-
vätnástom mieste vo svete. Je 
pravda, údaje zbierali hlavne 
v rokoch 2003 - 2005, niekto-
ré o pár rokov neskôr, pochy-
bujem však, že od tých čias 
sa niečo pohlo. Správa sa na-
vyše týka len ľudí, čo už pät-
násť dovŕšili, budúceho vývo-
ja sa však nemusíme báť. Mňa 
napríklad tento rok milo pre-
kvapili televízne zábery na to-
tálne spité, sťaté, zrichtované 
školáčky za bieleho dňa. Urči-
te aj rodičov. Rovnako ako in-
formácia o našom novom vo-
dičovi - rekordérovi. Ak som 
počúval dobre, namerali mu 
vraj vyše šesť promile. Pod-
ľa mňa, a nielen mňa, už mal 
byť mŕtvy, lenže on to akým-

si zázrakom prežil. Takí sme 
my, Slováci, beťári.

Podľa spomínanej tabuľ-
ky, taký Slováčisko ročne 
v priemere vypije vyše trinásť 
litrov tvrdého alkoholu. Istý 
odborník na tieto veci šikov-
ne vyrátal, že je to napríklad 
530 pív. Čiže ani nie dve den-
ne. Na Strečnianskej v Pe-
tržalke som na pivko cho-
dieval do istého sympatické-
ho verejnoprospešného za-
riadenia. A s ľahkosťou som 
tam na posedenie vypil práve 
dve pivá. Ako amatér. Miest-
ni profesionáli za ten čas bra-
vúrne zvládli štyri či päť. 

Z uvedeného mi vychá-
dza, že s tou štatistikou nie 
je všetko v poriadku. Čo sa 
týka spotreby aj celkového 
umiestnenia. Česi sú na dru-
hom, Maďari na treťom a my 
až na devätnástom mieste. 
No akurát. Ale, veď my im 
ešte ukážeme!

Na záver sa ešte raz vrátim 
k tomu bielemu čaju. V tom 
vidím naše svetlé perspek-
tívy. Nejde totiž len o spot-
rebu alkoholu, ale aj o našu 
národnú schopnosť šikovne 
obchádzať akékoľvek príkazy, 
zákazy a nariadenia. Keby sa 
v takejto disciplíne kona-
li majstrovstvá sveta, určite 
by sme skončili na druhom 
mieste. Na druhom preto, 
lebo sme síce šikovní, ale na 
významných podujatiach 
máme skoro vždy nehoráznu 
smolu. Na zdravie!

Oskar Král

vosť. O biely čaj, aby si mohli 
štrngnúť. Len raz. Nič viac. 
Po chvíli tomu umelcovi ako-
by neochotne vyhovela. Ako 
rovný rovnému. Napokon, 
vtedy sme si predsa všetci bo-
li rovní, no nie?

Mimochodom, bufetárky, 
výčapníci a im podobní po 
celej našej krásnej vlasti, bie-
ly čaj nalievali radi, ale ako 
som spomínal – len známym. 
Ono totiž nikto nekontrolo-
val, koľko toho vlastne naliali 
a tringelty tiež bývali slušné.

Na túto sladkokyslú prího-
du som si spomenul nedáv-
no, pri čítaní správy, ktorú 
vydala Svetová zdravotnícka 
organizácia. Podľa nej sme sa 
v spotrebe alkoholu na hla-

Nasledujúcimi radkami nechcem nikoho uraziť, len ma to 
riadne štve. Prednedávnom  som žiadala informáciu z krízového 
domova Maják nadeje, aké šatstvo preberajú a kedy je možné ho 
doručiť. Nikto sa ani nenamáhal odpovedať. Mám naozaj veľké 
pripomienky k „charite“. 

Kto nepracuje, nech neje 

kamkoľvek, ale pre mňa je 
to riadny problém. Do úvahy 
prichádza len taxík, na ktorý 
ako dôchodkyňa nemám pe-
niaze (to už môžem šaty vy-
hodiť rovno do kontajnera). 
Mnohí by radi prispeli veca-
mi pre tých, čo to potrebu-
jú, ale majú ten istý problém 
ako ja. Čo takto zorganizovať 
raz mesačne nejakú dodáv-
ku, ktorá by veci vyzbiera-

la – keby to bolo pravidel-
ne v ten istý deň, ľudia by si 
zvykli. Alebo keby boli vša-
de pri zelených, modrých a 
žltých kontajneroch aj bie-
le na charitu. O čo všetko 
by to bolo ekologickejšie! 
Prečo neplatí, kto nepracu-
je, nech neje? Alebo to mô-
žeme parafrázovať: kto si 
veci neopraví, nech sa ne-
oblieka.

Možno som fakt, ako sa 
hovorí, stará škola. Ale koľ-
ko nezamestnaných sa mô-
že zamestnať – ale oni nie, 
radšej berú podporu, majú 
rôzne úľavy – a tí, čo poc-
tivo pracujú, majú mizer-
ný plat.

Stála čitateľka PN 
Daniela

Vlani som odniesla veci 
do Skladu solidarity. Bo-

li to dobré veci, ale keď som si 
predtým zavolala, povedali, že 
šaty musia byť čisté (fajn, ne-
odkladám špinavé), bezchybne 
opravené, prišité všetky gom-
bíky a pozašívané. A čo tak 
priložiť ruku k dielu a opraviť 
si to sami. Prečo si drobné chy-
by - chýbajúce gombíky, niečo 
rozpárané, pokazený zips - ne-

môžu ľudia, ktorí sú naozaj 
závislí od podpory, opraviť 
sami? Pridám k šatstvu aj ni-
te, gombíky, zipsy, ihly - ja na 
opravy naozaj nemám čas a 
mám dosť veľmi dobrých vecí 
- len potrebujú opravu. Čo tak 
zvýšiť počet bezplatných ku-
sov v Sklade solidarity v prí-
pade, že si šaty opravia. 

Tí, čo majú auto, môžu 
nepotrebné šatstvo doručiť 
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Aj vám sa občas dvíha žalúdok 
pri pohľade na množstvo ci-
garetových ohorkov, pľuvan-
cov či  žuvačiek prilepených 
na chodníkoch? Nedoniesli 
nám ich sem mimozemšťa-
nia, problém je len a len v nás. 
Pre väčšinu ľudí je použitie 
odpadkového koša absolút-
nou samozrejmosťou, napriek 
tomu prostredie, kde žijeme, 
má ešte veľmi, veľmi ďaleko 
od najčistejšieho mesta na 
svete – Singapuru.  

V tomto samostatnom 
mestskom štáte nachádzajú-
com sa v juhovýchodnej Ázii 
tvoria z päťmiliónovej populá-
cie až 80 percent Číňania, zvy-
šok sú Malajci a Indovia. Len 
málokomu z nich by napadlo 
nohou prišliapnuť nedofajče-
nú cigaretu. Mohlo by ho to 
totiž stáť sumu, ktorú zaplatí 
za dovolenku. Rovnako vyso-
kú pokutu dostanú napríklad 
aj za chrúmanie čipsov v met-
re. Vďaka tomu sa celé mesto 
leskne čistotou. Ako sa hovorí, 
možno v ňom jesť aj zo zeme. 

Singapur má najvyššiu kvali-
tu života na svete. Prispievajú 
k tomu stovky bezpečnost-
ných kamier inštalovaných 
na verejných priestranstvách 
a tisícky policajtov v uliciach. 
Skúsili by ste odhodiť žuvač-
ku, prípadne prejsť cez cestu 
mimo vyšrafovanej zebry! 
Domáci sa policajtov ani len 
nesnažia prehovárať na nižšiu 
pokutu! Muži v rovnošatách 
sú totiž široko-ďaleko známi 
svojím nekompromisným po-
stojom. 

Tak čo, ešte sa čudujete, 
že Singapurčania považujú 
naše mesto za špinavé a ne-
udržiavané, hoci nám sa zdá, 
že vyzerá celkom slušne? Je 
pravda, že sme v posledných 
rokoch zaznamenali drobné 
zmeny, napríklad nefajčenie 
na zastávkach MHD. Aby sme 
však dobehli Singapur, bude 
nás to stáť ešte veľa námahy. 
Najmä si musíme uvedomiť, 
že aj vonku sa treba správať 
rovnako ako doma – v byte. 
Tam nepľujeme na dlážku, 
neodhadzujeme papieriky, 
netrúsime atď., atď.

Alena Kopřivová

Vonku ako doma
  Poznámka

K O N TA K T

Útočiace vrany si chránia mláďatá
Prednedávnom ste písali 
článok o vranách, ktoré na-
padajú obyvateľov istého 
vnútrobloku v Petržalke. 
Bola tam aj redakčná po-
známka, že ak sa to bude 
opakovať, obyvatelia to 
majú nahlásiť... priznám 
sa, nepamätám si kam.

Prosím vás, pomôžte, 
situácia je ozaj vážna. Ne-
viem, o ktorý vnútroblok 
vtedy išlo, ale skúste sa 
prejsť tým lesíkom medzi 
Veľkým a Malým Draždia- 
kom... sú tam vrany tri, mi-
moriadne agresívne a vždy 
spolu. Našťastie, jedna z 
nich je veľmi hlasná a už z 
diaľky, keď vidí, že sa blížia 
osoby, psy, deti, začne hlas-
no krákať. Je to také silné, 
že každému je jasné, že sa 
stane niečo zlé. Práve ona 

spolu s tými ďalšími dvoma 
zákerne odzadu nalietava 
- a to aj na dospelého člo-
veka. Zákerná je aj v tom, 
že po tom jej kriku stíchne 
a doslova vás sleduje - lieta 
zo stromu na strom a čo-
raz nižšie priamo za vami, 
až naberie odvahu a spraví 
ostrý nálet odzadu. Hitch-
cokov horor je šuvix proti 
tomuto. Vie neskutočne 
nahnať strach. Ak by som 
nemala bundu a nezahnala 
sa, tak nás určite napadne! 
Toto úžasné trio prelietava 
- z tohto lesíka na miesto, 
kde sa vyvádzajú psy (výbeh 
oproti Antolskej), tam čaka-
jú na vysokých topoľoch. 

Prosím vás o pomoc, pre-
tože tieto vtáky sú mimo- 
riadne učenlivé, keď zistia, 
že zahnaním bundou sa 

agresívne. A priznám sa, 
mám z nich naozaj strach, 
pretože, ako som už uvied-
la, tieto sú mimoriadne in-
teligentné a keď uvidia, že 
sa im nič nestane, budú si 
dovoľovať ešte viac.

Ing. Bibiana Dashtents

jej nič nestane, bude ešte 
agresívnejšia. 

Ešte na záver si neod-
pustím poznámku - mám 
35 rokov, nie som ,,hyste-
rická dôchodkyňa“, mám 
veľmi rada zvieratká, ale 
tieto vrany sú neskutočne 

„Už Konrad Lorenz – zakla-
dateľ etológie a držiteľ No-
belovej ceny, zistil, že krkav-
covité vtáky veľmi negatívne 
reagujú, ak vidia nejakého 
nepriateľa, ako drží ich mlá-
ďa, alebo jedinca ich druhu. 
Túto informáciu údajne pre-
nášajú aj do ďalších generá-
cii a možno aj do celej popu-
lácie. Tento rok riešime viac 
prípadocv útočiacich vrán. 
Žiaľ, podľa všetkého to začal 
prípad, keď nejaký pes roztr-
hal mláďa vrany. Tie si to za-
pamätali a následne sa táto 
negatívna reakcia rozšírila 

ďalej. Možno bol ešte pred 
týmto prípadom nejaký iný 
prípad, o ktorom nevieme. 
Naozaj sa to ťažko hodnotí. 
Riešenie? Keďže predpokla-
dám, že si vrany obraňujú 
svoje mláďa v okolí, treba len 
vyčkať, kým sa naučí dobre 
lietať a situácia by sa mala 
upokojiť. Zatiaľ to tak bolo 
vo všetkých prípadoch. 

Myslím, že na veľa ľudí 
vrany útočili, ale útok vo svo-
jej podstate len naznačovali, 
keďže krkavcovité vtáky sú 
všeobecne najinteligentnej-
šie. Ak by naozaj došlo k fy-

metrov od nich, sa nemôžu 
používať zbrane. Takže si to 
naozaj neviem predstaviť.“

Michaela Dobríková
foto: archív 

zickému kontaktu, vedeli by, 
že to s nimi môže dopadnúť 
zle. Takže nie je to až také 
hrozné, aj keď verím, že je 
to veľmi nepríjemné. Treba 
jednoducho pár dni vydržať 
a danej lokalita sa vyhýbať.

Ine riešenie? Venujem sa 
odchytom vtákov, ale vzhľa-
dom na inteligenciu vrán si 
neviem predstaviť, ako by 
sme ich chytili. A mohlo by 
to mať za následok, že by 
sa opäť rozšírila zlá reakcia 
vtákov na ostatné jedince 
tohto druhu. Zastreliť? V in- 
traviláne obce, ako aj 200 

O reakciu sme požiadali Jána Dobšoviča 
zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko: Ján Dobšovič vyštudoval 

environmentalistiku na Prí-
rodovedeckej fakulte UK v 
Bratislave. V súčasnosti je 
vedúcim Bratislavskej po-
bočky Slovenskej ornitolo-
gickej spoločnosti/BirdLife 
Slovensko a predsedom 
Klubu stráže prírody. Záro-
veň naďalej pôsobí na Prí-
rodovedeckej fakulte UK a 
organizuje exkurzie a pred-
nášky pre verejnosť a deti.

Fotografiu 
nám poslal 
Michael Šulka. 
Záber bol 
spravený 
v Pakistane 
v Karáčí.

Aj tu som Petržalčan Žiaci zo ZŠ Holíčska 50 sa začiatkom júna zúčastnili na kon-
coročnej exkurzii do ZOO vo Viedni. Videli novootvorený pa-
vilón bielych medveďov, kŕmenie zvieratiek ošetrovateľmi, 
Schönbrunn a krásne záhrady. Vyskúšali si nemecký jazyk v 
praxi. Prázdninový oddych využijú na načerpanie nových síl, 
aby svieži a oddýchnutí mohli v septembri opäť zasadnúť do 
školských lavíc. 

text a foto: ZŠ

Vydarená exkurzia
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Dni Petržalky 
majú už sedemnásť

D N I  P E T R Ž A L K Y

Kým sa návštevníci zabá-
vali a korzovali s cuk-

rovou vatou po dostihovke, 
pri kotloch s gulášom sa po-
tili súťažné tímy a cukrárky 
pripravovali na ochutnávku 
domáce marhuľové koláče. 
Víťaznými ingredienciami 
boli napokon čerstvo na-
strúhaný chren a tvarohová 
plnka. Cenu víťazov si teda 
za guláš odniesol tím Aktív-

ny Petržalčan a za svoj osvie-
žujúci marhuľový cheesecake 
Jana Malaga. 

Zatiaľ sa kúsok ďalej ko-
nala súťaž o najkrajšieho pe-
tržalského orieška. Vybrať 
nebolo vôbec jednoduché, to 
chápe každý, kto vie oceniť 
šibalský pôvab pouličných 
mixov. Hoci víťazom bol 
napokon dvojročný útulkáč 
Chilli Márie Oborilovej a To-

máša Gaža, hračky, maškrty a 
predovšetkým vrecká na psí 
odpad si odniesli všetky súťa-
žiace psy.

Po skončení súťaží a oceňo-
vania z malého pódia zazne-
la hudba a spev seniorského 
súboru Petržalčanka. Dámy 
v slušivých krojoch sú už skú-
senými účinkujúcimi a to, že 
spievajú pre radosť, bolo na 
ich vystúpení vidieť.

Pred večerom už pred hlav-
ným pódiom vládla pikniková 
nálada, ľudia rozložení v trá-
ve sa vyhrievali na slniečku 
a vychutnávali si hudobnú po-
nuku profesionálnych aj ama-
térskych hudobníkov. Keď už 
sme pri amatéroch, ich súťaž 
vyhrali dve sympatické diev-

čatá s kapelou Genius locci. 
Nejde o preklep, chyba je zá-
merná. Ela Kisová: „Keď sme 
boli so sestrou Máriou malé, 
mysleli sme, že sa to takto 
píše a keď sme neskôr zistili, 
že nie, povedali sme si, že aj 
nedokonalosť má svoj pôvab 
a dali sme si to ako názov 

  Pokračovanie z titulnej strany
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skupiny. Zároveň sme dve 
sestry, takže aj preto to 
zdvojené písmenko. Na ich 
veľmi príjemnom a prudko 
počúvateľnom hudobnom 
prejave by ste nespoznali, že 
spev nikdy neštudovali, hoci 
je ich láskou už odmalička. 

Víťazkami súťaže amatér-
skych skupín sa stali po tom, 
čo ich povzbudil úspech ich 
koncertu v jednom z petržal-
ských „kulturákov“ a ony sa 
osmelili prihlásiť.

Kým prejdeme k hlavným 
hviezdam programu, musí-
me spomenúť moderátora 

Sajfu, ktorý ľudí naozaj bavil, 
bol spontánny, početné pub-
likum ochotne reagovalo na 
jeho hravé výzvy a dokonca aj 
z prípadu dieťaťa, ktoré hľa-
dalo rodičov, spravil úsmev-
nú a nestresujúcu záležitosť. 
A potom už netrpezlivo oča-
kávaný Peter Bič Projekt, Jana 

Kirschner Band, Polemic a na 
záver Jano Baláž a Vašo Pa-
tejdl s najlepšími pesničkami 
od Elánu. Takááá ako dávno si 
chcel – znelo v tú noc petržal-
skou dostihovkou a keby ste 
sa obrátili do publika, videli by 
ste, že spievajú všetci a mno-

hí z nich spomínajú, aké to 
bolo, keď mali aj oni sladkých 
sedemnásť. Fascinujúci oh-
ňostroj už bol iba bodkou za 
najlepšou petržalskou párty.

Tohtoročné Dni Petržal-
ky sa naozaj vydarili, skvelú 
atmosféru potvrdzuje množ-

stvo ľudí, ktorí si ich nenecha-
li ujsť. Vďaka patrí organizá-
torom z petržalskému úradu 
a pracovníčkam a pracovní-
kom KZP, ktorí sa postarali, 
aby sa všetko vydarilo.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Kirschner Band, Polemic a na 
záver Jano Baláž a Vašo Pa-
tejdl s najlepšími pesničkami 
od Elánu. Takááá ako dávno si 
chcel – znelo v tú noc petržal-
skou dostihovkou a keby ste 
sa obrátili do publika, videli by 
ste, že spievajú všetci a mno-
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Nič proti pomoci, ale...
Aj keď trochu oneskorene, ale úprimne ďakujem redaktoro-
vi Rudolfovi Gallovi za článok Deťom vstup zakázaný!?, pre-
tože rozobral problémy, ktoré nás, obyvateľov, veľmi trápia. 

Ako obyvateľka domu na Vyšehradskej 15 mám roky pred oča-
mi skazu bývalej škôlky na Vyšehradskej 17, na ktorú mám kaž-

dodenný výhľad priamo z okien. Neuveriteľná špina, premnoženie 
mačiek a prespávanie bezdomovcov, ktorí sa do objektu dostali 
cez rozbité okná sú „ozdobou“ nášho bývania. Už pred časom sme 
sa snažili zistiť, prečo je tento objekt v takom zanedbanom stave, 
ale nedopátrali sme sa nijakého výsledku - alebo len nejasných 
a vyhýbavých odpovedí. Až pán Gallo otvorene a bez príkras 
pomenoval všetky problémy, zistil, komu objekty patria a pevne 
verím, že sa aj dopracuje ku konečným odpovediam. Ako som 
si všimla, nebýva u neho zvykom zastať na polceste a za tento 
postoj mu patrí naša vďaka.

Vyšehradská slepá ulička je zahltená autami, ktoré privážajú 
a odvážajú deti do troch súkromných škôl, čo už samo osebe je 
pre nás dosť obťažujúce, ale žiť s pocitom, že sa tu zriadi denné 
centrum pre bezdomovcov, je už nad naše sily. Nikto z nás si ani 
nedokáže predstaviť, čo pod pojem denné centrum patrí a či sa 
nám tu budú schádzať bezdomovci zo širokého okolia. Nič proti 
pomoci chudobným a potrebným, ale táto husto zastavaná časť 
podľa nášho názoru nie je pre tento projekt vhodná, hlavne, keď 
sa všetky mamičky z nášho okolia trápia, kam z deťmi po skonče-
ní materskej dovolenky.                          Dana Bartovičová,

Vyšehradská 15

Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja

Naše deti majú deti 3

Budova na Znievskej 4 je 
stredná škola (ktorá má 

v správe Znievsku 2) - je to vy-
horená budova. V súčasnosti 
je v štádiu riešenie, čo s ňou 
bude ďalej. 

Budova na Krásnohorskej 
14 bola poslancami BSK v roku 
2010 vyhlásená za prebytočný 
majetok. Štyrikrát bola robená 
VOS, ale nikto sa neprihlásil, 
nakoľko nám patrí len budova, 
pozemok odkúpila súkromná 
osoba v roku 2008 od mesta. 
V prípade ďalšej VOS sa môže 
prihlásiť aj Petržalka. 

Pokiaľ ide o škôlky, túto 
problematiku riešime už dru-
hý rok, a to prostredníctvom 
dotácií pre obce a mestá. Mi-
nulý rok boli dotácie explicit-
ne smerované na rozšírenie 
kapacít škôlok. Bratislavská 
župa tak pomohla materským 
školám s ich renováciou, čím 
prispela k navýšeniu kapacity 
až o vyše 400 miest. Dotácie 
spolu vo výške 150 000 eur 
dostalo 28 obcí a mestských 

Ad: Deťom vstup zakázaný!?
Pred mesiacom sme uverejnili v PN článok Deťom vstup zakázaný!?,  v ktorom autor textom 
i fotografi ou poukázal na zdevastované predškolské  zariadenia - jasle a materské školy - na 
petržalských Lúkach. Článok aj s ďalšími fotografi ami poslala redakcia vlastníkom piatich 
pustnúcich objektov na Znievskej 26, Vyšehradskej 17, Znievskej 2, 4 a Krásnohorskej 14.  
Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sme oslovili  jednodu-
chou otázkou: Čo s nevyužitými, zato však zanedbanými objektmi, ako ich spoločnými sila-
mi a prostriedkami - hl. mesto, BSK a MČ Petržalka - spoločne obnoviť a opätovne využiť 
v záujme petržalských detí a ich rodičov. Mesto i kraj takto odpovedali redakcii PN. 

Brimátor Bratislavy Milan 
Ftáčnik presadzuje okrem 

zvyšovania počtu nájomných 
bytov aj rozširovanie kapacít 
materských škôl. Situáciu v Pe-
tržalke dobre pozná a magistrát 
pripravuje nové projekty na 
zlepšenie celkového stavu. V sú-
vislosti s objektmi na Znievskej 
26 a na Vyšehradskej 17 mesto 
prikročí k ich rekonštrukcii a 
sfunkčneniu. V minulosti mes-
to prenajalo tieto objekty Uni-
verzite Komenského a ak MČ 
Petržalka prejaví záujem, ma-
gistrát vstúpi do rokovania s UK 
o tom, aby objekty získalo späť 
pod svoju správu, alebo aby ich 
mesto mohlo zveriť MČ. 

Vzhľadom na súčasný stav 
sú nevyhnutné investície na 

renováciu oboch objektov, 
aby mohli znova slúžiť svojmu 
pôvodnému účelu. Pre mesto 
prípadne MČ je to však stále 
výhodnejšia cesta, ako hľadať, 
prípadne stavať celkom nové 
zariadenie určené pre materskú 
školu. Zmiernenie problémov 
Petržalčanov, ktoré súvisia aj s 
nedostatkom materských škôl 
v tejto časti mesta, je jednou z 
priorít primátora Milana Ftáč-
nika a odborné útvary mesta 
pripravia alternatívne riešenia 
aktuálnej situácie. Ďalší objekt 
na Znievskej (2, 4) je v správe 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a jeho prípadná revitalizá-
cia je plne v kompetencii BSK. 

Stano Ščepán, 
hovorca Bratislavy

Vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislava  

častí. Tento rok sú dotácie 
zamerané na zefektívnenie 
fungovania materských škôl. 
Doručených nám bolo 80 žia-
dostí, a to bol aj dôvod prečo 
sme navýšili tento rozpočet z 
pôvodných 150-tisíc na 402-
tisíc €, čo predstavuje navý-
šenie o takmer 170 percent. 
Z 80 žiadostí sme vyhoveli 
76 škôlkam. V priemere to 
bude 5 000 eur na škôlku. 
Obce žiadajú dotácie naprí-
klad na rekonštrukcie budov, 
tried, sociálnych zariadení, 

výmenu okien a dverí, ale aj 
na revitalizácie ihrísk či ná-
kup hračiek. Schváliť to mu-
sia ešte krajskí poslanci na 
zastupiteľstve, ktoré bude 20. 
júna. Minulý rok sa nedostalo 
do škôlok v regióne približne 
1 700 detí, preto vidíme aj v 
rekonštrukciách potenciál na 
posilňovanie kapacít a pred-
pokladáme, že by sa mohlo 
vytvoriť približne 300 až 400 
miest. 

Iveta Tyšlerová, 
hovorkyňa BSK
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Z Petržalských novín sme sa dozvedeli, že hlav-
né mesto má v pláne zriadiť v budove bývalej 
Materskej škôlky na Vyšehradskej ulici č. 17 den-
né krízové centrum pre bezdomovcov. 

Petržalku, konkrétne Lúky V, sme začali osídľovať v rokoch 
1980 – 1981. Prežili sme ťažké časy. Zároveň sa stavalo, 

bývalo, chodili sme do práce, vychovávali deti. Tých bolo „ako 
smetí“. Pravdou je, že Petržalka nemala dobré meno, ľudia na 
ňu nadávali, vyjadrovali sa o nej dehonestujúco. Bývať v Petr-
žalke znamenalo niečo podradné. Ale v posledných rokoch sa 
z Petržalky stáva veľmi lukratívna štvrť, ľudia si ju pochvaľujú 
a radi tu bývajú. Naše deti už majú svoje deti a všetci chce-
me, aby vyrastali v bezpečí a príjemnom prostredí. Panelové 
domy si obnovujeme, sú tu veľké trávnaté plochy, krásne stro-
my, proste radosť bývať. Je tu všetko, čo patrí k spokojnému 
životu v meste.

A Vy nám sem, medzi naše domy, v ktorých si spokojne 
všetci bývame: deti, mladí, starí, chcete len tak umiestniť krí-
zové centrum pre bezdomovcov? S tým rozhodne nesúhlasí-
me a protestujeme proti tomu! Viete si predstaviť, čo by sa tu 
začalo diať? Bezdomovci sú opití, vulgárni, oplzlí, drzí, špinaví, 
vysmievajú sa, urážajú, rozhadzujú fľaše, smeti. V bezprostred-
nej blízkosti sporného objektu sa nachádza Základná škola 
Narnia, konzervatórium a veľmi vyhľadávané detské ihrisko 
Jama. Je tu obrovský park. A naše deti majú vyrastať vedľa 
asociálov?! Ako k tomu, my obyvatelia Petržalky Lúky V, príde-
me, aby sme ich mali tolerovať?! Pre nás, ktorí sme riadnymi 
občanmi tohto mesta a tohto štátu, ktorí si plníme svoje po-
vinnosti, chodíme riadne do práce, staráme sa o svoje rodiny, 
pre nás je toto od Vás ponižujúce! Všetko naše úsilie a peniaze, 
ktoré sme venovali do obnovy svojich bytov a domov týmto 
vyjde navnivoč.

Bezdomovci dosť znepríjemňujú život po celom meste: 
hyzdia celé mesto, ležia na lavičkách, rozvaľujú sa kade-tade, 
obsadzujú zastávky Mhd, fajčia tam a pijú alkohol, taktiež 
znečisťujú sedadlá v krásnych nových autobusoch. Revízori sa 
im doslova vyhýbajú  a policajti ich ignorujú. Ak mesto chce 
pomôcť bezdomovcom, nech vybuduje pre nich centrum 
niekde úplne mimo mesta s tým, že odtiaľ nebudú cestovať 
do mesta, ani po meste sa nebudú potulovať. Tí, ktorí budú 
mať záujem pracovať, tí môžu prísť do mesta, ale ostatní budú 
zostávať v objekte.

Vážený pán primátor, apelujeme na Vás a dôrazne žiadame 
zrušiť akékoľvek zámery o zriadenie krízového centra pre bez-
domovcov na Vyšehradskej ulici č. 17. Je to bývalá materská 
škôlka, momentálne dosť schátraná, ale je začlenená medzi 
naše domy v krásnom prostredí. Keby hlavné mesto zrenovo-
valo tento objekt, mohla by tam byť znovu materská škôlka, 
jasle, prípadne dom pre seniorov, lebo tých je čím ďalej viac. 
Pri dobrej vôli by sa tam vmestili aj škôlka, aj seniori. V krás-
nom parku by sa mohli nerušene prechádzať. Príďte sa sám 
presvedčiť o pravdivosti tohto tvrdenia. Zrušte rozhodnutie 
o zriadení krízového centra pre bezdomovcov a vytvorte v 
objekte zariadenie, s ktorým budeme súhlasiť. Urobíte dobrý 
skutok a my si Vás budeme vážiť. 

Prebieha petícia. Obyvatelia Petržalky Lúky V sa pod ňu 
podpisujú, čím vyjadrujú svoj nesúhlas so zriadením krízové-
ho centra pre bezdomovcov na Vyšehradskej 17. hneď ako 
ébude petícia ukončená, doručíme Vám ju.  

S pozdravom
Obyvatelia Petržalky Lúky V

Škôlkári medzi aktovkami  
Akútny nedostatok miest v materských školách nerobí vrásky len rodičom 
predškolákov. Aj  petržalská samospráva sa snaží nájsť riešenie pre takmer 
400 detí. V januári 2013 preto spustila pilotný projekt elokovaných tried 
MŠ Holíčska 30. To znamená, že dve triedy najstarších detí z tejto MŠ pre-
sunula do ZŠ Holíčska 50. Obe inštitúcie bezprostredne susedia  
a zároveň tamojšiu škôlku navštevuje až 160 detí, ale napriek tomu jej chý-
bajú kapacity – oba tieto faktory zrejme zavážili pri výbere. Po takmer roku 
a pol existencie elokovaných tried sme sa boli spýtať, ako funguje spolu-
práca medzi základnou školou a materskou školou. 

Otvorený list primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi

Protestujeme, pán primátor!

Vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislava  

Daniela Piláriková, riaditeľ-
ka MŠ Holíčska: – Vďaka 

tomuto riešeniu sme pomohli k 
umiestneniu až 48 nových detí 
v našej MŠ, čo sú približne dve 
triedy. V ZŠ bol pre naše elo-

prvkami primeranými veku a sú 
na ňom v čase, keď v škole nie je 
vyučovanie.

Existencia elokovaných tried 
však kladie vyššie nároky na ria-
diteľku MŠ.

vedeli vyriešiť vďaka vzájomnej 
komunikácii. Je dôležité zosú-
ladiť školské poriadky oboch 
inštitúcií a na ostatných veciach 
sa už dá dohodnúť. Je pravda, že 
musíme ako škola zabezpečovať 
určitý servis nad rámec nášho 
bežného, ale dokázali sme sa 
zladiť a fungovať k vzájomnej 
spokojnosti nás, detí i rodičov. 
Dokonca môžeme deťom z elo-
kovaných tried ponúknuť, čo ich 
rovesníci v bežnej MŠ k dispozí-
cií nemajú – telocvičňu a bazén. 
Existencia týchto tried do chodu 
základnej školy nijako nezasa-
huje a naopak. A hoci sídlime 
v jednej budove, sme stále dve 
samostatné prevádzky, ktoré 
bez problémov fungujú vedľa 
seba. Robíme všetko preto, aby 
boli spokojné nielen deti a ich 
zákonní zástupcovia, ale aj naši 
pracovníci.

Mestská časť Petržalka plánu-
je v projekte elokovaných tried 
MŠ pokračovať. V budúcnosti je 
naplánované otvorenie ďalších 
dvoch v ZŠ Budatínska, kde je to 
však otázne, pretože tam poma-
ly stúpa počet školákov. Naopak, 
v na ZŠ Nobelovo námestie je 
počet žiakov dlhodobo nižší, 
takže by to pre túto lokalitu (MŠ 
Bohrova, MŠ Röntgenova) bolo 
vyhovujúce riešenie.

Michaela Dobríková
foto: autorka

kované triedy vyčlenený samo-
statný trakt, ktorý je komplet-
ne prispôsobený požiadavkám 
predškolákov a personálu MŠ. 
To znamená hygienické zaria-
denia, spálne, herne. Deti prišli 
do nových priestorov, ktorých 
úpravy financovala MČ Petržal-
ka cez Stredisko služieb školám a 
školským zariadeniam. Jediným 
problémom je, že na dobudova-
nie priestorov MŠ a nákup ďal-
ších učebných pomôcok, ktoré 
musíme kupovať dvojmo, by 
sme potrebovali financií viac. 
Situáciu zvládame s pomocou 
rodičov a ich 2 % z dane.

Deti z elokovaných tried sú 
najstarší predškoláci vo veku 
5-6 rokov. Benefitom pre nich 
je, že spoznávajú priestory ZŠ 
a školskej jedálne a ich prechod 
do prvej triedy bude o to ply-
nulejší. Na spoločných akciách 
(napríklad Deň matiek) majú 
možnosť stretnúť svoje, možno 
budúce učiteľky a žiakov školy. 
Zároveň však majú svoj priestor, 
kde žiaci ZŠ nechodia, rovnako i 
na školskom dvore majú vyčle-
nené vlastné ihrisko s hracími 

 D. Piláriková: - Reálne spra-
vujem dve prevádzky na dvoch 
rôznych miestach. To znamená 
každodenné pendlovanie medzi 
MŠ a ZŠ pri riešení problémov 
bežnej prevádzky a podobne. 
Museli sme prijať štyri nové uči-
teľky a upratovačku. Ale napriek 
tomu, je to efektívna cesta ako 
rozšíriť kapacity MŠ za relatívne 
nízke náklady.

A čo prítomnosť predškolákov 
znamená pre chod školy?  Mgr. 
Jozef Varga, riaditeľ ZŠ Holíčska: 
– Žiaden väčší problém sme za 
rok a pol existencie elokovaných 
tried nemali. Tie čo vznikli sme 
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Fantázia detí nemala hraníc
Ráno ako každé iné 
v tom týždni – za-
mračené. Však cesta 
do škôlky sa pred-
sa len niečím líši-
la. Mal sa konať 
školský výlet na 
Kačín s témou 
OPEKAČKA.

Hovoriace knihy
Materské školy v Petržalke 
sú prvé, ktoré vydavateľstvo 
MarDur pozvalo zapojiť sa 
do jedinečného celosloven-
ského projekt Hovoriace 
knihy – cesta k modernému 
vzdelávaniu. Projekt pod-
poruje a zohľadňuje tradič-
né používanie klasických 
papierových kníh, zároveň 
však re� ektuje súčasné mo-
derné trendy vzdelávania, 
pričom dôraz kladie na tech-
nické schopnosti a zručnosti 
cieľových skupín. 

Hovoriace knihy sú určené 
pre materské, základné a stred-
né školy a na výučbu jazykov. 
Používanie je optimálne pre 
vyučovací proces, pre prípravu 
na vyučovanie, ale aj pre samo-
vzdelávanie. Fungujú spolu s 
interaktívnym perom. Na jed-
notlivých stranách obsahujú 
kód neviditeľný voľným okom 
a tento kód v interaktívnom čí-
tacom IRS pere spúšťa zvukové 
súbory, ktoré možno počúvať 
cez reproduktor zabudovaný v 
pere, alebo cez slúchadlá pri-
pojiteľné k peru.

Zamestnanci materských 
škôl knihy testujú a predsta-
vujú škôlkarom. Škôlkari sa zo-
znamujú s hovoriacou knihou 
Mia na farme – s príbehom o 
mačiatku Mia, ktoré je hlavným 
hrdinom viacerých príhod. Naj-
prv si vypočujú príbeh o ma-
čiatku a potom riešia množstvo 
audioúloh i hádaniek, učia sa 
básničky. 

Všetky materské školy v Pe-
tržalke sú pozvané do súťaže 
Spoznaj mačiatko Mia zábav-
ným spôsobom. Prostredníc-
tvom príbehu o mačiatku sa 
deti hravou formou oboznámia 
s hovoriacimi knihami. V rámci 
kreatívneho rozvoja riešia zau-
jímavé úlohy a všetci zúčastne-
ní škôlkari získajú odmenu za 
účasť v súťaži. 

Začiatkom septembra sa zá-
stupcovia materských škôl v 
Petržalke stretnú so zástupcami 
vydavateľstva MarDur. Cieľom 
bude diskusia na tému Hovo-
riace knihy a ich využitie pre 
v predškolských zariadeniach, 
ale aj v prostredí domova. Rodi-
čia detí v petržalských škôlkach 
získajú informácie o knihách aj 
formou informačných letákov.

(red)

Už keď chodila do škôlky 
dcéra, premýšľala som, 

kde to asi je. V Bratislave bý-
vam dosť dlho a poznám Kam-
zík, Železnú studienku, ale 
Kačín? Bola som veľmi zve-
davá na to miesto už tradičnej 
opekačky detí z MŠ Holíčska 
30. Deti plné očakávania už v 
šatni džavotali o občerstvení, 
čo im mamičky nachystali, 
rozhodovali sa, s kým sa po-
delia. Pri čakaní na autobusy 
sme mierne zneisteli, lebo za-

čalo mrholiť. Odhodlané 
učiteľky usadili deti a výlet 
sa mohol začať. Mrholenie 
prerástlo do prudkého lejaka 
a optimizmu ubudlo. Napriek 
tomu sme to nevzdali. Dážď 
ustal a na Kačín sme dorazili 
za mrholenia. Všetky nôžky 
sa rozbehli pod prístrešky, 
kde deti vybalili dobroty od 
mamičky.

Pani školníčka, priprave-
ná na všetko, vytiahla suché 
triesky a s pani učiteľkou 
Ivankou založili oheň. Ten 
akoby dážď zahnal a deti sa 

pustili do opekania. Sem-tam 
párok spadol do ohňa, ale to 
boli dovolené straty, veď nezá-
leží na inom, iba na šťastnom 
úsmeve detí. Boli nadšené oh-
ňom, opekaním, dobrotami, 
prírodou a ja obrovskou sú-
držnosťou, ktorá tam pano-
vala.

Pani učiteľky na záver spra-
vili deťom krátky, ale poučný 
výlet po lese. Vysvetlili, ako sa 
majú v lese správať, pomeno-
vali stromy, kríky, zvieratá... 
Našli voňavú bazu, jazierko, 
čo v kmeni stromu vytvoril 

dážď, jedlé aj nejedlé hríby, 
kvety, vtáčika čo kŕmil svoje 
mláďatká, chrobáčiky... Po-
čúvali zvuky prírody. Zmysly 
naplno pracovali a fantázia 
detí nemala hraníc.

Pre deti, ale aj pre mňa, to 
bol nezabudnuteľný zážitok. 
Nádherná príroda, pokoj 
a úžasná atmosféra vytvore-
ná kolektívom MŠ Holíčska. 
Deti odchádzali spokojné a 
vyspevovali si celou cestou 
do materskej školy.

Jana Krištof
foto: autorka

Koncom mája sme slávnostne v ZŠ Turnianska otvorili 
ovocný sad Hrkálka. Projekt sa uskutočnil vďaka � nanč-

nej podpore CEEV Živica a Ikea Bratislava v rámci grantového 
projektu Pomáhame vyrásť. Sad vznikol aj vďaka niektorým  
rodičom, učiteľom, ktorí pomáhali sadiť stromčeky. Sme jed-
na z mála škôl, ktorá má ovocný sad. Sú v ňom rozličné dru-
hy stromov: slivka, marhuľa, jablone, višne, hruška. Malý sad 
nám skrášľuje okolie školy a sídliska. Mnohé deti nepoznajú 
ovocné stromy ani ich plody. Tento sad im názorne ukáže, 
ako stromy kvitnú a aké sú ich plody. Ovocné stomčeky sú 
ešte malé a potrebujú vyrásť. A ako sa my budeme starať 
o stromčeky? Hlavne tak, že ich nebudeme ničiť, ale chrániť. 
Celý sad sa nám potom odvďačí tým, že keď stromčeky vy-
rastú, dajú nám veľa sladkého a, najmä, zdravého ovocia.

Paulína Miklóšová, VII. B  
foto: autorka

Deti dostali k sviatku Hrkálku
Materská škola Holíčska 

30 zorganizovala Sl-
niečkovú olympiádu. Každo-
ročnú tradíciu Slniečkového 
dňa pre deti spojili so športo-
vou aktivitou, ktorej sa potešili 
veľkí aj malí. V ten deň prišli 
všetky deti oblečené v žltom 
ako malé, šantivé slniečka, pri-
pravené plniť olympijské úlohy 
na jednotlivých stanovištiach. 
Každá trieda mala na starosť 
jednu disciplínu. Súťažilo sa na 
školskom dvore, ktorý učiteľky 
vyzdobili veselými, žiarivými 
farbami a atrakciami.

Všetky deti si po úvodnom 
otvorení olympiády rozcviči-
li svoje slnečné lúče – ruky i 
nohy a s chuťou sa pustili do 
súťaženia. Museli zvládnuť 

napríklad skok z miesta do 
piesku, museli vyliezť na pre-
kážku, šmyknúť sa a podliezť 
prekážku, chodili po vyvýše-
nej rovine s pohárom vody 
a plnili rybníček pre kačičky, 
kotúľali  loptičky popod sto-
ličkový tunel a pod.

Všetky úlohy, aj keď na 
viac pokusov, deti splnili. Pri 
smiechu, radostnom povzbu-
dzovaní a zápolení si tréno-
vali hravou formou telesnú 
zdatnosť, odvahu, obratnosť, 
sústredenosť, trpezlivosť i dis-
ciplínu. Za svoju šikovnosť 
si zaslúžili odmenu v podo-
be rozhodcovskej píšťalky 
a olympijský pohár do trie-
dy. Popri radostnej atmosfé-
re, hudbe a povzbudzovaní, 
učiteľky dohliadali na pitný 
režim, bezpečnosť a ochranu 
zdravia malých olympionikov. 
Deťom sa olympiáda veľmi 
páčila a popoludní si svoje 
pocity a dojmy z nej preniesli 
aj do výtvarnej podoby.

(upr)

Slniečková olympiáda



 27. 6. 2014 • 17PETRŽALSKÉ NOVINY

Na dostihy v sobotu!  
Mimoriadne v sobotu, 28. júna,  sa uskutoční na do-
stihovej dráhe v Starom háji v poradí už 10. míting 
sezóny. Najmenší návštevníci sa môžu prísť rozlúčiť 
so školským rokom   na dostihy, kde je pripravený 
atraktívny sprievodný program - detské atrakcie - na-
fukovacie a skákacie hrady, trampolína, maľovanie 
detských tváričie  či zrekonštruované detské ihris-
ko. Súčasťou programu budú aj výtvarné aktivity so 
žiakmi  Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, 
vozenie detí na koníkoch a pre každé zúčastnené 
dieťa čaká sladká odmena. Sobotný míting v Starom 
háji sa začína o 14 h. na programe je osem  zaujíma-
vých rovinových dostihov, pričom v hlavných dosti-
hoch o Zlatý bičík Rhapis je prihlásených až 14 koní 
z Rakúska, Maďarska, Slovinska, Českej a Slovenskej 
republiky. Rodičia a deťúrence, neváhajte a príď-
te do krásne areálu petržalskej „dostižky“! Viac na 
www.dostihy.sk.

 (upr)

Hra s vodou uzatvára sezónu   
Materské centrum Budatko bude v 
júli a auguste pre verejnosť zatvorené, 
až na mimoriadne aktivity. Tou prvou 
je aj akcia Hráme sa s vodou, ktorá sa 
uskutoční začiatkom júla. Hry budú na 
vonkajšej terase Budatka.

Vodu deti poznajú 
ešte z čias, keď si 

hoveli v maminom bruš-
ku. Malé dieťa dokáže 
byť zaujaté vodou dlho. 
Pozorovať prúd vody, po-
nárať do vody ruky, vodu 
naberať, prenášať a vylie-
vať, špliechať, hádzať do 
nej papier a pozorovať 
ako sa rozmáča. Ponúka 
množstvo zmyslových 
vnemov. Srdečne vás 
pozývame do sveta pl-
ného bubliniek, kvapiek, 
hubiek, štetcov, kefi ek, 
rôznych teplôt, farieb, 
foriem, skupenstiev. To 
čo si nemôžete dovoliť v 
panelákovom byte, príď-
te vyskúšať k nám.

Okrem klasických sta-
novíšť, akými sú naprí-
klad polievanie kvietkov 
či púšťanie lodičiek v la-
vóre, na vás čakajú aj ne-
tradičnejšie hry s fareb-

nou vodou, prelievanie 
z fľašky do fľašky - jedna 
z najobľúbenejších aktivít 
v našom montessori kú-
tiku, ryžovanie kamien-
kov, umývanie riadu, 
bublifuky, ľadové kocky s 
prekvapením vo vnútri... 

Podrobnosti nám pre-
zrádza Mirka Schvarco-
vá, jedna z iniciátoriek 
tejto myšlienky: „Pri 
hrách sme sa inšpirovali 
najmä vlastnými deťmi. 
Postupne sme pridávali 
nápady, zháňali mate-
riál, návody. Ani sme sa 
nenazdali a mali sme 
nazbieraných viac než 
20 aktivít.“

Voda je jednoducho 
fascinujúci živel. A letné 
obdobie je na takúto zá-
bavu ako stvorené. Sta-
novištia sú určené pre 
všetky deti, ktoré voda 
baví, od 1 a pol roka až 

po predškolský vek. Dô-
ležitá je však prítomnosť 
dospelého, aby mohol 
pri úlohách asistovať. 

„Mamičky, ktoré sa 
chcú na aktivitách zú-
častniť, by som ešte rada 
upozornila, aby neza-
budli pribaliť uteráčik, 
vhodné topánočky, či ná-
hradné oblečenie. Po 
skončení tak budú môcť 
svojich vodníkov pre-
zliecť do suchého,“ do-
dáva Janka Gereková, 
ďalšia iniciátorka.

A čo ďalšie plány MC 
Budatka? „Akciu by sme 
v júli alebo v auguste 
radi ešte opakovali. Zá-
visí to však nielen od plá-

nov dobrovoľníčok, ale aj
od počasia. Okrem toho 
vybavujeme jazdenie na 
koníkoch, ktoré sa mu-
selo v máji kvôli silnému 
vetru zrušiť. Tiež budú 
potrebné rôzne brigády, 
v exteriéri i interiéri,“ in-
formuje Janka Hrehoro-
vá, štatutárka Budatka.

Záujemcom, ktorí cez 
leto nestíhajú sledovať 
webstránku, Budatko po-
núka tento rok novinku 
- mimoriadnu e-mailovú 
avízovaciu službu. Pre 
jej aktiváciu treba poslať 
e-mail s názvom Avízo 
Budatko leto na adre-
su mcbudatko@gmail.
com. Na zaevidované 
adresy budú posielané 
informácie o presných 
termínoch akcií. Tešíme 
sa na vás a veríme, že 
sa vám leto s Budatkom 
bude páčiť.

Mária Vlčková, 
člen materského centra 

Budatko

K O N TA K T

Fantázia detí nemala hraníc   Pozvánka 

Oznamy  
Bezplatná právna poradňa  (budova Technopolu) bude 
počas letných prázdnin  - od 30. júna do 3. septembra - 
ZATVORENÁ.  

Knižný kolotoč. Miestna knižnica Petržalka opäť pozýva 
Petržalčanov povoziť sa na Knižnom kolotoči. Otvorenie 
7. ročníka bude 2. júla pred budovou Technopolu pri 
fontáne. Cieľom Knižného kolotoča je podpora čítania 
kníh bez potreby zaregistrovať sa v knižnici a využitie šan-
ce vrátiť knihy putovnou formou medzi ľudí, ktorí dajú 
knihám vyradeným z knižného fondu druhú šancu. Do 
Knižného kolotoča sa môžete zapojiť: 2. júla, 23. júla a 13. 
augusta - vždy od 9. do 12. hodiny. 

(red)

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

Ihrisko s novým pieskom 
Neviem, kam smerovať otázku ohľadom dopĺňania 
piesku na detských ihriskách. Jedná sa o ihrisko 
JAMA na Šášovskej ulici. V uplynulých dňoch tam 
maľovali a skrášľovali ihrisko a zišiel by sa aj nový 
piesok. Viete mi poradiť, kde by som mohla zistiť, či 
je v pláne jeho doplnenie?

Petra Blažková

Odpoveď redakcie: Od-
poveď na otázku čitateľky 
sme poznali, ale skúsili 
sme sa spýtať zástupcu 
Miestneho podniku ve-
rejnoprospešných slu-
žieb F. Gutha, či nemôžu 
problém vyriešiť. Trvalo 
naozaj len deň, kým nám 
oznámil, že pracovníci 
VPS sa už stretli s mamič-
kami, ktoré navštevujú 
toto detské ihrisko so 

svojimi deťmi a dohodli sa 
okrem dosypania piesku a 
štrku aj na oprave hracích 
prvkov. Niektoré zo sľúbe-
ných vecí už zrealizovali 
- doviezli 3,3 tony piesku 
na dosypanie a tiež štrk 
pod hojdačky. Na opravy 
niektorých hracích prvkov 
museli doobjednať ná-
hradné diely, ale obratom 
po ich dodaní práce na 
ihrisku dokončia.

Slov-Matic FOFO oslavuje double 
Futsalisti Slov-Matic FOFO Bratislava oslavujú prestíž-
ne double. Zverenci trénera Jána Janíka triumfovali vo 
� nále Final Four Slovenského pohára v Humennom 
nad mestským rivalom Across Pinerola tesne 3:2. Tohto 
súpera v tejto sezóne pokorili aj vo � nále play o�  ex-
traligy 3:1 na zápasy a obhájili majstrovský titul. Do 
klubovej vitríny získali celkovo už desiaty triumf v po-
hári za sebou. V semi� nále Slov-matic zdolal suverénne 
KSF Doxx Žilinu 5:0, domáci Angels Humenné prehrali 
s Pinerolou až po predĺžení. V súboji o bronz vyhralo 
Humenné nad Žilinou 3:2.                                  (mv)
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Kultúrne zariadenia Petrzalky
júl-august 2o14

Zriaďovateľom 
Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

 

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

 SOBOTNÉ TVORIVÉ DIELNE 
  PRI DETSKOM IHRISKU V AREÁLI HOTELA BONBÓN o 14:00 h  

05.07. NEPOSLUŠNÁ MIŠTIČKA – keramická dielnička
12.07. VODNÍK A JAZERNÉ VÍLY – koláž z prírodných materiálov
19.07. TRPASLIČIE POKLADY – obrázky z farebných pieskov a korálikov
26.07. OBRÁZKY Z PIESKU – kvietky a zvieratká
02.08. LAPAČ SNOV – vyrábame si amulet
09.08.  ORIGAMI – japonské skladanie z papiera
16.08. BÁBKY SNOV- urobme si kartónovú bábiku
23.08. POZDRAVY – výroba gratulačných kariet
30.08. NETRADIČNÁ BIŽUTÉRIA – tvorba ozdôb z papiera

 NEDEĽNÉ DIVADIELKA 
  PRI DETSKOM IHRISKU V AREÁLI HOTELA BONBÓN o 10:00 h  

06.07. CHLAPČEK SYNČEK – Divadlo JaJa
13.07. O KRÁĽOVI JONÁŠOVI – Divadlo Žihadlo
20.07. POPREPLETKO – Divadlo pod Hríbom
27.07. POSTRACH SAMKO – Teátro Neline
03.08. KÚZELNÍCKA BALÓNOVÁ SHOW – Peter Šesták
10.08. OPICE Z NAŠEJ KNIŽNICE – Divadlo MaKiLe
17.08.  ZLATÁ PRIADKA – Divadlo Žihadlo
24.08. O DVOCH BABKÁCH JEŽIBABKÁCH – Divadlo na vešiaku
31.08. NÁMORNÍCI VERZUS PIRÁTI – Divadlo JaJa

 HUDOBNÉ VLNENIA V OÁZE NA DRAŽDIAKU od 17:30 do 20:00 h  
VYSTÚPENIA HUDOBNÝCH SKUPÍN
19.07. RICO BABY BAND
16.08. MILÁ SPOLOČNOSŤ

 NEDELE V SADE JANKA KRÁĽA  o 17:30 (MALÝ AMFITEÁTER PRI LEBERFINGERI)  

VYSTÚPENIA DYCHOVÝCH HUDIEB
13.07.  11 Z IVÁNKY
10.08.  HUDBA MINISTERSTVA VNÚTRA SR

 DENNÉ LETNÉ TÁBORY  

 CC CENTRUM, JIRÁSKOVA 3, BRATISLAVA, TEL: 63 824 390, CC.CENTRUM�GMAIL.COM

I. turnus | 7.07. - 11.07.  Prihlášky do 4.07.2014
VÝTVARNO-TVORIVÝ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV, Cena: 55,- € (5 dní)

 DK LÚKY, VÍGĽAŠSKÁ 1, BRATISLAVA, TEL: 63 835 400�404, DKL�KZP.SK

II. turnus | 21.07. – 25.07. Prihlášky do 14.07.2014
VÝTVARNO-TURISTICKÝ PRE DETI OD 6 DO 12 ROKOV, Cena: 60,- € (5 dní)

DK ZRKADLOVÝ HÁJ, ROVNIANKOVA 3, BRATISLAVA, TEL: 68 299 217�219, DKZH�KZP.SK

III. turnus | 4.08.-8.08. Prihlášky do 28.07.2014
TVORIVO-HISTORICKÝ PRE DETI OD 7 DO 15 ROKOV, Cena: 55,- € (5 dní)

V cene letných táborov je zahrnuté: cestovné, obedy, pitný režim, poistné, vstupy 
na podujatia, náklady na materiál a réžia
Program zahŕňa: športovo-zábavné a spoločenské hry, tvorivé dielne (keramika, textil, drevo, 
sklo), návštevy múzeí, výstav a rôznych atrakcií, vrátane návštevy kúpalísk, celodenné výle-
ty so získavaním turistických a historických vedomostí

 LETNÉ KURZY 

 CC CENTRUM, JIRÁSKOVA 3, BRATISLAVA, TEL: 63 824 390, CC.CENTRUM�GMAIL.COM 

14.07. - 19.07. | 9:30-12:00 h
KERAMICKÝ KURZ PRE DETI (OD 6 DO 13 ROKOV)
Program: základy práce s keramickým materiálom, modelovanie, úprava keramiky, dekoro-
vanie keramiky glazúrami a engobami, základy točenia na hrnčiarskom kruhu
Kurzovné: 24 € (minimálny počet účastníkov 5, maximálny počet 12)
Prihlášky do 10.07.2014, info: 0917 711 090

14.07. - 19.07. | 17:00 – 19:30 h
KERAMICKÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
Program: základy keramickej tvorby, modelovania, ručná tvorba predmetov z hliny, úprava 
keramiky, dekorovanie keramiky, tvorba výrobkov točením na hrnčiarskom kruhu
Kurzovné: 30 € (minimálny počet účastníkov 5, maximálny počet 12)
Prihlášky do 10.07.2014, info: 0917 711 090

 DK LÚKY, VÍGĽAŠSKÁ 1, BRATISLAVA, TEL: 63 835 400�404, DKL�KZP.SK

28.07. - 1.08. | 9:00-11:30 h
VÝTVARNÁ DIELŇA PRE DETI  (OD 5 DO 12 ROKOV)
Program: vytváranie výtvarných objektov z druhotných surovín- tapisérie z textílií a vlny, 
mozaika z obkladačiek, objekty z PET fliaš a pod.
Kurzovné: 15 € (minimálny počet účastníkov 5, maximálny počet 12)
Prihlášky do 12.07.2014, info: 63 835 404/400

 DK ZRKADLOVÝ HÁJ, ROVNIANKOVA 3, BRATISLAVA, TEL: 68 299 217�219, DKZH�KZP.SK

11.08. - 15.08. | 9:30-12:00 h
KURZ MODERNÝCH SPOLOČENSKÝCH HIER PRE DETI (OD 6 DO 14 ROKOV)
Program: výučba a hranie moderných spoločenských hier zameraných na logické myslenie, 
pamäť, postreh, schopnosť sústrediť sa, ktoré končí záverečným turnajom.
Kurzovné: 12 € (minimálny počet účastníkov 4, maximálny počet 8)
Prihlášky do 31.07.2014, info: 0917 711 086

11.08. - 12.08. | 15:00-17:00 h
ENKAUSTIKA  PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
Program: výučba maliarskej techniky , pri ktorej sa používa roztavený farebný vosk
Kurzovné: 25 € (minimálny počet účastníkov 4, maximálny počet 6)
Prihlášky do 1.08.2014, info: 0907 167 259

13.08. - 15.08. | 16:00-18:00 h
PATCHWORK PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
Program: výučba zošívania malých rôznofarebných kúskov látky tak, 
aby tvorili väčšie geometrické vzory
Kurzovné: 20 € (minimálny počet účastníkov 4, maximálny počet 10)
Prihlášky do 1.08.2014, info: 0907 167 259

Na všetky kurzy je kurzovné stanovené vrátane materiálových nákladov.

 INÉ 

 CC CENTRUM 

LETNÉ ČARBANIČKY – kde farbičky, papier a lepidlo budú vaši kamaráti
kreslenie mamičiek s deťmi (od 18 mesiacov do 4 rokov)
utorky | 1.07. a 15.07. |  10:00 – 12:00 h | 1,- €/ osoba
štvrtky | 3.07. a 17.07. |  10:00 – 12:00 h | 1,- €/ osoba

KULTÚRNE LETO 2014 Bavte sa s KZP celé leto!
Sme tu pre vás takmer každý deň

CC CENTRUM � 10.09. � 14:00 � 18:00 H
zábavné popoludnie pre deti

hry, súťaže, tvorivé dielne, tanečné a hudobné 
vystúpenia, maľovanie na tvár, kúzelník a iné

prezentácia aktivít a kurzov KZP 
v školskom roku 2014/2015

KLUB ZA ZRKADLOM � 18.09. � 19:00 H
KOLAPS

divadelná komédia

účinkujú: 
PETER BATTHYÁNY A ROMAN FRATRIČ

DK ZRKADLOVÝ HÁJ 
SEPTEMBER � OKTÓBER � NOVEMBER 

SPIEVANKOVO
interaktívny koncert pre deti

Spievanka a Zahrajko a ich čarovná krajina, 
kde sa stále spieva 

september 2o14
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Tou kauzou je obyčajný 
trojizbový byt. Záležitosť, 

ktorá jej už roky otravuje život. 
Po manželských roztržkách, vie- 
rolomnosti a nevere sa s man-
želom rozviedla a súd riešil aj 
majetkové záležitosti.

„Môjmu mužovi zostal ro-
dinný dom s bazénom a atelié- 
rom, mne ten cennejší majetok 
– dve deti. Len s údivom som po 
čase zistila, že list vlastníctva 
na byt, v ktorom sme po rozvo-
de zostali s deťmi, je napísaný 
na neho...“ povie mi Oľga, keď sa 
v tom byte usádzame do kresla. 
A dodáva, že neverí súdom ani 
sudcom. Jeden z nich sa totiž 
pod túto nehoráznosť podpísal. 
„No a na jej základe ma z bytu 
chceli vysťahovať. Neuveriteľná 
situácia. Jedného dňa som pri-
šla domov a vidím pred domom 
sťahovák, práve doň nakladajú 
moje červené stoličky... Pýtam 
sa – koho to sťahujú? A zisťu-
jem – že mňa!“

Už o tom desivom zážitku 
nechce rozprávať aj preto, že 
jej bývalý manžel už nežije. Iba 
konštatuje, že sa nevie zmieriť  
s podlosťou – to jej najviac pre-
káža. Lebo hraničnú situáciu 
v živote pozná a vníma cel-
kom inak. S vierolomnosťou, 
zradou a stratou manžela sa 
zmierila, čo jej zostávalo? Ale 
horšia rana, s ktorou sa zmie-
riť nedá, bola strata syna. Zabil 
sa vo veku sedemnásť rokov 
na školskom výlete. Oľga dlho  
o tom nedokázala ani rozprávať, 
ani na to myslieť. Spomína si na 
onen deň a ani dnes nevládze 
pokračovať. Odmlčí sa, potom 
povie:

„Ležala som s dcérou Dan-
kou (dnes známou grafičkou) 
tam v tej izbe na posteli, úpl-
ne ochromená, a odrazu sa mi 
nejako uľavilo. Rozhodla som 
sa – že ani ja nebudem žiť. Iba 
som nevedela ako to technic-
ky vykonať. Povedala som to 
Danke, objímali sme sa a ona 
mi v náručí akoby zmeravela. 
Opýtala sa: a to ja pre teba nič 
neznamenám? Mami, do roka 
ti dám syna! Nebola vtedy ani 
vydatá, ani tehotná. A stal sa 
zázrak! Presne na moje naro-
deniny o štrnásť mesiacov od 
odchodu syna Paľka prišiel 
na svet vnuk Paľko. Až potom 
som mohla postupne na tú 
tragédiu myslieť.“

Mame zostal fotografický 
cyklus o láske v čase dospie-
vania, ktorý nafotila Oľga na 
požiadanie režiséra televízie 
Ivana Vavru.

„Rozhodla som sa nafoto-
grafovať svojho syna Paľka s 
jeho dievčaťom Ingridkou. On 
mal pätnásť, ona trinásť ro-
kov. Celý „príbeh“ sa odohrával 
v okolí jedného konkrétneho 
stromu. Počas fotografovania 
som zbadala, že môj syn je 
zaľúbený. Videla som, ako sa 
svojej kamarátky pohľadom 
nežne dotýka... neskôr som si 
uvedomila, že môj syn už nie je 
dieťa, ale mladý muž. Od toho 
pamätného fotografovania 
máme na Železnej studničke 
svoj strom aj svoju lavičku, ob-
čas ideme skontrolovať, či tam 
ešte stále sú. Aj keď Paľko už 
dávno nie je...“

Zhovárame sa o fotografii a 
umení, a odrazu zisťujem, že 

máme čosi spoločné: aj ona, aj 
ja sme začínali v Smene. Prav-
daže v inom čase, pravdaže 
inak, ale predsa. Oľga vyštu-
dovala Školu umeleckého prie- 
myslu a vychovávala dve deti, 
kým jej manžel, talentovaný 
Pavel Bley, pokračoval v štúdiu 
maľby.

„Vlastne som si ho nechala 
vyštudovať,“ smeje sa pobave-
ne. Aby mohla rodina žiť, za-
mestnala sa Oľga vo filme ako 
strihačka. Ale vášeň pre foto-
grafiu ju neopustila. A tak jej 
vtedajší šéfredaktor Smeny 
Emil Remeň dal príležitosť. 
Prvýkrát predviedla svoj no-
vátorský prístup k umeniu 
fotografie na výstave v roku 
1964 v priestoroch denníka  
Smena. 

S úspechom. Ale väčší roz-
ruch spôsobila jej výstava ak-

Za námetmi netreba chodiť ďaleko
Čo vám povie meno Oľga Bleyová? 
Znalci fotografie odpovedia: 
vynikajúca slovenská fotografka. 
A možno bude väčšina takých, 
ktorým sa s jej menom spojí 
bizarný príbeh. Lebo nechtiac 
sa v ňom ocitla ako hlavná hrdinka.  

tov v Galérii Cypriána Majer-
níka o tri roky neskôr.

„...Vidíme, že autorka čias- 
točne upustila od poetickosti 
v prospech zdôraznenia ero-
tickosti,“ napísala vtedy recen-
zentka do Smeny. Bol to malý 
škandál. A kto si dnes pozrie 
tie fotografie – neuverí dobo-
vej prudérii. Akt poníma Oľga 
takmer sochársky, tie fotogra-
fie sú krásne. Výstava dosiahla 
rekordný počet návštevníkov.

„Myslím si, že každý druh 
umenia môže obsahovať aj 
úmernosť erotiky. Už od pra-
dávna bola žena inšpiráciou a 
zdrojom umenia,“ hovorí Oľga 
Bleyová. „Aj erotiky! Samotní 
návštevníci výstavy polemizo-
vali s tým odsúdením v recen-
zii v Smene. Otcovia so svojimi 
neplnoletými synmi boli po-
kojnými návštevníkmi výstavy 

a prichádzali na ňu aj učitelia 
so svojimi žiakmi – bez obáv.“

Na výstavu aktov sa hrnuli 
ľudia, ktorí by inak azda ani ne-
vedeli, čo to galéria je.

„Šéfredaktor Smeny ma vte-
dy upokojoval: vidíš, aj nega-
tívna reklama je reklama...“

Vo svojom umeleckom ži-
vote stvárnila Oľga Bleyová 
na fotografii pohyb, pretvárala 
realitu kompozíciami koláží a 
montáží, pracovala na tvorbe 
audiovizuálnych programov, 
súčasťou jej bohatej práce sú 
fotografie z prostredia divadla, 
čerpala námety z bábkového 
divadla. V krajinárskej foto-
grafii spracovala tému mesta, 
najmä Bratislavy. 

„Tvorba je najsilnejšia a naj- 
pravdivejšia tam, kde čerpáte 
z najbližšieho okolia. Za ná-
metmi netreba chodiť ďaleko. 
Cez fotoaparát lepšie vidím 
svoje už zovšednené okolie, 
deti, vnúčatá aj seba. Za ta-
kéto silné zážitky som vďačná 
fotografii. Myslím si, že bez sú-
stredenia – čo si fotografovanie 
vyžaduje – by niektoré zážitky 
nevznikli, alebo neboli také in-
tenzívne.“

To je asi najhlbšie poznanie 
Oľgy Bleyovej. Hodno si ho za-
pamätať. K osemdesiatke vyšla 
v Ikare Oľge Bleyovej krásna 
monografia Môj životný dialóg 
s fotografiou, stojí za to zalisto-
vať si v nej. Napríklad na dovo-
lenke – keď práve neobdivuje-
me ten žiarivý svet naživo.

Gabriela Rothmayerová
foto: archív 

Oľga Bleyová 
s dcérou Dankou.

Syn Paľko.
Z cyklu O láske v čase dospievania. 
(Syn Paľko s priateľkou Ingrid.)
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Na pondelok 9. júna dve mužstvá prípraviek MŠK Iskra Petržalka len tak ľahko nezabud-
nú. Medzi chlapcov na umelej tráve ZŠ Budatínska, ktorí sa iba zaúčajú do tajov futbalu, 
totiž zavítal  Róbert Vittek, legenda Slovana Bratislava a s 23 gólmi najlepší strelec v his-
tórii slovenskej reprezentácie. 

Žiaľ, veľmi zlé správy v súvislosti s FC Petržalka sa po-
tvrdili.  Hoci sa v ňom v posledných rokoch vystriedali 
niekoľkí predsedovia predstavenstva, namiesto nápravy 
sa však dlhy zväčšovali a nakoniec sa známy petržalský 
futbalový klub ocitol v patovej situácii. Nedokáže totiž 
splácať svoje dlhy, ktoré sa blížia k miliónovým čiastkam. 

Petržalka putuje do konkurzu, ale chce zachrániť mládež

„Platobná neschopnosť bola 
taká veľká, že sa nedalo nič 

robiť, preto sme podali návrh na 
konkurz,“ vraví Rastislav Kunst 
(na snímke), predseda pred- 
stavenstva FC Petržalka 1898. 
Funkcionári sa teraz pokúsia za-
chrániť aspoň mládežnícke tímy, 
aby starší a mladší dorast hral II. 
ligu a starší a mladší žiaci I. ligu. 

,,Robíme na tom s mestskou 
časťou Petržalka, aj so SFZ, 
ale predpisovo a normatívne je 

„Náš futbalový klub pri 
príležitosti Dňa detí si 

predsavzal usporiadať stretnu-
tie najmladších prípravkárov 
so známym reprezentantom 
Róbertom Vittekom. Sprostred-
koval nám to jeden z rodičov, 
ktorého chlapec u nás hráva. 
Je to športový redaktor denníka 
Pravda Michal Zeman a takto 
sme chlapcom naživo ukázali 
jeden z ich vzorov a idolov. S 
Vittekom si zasúťažili v streľbe 
pokutových kopov a podpísal 
sa im do publikácie z MS 2010 
v JAR. Keďže Róbert Vittel bol 
1. júna ešte na dovolenke, ter-
mín tejto akcie sme posunuli na 
9. júna a všetci sme boli veľmi 
radi, že sa nám vydarila, hlav-
ne nám žičilo aj počasie,“ pove-
dal nám predseda MŠK Iskra 
Miroslav Karas.  

Róbert Vittek  sa takto vrátil 
do čias, keď  začínal s futba-
lom. ,,Tiež som si to musel vo 
svojej kariére prejsť, vtedy som 
nemal takú možnosť stretnúť 
sa s osobnosťami, ako súčasná 
mládež. Aj keď je pravda, že 

občas sme ako žiaci trénovali 
so staršími chlapcami, ale na 
seniorov Slovana sme sa mohli 
iba občas pozerať. Som rád, že 
som mohol prísť medzi týchto 
chlapcov a niečo im ukázať, po-
radiť, možno som pre nich vzor, 
čo ma veľmi teší. Zaujímavé je, 
že ja som tu v mladosti v Petr-
žalke neďaleko ZŠ Budatínska 
vyrastal. O dve ulici ďalej som 
prežil celé detstvo, mám na toto 
ihrisko pekné spomienky. Vtedy 
to bolo obyčajné školské ihrisko 
bez trávy, odohral som na ňom 
dosť stretnutí,“ povedal nám vý-
borný strelec, ktorý má na kon-
te 101 gólov v najvyšších súťa-
žiach a ktorý na prebiehajúcich 
MS v Brazílii drukuje nemeckej 
reprezentácii. Robo kopol bran-
károm niekoľko jedenástok, in-
tenzita jeho strely bola taká, aký 
vysoký brankár bol medzi tromi 
žrďami zmenšenej brány. Na 
záver stretnutia sa uskutočnila 
autogramiáda. Vittek sa poroz-
prával s viacerými chlapcami 
a dal im rady do ich futbalovej 
kariéry. 

Pri tejto príležitosti sme sa M. 
Karasa spýtali na aktuálnu situ-
áciu v petržalskom klube, ktorý 
desaťročia vystupoval pod zná-
mym názvom Matadorka. ,,Celú 
svoju činnosť orientujeme na 
mládež, napriek rôznym pro-
blémom sa môžeme pochváliť 
solídnou základňou. Máme dve 
mužstvá prípraviek, takisto aj 
tím malých škôlkárov, z ktorého 
sa tiež bude dať vytvoriť ďalšie 
dve družstvá prípraviek či už v 
budúcom, alebo ďalšom roku. 

to veľmi komplikované. Máme 
dobrú mládežnícku základňu, 
hlási sa k nám veľa detí, v sú-
časnosti ich máme okolo 300 a 
snažíme sa, aby neostali na uli-
ci,“ dodal ešte R. Kunst. 

Futbalisti FC Petržalka 1898 
majú za sebou veľmi nevyda-
renú jarnú časť III. ligy skupina 
západ. Z pätnástich stretnutí 
prehrali až trinásťkrát, raz re-
mizovali a raz vyhrali. To je ozaj 
veľmi slabučká bilancia, ale po 

zimnom odchode 15 hráčov sa 
od úplne mladého mužstva ne-
dali čakať žiadne zázraky. Nako-
niec skončilo až na 14. mieste, a 
to mu ešte ŠTK SFZ po skon-
čení súťaže odrátala šesť bodov 
za nevyplatenie záväzkov voči 
už bývalému hráčovi Marošovi 
Schustríkovi. 

Podľa R. Kunsta môže FC 
Petržalka v ročníku 2014/2015 
prihlásiť do súťaže aj seniorský 
tím, existujú určité termíny, do-

kedy tak treba spraviť. ,,Do 30. 
júna musíme podať prihlášku, 
po reorganizácií súťaží nám pa-
trí miesto v III. Bratislavskej lige. 
Či v nej budeme hrať, alebo v 
nižšej súťaži, to záleží od toho, či 
do konca tohto mesiaca zoženie-
me partnerov, ktorí by finančne 
zabezpečili chod A-mužstva,“ 
povedal nám R. Kunst. 

,,Našim víťazstvom je sku-
točnosť, že sme vôbec do jarnej 
časti nastúpili. Isteže, prehrali 
sme veľa zápasov, ale treba si 
uvedomiť, že väčšina hráčov 
nemala absolútne žiadne skú-
senosti s mužským futbalom. 
Zohrali sme aj niekoľko dobrých 
stretnutí, našich fanúšikov sme 
potešili vysokým víťazstvom 
nad Levicami. Na druhej strane 
nás mrzia viaceré domáce pre-

Vittek potešil nádeje MŠK Iskra Petržalka, 
vyrastal v blízkosti ZŠ Budatínska 

Mládežnícku základňu ďalej 
tvoria dve mužstvá mladších 
žiakov, jedno starších žiakov a 
jedno družstvo dorastu. Pred-
pokladáme teda, že pre budú-
cu sezónu budeme takto mať 
obsadené všetky mládežnícke 
tímy. Starší žiaci sa posúvajú 
do mladšieho dorastu, budeme 
mať teda dva dorasty, ale na 
druhej strane nám zostane iba 
jedno družstvo mladších žia- 
kov. Pre nás je prvoradé, aby 
sa chlapci zdokonaľovali vo 

futbalovom umení. Pracujeme 
na masívnom základe, robíme 
nábory žiakov namiesto výbe-
rov, záujem o náš klub je cel-
kom slušný. Dávame šancu aj 
menej talentovaným chlapcom, 
máme s nimi trpezlivosť. Našej 
mládeži sa prevažne venujú 
tréneri z nášho klubu, ktorí tu 
dlhé roky hrávali, alebo tréno-
vali. Či už je to tajomník Lojdl, 
Mrva, Pavlák, Huňady, Kurilla 
mladší a ďalší.

Takisto sa v zákulisí hovorí 
o obnove seniorského futbalu 
vo vašom klube. Čo je na tom 
pravda? ,,Uvažujeme o tom, si-
tuácia je však taká, že v prvom 
rade to závisí od hráčskeho 
materiálu a hlavne od finan-
cií. S chlapcami sme hovorili,  
počas zimnej prípravy odohra-
li aj nejaké prípravné zápasy, 
lenže pokiaľ nehrajú majstrov-
skú súťaž, tak ich motivácia 
nie je na požadovanej úrovni. 
Ešte sme nepovedali posled-
né slovo v otázke obnovenia 
seniorského mužstva v MŠK 
Iskra Petržalka. Ak sa nám to 
nepodarí realizovať v novom 
ročníku, tak veríme, že sa to 
uskutoční o rok, lebo z dorastu 
nám vyjde silnejší ročník a na 
jeho základoch by sme chceli 
postaviť nové mužstvo senio-
rov. Začali by sme od najnižšej 
súťaže, teda od V. ligy,“ dodal 
M. Karas.

Milan Valko
foto: Miro Blusk

hry. Mohli sme v nich aj remi-
zovať, dobrý výkon sme podali 
v Seredi, v bratislavskom derby 
v Prievoze proti Slovanu B sme 
mali aj na víťazstvo. Skutočne 
sme vybuchli iba doma proti 
Rači a vonku v Dunajskej Luž-
nej, pravda, také debakle sme 
nemali pripustiť. Treba si však 
uvedomiť, že naši mladí hrá-
či ešte nemajú kvalitu,“ hovorí 
tréner FC Tomáš Medveď. Bý-
valá Artmedia Petržalka bola 
jedným z troch slovenských 
klubov, ktoré postúpili do sku-
pinovej fázy Ligy majstrov. Po 
odchode majiteľa Ivana Kmot- 
ríka v roku 2008 do Slovana to 
však išlo s klubom dole kopcom, 
postupne vypadol z Corgoň ligy 
až do III. ligy. 
 (mv)
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 Polícia upozorňuje 
S cieľom pozitívne ovplyvniť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky a viesť jej účastníkov 
k disciplinovanosti budú poli-
cajti svoju pozornosť pravidelne 
venovať najmä dodržiavaniu 
ustanovení zákona o cestnej 
premávke vodičmi motorových 
vozidiel s dôrazom na dodržia-
vanie povinností držiteľa vozid- 
la, ktorých porušenie doku-
mentujeme a riešime s využitím 
inštitútu objektívnej zodpo-
vednosti držiteľa vozidla. Počas 
kontroly policajti nemusia vodi-
čov pri porušení zákona zastaviť  
a vyriešiť priamo na mieste, ale 
rozhodnutie o uložení pokuty za 
spáchaný delikt zašlú držiteľovi 
vozidla poštou.

K R I M I

V Bratislavskom kraji za prvé štyri mesiace roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 16 prípadov trestného činu Porušo-
vanie domovej slobody (SR 124), na základe ktorých bolo vyšetrovaných deväť osôb (objasnenosť 56 %). Tak vraví paragraf 
194 Trestného zákona v súvislosti s porušovaním domovej slobody: Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam 
neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 
sadzby – odňatie slobody na jeden rok až osem rokov - je závažnejší spôsob konania, prekonanie prekážky, ktorej účelom 
je zabrániť vniknutiu, osobitný motív, čin spáchaný voči chránenej osobe, alebo ako člen nebezpečného zoskupenia a.i.).

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

Popis osoby: nezistený 
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný 
súd  Bratislava V príkaz na zatknu-
tie pre trestný čin krádeže spolu-
páchateľstvom. Do apríla 2014 
zdržiaval ako bezdomovec v Brati-
slave – Petržalke. 

 

.

 
Popis osoby: 175 cm vysoký,  stred- 
nej postavy, vlasy šedivé-biele, ovál- 
na tvár, čelo šikmé, nos rovný. 
Popis oblečenia: nezistený. 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava III príkaz na zatknutie 
pre prečin krádeže. 

Popis osoby: 175 cm vysoký,  štíh-
lej postavy, má krátke tmavé vlasy, 
čiastočne plešatý, má hnedé oči a 
tetovanie na predlaktí pravej ruky.
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydali Okresný 
súd Pezinok, Okresný súd Bratisla-
va III a Okresný súd Bratislava II prí-
kaz na zatknutie pre pokračovací 
zločin podvodu. Hľadaný pokraču-
je v páchaní trestnej činnosti.

Mário
HERCEG
(31)
z Vysokej 
pri Morave  

Peter
VAŠEK
(58)
z Bratislavy 

Matúš
GAŠTAN 
(31)
z Bratislavy

Krimifórum

Pre presný opis situácie 
je potrebné dodať, že  

v prípade tejto nedozretej 
zeleniny z čeľade tekvicovi-
tej by boli jadierka biele, čo 
však na faktoch nášho prí-
behu nič nemení. A aby na-
fúknutá bobuľa v tom nebola 
sama, pridajme k nej drobné 
čerešne, poskytujúce okrem 
chutnej dužiny aj nejedlé 
kôstky. Ako si pozorný čitateľ 
mohol všimnúť, spomenuté 
plody zeme majú spoločný 
interný, menej konzumova-
teľný obsah, ktorý sa síce dá 
prehltnúť bez následných 
zdravotných súžení, ale oveľa 
lepšie je kôstky či jadierka 
jednoducho vypľúvať. Podo-
ba tejto praktickej činnosti 
je adekvátna spoločenskému 
správaniu sa jedinca.  

Pán Karol (64), holdujúci 
príjemnostiam dôchodko-
vého veku, mal rád melóny 
i všakovaké ovocie vyskytu-

júce sa na našom trhu. Pán 
Karol mal rád aj svoju lodžiu, 
na ktorej mu akosi viac šma-
kovalo, čo sa v konečnom 
dôsledku stalo jablkom sváru 
medzi ním a pánom Stanisla-
vom (37), pretože aj pán Sta-
nislav mal rád svoju lodžiu. 
Smolu mal v tom, že v dome 
býval o poschodie nižšie a tá 
jeho bola vo vedľajšom rade, 
čím sa stala dostupným, aj 
keď náhodným, cieľom jadi-
erok a kôstok milovníka vita-
mínov. Človek zvyčajne nemá 
racionálny pohľad, prečo mu 
je niekto sympatický, ale-
bo prečo ho tá či oná osoba 
odpudzuje. V prípade oboch 
pánov to bolo viac ako jasné, 
jednému sa nepáčila občas 
zanešvárená lodžia, druhé-
mu zasa poúčanie o slušnom 
správaní, čistote a človečej 
súdržnosti v bytovom dome. 
Niet sa čo čudovať, že vzá-
jomné stretnutia na scho-

Jablkom sváru bola dyňa
 Z policajného bloku

Navŕtali benzín
Bratislavčania Tomáš Z. (24) a 
Ondrej D. (30) sa na Medveďo-
vej ulici rozhodli natankovať 
do svojho Renaulta, na čom by 
nebolo nič zvláštne, keby k veci 
neprikročili s vŕtačkou a upra-
venou plastovou fľašou. Poško-
dením dvoch vozidiel Peugeot 
206 a VW Polo spôsobili celkovú 
škodu 1 170 eur, čím si vyslúžili 
pobyt za policajnými mrežami.  

Jazdili opité
Rovnoprávnosť našich žien sa 
prejavuje i v riadení vozidla pod 
vplyvom alkoholu. Dokázala to 
aj Iveta Č. (30) na Budatínskej 
ulici, kde jazdila s vozidlom Mit-
subischi Carisma. Pri kontrole 
nafúkala 0,50 mg/l alkoholu, 
čo predstavuje 1,04. Eskorte na 
policajné oddelenie sa nevyhla 
ani Elena (28) z Bratislavy, ktorá 
vozidlo zn. Fiat Punto riadila tak-
tiež na Budatínskej ulici. Pri noč-
nej kontrole nafúkala 0,67 mg/l 
(1,40 promile), opakovane 0,70 
mg/l alkoholu v dychu (1,46 
promile). Skončila za mrežami.

... od 1. januára do 15. júna sme v našom kraji zaznamenali  
1 097 dopravných nehôd, čo je o 13 viac ako v rovnakom obdo-
bí vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo o život šestnásť  osôb, 
z toho sedem chodcov, ťažko zranených bolo 42 osôb. Počet 
usmrtených oproti identickému obdobiu roku 2013 predstavu-
je v našom kraji nárast o 166 percent. Oproti rovnakému obdo-
biu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 53 osôb viac!  
... v období od 3. 6. do 17. 6. nahlásili v našom kraji krádež  
31 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 5 (Humenské nám., 
Belinského, Jasovská, Mamateyova, Záporožská)? V noci zlodeji 
potiahli 24 a cez deň 7 vozidiel. Z celkového počtu odcudzili aj 
dva motocykle - viacúčelovú štvorkolku a Kawasaki Z 1000.  
... cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce po-
užiť riadne upevnenú ochrannú prilbu? Ak je cyklistom dieťa 
mladšie ako 15 rokov, táto sa povinnosť vzťahuje aj na jazdu  
v obci. Nevyhnutné je dbať aj na používanie reflexných prvkov 
a oblečenia.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

disku či slovná prestrelka  
z lodžie na lodžiu nadobúdali 
charakter blízkeho stretnutia 
na ostrie noža. 

V ten deň bola nedeľa, sl-
niečko začínalo pripaľovať  
a pubertálna dcéra pána Sta-
nislava sa rozhodla nabrať 
trochu jarného bronzu. Ne-
stalo sa tak po skonštatovaní, 
že v takom svinstve ona svoje 
mladé tielko pražiť nebude. 
O tom, ako sa niekoľko ciga-
retových ohorkov dostalo na 
lodžiu, cholerický pán Stani-
slav plný pozitívnych emócií 
neuvažoval. V spravodlivom 
hneve vybehol o poschodie 
vyššie a zazvonil na dvere 
predpokladaného hriešnika. 
Po tom, čo domáci odmietol 
akúkoľvek komunikáciu a ne-
želanému návštevníkovi od-
poručil odchod na konkrétne 
miesto, zdemoloval bytové 
dvere a s výkrikom takto na-
kopnem aj teba, vtrhol dnu. 
Po slovnej vyhrážke, že na-
budúce mu všetku zeleninu s 
ovocím i vajglami napchá do 
huby a tam, kam ho posie- 
lal, sa pán František porúčal. 
Policajti si ho vyzdvihli už  
v jeho vlastnom byte.  

Mimochodom, dôchodca 
Karol prestal fajčiť pred trid-
siatkou rokov.                                                                                                                          

Každodenný obraz 
na našich cestách je 

odrazom porušovania 
základných pravidiel 

cestnej premávky.
Ilustračná snímka: 

archív polície

 Polícia  Viete, že...

Boli dvaja: on a on. Nie, nejde o žiadnu se-
xuálnu zápletku či nebodaj túžbu spojiť 
svoje duše posvätným, ústavou vylúčeným 
zväzkom manželským. V hre bola obyčajná 
dyňa, alebo ak chcete červený melón s čier-
nymi jadierkami.



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Vidieť ježa vo dne je výnimočné
bratislavskej zoologickej záhrady Silvia 
Pirošková. 

Tieto pichľavé stvorenia sú samotá-
ri. Žijú v trávou vystlaných hniezdach 
nachádzajúcich sa na menej dostup-
ných miestach, napr. pod kameňmi 
alebo koreňmi stromov. Hoci sú vše-
žravce, uprednostňujú živočíšnu stra-
vu. Pochutia si na slimákoch (ktorých 
je v tomto roku údajne neúrekom), 
dážďovkách (tie vidno v aktuálnom 
suchom období naopak zriedka), sto-
nožkách a rôznych chrobákoch. V ich 
jedálničku nechýbajú žaby, myšky a nie 
je výnimočné, že si zgustnú aj na ha-
doch. Silné a ostré zuby si brúsia aj na 
vtákoch či nimi znesených vajíčkach.  

„Ježkovia vykonávajú na sídliskách 

„Ježkovia počas dňa vo svojich hniez-
dach zvyčajne odpočívajú. Opúšťa-

jú ich za súmraku a po zotmení. Ak sa 
stalo, čo opisujete, buď ich čosi vyrušilo, 
alebo sú premnožené a hľadajú potravu,“ 
vysvetlila vedúca zoologického oddelenia 

Stretnúť funiaceho a dupotajú-
ceho ježka medzi panelákmi 
pri návrate domov z kina či 
divadla nie je v Petržalke ničím 
zvláštnym. Vidieť ho však za 
bieleho dňa je skutočná rarita. 
Viacerí obyvatelia nášho sídlis-
ka takú možnosť v uplynulých 
dňoch mali, a tak neváhali, 
pohotovo vytiahli mobily a 
sympatické stvorenia si nak-
rúcali a fotili.

Rozlet - � t v každom veku

Joga pri Chorvátskom kanáli.

Počas letných mesiacov znovu organizujeme 
cvičenie pre verejnosť. 

Cvičiť začíname 1. 7. o 17. h pri Chorvátskom ramene 
(Ševčenkova ulica), na lúke vedľa detského ihriska. 

Cvičíme každý utorok  o 17. h. 
Prineste si karimatku na cvičenie. Tešíme sa na všetkých. 

funkciu akýchsi sanitárov. Jedného sme 
napr. našli s ňufákom zaboreným do 
konzervy od pašteky,“ smeje sa S. Piroš-
ková. Kuracie kosti či iné zvyšky jedla 
pohodené pri kontajneroch jež nájde 
vďaka výborne vyvinutému čuchu. Nie-
žeby sme tým nabádali ľudí k „prikr-
movaniu“ ježov, iba konštatujeme holý 
fakt: medzi obyvateľmi panelákov je, 
žiaľ, stále dosť neporiadnikov...

Alena Kopřivová
foto: internet

Pri odstávke pozor na vodu 
z „červeného kohútika“
Ak počas odstávky teplej vody 
odpúšťate vodu z „červeného 
kohútika“, spotreba vody sa 
meria na vodomere teplej 
vody. Spoločnosť Dalkia, a.s. 
preto odporúča, aby obyva-
telia počas dní letnej odstáv-
ky neotvárali „kohútik“ teplej 
vody. Aby sa predišlo nedo-
rozumeniam a problémom 
pri nábehu dodávky teplej 
vody, odporúčame správcom 
domov po ukončení letných 
odstávok dôkladne odvzduš-
niť stúpačky teplej vody 
v objektoch.

Radiátory v lete zapnite 
na maximum
Po ukončení vykurovacej se-
zóny by sa mali radiátory za-
pnúť na maximum. Keďže 
je dodávka tepla zastavená, 
nemusíte sa báť zvýšených 
nákladov za teplo. Uzatvo-
rená termostatická hlavica 
spôsobuje tlak na regulačný 
ventil, čo vedie k jej nespráv-
nej funkčnosti. Naopak, napl-
no otvorený ventil umožňuje 
prirodzenú cirkuláciu vody vo 
vykurovacej sústave a zabra-
ňuje vzniku usadenín a hrdza-
veniu radiátora zvnútra. 
V prípade priaznivého priebe-
hu prác budú odstávky ukon-
čené v skoršom termíne. 
Rozpis letných odstávok 
nájdete aj na www.petr-
zalskenoviny@gmail.sk 

(red)

Letné odstávky  
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ZOBER SI

KORČULE
A POĎ  
NA ZIMÁK!

Organizátori upozorňujú náv-

števníkov, že maximálny počet 

korčuľujúcich na ľade je 200  

a vstup na ľadovú plochu je 

možný len s korčuľami. Tie je 

možné požičať si (za poplatok) 

aj priamo na štadióne. 

Petržalčania si voľný vstup 

budú môcť užívať nasledovne: 

Súťaže, darčeky  

aj silvestrovská diskoté-

ka ča-

kajú na 

všetkých 

korču-

liarov na 

zimnom 

štadióne 

v Ovsišti, 

kde 

najväčšia 

• nedeľa 22. 12. 
   od 10.30 

do 12.30 h

• pondelok 23. 12. 

   od 13. do 15. h

• sobota 28. 12. 

   od 10.30 do 12.30 h

• nedeľa 29. 12. 

   od 10.30 do 12.30 h

• pondelok 30. 12. 

   od 13. do 15. h

• utorok 31. 12. 

   od 10.30 do 12.30 h 

   a od 14. do 16. h

• štvrtok 2. 1. 

   od 13. do 15. h

• piatok 3. 1. 

   od 13. do 15. h

• sobota 4. 1. 

   od10.30 do 12.30 h

• nedeľa 5. 1. 

   od 10.30 do 12.30 h
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cieľ prázdninovej aktivity jeden  
z organizátorov Petr Orság. Trasa 
bude viesť z Bratislavy cez České 
Budějovice do Prahy jednou  
z najkrajších oblastí Českej re-
publiky. Ide o otvorenú 15-dňo- 
vú cyklotúru z Bratislavy do 
Prahy po cestách II. a III. triedy, 
ktoré sú odporúčané na cyklo-
turistiku. „Náročnosť etáp sme 
volili tak, aby deti, pre ktoré je 
táto akcia primárne určená, trať 
bez problémov zvládli a, najmä, 
aby si výlet užívali ako dob-
rodružstvo a spoznávali nielen 
nové miesta, ale aj nových ľudí,“ 
dodal Petr Orság. Presnú tra-
su a celý harmonogram tour je  
k dispozícii na www.intelekt.sk. 
Deti môžu ich rodičia na Tour de 
intelekt 2014 prihlásiť do konca 
júna na intelekt@intelekt.sk  
u organizátorov. 

Tour de intelekt 2014 od-
štartujú premiér Robert Fico  
a starosta Vladimír Bajan 15. júla  
o 10. h pred Úradom vlády SR.

Petržalská samospráva dekla-
ruje svoju podporu športu nielen 

Š P O R T

V piatok trinásteho sa v Petržalke diali dobré veci. Napríklad 
nejakí ľudia upratovali „jamu“ – zanedbané ihrisko vedľa haly 
Pengymu na Wolkrovej ulici. Zametali, trhali burinu, ktorá vy-
rastá uprostred betónovej plochy, zbierali odpadky. Aby sme sa 
dozvedeli, čo sa deje, museli sme zájsť za gymnastami. 

Gymnasti vyčistili jamu na Wolkrovej

V termíne od 15. do 30. júla 
žiaci petržalských základ-

ných škôl prejdú niekoľko stoviek 
kilometrov na trase Bratislava 
– Praha. Trasu Tour de intelekt 
2014  rozplánovali jej organi-
zátori – Občianske združenie 
Intelekt a Súkromná základná 
škola pre intelektovo nadaných 
žiakov v Petržalke – na 12. etáp s 
tromi voľnými dňami na oddych  
a regeneráciu. Počas tour spozna-
jú žiaci nielen zaujímavé miesta 
a malebné prírodné zákutia, ale 
si vyskúšajú spanie pod stanom, 
varenie na otvorenom ohni a kú-
panie v horskom potoku. Žiaci 
ponesú posolstvo slovenského 
premiéra premiérovi Českej 
republiky a zároveň posolstvo 
všetkým deťom, aby menej sedeli 
za počítačmi a viac času trávili 
vonku v prírode. Mottom tohto-
ročnej tour sa stal výrok profeso-
ra Viliama Fischera: „Niet lepšej 
prevencie ako šport.“

„Je to akcia zameraná na 
zlepšenie kvality života. Kto 
sa hýbe, zdravo žije,“ priblížil 

Malí cyklisti opäť zdolajú stovky kilometrov  
Vlani trinásť žiakov zo Základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov v Petržalke prešlo na bicykloch 
viac ako 400 kilometrov. Tento rok pozývajú aj ostatných kamarátov z Petržalky, aby si letné dobrodruž-
stvo užili spolu s nimi. Záštitu nad podujatím prevzal aj starosta Vladimír Bajan.

Možno neviete, že v Petržalke 
už tri roky sídli v spomína-

nej hale Gymnastické centrum 
ŠK Slávia UK. Viac o ňom i upra-
tovacích aktivitách nám prezradil 
Mgr. Martin Zvalo, reprezen-
tačný tréner SR a zároveň tréner  
z Gymnastického centra: 

- V našej telocvični sa týždenne 
vystrieda zhruba 400 detí z Bra- 
tislavy a okolia. Ponúkame mož-
nosť gymnastických tréningov pre 
deti od dvoch rokov (s mamička-
mi) až po dospelých vrcholových 
gymnastov, ktorí sa zúčastňujú 
na olympijských hrách. Aby však 
mali možnosť cvičiť v zdravom 
prostredí, už piaty či šiesty raz 
sme sa zapojili do projektu Na-
dácie Pontis - Naše mesto. Vždy 
na začiatku leta pozveme 25-30 
dobrovoľníkov z rôznych firiem  
a tí nám pomáhajú upratať našu 

gymnastickú telocvičňu. Tak to 
bolo i tento rok, ruku k práci opäť 
priložili aj naši tréneri, gymnast-
ky, gymnasti a rodičia našich 
malých zverencov. Vyčistili sme 
molitan z doskokovej jamy, vy-
prášili žinenky, všetko čo sa dalo, 
sme spoločne umyli a povysávali, 
aby bola telocvičňa pripravená 
na náročný tréningový proces.  
A aj keď to nie je náš priestor, upra-
tali sme aj spomínanú „jamu“. 
Pretože deti sa pred tréningom  
i po tréningu chcú vyblázniť aj na 
vzduchu s kamarátmi a to ihrisko 
bolo naozaj v zlom stave. A keď už 
sme boli vonku, dali sme trochu 
do poriadku aj okolie haly. Nech 
sa naši návštevníci cítia príjemne, 
nielen u nás, ale už aj keď k nám 
prichádzajú.

Michaela Dobríková
foto: autorka

a keď sa stalo, že niekto nevládal, 
tak sme sa navzájom povzbu-
dzovali, alebo sme jednoducho 
zosadli a kráčali popri bicykli. 
Boli sme super partia, v ktorej aj 
keď boli niekedy rozpory, vždy sa 
rýchlo urovnali. Dokázali sme si 
navzájom pomôcť, alebo len ute-
šiť či povzbudiť druhého kama-
ráta. Už sa neviem dočkať, kedy 
si opäť zopakujeme túto akciu, 
spanie v stane, varenie jedla na 
ohnisku, kúpanie v rieke a hlav-
ne veľa zábavy.  
Marek: - V júli minulého roku 
som sa zúčastnil na Tour de In-
telekt. Bola to akcia  zorganizo-
vaná  našou školou, na bicykloch 
sme išli až do Prahy. Hoci to bolo 
dosť náročné, užili sme si pri tom 
aj veľa zábavy. Kamoši, príroda, 
bicykle a spanie pod stanom, čo 
viac by som si mohol želať cez 
prázdniny? Pod stanom som spal 
prvýkrát v živote a bol to naozaj 
zážitok. A pozorovať pani riadi-
teľku a učiteľky pri varení, to tiež 
stálo za to. Jedným z momentov, 
na ktoré určite nikdy nezabud-
nem, sú od námahy červené tvá-
ričky učiteľského dozoru, keď ma 
konečne dobehli na kopci. Veľmi 
sa už teším na to, že ich uvidím 
znova na ďalšej Tour de Intelekt 
toto leto.

(red)

päť športovísk pre staršiu mládež 
a k dnešnému dňu opravila ďal-
šie tri. Do konca roka pribudne 
ďalších šesť opravených hracích 
plôch. K nim pribudne čoskoro 
aj prvá petržalská verejná plavá-
reň a bowlingové centrum.

 
Lea: - Minuloročnú Tour de In-
telekt som si veľmi užila, bol to 
nielen obrovský zážitok, ale aj 
skúška. Trasy, ktoré sme každo-
denne zdolávali, neboli náročné 

šírením osvety medzi petržalský-
mi žiakmi, ale aj usporadúvaním 
rôznych športových aktivít počas 
celého roku. Či už je to Olym-
pijský festival nádejí Petržalka 
2014, alebo Petržalka v pohybe, 
Concrete Jungle Jam, penalta či 
uličný basketbal a futbal. Tento 
rok pre žiakov pripravila mest-
ská časť aj špeciálnu aktivitu 
vo forme úplne nového športu  
z Kanady s názvom KIN-BALL. 
Vlani revitalizovala samospráva 
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