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  PETRŽALSKÉ NOVINY

Dni Petržalky oslávili 
osemnástiny
Kde našli Lea, kto dáva do guláša ovocie, kto ľudí 
roztancoval a ešte niečo navyše sa dozviete z našej repor-
táže z tohtoročných Dní Petržalky. Pokračovanie na 12. strane 

Ako to už k osemnást-
kam patrí, sukne boli 

poriadne krátke a večer divo-
ký. Najväčšia petržalská sláv-
nosť dosiahla plnoletosť. My, 
čo sme s ňou vyrastali, jej 
k sviatku želáme, aby bola 
stále zábavná, dobre nalade-
ná a mala vždy čo ponúk-
nuť svojim fanúšikom. Areál 
Závodiska v Starom háji sa 
začal pomaly zapĺňať okolo 
desiatej. Predpoludňajší 
program bol určený najmä 
najmladším ročníkom. 
Pripravené bolo jazdenie na 
koni, kolotoče, deti mohli 
meniť identitu maľovaním na 
tvár, byť kreatívne v tvorivých 
dielňach, vypočuť si rozpráv-
ky v podaní pána Mrkvičku 
alebo sa dosýta vyšantiť na 
ihrisku so športovými úlo-
hami, kde sa im venovali ani-
mátori z BENI klubu. Zabaviť 
sa mohli aj pri dvoch pred-
staveniach Divadla Žihadlo. 
V predstavení O Červenej 
čiapočke horlivo radili horá-
rovi Karolovi, ktorý nevidel 
dobre babičku v bruchu vlka, 
lebo tam bolo veľmi zlé osvet-
lenie. V tom bruchu.

Milí Petržalčania,

želáme Vám krásne leto, plné 
oddychu, nevšedných zážit-
kov, stretnutí s milými 
a zaujímavými ľuďmi. Prežite 
prázdniny a dovolenky 
s rodinou, blízkymi, užite 
si spoločne strávený čas. 
Načerpajte sily a energiu do 
jesenných pracovných dní, 
v ktorých budú opäť prevažo-
vať povinnosti nad zábavou. 

Veľa slnka a pohody želá 

redakcia Petržalských novín
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Po drine  
zaslúžený oddych
Koniec školského roka znamená pre 
žiakov ukončenie jednej etapy vo vzde-
lávaní. Prváčikovia majú za sebou prvý 
rok strávený v školskom prostredí. De-
viataci sa tešia na nové skúsenosti, kto-
ré im ponúkne stredoškolské štúdium. 
Cesta za vzdelávaním nie je ľahká ani 
jednoduchá. Napriek tomu je potreb-
ná a nedá sa ničím nahradiť. V podobe 
letných prázdnin, po drine v školských 
laviciach aj za katedrou, prichádza za-
slúžený oddych. 

Preto by som aj touto cestou chcel 
poďakovať učiteľom a nepedagogic-
kým zamestnancom, ktorí v našich 
materských a základných školách odo-
vzdávali to najcennejšie. Vedomosti, 
empatiu a hodnoty. Zamestnancov v 
školstve považujem za druhých rodičov 
našich detí, a preto aj im za celoročnú 
prácu patrí úprimné poďakovanie. 

Ak by som mal v súvislosti s ukonče-
ním školského roka 2014/2015 stručne 
bilancovať, určite poviem, že tento rok 
bol obdobím využitých príležitostí. 
Mnoho našich detí sa úspešne zapojilo 
do školských olympiád a voľnočaso-
vých mimoškolských aktivít. Máme za 
sebou ďalší ročník úspešného projektu 
Petržalská super škola. Nezaháľali sme 
ani v investíciách do škôl a školských 
zariadení. Hoci sa brány našich škôl pre 
túto chvíľu pre žiakov a predškolákov 
symbolicky zatvárajú, budú otvorené 
na prípravné práce, čiastkové rekon-
štrukcie, obnovu areálov a teda na to, 
aby sa čo najlepšie pripravili na nový 
školský rok. Mimochodom, Petržal-
ka len nedávno uspela s projektom 
rozširovania kapacít materských škôl. 
Rezort školstva náš projekt rekonštruk-
cie Materskej školy Vyšehradská ocenil 
najvyššou čiastkou spomedzi všetkých 
samospráv. Získali sme 400 000 eur a 
začíname s rozsiahlou rekonštrukciou, 
vďaka ktorej vytvoríme ďalšie miesta 
pre naše deti, čo pomôže im aj samot-
ným rodičom, ktorí zveria výchovu a 
vzdelávanie detí do dobrých rúk, aby 
sami mohli vytvárať ďalšie hodnoty.

Dovoľte mi na záver zablahoželať 
žiakom k úspešnému zvládnutiu kon-
čiaceho sa školského roka a im, rovnako 
ako aj zamestnancom v školstve, želám 
príjemné prežitie letných prázdnin tak, 
aby do nového školského roka vstupo-
vali s energiou, optimizmom a chuťou 
naďalej sa vzdelávať. Rovnako príjemné 
leto plné len tých najkrajších zážitkov 
prajem všetkým čitateľom Petržalských 
novín.

Vladimír Bajan, 
 starosta Petržalky 

Skraja rokovania poslan-
ci schválili záverečný 

účet za minulý rok. Rozpo-
čet na rok bol po všetkých 
schválených zmenách s 
príjmami a výdavkami vo 
výške 32 168 857 eur. Mes-
tská časť ku koncu roka 
2014 vykázala prebytok 
bežného rozpočtu vo výš-
ke 1 118 224 eur, schodok 
kapitálového rozpočtu 
2 034 56 eur (pokryli ho  
bežné príjmy, mimoroz-
počtové fondy a prijatý 
úver) a zostatok nevyčer-
paných finančných operá-

cií vo výške 1 345 273 eur. 
Poslanci v tejto súvislosti 
schválili aj použitie Re-
zervného fondu na riešenie 
havarijných stavov budov 
ZŠ a MŠ (250 000 eur), na 
rekonštrukciu školských 
dvorov (50 000 eur) a do-
stavbu plavárne (300 000 
eur), čo pôvodne prisľúbil 
zafinancovať Bratislavský 
samosprávny kraj, ale dnes 
tvrdí, že nemá na to pro-
striedky...

Hneď nato jednomyseľne 
schválili vymenovanie Ing. 
Martina Füzeka za riaditeľa 

Miestneho podniku verej-
noprospešných služieb Pe-
tržalka. Spomedzi štyroch 
kandidátov splnil požado-
vané kritériá na plný počet 
bodov.

Zásadný návrh na pomoc 
rodičom, ktorých deti sa 
nedostali do škôlky, predlo-
žil zástupca starostu Michal 
Radosa a poslanci ho schvá-
lili. Spočíva v tom, že by sa 
efektívne využili kapacity 
8 súkromných materských 
škôl, ktoré spĺňajú všetky 
kritériá na poskytovanie 
predprimárneho vzdelá-

vania. Je v nich voľných 
vyše sto miest a 60 z nich 
môžu obsadiť deti, ktoré sa 
nedostali do štátnej škôlky. 
Mestská časť ich rodičom 
poskytne príspevok vo 
výške 60 eur počas 11 me-
siacov v rámci školského 
roka. Rodičia, ktorí spĺňajú 
kritériá (trvalý pobyt v Pe-
tržalke, dieťa vo veku naj- 
menej 3 roky, maximálny 
mesačný príjem žiadateľa 
a spoločne posudzovaných 
osôb spravidla nepresiahne  
sumu 500 eur na osobu, do 
štátnej škôlky dieťa nepri-
jali pre nedostatok kapacít) 
a majú o tento príspevok 
záujem, sa o postupe a ter-
mínoch dozvedia na ofici-
álnych stránkach mestskej 
časti.  

Silvia Vnenková

Posledné predprázdninové zasadnutie petržalských poslancov 
sa okrem pokračujúcich prenájmov nebytových priestorov  
a pozemkov zaoberalo ďalšími závažnými návrhmi.

Dobrá správa pre škôlkárov

V  hlasovaní uspel aj vnú- 
troblok na Romanovej 

a oplotený výbeh pre psov 
Holíčska – Brančská. Viac 
ako 1 679 hlasov rozhodlo o 
sume takmer 50-tisíc eur z 
rozpočtu samosprávy.

Detské ihrisko na Zniev-
skej nespĺňa štandardné 
požiadavky na verejné det-
ské ihrisko. Za jeho kom-
pletnú obnovu v hodnote 
30-tisíc eur zahlasovalo 
407 obyvateľov. Na Zniev-
skej 15 samospráva opraví 
povrch a múry zadného 
schodiska, ktoré vedie na 
terasu pri bytových do-
moch Znievska 13-19, a to 
v celkovej hodnote 3 500 
eur. Rozhodlo tak 226 oby-
vateľov.

Revitalizácia vnútroblo- 
ku Romanova 2 – 12 sa za-
meria na zlepšenie rekre-
ačnej, oddychovej aj este-
tickej funkcie tejto lokality. 
Pribudne živý plot z rôznych 
kvitnúcich kríkov, na okraji 
trávnika budú umiestnené 
2 lavičky a vysadený menší 
okrasný strom. Predpokla-
daná cena rekonštrukcie je 
2 150 eur a vybralo si ju 130 
obyvateľov.  

Nový oplotený výbeh 
pre psov vybuduje Petržal-
ka vo vnútrobloku medzi 
bytovým domom Holíčska 
12-16 a ZŠ na Holíčskej uli-
ci. Rozmery výbehu budú 
približne 20 m x 30 m, bude 
oplotený nízkym plotom 
(maximálna výška 1,20 m) 

s dvomi vstupným bránka-
mi. V rámci výbehu budú 
umiestnené lavičky, 2 ks 
odpadkových košov na psie 
exkrementy, informačná 
tabuľa a menšia spevnená 
plocha, prípadne chodník. 
Iba 166 hlasov stačilo na 
odsúhlasenie tejto 14-tisí-
covej investície. 

Vlani sa do verejného 
hlasovania zapojilo viac ako 
tisícšesťsto obyvateľov Pe-
tržalky. Vybrali si napríklad 
rekonštrukciu športoviska 
a detského ihriska na Hro-
bákovej, schodiska na Ná-
mestí hraničiarov a úpravu 
vnútrobloku na Budatín-
skej. V tomto roku pribudlo 
hlasovanie o oplotenom vý-
behu pre psov.        (tod)

Verejné detské ihrisko a oprava povrchu a múrov zadného scho-
diska. To všetko si odhlasovali obyvatelia Znievskej ulice v inter-
netovom hlasovaní o použití peňazí z participatívneho rozpočtu. 

Obyvatelia zo Znievskej zabojovali

Knihy ani v lete 
neoddychujú
Mnohí z nás práve počas let-
ných prázdnin a dovoleniek 
siahnu po dobrej knihe. Aj  
z tohto dôvodu ostávajú 
brány petržalských knižníc 
otvorené aj počas letných 
prázdnin. 

Už 8. júla roztočí knižnica 
pri spievajúcej fontáne pred 
budovou Technopolu Knižný 
kolotoč, ktorý ôsmy rok dáva 
druhú šancu všetkým knihám, 
ktoré sa vďaka nemu točia v 
rukách Petržalčanov úplne za-
darmo. Ďalší kolotoč rozkrútia 
knihovníci pri fontáne o me-
siac neskôr, 5. augusta. 

Pre tých, ktorí si s dobrou kni-
hou či časopisom radi poleňo-
šia pri vode či v parku, môžu 
tak urobiť v samoobslužnej 
Open air knižnici na letnej 
pláži na Tyršovom nábreží. 
Chýbať nebudú ani príjemné 
podvečerné literárne stretnu-
tia so slovenskými autorkami 
a autormi obľúbených romá-
nov, čítanie knižných ukážok a 
autogramiáda.

Pobočky Miestnej knižnice 
Petržalka budú počas celých 
letných prázdnin otvorené. 
Výnimkou bude len malá det-
ská pobočka Dudova 2, ktorá 
je v lete prispôsobená pre-
vádzke školy, s ktorou zdieľa 
jeden hlavný vchod. Tá bude 
otvorená od 1. 7. – 10. 7. a od 
17. 8. - 31. 8. 

(tod)

Petržalčania “nakvapkali” 19 litrov
Jedným z charitatívnych sprievodných podujatí Dní Petr-
žalky je aj „Petržalská kvapka krvi“, ktorá už tradične dva 
razy do roka spája svoju rozrastajúcu sa darcovskú rodinu 
na spoločnom darovaní najvzácnejšej tekutiny. 

V dennom centre na Osuské-
ho ulici sa opäť stretlo 44 dob-
rovoľných darcov krvi, pričom 
úspešných odberov bolo 38. 
Príkladom všetkým darcom je 
už niekoľko rokov aj starosta 

Vladimír Bajan, zamestnanci 
úradu aj naši mestskí policajti. 
Národná transfúzna stanica 
odchádzala s 19 litrami krvi. 
Podľa údajov Národnej trans-
fúznej služby SR sa na Sloven-

sku len za rok spotrebuje pri-
bližne 180-tisíc transfúznych 
jednotiek červených krviniek. 

(tod)
foto: archív 
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Najlepší guláš mal príchuť Bruselu

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A
„Guláš nie je iba o ingredienciách, ale aj o tom, 
ako udržiavate oheň a načasujete všetky úkony. 
Ten správny recept sa, samozrejme, neprezrádza, 
ale dedí z generácie na generáciu,“ povedal hlavný 
kuchár Michal Baranovič. 

Ivan Štefanec priložil ruku k dielu v prvej fáze 
varenia. 

„Zúčastňujem sa na rôznych kulinárskych súťa-
žiach, naposledy minulý rok na majstrovstvách vo 
varení halušiek v Terchovej. Ako pri všetkom, aj tu 
je najdôležitejším faktorom dobrá súčinnosť tímu 
a, samozrejme, veselá nálada. Belgická kuchyňa 
síce ponúka množstvo chutí, no našu slovenskú 
nič neprekoná. Niekedy, keď mi to čas dovolí, pri-
pravujem si naše jedlá aj vo svojom bruselskom 
byte,“ prezradil s úsmevom europoslanec. Ako 
dodal, Petržalka je jeho srdcovou záležitosťou.  

Napriek horúcemu počasiu išla robota gulášo-
vej partii od ruky a okolo piatej hodiny popoludní 
bolo už všetko pripravené na testovanie odbor-
nou porotou. 

Na tom, že guláš od tímu združenia My sme 
Petržalka je v silnej konkurencii víťazný, sa zho-
dla nielen odborná porota, ale aj okoloidúci, ktorí 
mali po skončení súťaže možnosť sami posúdiť 
jeho kvality. 

„Som rád, že podujatie navštívilo také množstvo 
ľudí, najmä rodín s deťmi. Každá veková skupina 
si tu mohla nájsť niečo svoje. Dni Petržalky opäť 
potvrdili, že v našej mestskej časti to žije,“ zhod-
notil vydarenú akciu petržalský vicestarosta Ján  
Bučan.                                       (upr)

foto: archív

Ahoj škôlka – škola volá
Ako to už v živote býva, všetko pekné raz sa skončí a niečo nové sa začína...

Pre naše deti sa skončil po-
sledný školský rok 2014/ 

2015 v ich MŠ Rovnianko-
va 8. Rozlúčku so škôlkou si 
užili deti, učiteľky, ale aj ich 
rodičia. Deti svojim rodičom 
predviedli krásne vystúpenie 
s pesničkami, s básničkami, 
hádankami a tancom. Veľké 

ďakujem patrí pani učiteľke 
Táničke a pani učiteľke He-
lenke, za všetko, čo ich počas 
týchto troch rokov naučili, a 
ako sa im naplno venovali. 
Zároveň by sme chceli pani 
učiteľke Helenke zaželať 
všetko dobré v ďalšej etape jej 
života, rozhodla sa odísť do 

zaslúženého dôchodku. Tej-
to škôlke venovala kus svojho 
života, veľa detí prešlo jej trie-
dou, dokonca aj  na tejto roz-
lúčke boli rodičia, ktorí pred 
33-mi rokmi patrili do jej trie-
dy. Ďakujeme celému kolektívu 
škôlky za všetko, čo spravili pre 
naše detičky.       Rodičia

Dni Petržalky ponúkli návštevníkom množstvo atrakcií. Jednou z nich bola aj 
tradičná súťaž vo varení guláša. Tím združenia My sme Petržalka prišiel pod-
poriť aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Tajomstvo kvalitného guláša je  
v dôkladnej príprave. Členovia združenia preto už od rána usilovne pripravovali 
všetko potrebné. 

Právna poradňa bude prázdninovať   
JUDr. Jarmila Doleželová, ktorá Petržalčanom už tri roky bezplatne 
ponúka svoje vedomosti a skúsenosti pri riešení rôznych problé-
mov, za čo v tomto roku získala ocenenie Osobnosť Petržalky, let-
né prázdniny každý rok spravodlivo delí medzi svoje vnúčatá, a aj 
preto bude právna poradňa 

od 29. júna do 31. augusta zatvorená. 

Petržalčania sa v riešení svojich problémov môžu prísť opäť 
môžu poradiť 2. septembra, a to v riadnych stránkových hodinách, 
v čase od 9.00 do 12.00 h.  

(upr))

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.nerezoveflase.sk



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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MŠ Holíčska prijme 
do trvalého pracovného pomeru 

pomocnú silu do kuchyne. 
Informácie na: 

02/63820025, 0903 519220.

Inzercia

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

 PRIJMEME UPRATOVAČKY
Tel.: 02/6353 2146

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

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

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA. 
Tel.: 0905 939 634

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

ODSTÚPIM z RD prevádzku 
potravín v Petržalke, 80 m2, 
hyg. zázemie, klíma, alarm aj 
iné komerčné využitie. 
Tel.: 0907 283 607

PREDÁM zariadenie predajne 
potravín. Tel.: 0907 283 607

 ♥ Zosobášili sa

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

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

objednávky na tel. č.: 0915525462

Kombináciou infračerveného žiarenia 

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
6. júna 
Juraj Németh – Lenka Bieliková
Martin Valentovič – Kristína Miklášová
Jozef Trnčík – Jaroslava Škerková
Peter Stahl – Alica Procházková
Jozef Krajíček – Kristína Vallová
Marián Boor – Silvia Weltherová
Richard Barcík – Sylvia Šmídová
Tomáš Jemala – Lenka Kubalová
13. júna 
Anton Vencl – Zuzana Czereová
Štefan Hajdin – Jana Derčalíková 
Marek Szalai – Lilla Nagyová 
Peter Vodička – Sabína Kováčiková
Rastislav Valent – Katarína Fošnárová
Matúš Sivák – Jana Faltusová 
Michal Halfar – Natália Matejková
Mgr. Michal Šurek – Mgr. Vanda Hrmová
20. júna 
Andrej Draškovič – Mgr. Denisa Kaczorová
Ing. Peter Zimmermann – enáta Šintalová
František Kemény – Gizela Váradyová
Peter Minárik – Miroslava Hricová
Martin Herda – Lucia Feketeová

Cirkevne sobáše 
6. júna 
Tomáš Hetteš – Zuzana Herdová
20. júna 
Peter Palla – Katarína Horehájová

Rozlet - � t v každom veku

Joga pri Chorvátskom ramene
Počas letných mesiacov znovu organizujeme 
cvičenie pre verejnosť. 

Cvičiť začíname 7. 7. 2015 o 17. h pri Chorvátskom rame-
ne (Ševčenkova ulica) na lúke pri detskom ihrisku. 

Cvičíme každý utorok od 17. h. 
Prineste si karimatku a doprajte si hodinku pre seba.

Pozývajú členky občianskeho združenia

www.rozlet.sk 

Vodiaci pes 
môže vyrásť 
aj vašou zásluhou! 
Zapojte sa do dobrovoľníckeho 
programu Výchova, ktorého 
cieľom je príprava šteniat na 
prácu vodiaceho psa. Úlohou 
dobrovoľníka je sprostredkovať 
šteniatku radostné detstvo, vy-
budovať uňho pozitívny vzťah 
k človeku, zoznámiť ho s oko-
litým svetom a naučiť ho sluš-
ne sa v ňom správať, pričom 
výdavky spojené so šteňaťom 
hradí Výcviková škola pre vo-
diace a asistenčné psy. Nevá-
hajte nás kontaktovať - šte-
niatka labradorského retrívra 
čakajú možno práve na vás.
kontakt: 
Výcviková škola pre vodiace 
a asistenčné psy
www.vodiacipes.sk
info@vodiacipes.sk, 
0911/119397



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Tak si myslím

Prvý letný podvečer

Premenlivá oblačnosť, cez deň 
na viacerých miestach prehán-

ky, denná teplota 18 až 23 stupňov. 
Predpovedaných prehánok bolo v 
meste pomenej, čo mi ako občanovi, 
spoliehajúcemu sa na úrodu v reťaz-
coch a nie na žírne, ešte developermi 
neobrábané lány slovenské, srdce 
nelámalo. Reku, pršanie sa nekoná, 
vykonajme odporúčaných tridsať mi-
nút dennej chôdze pre svoje zdravie, 
poďme rekognoskovať Magio pláž 
pri Dunaji a priľahlé územie, vrátane 
spiaceho princa zelenajúceho sa od 
zlosti, že sa nedokáže dotknúť ľavej 
strany mesta. 

Letný podvečer ako stvorený na 
romantickú prechádzku s manželkou 
a jorkšírom sa začal pohľadom na 
dvoch vodičov, ktorí sa na prírodnom 
parkovisku vzájomne zablokovali a 
obojstrannou výmenou názorov zau-
jali okolostojacich občanov tvoriacich 
vďačnú divácku kulisu. Prekvapilo ma 
to, pretože vulgarizmov si bez tlače-
nia môžu užiť aj doma pri televízií, 
koľko sa im uráči. Po skonštatovaní, že 
most sa o štipku pohol, presunuli sme 
sa aj my o kúsok ďalej, pričom sme 
mali šťastie, že na promenáde nás 
nezrazil ani jeden cyklista, žonglujúci 
medzi chodcami, tmoliacimi sa deťmi 
a na voľno behajúcimi psami všetkých 
veľkostných kategórií. Na nášho psíka 
to prišlo pred plážou, na manželku 
hodný kus za ňou, keď po dvoch pre-
plnených smetných košoch ironicky 
poznamenala, že vrecko s produktom 
úľavy jorkšíra si zrejme odvezieme do-
mov. Takticky som mlčal aj pri smut-
nom prázdnom podstavci, na kto-
rom v roku 1960 umiestnili pamätnú 
bronzovú tabuľu, pripomínajúcu apríl 
1945, kedy na mieste postavili soviet-
ski vojaci pontónový most. Čože tam 
po našej histórií, no nie? Sad J. Kráľa 
nás privítal kolorovanými záhonmi 
ruží, v ktorých sa plastové fľaše od ná-
pojov dokázali umne skryť len vtedy, 
ak sa farebne zhodovali s kvetinovou 
výzdobou. Sem tam sa po ceste pre-
hnal malý pelotón dospelákov či psia 
svorka, naháňajúca tenisovú loptičku. 
Ináč pohoda v znamení končiaceho 
sa prvého dňa nastupujúceho leta. 

Tak si myslím, že konečne som 
pochopil, prečo zahraniční turisti si 
Bratislavu obzerajú takpovediac z 
rýchlika a svoje eurá či doláre míňajú 
v metropolách ako je Viedeň alebo 
Praha. Nevedia a najmä nevidia, že 
sme hlavným mestom Slovenska. Ne-
čudujem sa. 

Jaroslav Gründler

S Í D L I S K O

Výnimočný panelák a jeho neokrúhle výročie 
Prepadnutia, vlámačky, podpaľačstvo a díleri drog – kedysi symboly domu na Rov-
niankovej 14, ktorý jeho nájomníci neváhali označiť aj slovami ako Bronx v sloven-
ských podmienkach.   

spôsobuje aj použitý kuchynský olej. 
Takto ušetríme a navyše budeme eko-
logickejší,“ hovorí Ing. Eva Ždiňáková, 
členka Výboru domovej samosprávy 
na Rovniankovej 14. Prvých 10 OLEJ-
ték je zadarmo na prvé tri mesiace. Po-
tom sa môžu bytové domy rozhodnúť, 
či si skrinku nechajú, alebo ju vrátia. 

Bytový dom na Rovniankovej 14 
jednoducho baví byť výnimočným, 
a preto RYS jeho obyvateľom netra-
dične pri príležitosti 14. výročia od 
realizácie projektu Bezpečné bývanie 
pripravil malú výstavku        (sv)

foto: archív RYS

Učiteľka, ktorá nechce prázdniny
Každý rodič vám povie, že učiteľka, vďaka ktorej chodí jeho dieťa rado do školy, je 
dar z neba. A deti z II. C ZŠ Pankúchova 4 vám povedia, že je to vychovávateľka 
Zuzka Cibulová (33).

Keď som sa ich pýtala, čím si to 
vyslúžila, niektorí ma prekvapi-

li a väčšina dojala. Viki: „Kamaráti sa 
so mnou, aj keď nechodím do druži-
ny.“ Kika: „Pre mňa je poklad.“ Šimon: 
„Pre mňa je ako druhá mama. A má 
dobrý vkus, keď spolu vyrábame veci.“ 
Nelka: „Vezme nás na zmrzlinu“. Katka: 
„Na obede má dobre vymyslené pra-
vidlá.“ Ella: „Bez Zuzky by mi bolo veľ-
mi smutno.“ Jasmínka: „Je skvelá, dob-
rosrdečná, najlepšia.“ 

Zuzka pracuje v školstve už dvanásť 
rokov, a neprestáva ju to baviť. „Hrať 
sa s deťmi, vyrábať darčeky, zvieratká, 
kvety, modelovať... Mám pocit, že zo-
stávam stále dieťaťom, smeje sa. 

Keď s triednou učiteľkou Eliškou na-
vrhli rodičom už v prvej triede, že by išli 
s deťmi do školy v prírode, väčšina sú-
hlasila. S takou zohratou dvojkou by ste 
si trúfl i poslať potomkov aj do džungle.

A tak už druhý rok poznáme z roz-
právania detí Euromesto a vyzerá to na 
miesto, kde by sa na chvíľu radi ocitli aj 
dospelí. Dosvedčia vám to rodičia, ktorí 
sa o tom boli osobne presvedčiť.

Prebúdzať sa pri hudbe, učiť sa pod 
dubom, zaskákať si na trampolíne, zbie-
rať lesné jahôdky, vyblázniť sa pri vod-
ných hrách a večer na diskotéke. A mať 
za kamarátov mladých animátorov, par-
dón, starostov, veď sme v Euromeste! 

Napriek tomu by to nebolo ono bez is-

toty, ktorou bola blízkosť ich pani uči-
teliek, Elišky a vychovávateľky Zuzky. 
A nielen večer, keď ich chodili ukladať 
do postielok. „Lakovanie nechtov, to 
sme nesmeli vynechať,“ smeje sa Zuz-
ka. A večerné vyberanie doplnkov... 
hodia sa tie ponožky k tým sandálom 
a šatám...? A keď deti vymysleli pani 
učiteľkám súťaž v tancovaní, žiadna 
neodmietla. Každé dieťa predsa vie, že 
najväčšia zábava je vtedy, keď ju s vami 
zdieľajú aj dospelí. Nečudujem sa, že 
posledný večer po programe mnohí 
plakali. Veď sa končila najlepšia škola 
v prírode! Ako tvrdí nielen II.C, ale 
všetkých osemdesiat detí, ktoré chodia 
zo ZŠ Pankúchova 4 do Euromesta už 
niekoľko rokov. Každý rok sa tam na 
nich tešia a oni tak dajú super bodku 
za celoškolským snažením. 

A keď ma moja dcéra ešte pár dní 
po príchode občas oslovila: „Zuzi, teda 
mami...“ Bol to jasný dôkaz, že moje 
dieťa bolo a je nielen v škole v prírode 
v správnych rukách. Ďakujem! 

Mama Jasmínky Bombošovej

PREDTÝM POTOM

A dnes? Pekne vymaľovaná fasáda 
skrýva nemenej pekne udržiavané 

a bezpečné priestory. Dnu sa dostanete 
iba pomocou dotykového elektronické-
ho kľúča, tzv. DEK-u. Pred 14 rokmi sa 
výbor domovej samosprávy rozhodol 
urobiť z Rovniankovej 14 príjemné 
miesto na bývanie a súhlasil s realizá-
ciou projektu technicko-organizač-
ného zabezpečenia bytových domov 
– Bezpečné bývanie RYS. Tento krok 
sa stal predpokladom pre celkovú re-
vitalizáciu zdevastovaných spoločných 
priestorov domu.

Výbor už dnes využíva na komuni-
káciu s obyvateľmi domu elektronický 
displej a prostredníctvom domovej 
knižnice a posilňovne upevňuje medzi 
obyvateľmi pocity spolupatričnosti. 
Ako prvý bytový dom v Petržalke sa 
zapojil do zberu použitého kuchyn-
ského oleja prostredníctvom OLEJtéky. 
„Využili sme príležitosť a na domovej 
schôdzi sme si odhlasovali nainštalo-
vanie skrinky. Už v minulosti sme mali 
náklady spojené s čistením potrubí, čo 



6 • 26. 6. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť

Návšteva u prezidenta 
Nie je veľa takých chvíľ v živote človeka, keď sa dostane na 
miesta, kam ho bežne nepustia. Takým miestom je aj prezi-
dentský palác. Deti z našej materskej školy na Röntgenovej 
mali tú česť a zúčastnili sa Dňa otvorených dverí v prezident-
skom paláci. Vypočuli sme si prekrásne hrajúcu Vojenskú 
hudbu, pozreli si striedanie Čestnej stráže a jej vystúpenie 
so zbraňou, posedeli si na policajných motorkách a prešli 
sa po Prezidentskej záhrade. Nezabudnuteľným zážitkom 

pre deti bola návšteva 
jednotlivých salónov Pre-
zidentského paláca. Deti 
opäť prežili deň plný jedi-
nečných zážitkov.   

Silvia Dekanová
foto: autorka

Stretnutie s ministrom 
Základná škola Holíčska 50 má veľa úspešných 
žiakov. Svedčia o tom nielen ich výsledky na 
olympiádach, ale i v iných súťažiach, akou bola 
napríklad aj literárno-výtvarná súťaž ,,Ľudské práva 
očami detí“, ktorú každoročne vyhlasuje podpred-
seda vlády a minister zahraničných a európskych 
záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan v polovici januá-

ra ustanovil prevádzku mater-
ských škôl, školských jedální 
materských škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mestskej čas-
ti počas letných prázdnin tak, 
aby ich zamestnanci mali mož-
nosť čerpať dovolenky a záro-
veň, aby rodičia mali neustále 
možnosť nechať svoje ratolesti 

v niektorej z materských škôl. 
„Pri tomto rozhodovaní sme 
prihliadali jednak na zákon-
nú povinnosť, ktorou je preru-
šenie materskej školy minimál-
ne na tri týždne, ale zároveň 
sme sledovali aj spokojnosť na 
strane zamestnancov i rodičov. 
To všetko sme urobili v dosta-
točnom časovom predstihu pol 
roka,“ zdôvodňuje januárové 

rozhodnutie starosta Vladimír 
Bajan. 

Na webovej stránke mestskej 
časti a tiež na jej sociálnej sieti je 
zverejnený harmonogram pre-
vádzky materských škôl tak, aby 
rodičia vopred vedeli, ktorá ma-
terská škola je ich deťom k dis-
pozícii v prvom, a ktorá v dru-
hom mesiaci letných prázdnin. 

(tod)

Mestská časť Bratislava–Petržalka je zriaďovateľom 19 materských 
škôl. Tie budú počas letných prázdnin v upravenej prevádzke. Jednot-
livé materské školy o tom v časovom predstihu informovali rodičov, 
pričom mestská časť o ich letnom režime informuje aj na webe. 

Leto v materských školách 

Športový duch ovládol MŠ 
na Lachovej 11. júna. Po-

čas OLYMPIONÁDY všetky 
deti súťažili, čo im sily stači-
li, zdolávali prekážky, behali, 
skákali vo vreci aj do piesku, 
hádzali loptou na cieľ, hrali 
futbal. Víťazmi boli všetky de-
ti, ktoré sa zúčastnili a prežili 
spoločne krásny deň. 

(upr)
foto: archív

Olympiáda na Lachovej 

Vždy, keď sa blíži záver škol-
ského roka je mi akosi cli-

vo. Radosť z leta a zaslúženého 
odpočinku sa strieda so smút-
kom, že moji malí šarvanci a 
malé princezné opustia brány 
našej Materskej školy Bohrova 
1, ktorá poskytovala to najkraj-
šie bezstarostné obdobie pred-
školského vzdelávania. Moje 
malé včielky sa oboznamovali 
s rôznymi povolaniami nielen z 
obrázkov a rozprávania, ale boli 
sme priamo vo výrobni čokolá-
dy, pekárni, na farme v Majci-
chove, kde mali možnosť vidieť, 
ako sa doja kravky a mnohí sa 
presvedčili, že sú strakaté, biele, 
hnedé, ale nie fialové. Veľkým 
zážitkom bola návšteva poli-

cajnej stanice, kde si vyskúša-
li, aký je to pocit byť zatvore-
ní v policajnej cele, ale hlavne 
vidieť naživo policajta v plnej 
zbroji a dotknúť sa všetkého, 
čo ku svojej práci potrebuje. 

Počas celého roka sme sa 
hravou formou učili, prečo sa 
Zem s nami točí, prečo máme 
naše oči, prečo v noci hviezdy 
svietia, prečo vtáci na juh le-
tia, kto vymyslel abecedu a vô-
bec, prečo je náš svet plný zá-
had. Prvý júnový týždeň sa stal 
pre nás najkrajšou bodkou za 
poznávaním, čo sme sa mohli 
v našej materskej škole naučiť, 
bol plný výletov, športovania, 
hier a spoznávania nášho krás-
neho Slovenska.

Bol to rok krásny, nároč-
ný, ale hlavne plný smiechu, 
radosti a rozžiarených očiek 
včielok, ktoré mi budú veľmi 
chýbať, ale viem že po prázd-
ninách čaká na nich škola, le-
bo sú plní očakávania a záujmu 
o nové vedomosti. A ja? Ja sa 
už teším na nové deti, ktoré po 
prázdninách postúpia o krôčik 
vyššie a stanú sa z nich smelí 
mravčekovia.

Učiteľka Ivetka 
z triedy včielok

Včielky vyleteli z úľa 

Téma 3. ročníka súťaže Moje ja 
- ja som ja! mala prostredníc-

tvom výtvarných a literárnych 
prác podporiť diskusiu o tom, čo 
ľudské práva pre deti znamena-

jú a ako samotní žiaci vnímajú 
sami seba v prostredí priate-
ľov, rodiny a školy.

Do tejto celoslovenskej sú-
ťaže sa zapojila aj naša škola, 
pretože dôležitou súčasťou 
vzdelávacieho procesu u nás 
je výchova a vzdelávanie o 
ľudských právach. 

Spomedzi troch stoviek 
literárnych prác vybrala od-
borná porota literárnu prácu 
žiaka 7.B Erika Schickhofera a 
v celoslovenskom hodnotení 
sa umiestnil na veľmi peknom 
piatom mieste. Na slávnost-
nom odovzdaní cien a čest-
ných uznaní sa zúčastnil aj 
riaditeľ našej školy Jozef Varga 
a učiteľka slovenského jazyka 
Mgr. Elena Smoláková, ktorá 
Erika na súťaž pripravovala.

Erikovi srdečne blahoželá-
me a želáme veľa tvorivých 
úspechov.

Zdenka Sládeková
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Aj v tomto školskom roku pripravila petržalská samospráva v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pokra-
čovanie úspešného projektu Petržalská super škola.

Úspešne sme uzavreli II. ročník Petržalskej super školy

Už tradične sa Petržalská su-
per škola začala v októbri 

prednáškou v kinosále DK Zr-
kadlový háj. O objavovaní života 
vo vesmíre a pravdepodobnosti 
existencie života na Marse sied-
makom porozprával Prof. RN-
Dr. Jozef Masarik, DrSc., dekan 
Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky.

Siedmakom bola určená aj 
druhá prednáška - o kuriozitách 
zo sveta rastlín im pútavo po-
rozprával predseda vedeckej ra-
dy Prof. RNDr. Karol Marhold, 
CSc. z Botanického ústavu SAV. 
Žiaci sa dozvedeli, že nielen exo-
tické, ale aj naše, slovenské, dru-
hy rastlín sú v mnohom osobité 
a jedinečné, takže pri potulkách 
v prírode si ich budú určite viac 
všímať. Pred Vianocami si Prof. 
Ing. Štefan Luby DrSc. pripravil 
pre ôsmakov takmer rozpráv-
kovú tému „Obrie dôsledky tr-
paslíčej technológie“, za ktorou 
sa však schovávali zaujímavé 
novinky zo sveta nanotechno-

prednášok priamo v školách. 
V tomto ročníku odprednášalo 
päť vedeckých nominantov päť 
tém, ktoré si zadefinovali uči-
telia z našich škôl, 437 žiakom. 

Očakávaným výsledkom 
projektu Petržalskej super ško-
ly je zvýšenie informovanosti 
o širokom spektre vedeckých 
odborov, zvyšovanie ekolo-
gického povedomia žiakov a 
oboznámenie sa s najnovšími 
poznatkami a trendmi vo ve-
de ako takej. Jednotlivé pred-
nášky majú byť ponímané aj 
ako prezentácia možností pri 
výbere budúceho povolania. 
Prednášky tiež môžu žiakov 
inšpirovať k samostatnému ob-
javovaniu regionálnych oso-
bitostí Petržalky, podnecovať  
k osobnej návšteve múzeí, kul-
túrnych pamiatok, motivovať  
k exkurziám, výletom do prí-
rody, ale aj viesť žiakov k seba-
poznaniu a tímovej práci.

Michaela Platznerová
foto: archív

lógií, teda práce s vecami prie-
meru ľudského vlasu. Januárová 
prednáška vedúceho oddelenia 
reprodukčnej a vývinovej bio-
lógie Mgr. Martina Hajducha, 
PhD. preniesla žiakov do dôb 
Černobyľskej havárie. Posled-
né dve prednášky boli určené 
šiestakom. Jedna bola moder-
nou exkurziou po „Prabratisla-
ve“ a tá druhá im zas umožnila 
nahliadnuť do sveta moderných 
materiálov, ktoré naši vedci vy-
vinuli pre automobilky Ferra-
ri a Audi. Od októbra 2014 do 
marca 2015 sa na šiestich pred-
náškach v DK Zrkadlový háj 
zúčastnilo 1 821 žiakov a 127 
učiteľov. 

Po skončení hlavných pred-
nášok dostal každý ročník od 
prednášajúcich okruh troch 
tém, na ktoré potom žiaci v 
trojčlenných tímoch mohli vy-
pracovať súťažné projekty pod 
vedením svojich učiteľov. Sú-
časťou každého projektu bo-
la doplnková časť s názvom 

„Ako som pomohol Petržalke“, 
kde žiaci vyčistili priestranstvo 
pri škole či dome, pomohli pri 
separovaní odpadu, vysadili 
kvietky alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom prispeli k zatrak-
tívneniu okolia, osvete medzi 
obyvateľmi alebo aj k zlepšeniu 
susedských vzťahov. Deväť ví-
ťazných tímov čakal trojdňo-
vý pobyt v Účelovom zariadení 
Kancelárie NR SR Častá - Pa-
piernička plný osobných stret-

nutí s vedcami, praktických 
ukážok a zážitkov pri výletoch 
do prírody. Každý člen víťaz-
ného tímu získal aj hodnotné 
ceny, ktoré zabezpečila mest-
ská časť Bratislava-Petržalka. 
Všetky žiacke práce budú zve-
rejnené aj na oficiálnej stránke 
samosprávy.

Pre žiakov deviateho roč-
níka v rámci projektu Petržal-
skej super školy zabezpečuje 
Slovenská akadémia vied sériu 
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Súťaž sa konala pod záštitou 
starostu Vladimíra Bajana  

a zúčastnilo sa na nej 34 žiakov 
z rôznych základných umelec-
kých škôl na Slovensku. Súťa-
žili v kategóriách hra na klavír, 
zobcovú flautu, husliach a na 
gitare.

Súťažiacich hodnotili na zá-
klade bodového systému, dôraz 
sa kládol na techniku, umelecký 
prednes a dojem, výber skladby 
a dodržanie predpísanej minu-
táže.  Špecifikom súťaže  Pegas 
Musicale je, že účastníci neboli 
rozdelení podľa veku, ale podľa 
ročníkov. Jedinou podmienkou 

bolo, aby boli žiakmi základnej 
umeleckej školy. Je to ojedinelé, 
nakoľko žiaci boli v iných súťa-
žiach  z hľadiska veku znevý-
hodňovaní. Ak bol žiak starší, 
napríklad mal 10 rokov, a bol 
len v 1. ročníku ZUŠ, na iných 
súťažiach sa nemohol zúčast-
niť, pretože to ich pravidlá ne-
dovoľovali. 

Hana Gallová, zástupkyňa 
riaditeľky Art Pegas: „Priebeh 
súťaže bol plynulý a niesol sa 
v dobrom časovom rozložení. 
Nakoľko sa paralelne s na-
šou súťažou konala tanečná 
prehliadka, treba vyzdvihnúť 

veľmi dobrú schopnosť žiakov 
koncentrovať sa napriek ob-
časným vyrušeniam - prenika-
júcimi zvukmi pri vchádzaní a 
vychádzaní zo sály, čo sme sa 
snažili eliminovať.  Ak sa niečo 
robí prvýkrát, často sa nedá vy-
hnúť chybám, aj nám sa nejaké 
stali, ale hovorí sa, že kto nič 
nerobí, nič nepokazí. Videli 
sme aj naozaj dobré, hodnotné 
výkony žiakov, ktorých nespor-
ný talent porota zaslúžene od-
menila. Naša škola by chcela 
túto aktivitu organizovať kaž-
dý rok, máme ambíciu vytvoriť 
priestor pre talenty, ktoré sa 

Art Pegas 
predstavuje talenty 
Súkromná základná umelecká 
škola Art Pegas usporiadala 
v DK Zrkadlový háj v posledný 
májový štvrtok prvý ročník ce-
loslovenskej súťažnej prehliadky 
v hre na hudobných nástrojoch 
pod názvom Pegas Musicale. 

chcú a môžu zviditeľniť. Teší-
me sa na ďalší ročník.“ 

Zároveň SZUŠ ART PEGAS 
už tretí rok organizuje výtvarnú 
súťaž, v ktorej svojimi prácami 
súťažia deti, mládež, aj dospelí. 
Práce hodnotí odborná porota 
a najlepšie sú ocenené cena-
mi ART PEGAS. Tohtoročná 
téma „Kubistické metamorfó-
zy“ bola skutočnou výzvou a 
dokázala, že máme na Sloven-
sku naozaj veľmi talentovaných 
malých aj mladých umelcov. 
Úlohou študentov i pedagógov 
bolo zamyslieť sa nad význa-
mom kubistického umenia a 
pokúsiť sa premietnuť kubis-
tické tendencie do súčasného 
umenia, kultúry, urbanistické-
ho, pretechnizovaného pro-
stredia, ako aj architektúry ale-
bo interiérového, knižného či 
odevného dizajnu. Možné bolo 
aj individuálne nahliadnutie do 
vlastného súkromného života a 
prostredia, v ktorom sa autor 
práce pohybuje. Súčasťou pro-
jektu bola každoročná vernisáž 
a odmeňovanie najlepších prác 
umeleckými potrebami. 

Výstavu zastrešil pedagóg 
výtvarného odboru Lukáš Ki-
jac zo SUZŠ Art Pegas a ku-
rátorom výstavy bol profesor 
umenia Paedr. Peter Čambál st.:  

„K patronátu nad súťažou ma 
presvedčil vzťah k detským prá-
cam. Mám desať vnukov a keď 
prídu do ateliéru všetci, tvoria 
každý po svojom. Môj názor je, 
že do 12 rokov by dieťa nemalo 
byť nikým ovplyvňované, pre-
tože je to jeho osobná výpoveď. 
Čiže, na základe hry kresbou  
a farbou vyjadruje svoje pocity, 
nálady, poznanie. Do 12 rokov 
je schopné samostatne tvoriť. 
Potom už túži kresliť to, čo vidí 
okolo seba, vernejšie a tam 
už je potrebný pedagogický 
prístup. Tu sa na tých prácach 
ukázalo, že najvýkonnejšie  
a výtvarne najčistejšie sú diela 
dvoch 5-ročných a 7-ročného 
dieťaťa. To sú práce, ktoré mi 
nedali zaspať. Všetkých prác 
bolo vyše 600 z celého Slo-
venska, keď sme ich rozložili 
v ateliéri, zabrali každý kút 
osemkrát. Bolo veľmi náročné 
nájsť to najlepšie. A bola to aj 
to veľká zodpovednosť, keďže 
chceme deti podporiť v ich sna-
žení a žiadnemu neukrivdiť. 
Pretože umenie je najslobod-
nejšia ľudská činnosť.“

Mená víťazov oboch súťaží 
nájdete na web stránke SZUŠ 
Art Pegas www.art-pegas.com

Michaela Dobríková
foto: Nika Lacová, Art Pegas

Hugo zo Záhoria a iné dobrodružstvá

V posledný májový piatok do 
materskej školy na Pifflo-

vej zavítala návšteva. Škôlkari 
a ich učiteľky z MŠ Kúty. Kým 
sa deti bavili na dvore, učiteľky 
pozvali na prehliadku petržal-
skej materskej školy. 

A aký bol výsledný dojem? 
Riaditeľka MŠ Kúty, Anna Kna-
pová: „Príliš veľké rozdiely me-
dzi našimi školami nevidím 
– máme vynikajúce učiteľky, 
usilovné upratovačky, trpezli-
vé kuchárky, každý deň nám 
rodičia vodia to naj... čo do-
ma majú – svoje deti. Prvý, veľ-
mi pozitívny dojem, som mala 
pri pohľade na zeleň, ktorej je 
v blízkosti vašej školy dostatok. 
Napriek tomu, že sme dedinská 
materská škola, v tomto sme-
re sú deti z MŠ Pifflova na tom 
lepšie. Ohromili ma veľké, pek-
ne upravené, vstupné priestory, 
so sedením pre čakajúcich ro-
dičov. Zdá sa nám, že aj pod-

mienky pre stravovanie detí sú 
lepšie, lebo majú samostatnú 
jedáleň. V našej škole sa stra-
va rozváža do pavilónov. Ďal-
ším veľkým plusom vašej školy 
je telocvičňa – čo dodať? Nemô-
žeme mať všetko, po čom túžia 
naše učiteľské srdcia.“ 

A čo považuje za najväčšiu 
prednosť „svojej“ materskej ško-
ly jej riaditeľka Emília Šimková? 
„Okrem spomínaných vecí aj to, 
že naša MŠ má vytvorené pod-
mienky pre výchovu a vzdeláva-
nie detí s poruchami výživy.“

Aj škôlkarom z Kútov sa vraj 
v Petržalke páčilo. V pamäti 
všetkých zamestnancov z Pifflo-
vej ostanú vďaka tomu, že keď 
na obede nezjedli mäsko, na 
otázku, či sú vegeteriáni, odpo-
vedali: „Né, my sme Kúcané!“

Zvykom je návštevu oplatiť, a 
tak sa za necelé dva týždne ces-
tovalo na Záhorie, smer Kúty. 
Autobus nám zabezpečil Rado-

slav Jurča, za čo mu patrí veľ-
ká vďaka.

Po výdatnom jedle boli de-
ti „vypustené“ na školský dvor. 
Kým ich strážili učiteľky z Kú-
tov, tie petržalské si prezreli ce-
lú škôlku. Emília Šimková, ria-
diteľka MŠ Pifflova: „Veľmi sa 
mi páči veľké dopravné ihrisko, 
ktoré má MŠ Kúty vybudované 
na školskom dvore, a tiež vyba-
venie školského dvora“.

Keď nastal čas odchodu, mali 
„Kúcané“ pre svojich hostí pri-
pravený darček. V kartónovej 
škatuli, s vyrezanými otvormi 
na vzduch a peknou červenou 
mašľou. Keď začala škatuľa ko-
kŕhať, radosti petržalských detí 
nebolo konca. Živý kohútik! 

A. Knapová: „Nápad vo mne 
skrsol, keď som videla átrium, 
ktoré v MŠ Pifflova majú. Pove-
dala som si, že malý kohútik by 
tu nejaký čas mohol žiť, deti by 
sa oň starali, mali by zodpoved-

nosť za jeho kŕmenie, no a mož-
no bude budiť aj celú Petržalku. 
Vlastní zamestnanci mi neveri-
li, že nápad zrealizujem. Poda-
rilo sa! Pán Kiripolský (riaditeľ 
poľnohospodárskeho družstva) 
mi kohútika predal. No a tak si 
deti z Petržalky priviezli z výletu 
živé nenáročné zvieratko. Výraz 
v ich tvárach ma presvedčil, že 
to bola dobrá voľba.“

Nielen deti neverili svojim 
očiam, chvíľu trvalo, kým tomu 
uverili aj učiteľky z Pifflovej. A 
ako sa kohútik dnes má? 

E. Šimková: „Je spokojný. 
Každé ráno nás víta a deti ho 
navštevujú. Zamestnancom sa 
tento originálny darček páčil a 
vzorne sa o nášho Huga (meno, 
ktoré mu vymysleli deti) sta-
rajú. Aj cez víkend mu chodia 
dávať vodu a jedlo. A radosť 
všetkých detí je neopísateľná. 
Rodičia detí sa chodia tiež na 
Huga pozerať a dokonca mu 
priniesli aj zrno. Jednoducho, 
Hugo je naším škôlkarom.“

Michaela Dobríková
foto: archív

Dve škôlky, dve rôzne miesta na mape. Čo ich spája, v čom sú iné?
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Ako „predskokan“ na Galaprograme Dní Petržalky tradične vystupuje víťaz súťaže ama-
térskych hudobných skupín, ktorá je súčasťou tohto petržalského sviatku. Tentoraz to 
bola punkrocková kapela Niečo navyše z Bardejova.

Niečo navyše museli pridať niečo navyše

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

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

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

Navrhovaná osoba musí spĺňať nasledovné kritériá:
•	 žije/žil,	pôsobí/pôsobil	v	mestskej	časti	Bratislava-Petržalka,
•	 v	oblasti	kultúry	alebo	osvety	odpracoval	aspoň	5	rokov,
•	 prínos	 k	 rozvoju	 kultúrneho	 života	 alebo	 šírenia	 osvety	 
v	mestskej	časti	Bratislava-Petržalka	je	(alebo	bol)	preukáza-
teľný,

•	 udelenie	ocenenia	je	podmienené	súhlasom	navrhovaného,
•	 na	ocenenie	môže	byť	navrhnutá	aj	osoba	in	memoriam.

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

Najlepšie časopisy: Stopa a Create

V Miestnej knižnici Petržal-
ka sa už po devätnásty raz 

zišli redakčné rady školských 
časopisov pri slávnostnom 
hodnotení súťaže Život naši-
mi očami - novinári tretieho 
tisícročia. Tento rok sa prihlá-
silo osem školských časopisov. 
Súťaž sa rozšírila o možnosť 
hodnotiť aj časopisy, ktoré vy-
chádzajú iba v elektronickej po-
dobe. Odborná porota v zlože-
ní - grafik Peter Gála, ktorý stojí 
na čele združenia ASIL (Aso-
ciácia ilustrátorov Slovenska), 
ktorý bol aj predsedom tohto-
ročnej poroty, Silvia Vnenko-
vá z redakcie Petržalských no-

vín a Rastislav Iliev z Televízie 
Bratislava poukázala na kladné 
stránky každého časopisu, ale 
nešetrila ani kritikou obsahovej 
a vizuálnej stránky časopisov či 
štylistiky. Samozrejme, ponúk-
la aj rady a konštruktívne rieše-
nia, ako sa dajú časopisy vylep-
šiť, čo zmeniť, ktorú osobitosť 
a individualitu určite zacho-
vať aj do ďalších ročníkov. Po 
zhodnotení riaditeľka Miest-
nej knižnice Petržalka Katarína 
Bergerová spolu s vedúcou od-
delenia školstva, kultúry, mlá-
deže a športu MÚ Veronikou 
Redechovou a porotcami Sil-
viou Vnenkovou a Petrom Gá-
lom odovzdali čestné uznania a 
diplomy oceneným redakčným 
radám. 
Čestné uznanie získali časopi 
Povedajko - ZŠ internátna pre 
žiakov s narušenou komuni-

kačnou schopnosťou a Gešajko 
zo ZŠ Gessayova.
Kategória stredné školy
1. miesto: CREATE - SSUŠAT, 
Vlastenecké nám.1, ktorý vy-
chádza v elektronickej podobe
2. miesto: MOKY3 - 
Spojená škola Mokrohájska
3. miesto: Dúha - 
SOŠ gastronómie a hotelových 
služieb, Farského 9
Kategória základné školy:
1. miesto: Stopa 
- ZŠ Nobelovo nám. 6
2. miesto: Iris 
- ZŠ Černyševského 8
3. miesto: Dudoviny 
- ZŠ Dudova 2 
Porota vyhodnotila aj Skokana 
roka 2015. Najväčší posun za 
posledný rok po obsahovej aj 
grafickej stránke urobil časopis 
Stopa zo ZŠ Nobelovo nám. 6.

Zábava v Kampine
Módna prehliadka, kon-

cert skupiny The Ar-
tists, diskotéka – to je program, 
ktorým sa prvý júnový pia-
tok bavili klienti DSS Kampi-
no v Petržalke. A nielen oni, na 
návštevu prišli klienti DSS Per-
la zo Želiezoviec. A domáci sa 
o nich kráľovsky postarali, za-
mestnanci Kampina pripravili 
zábavné športové disciplíny, v 
ktorých si mohli zmerať svoje 
zručnosti či už pri hádzaní do 
terča, petangu či hľadaní po-
kladu. Rodičia klientov zas na-

piekli sladké občerstvenie. Po 
rušnej časti nasledoval oddych 
pri sledovaní módnych outfi-
tov, ktoré vytvorili a s noblesou 
predviedli klienti Kampina, 
z ktorých každý zožal nadše-
ný potlesk. Potom sa o dobrú 
náladu postaral Milan Šimek 
so svojou hudobnou skupinou 
The Artists. Nimi prespievané 
hity populárnej hudby vytiahli 
poslucháčov na nohy a začala 
sa diskotéka.

(md)
foto- autorka

A páčili sa tak, že muse-
li neplánovane pridať pár 

pesničiek. Ako sa Bardejovča-
nia stali petržalskými víťazmi, 
nám prezradil Willo.

Hudobných kapiel je nepre-
berné množstvo. Prečo ste sa 
rozhodli vstúpiť do tejto kon-
kurencie?

Kapelu sme založili, lebo 
nás to baví a napĺňa. Jednodu-
cho si nevieme predstaviť ži-
vot bez hudby. Hranolky bez 

Ešte nikdy sme neboli na 
muzikantskej súťaži a nikdy 
sme ako kapela neboli v Brati-
slave. Tak sme to skúsili. Chceli 
sme počuť hodnotenie poroty, 
nielen cez hlasy na Facebooku. 
Keď nám cestou domov porota 
oznámila, ako sme obstáli, tak 
sa z osobáku skoro stal kabrio-
let, keď sme vyskočili zo seda-
diel :-)

Na čom momentálne pracu-
jete? 

Pracujeme na skladbách na 
nový album. A - ďakujeme 
všetkým fanúšikom za pod-
poru.:)

M. Balentová
foto: Z. Šefčovičová

tatarky, alebo bryndzové ha-
lušky bez bryndze. A keďže 
niektorí z nás už predtým hrali  
v kapelách, ktoré nevydržali, 
tak sme sa v roku 2009 stretli a 
začali hrať. Konkurencia je, sa-
mozrejme, veľká, ale snažíme 
sa byť proste NIEČO NAVYŠE. 
Vlani sme dokonca vydali náš 
debutový album.

Ako sa kapela z Bardejova 
dostala na súťaž do Petr- 
žalky?

Všetkým zúčastneným redakč-
ným radám, ktoré pracujú pod 
vedením svojich učiteliek, sr-
dečne gratulujeme a ďakuje-
me našim sponzorom, kto-

rí prispeli do súťaže cenami: 
Mestskej časti Petržalka, Me-
diaprint - Kappe Pressegrosso 
a.s., Spoločnosti 7 Plus s.r.o., 
vydavateľstvu Perfekt, kníhku-
pectvu Martinus a ASIL - u.

Viera Némethová
foto: archív 
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Človeka poznať 
po ovocí 

Tak by sa dala vystihnúť myšlienka, 
prečo sme založili OZ Presadíme. 

Uvedomil som si naplno, že žijeme 
v informačnej dobe, ktorá má svoje 
nedostatky. Informácie sú moc, ale 
zároveň vnášajú do života klam, ak 
zo slov nevzídu skutky. Chceli sme 
prejsť od slov k činom, priniesť krásu, 
príklad, presadiť spolupatričnosť. „Po-
slanie OZ Presadíme je sadiť ovocné 
stromy tak, aby sme splnili cieľ: priniesť 
ovocie.“ citát zo stanov OZ Presadíme. 
Teda, snažili sme sa združiť občanov 
tak, aby to prinášalo ovocie. A keďže 
majetkové cítenie a celkovo občian-
ska vyzretosť je taká, aká je, problém, 
kde sadiť stromy, aby nebol prípadný 
konflikt, sme vyriešili snahou zveľadiť 
málo využité oplotené plochy (pre-
dovšetkým ZŠ v Petržalke - ZŠ Pankú-
chova, ZŠ Turnianska...) a časom pri-
niesť krásu v podobe „parku“ (aleje, či 
alejí, ktoré by mohli vytvoriť „reťaz“ po 
celej Petržalke). Zároveň bola snaha 
ponúknuť medzigeneračnú výmenu 
či príklad dospelých deťom. Spoločne 
a v dialógu nájsť seba i v rámci verej-
ného života (integrácia, participácia). 
Ale ako som vravel, je rozdiel: „pojem“, 
„dojem“, “slovo“ a „čin“. A ani za týmto 
cieľom by nebol skutok, keby sa pre 
začiatok nepodarilo nájsť spoločnú reč 
s riaditeľom ZŠ Pankúchova, Štefanom 
Rácom, a ľuďmi, ktorí našli odvahu skú-
siť niečo nové. Všetkým zúčastneným 
ďakujem! Spomeniem napr. poslanca 
MČ Petržalka (SDKÚ -DS) G. Gažiho, 
M. Radosu, J. Jeckovú, vedúcu odbo-
ru životného prostredia MČ Petržalka, 
B. Bušovú, ktorá nám darovala stromy 
zo svojej záhrady a aktívne pracuje v 
rámci agentúry domácej ošetrovateľ-
skej služby u nás, v Petržalke. Začali 
sme nanajvýš skromne, hľadali sme 
pár ochotných budúcich členov tohto 
OZ, ktorí by v októbri zasadili zopár 
stromov v areáli ZŠ Pankúchova. A v 
praxi sme zistili, že každý človek, ešte 
skôr než je „občan“, člen občianskeho 
združenia, je známy, sused, rodina, 
kolega. Doba je informačná, ale for-
ma pomoci je individuálna a začiatky 
občianskeho združenia treba hľadať 
v týchto väzbách. A keďže sa k nám v 
sobotu 26.10. pridali pri sadení ôsmich 
orechov i osobnosti verejného života, 
aj my sme prešli z privátnej aktivity k 
verejnej. Budúci rok s novými silami sa 
určite pustíme do presadenia kvality 
života v Petržalke tak, aby našli pokoj 
a dobrý pocit zo života. 

Mário Bošanský,
Predseda OZ Presadíme

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Spotrebiteľ náš pán (?)
Ako spotrebitelia každý deň kupujeme tovary a služby, ak sa kúpa 
vydarila, spokojne si tovar či služby užívame. Nepríjemná situácia 
však nastane, ak zistíme, že kúpa až taká vydarená nebola. 

Keď sa na novej topánke 
po krátkom čase od-

liepa podrážka, vysnívanej 
dovolenke chýba výhľad na 
more, ktorý sme si priplati-
li, rekonštrukciu bytu firma 
neukončila v dohodnutom 
čase a vykonané práce ne-
boli až také kvalitné, tovar, 
ktorý sme si objednali a za-
platili, nám nedodali, nový 
elektrospotrebič sa po pár 
týždňoch začal kaziť, po 
oprave auta sa opäť vyskyt-
la tá istá chyba... Neostáva 

nám nič iné ako reklamá-
cia. Reklamovať nemusíme, 
v každom prípade však ako 
spotrebitelia na reklamáciu, 
či odstúpenie od zmluvy, 
máme právo. Mnohí spotre-
bitelia však pri prvom neú-
spechu na reklamácie zane-
vierajú, keď sa dostanú do 
sporu s obchodníkom. Majú 
pocit, že ,,ťahajú“ za kratší 
koniec, pretože vo väčšine 
prípadov sú v pozícii ne-
skúsenej osoby, ktorá nemá 
rovnaké alebo porovnateľné 

vedomosti o zákonných pod- 
mienkach uzatvárania zmlúv 
ako dodávateľ, či vedomosť 
o svojich právach o ktorých 
hovorí zákon č. 250/2007 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
či Občiansky zákonník. 

Občania môžu využiť bez-
platné poradenstvo aj pomoc 
pri riešení svojich spotrebi-
teľských sporov do 30. 12. 
2015. V prípade, ak poradca 
vyhodnotí spor ako vhod-
ný na mimosúdnu dohodu 
a sporové strany súhlasia  

s mimosúdnou dohodou,  
v počte hodín max. 6 je me- 
diácia pre účastníkov zdar-
ma. Mediácia riešenia sporov 
šancu na úspech zvyšuje. 

Medzi najčastejšie pro-
blémy, s ktorými klienti 
prichádzajú, sú reklamácie 
tovarov a služieb, odstúpe-
nie od zmluvy, poradenstvo  
v rámci správy bytov a neby-
tových priestorov, reklamá-
cie tovaru zakúpeného cez 
internet.

V prípade záujmu o pora-
denstvo je potrebné si s po-
radcom dohodnúť termín na 
tel.č. 0915 475 691. 

PhDr. Miroslava Kristinová 
Wieckowska - mediátorka

garant Petržalskej 
mediačnej poradne

V našom slovenskom ča-
sopriestore sme si však 

za ten čas stihli ponadávať 
na daždivé počasie a zároveň 
túžobne vzdychať po trid-
siatkach. Po teplotách, nie 
tridsiatkach v sukni. Hoci 
niekto možno aj to. Lenže, 
sotva nám teplomery trid- 
siatku zvestovali, už sa obja-
vili hlasy, že tie horúčavy sú 
príliš veľké.

Tak ako teda? Na tému 
počasia som si v poslednom 
čase vypočul nejednu po-
zoruhodnú hlášku. Z nich 
by sa pokojne dal vyrobiť 
akýsi prieskum počaso- 
mienky, hoci vzorka naozaj 
nie je reprezentatívna. Zá-
ver je však pozoruhodný. 
Ideálny by zrejme bol výskyt 
všetkých ročných období na 
Slovensku naraz. Sadli by ste 
do auta a o chvíľu by ste sa 
už niekde čvachtali. A od- 
tiaľ rovno na lyže. Alebo ešte  
v ten istý deň si o kúsok ďa-
lej naoberali čerstvo dozreté 
jablká. Utópia? Dnes možno, 
ale čo o takých... Čo ak sa raz 
naplní to komunistické – 
rozkážeme vetru, dažďu?

Vráťme sa však do našej 
reality. Poznám človeka, 
ktorý si vždy pred letom, a 
potom i zimou, vymení ob-
raz v izbe. V lete mu tam 

visí zimný motív a naopak. 
Vraj, v letnej horúčave mu 
pohľad na zasnežené kop-
ce poskytuje aspoň drobnú 
úľavu.

V tejto súvislosti si spomí-
nam na prázdninové pobyty 
u deda Ruda. Ako chlap-
čisko som vždy absolvoval 
trenírkové leto. Iné textílie 
som využíval len vtedy, ak 
sa počasie náhodou zblázni-
lo. Raz večer som nečakane 
zistil, že dedo pod nohavica-
mi nosí ešte jedny akési no-
havice – dlhé, tenké a biele. 
To ma prekvapilo. Dostal 
som však vysvetlenie, že ako 
veľký také budem nosiť aj ja. 
I v letnej horúčave. Veľký už 
som, stále sa však na nič po-
dobné nechystám.

Aj ženy v tých časoch 
pod sukňou nosili všako-
vakú bielizeň, mužskému 
oku prakticky neprístupnú, 
ako mládeži niektoré filmy. 
Okúzľujúce boli najmä tak-
zvané ženské bombarďáky. 
Od pása až po kolená, hrubé 
takmer centimeter. S tými 
sa dala zvládnuť sibírska 
zima i horúčava. Obísť však 
nemožno ani podprsenky, 
v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia nazývané 
tiež tlmiče vášní. Tie naozaj 
plnili len základnú funk-

ciu – niečo pridŕžať. Dnes 
je všetko inak. Taká podpr-
senka má mnoho farieb a 
tiež funkcií. Nadvihnúť, po-
doprieť, vytvarovať, zväčšiť. 
Na prípadného záujemcu o 
ženské vnady preto dnes nie-
kedy čaká možno ešte väčšie 
prekvapenie ako kedysi. Čo 
tak hore bez?

Mimochodom, podprsen-
ka sa od dolnej časti plaviek 
po prvý raz vo svete odde-
lila niekedy v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia. 

Krátke sukničky, dlhé nožičky
Len nedávno k nám v noci, potichu a nenápadne, prikvitla jar. 
Stačilo však jediné mihnutie vesmírneho oka a je tu leto. 

Také plavky nazvali bikini. 
U nás, akože ináč, sa zjavili 
o pekných pár rokov neskôr. 
Ale ani na vtedajšom Zápa-
de to bikini spočiatku nema-
li vyhraté. Ženy sa v nich ne-
smeli ukazovať na verejných 
miestach, inak ich potrestali 
za exhibicionizmus. Tým 
bol, prosímpekne, odhalený 
ženský pupok. Aká opováž-
livosť!

Sukne sa skracovali prak-
ticky po celé minulé storočie. 
Najskôr spod nich vykukli 
členky, neskôr prišiel rad na 
nesmelé sukňové šmyk pod 
kolená. Až prišli šesťdesiate 
roky. A s nimi minisukne.  
V Londýne sa o to pričinila 
istá pani Mary Quantová. 
Inšpirovala sa vraj miniauta-
mi. Limit minisukne bol vte-
dy odvážnych pätnásť centi-
metrov nad kolená.

Dnes žijeme bez limitu. 
Aj sukňového. Taký, možno 
pomyselný, je tiež pätnásť 
centíkov, ale pod... Koľko 
to bude v skutočnosti, to 
už je, milé devy, len a len na 
vás. Mužov pohľad na krát-
ke sukničky a dlhé nožičky 
predsa poteší vždy. Nielen 
v lete.

P. S. K tomu bratislavské-
mu kedysi neodmysliteľne 
patrilo polievacie auto. A po 
jeho prejazde úžasný, pre-
voňaný vzduch. Úmyselne 
sa nechať postriekať takým 
autom na ulici aj dnes, to by 
bolo žúžo!

Oskar Král
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Námestie hraničiarov, Pa-
nónska cesta, Májová uli-

ca, Kopčianska ulica a ďalšie, 
to všetko bol kedysi nacistický 
tábor, v ktorom sa odohrával 
príbeh maďarsko - židovských 
väzňov a ich rakúskych trýzni-
teľov. Zachytáva ho výstava En-
gerau, zabudnutý príbeh Petr-
žalky, ktorú práve sprístupňuje 
Židovské komunitné múzeum 
v synagóge na Heydukovej uli-
ci. Výstavu si môžete pozrieť 
do 11. októbra okrem židov-
ských sviatkov, každý piatok a 
v nedeľu od 10. do 16. hodiny.

Výučný list, pracovná kniž-
ka, režijný preukaz železníc, 
fotografi a muža s dcérkami... 

Oveľa viac toho po vyše sedem-
nástich stovkách mužov, väzne-
ných v koncentračnom tábore 
Engerau, neostalo. Len niekoľ-
ko dokumentov, ktoré boli pre 
nich tým najcennejším, čo im 
ostalo ako spomienka na život, 
aký viedli pred začiatkom dru-
hej svetovej vojny. „Tieto doku-
menty sú jednými z mála do-
kladov o tom, že ten láger vôbec 
existoval,“ podčiarkol Radoslav 
Ragač, riaditeľ Slovenského ná-
rodného archívu. 

„Sú jediným zdrojom infor-
mácií o jednotlivých väzňoch. 
Vďaka nim sa z bezmennej 
masy obetí stávajú konkrét-
ni ľudia s ich vzťahmi, pocit-

mi, osudmi. Aspoň čiastočne 
nám pomáhajú vrátiť identitu 
pre nás doteraz anonymným 
väzňom z nacistického tábo-
ra Engerau,“ poznamenala et-
nologička Monika Vrzgulová 
z Dokumentačného strediska 
holokaustu/ Ústav etnológie 
SAV, ktorá realizovala vedecký 
výskum k výstave. 

Do koncentračného tábora 
Engerau začali zvážať maďar-
ských židov zväčša z Budapeš-
ti na prelome novembra a de-
cembra 1944. O hlade, v hlbo-
kom mraze mali budovať juho-
východný obranný val v úseku 
sever ako súčasť obranného 
systému, ktorý mal zastaviť po-
stupujúce sovietske vojská. 

„Presný počet väzňov v tá-
bore Engerau nevieme, číselné 
údaje sa pohybujú od 1 730 do 
približne 2 000. Podobne nie 
je celkom jasné, ako bol tábor 
členený,“ pokračovala Monika 
Vrzgulová. Podľa údajov povoj-
nových viedenských ľudových 
súdov mal tábor Engerau šesť 
podtáborov.

Starý háj, dnešný areál Inche-
by, Jaroslavova ulica, Leberfi n-
ger a Nádražná ulica sú miesta, 
na ktorých sa nachádzali pod-

tábory tvoriace koncentrák 
Engerau. Väzni bývali v stodo-
lách, maštaliach, na povalách 
i v pivniciach továrenských a 
fi remných budov.

V polovici šesťdesiatych ro-
kov oživili príbeh nacistického 
tábora Engerau dve reportáže 
na stránkach Večerníka s ná-
zvom Zabudnutý koncentrák. 
Autori Tibor Michal a Martin 
Hric zverejnili aj spomienky 
hrobára Leopolda Prepelicu, 
ktorý pochovával zomretých 
aj zavraždených väzňov. Práve 
vďaka nemu sa podarilo za-
chrániť niekoľko osobných do-
kumentov väznených, umuče-
ných a zabitých. Potom sa nad 
príbehom Engerau opäť zavreli 

vody mlčania. Pomaly, ale isto 
by sa zabudlo. 

Marhuľový lekvár, makové 
rezance s cukrom... zapísal si 
István Horváth na korešpon-
denčný lístok názvy jedál, po 
ktorých sužovaný hladom a 
zimou túžil. 

„Ľudia si často predstavujú, 
že udalosti vojny sa diali ďale-
ko odtiaľto a neuvedomujú si, 
že tu za mostom sa odohrala 
jedna z najtemnejších kapitol 
na území našej krajiny. Chce-
me im túto časť histórie uká-
zať,“ hovorí Maroš Borský zo 
Židovského komunitného mú-
zea. A – nemali by sme na ňu 
zabudnúť...              (sv)

foto: autorka 

V tomto období si pripomíname 50. výročie povodne, ktorá mi-
moriadne zasiahla do života obyvateľov južného Slovenska, hlavne 
Žitného ostrova, ale aj Petržalky. 

V roku 1965 začala hladina 
Dunaja stúpať už na konci 

zimy a 31. marca dosiahla výš-
ku 720 cm. V apríli prechodne 
hladina poklesla na 644 cm, 
ale postupne opäť stúpala. Dňa 
23. mája, keď dosiahla 800 cm, 
vyhlásili pre Bratislavu stav po-
hotovosti. Mestská povodňová 
komisia vyhlásila 15. júna stav 
ohrozenia, keď Dunaj prekonal 
9-metrovú hranicu. Pre Petr-
žalku bolo jedinou možnou 
ochranou odčerpávanie spod-
nej vody. Napriek stúpajúcej 
hladine vody sa cez víkend 12. 
a 13. júna konala v Petržalke 
na štadióne Červenej hviezdy 
prehliadka mestskej spartakiády 
ako príprava na tretiu celoštát-
nu spartakiádu v Prahe.

Na slovenskom úseku Duna-
ja sa s ničivou silou rieky zozná-
mili ako prví práve obyvatelia 
Petržalky. Ešte mali v pamäti 

jeho silu z roku 1954, keď 15. 
júla Dunaj kulminoval v Brati-
slave na úrovni 984 cm. Petr-
žalčanov primárne ohrozovala 
spodná voda, ktorá zaplavovala 
polia, záhrady a prenikala do 
domov. Spodná voda zaplavi-
la polia na území Petržalky už 
začiatkom júna a na Kremnic-
kej ulici doslova vyhnala dve 
rodiny z pivničných bytov. Do 
9. júna musel miestny národný 
výbor vysťahovať z bytov 14 ro-
dín, ktoré provizórne umiestni-
li do kasární a Osvetovej bese-
dy. Mnohým rodinám hrozilo, 
že sa ich príbytky zrútia.

Postupne evakuovali ďalších 
obyvateľov, keď voda v ich do-
moch dosiahla 20 cm, do ka-
sární, hudobnej školy a tried 
v ZDŠ na Jazmínovej ulici. 
Stravu im prevažne poskytova-
li v továrni Matador. Celkovo 
sa v Petržalke dostala voda až 
do 400 objektov. V Starom háji 
pracovali čerpadlá, ktoré pre-
čerpávali spodnú vodu do Du-
naja. Mnohí z obyvateľov našli 
vo svojich príbytkoch aj ryby.
Večerník z 21. júna priniesol 
aj takúto správu: „Po uliciach 
plávajú myriady tulcov a asi 
osemročný chlapec si víťazne 

niesol v pohári od zavareniny 
salamandru... Obyvatelia sú 
veľmi ustarostení, spávajú po-
väčšine po povalách, pretože v 
byte majú vodu...“ Prevádzku 
musela zastaviť Preglejka, kde 
sa nepracovalo od pondelka 
14. 6. Odvážali drevo, ktorému 
hrozilo zaplavenie, časť z neho 
previezli na dvor patronátnej 
školy na Zadunajskej ulici. V 
Matadore vnikla voda do novej 
teplárne a do valcovne a tiež tu 
museli obmedziť výrobu.

Kritické bolo zásobovanie 
pitnou vodu, ktoré zabezpečo-
vali cisterny, keďže boli zato-
pené studne a chýbal mestský 
vodovod. Dopravu po uliciach 
umožňovali člnky. Na ochran-
né a záchranné práce bola 
nasadená armáda a požiarne 
zbory, vrátane petržalského 
dobrovoľného požiarneho zbo-
ru. Hrádze sa spevňovali vre-
cami s pieskom. Hoci 21. júna 
už poklesol stav hladiny Du-
naja na 862 cm, spodná voda v 
Petržalke vystúpila o ďalšie dva 
centimetre. Koncom júna sa 
hladina Dunaja ešte držala nad 
800 cm, ale začiatkom júla po-
stupne klesla pod 700 cm. 

Počas povodne bol zatopený 
aj Lunapark a Sad Janka Kráľa. 
Úrady vystríhali obyvateľov, 
aby sa vyhýbali návšteve parku, 
keďže hrozilo padanie stromov. 
Zároveň sa pripravovali postre-
ky proti komárom v Starom 
háji, Ovsišti, Pečnianskom lese 
a na Lide. Po opadnutí vody asi 
30 rodín muselo svoje príbytky 
zbúrať. Miestny národný výbor 
preto požiadal MNV o mimo-
riadne pridelenie bytov. 

Bratislava však nebola až tak 
zasiahnutá povodňou ako ob-
lasti od Šamorína po Komárno. 
Na ľavom brehu Bratislavy našli 
prechodný domov nielen oby-
vatelia Petržalky, ale aj Žitného 
ostrova. Povodeň spred päťde-
siatich rokov urýchlila prípravu 
výstavby vodného diela Gabčí-
kovo-Nagymaros, ktoré začali 
stavať v roku 1977. Povodeň tiež 
urýchlila prípravu koncepčné-
ho riešenia urbanizmu Petržal-
ky. Vyriešenie vysokej hladiny 
spodnej vody v Petržalke a vý-
stavba nového mosta napokon 
priniesli výstavbu sídliska.

Ľuboš Kačírek
foto: Archív 

Miestnej knižnice Petržalka

Polstoročie po povodni

H I S T Ó R I A

Engerau sa popri iných koncentračných tábo-
roch nespomína. Na mapu dejín sa vracia až 
teraz. Keď prechádzate rušnými petržalskými 
križovatkami, asi sa vám nevynárajú miesta, 
ktoré by ste si spájali s jeho čiernou históriou. 
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Dni Petržalky oslávili 
osemnástiny

Vtipné, moderné a vďaka nadšene sa zapá-
jajúcim deťom aj interaktívne poňatie klasickej 
rozprávky rozosmievalo nielen deti, ale aj rodi-
čov. Bábkové divadlo z Malaciek sa podľa jeho 
zakladateľa Vlada Zeteka snaží práve o to, aby 
ani tatovia neodchádzali na pivo, ale bavili sa 
tiež. Zatiaľ na „Malej scéne“ predvádzal svoj 
neopakovateľný štýl komunikácie s deťmi Majster 
N. Na malom pódiu vystupovali petržalské školy 
so svojím hudobným, tanečným či speváckym 
programom. Predstavili sa tak SUZŠ Art Pegas, 
ZUŠ Daliborovo námestie, Elle Danse a žiačky a 
žiaci SSOŠ ochrany osôb a majetku, ktorí pred-
viedli pôsobivé bojovo-akrobatické vystúpenie. 

Aby sme nezabudli, do budúceho ročníka 
by bolo fajn dať možnosť zabaviť sa aktívne 
nielen deťom, ale aj dospelým. A postaviť 
pred pódium s doobedňajším programom 
prístrešok s tieňom. (Lebo tohtoročné teploty 
boli už v tom čase na nevydržanie.) Na svoje 
si tradične prišli aj bibliofili na Petržalskej 
burze kníh, kde si za symbolickú cenu mohli 
vybrať z ponuky vyradenej alebo darovanej 
literatúry.

Kým sa na malom pódiu tancovalo, za ním sa 
krájalo, miešalo, korenilo. V Petržalskej vareške 
tento rok bojovalo osem tímov, kto uvarí chut-
nejší guláš. A len pár metrov ďalej sa nie-
koľko „gulášov“ producírovalo a predvádzalo 
v snahe získať titul Najkrajší petržalský orie-
šok. Ten napokon ľudovým hlasovaním získal 
Leo, trojročný najdúch nájdený pri diaľnici, 
ktorý bol neprehliadnuteľný nielen vďaka svoj-
mu vzrastu a hlasovému fondu. Hladko zvíťazil 
v konkurencii jedenástich petržalských orieš-
kov. Naprázdno však neobišli ani oni, každému 
sa ušla odmena. 

Poobede pódium ovládli najprv folklór 
v podaní Folklórneho súboru Poleno (nau-
číme tancovať aj poleno) a seniorských FS 
Petržalčanka a FS Melódia. Po nich prítom-
ných zabávali Martin Jakubec, Čurko, Božanka 
a Dušan Grúň s nestarnúcimi melódiami pre 
seniorov. Kontroverznému Martinovi Jakubcovi 
sa napriek horúcemu počasiu podarilo divákov 
nielen roztlieskať ale dokonca aj roztancovať.
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Dni Petržalky oslávili 
osemnástiny

Michaela Dobríková, foto: autorka a Zuzka Šefčovičová

Napokon sa stal jednoznačným víťazom 
srnčí guláš, ktorého uvarenie bolo podľa 
poroty profesionálnym výkonom hodným 
Michelinovskej hviezdy. Ako nám povedal 
Michal Baranovič z víťazného Modrého 
tímu, o jeho tajných prísadách netušili 
dokonca ani kolegovia “kuchári“ v tíme a 
neprezradil ich ani nám. Druhé miesto zís-
kal tím Okrskovej stanice MsP Petržalka a 
tretie Old Star´s.  

A keďže tento rok to bolo na veľ-
kom javisku naozaj o všehochuti, 
mladých punkerov vystriedal ligotavý 
Dan Nekonečný a jeho Šum svistu. 
Exotické tanečnice, šľahajúce plame-
ne, tancujúci plyšový tiger a fareb-
ný dym všade naokolo. Showman je 
slovo, ktoré ho dokonale vystihuje a 
svojím podmanivo-vtieravým preja-
vom si všetkých pod pódiom rýchlo 
získal. Len dodáme, že aj v zákulisí je 
Dan Nekonečný rovnako nekonečne 
milý a priateľský a ochotne zapózo-
val všetkým žiadateľom o spoločnú 
fotografiu.. 

Po vyhlásení víťazov Petržalskej varešky 
sa pozornosť presunula k hlavnému pódiu. 
Galaprogram otvorili víťazky súťaže Pop Hit. 
Práve v nej začalo kariéru veľa nádejných a talen-
tovaných spevákov. A podľa hudobného prejavu 
mladých speváčok musíme potvrdiť, že porota 
aj tento rok vybrala dobre. O Adélke Hlasnej (8 
r.), Lucii Jarošíkovej (12 r.), Kristíne Bertókovej 
(13 r.) a Marianne Sýkorovej (24 r.) zrejme 
v budúcnosti ešte budeme počuť. 

Vedeli ste, že základom punku je 
Terchovská muzika? Tvrdá a nekompro-
misná ako život v tomto kraji. Je pre ňu 
typický hrdelný spev, len durové akordy 
a strunové nástroje. Veru, žiaden cimbal. 
Kto by sa s ním ťahal - smial sa Ján Tichý z 
Terchovskej muziky, ktorý spolu s ďalšími 
štyrmi muzikantmi a tromi speváčkami 
vniesli trochu autentického folklóru aj 
do hlavného hudobného programu Dní 
Petržalky 2015.

V prestávkach medzi vystúpením dievčat 
divákov zabávali svaloši zo Street Work-Out 
Locomotiva. Predvádzali ukážky streetworko-
utu ako účinnej formy budovania fyzických 
schopností a duševnej rovnováhy. Preložené 
– napínali obdivuhodne vytrénované telá pri 
skokoch a cvikoch na hrazde. 

porota v zložení Junior (Milan Zimný-
koval), Majster N a Marián Čentéš ochutnáva-
la a hodnotila uvarené guláše. Osem vzoriek, 
traja favoriti. Predseda poroty Marián Čentéš, 
medzinárodný porotca a hoteliér, odhaľujú-
ci tajomstvo prísad gulášov prezradil, že vo 
Francúzsku dávajú do guláša aj ovocie a alko-
hol. Možno tak na budúci rok ochutnáte guláš 
so slivkami a slivovicou. 

Nežné dievčenské hlasy na pódiu vystrie-
dal víťaz súťaže amatérskych skupín. 

Hudobnú skupina až z Bardejova do petržalskej 
súťaže priviedla snaha zviditeľniť sa na ceste za 
úspechom, na ktorom spoločne pracujú 
už šiesty rok. Ako nám prezradili, 
na svojom úplne prvom vystúpení 
boli na plagáte za rôznymi mena-
mi účinkujúcich uvedení ako 
„niečo navyše“.  A pod rovnakým 
názvom Willo, Lukáš aj Marek 
odpálili svoje punk rockové 
vystúpenie aj v sobotu. 
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Otvorene o obnove (4) 

Ak platí, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, potom by to 
mohlo byť aj o písaní. Takže ponúkame redakčné videnie, 
čo sme pred týždňom - dvoma nasnímali. Panelové pas-
torále, panelákovú foto-skladbu. Ako povzbudenie najmä 
Lúkam, ale i Dvorom. 

S Í D L I S K O

Panelové pastorále 

rýchli by ešte mohli - ak majú 
stavebným úradom schvále-
nú projektovú dokumentáciu 
obnovy domu a vydané prá-
voplatné stavebné povolenie 
alebo tieto dokumenty sú t.č. 
v konaní, riešení či sa už len 
„doťahujú“ - stihnúť termín 
31. október t.r., dokedy treba 
podať žiadosť o úver na Štátny 
fond rozvoja bývania.

Kombináciou účelov - za-
teplenie bytovej budovy s iný-

mi systematickými opatre-
niami ako je výmena výťa-
hov a spoločných rozvodov 
možno dosiahnuť nulový 
úrok - bezúročnú pôžičku. 
Výhodnejšej a lacnejšej po-
nuky niet. A sotva ešte kedy 
bude. 

Ďalej už bez slov, pohľa-
dom - príkladom...

Rudolf Gallo
foto: archív PN 

Nech sa vlastníci, ktorým 
nie jedno, v akom dome 

bývajú, v akom stave je ich 
majetok, a nie sú ľahostajní 
ani k výzoru Petržalky, jej ne-
obnovenej (či už i chátrajúcej) 
panelákovej štvrtiny - pätiny, 
pustia s rovnakým zanietením 
„do svojho diela“ ako obyva-
telia siedmich domov, ktoré 
predkladáme na snímkach. 

Aj preto, či najmä preto, 
že aktívni, schopní, šikovní a 

Znievska 40

Vyšehradská 19-23

Osuského 1-1a
Fedinova 1-5

Jasovská 9-11

Budatínska 15-17 Šintavská 12-14
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emali opakovať. 
 Prednosti: 1. Ucelená urbanistická koncepcia, ktorej logi-

Veda 
mladých baví
Školskou konferenciou 
v priestoroch Slovenskej 
akadémie vied slávnost-
ne ukončili ďalší ročník 
programu „Veda má 
budúcnosť“. Študenti 
stredných odborných aj 
všeobecných škôl prezen-
tovali svoje vlastné návrhy 
na zlepšenie prestíže vedy 
na Slovensku. Odborná 
porota bola zložená z ma-
nažérov spoločnosti Bayer, 
odborníkov zo vzdelávacej 
inštitúcie AISIS a z členov 
Slovenskej akadémie vied. 

Do projektu sa zapojilo 5 
bratislavských stredných škôl, 
medzi nimi aj petržalské 
Gymnázium Alberta Einstei-
na. Ich práca Energia z hluku 
ukázala, ako premeniť hluk na 
nevyčerpateľný zdroj energie, 
ktorú je možné využívať v rôz-
nych sektoroch veľkých hluč-
ných miest.

Do projektu „Veda má bu-
dúcnosť“ je na Slovensku za- 
pojených 340 žiakov a 15 uči-
teľov. 

Porota napokon ako víťazný 
vyhodnotila projekt Inovácia 
umelého dokrmovania mlá-
ďat, ktorý vytvorili študenti 
Súkromnej strednej školy ve-
terinárnej na Bullovej ulici. 

(upr)
foto: archív

S P O L O č n O S Ť / I n Z E R C I A

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

Preventívna prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 30. 6. 2015

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

164x132inz.indd   1 1. 6. 2015   9:37:03

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

Štyri tipy, ako si dni v kúpeľoch užiť naplno 

ťou, ako jej ho dopriať. Stráviť 
týždne v relaxačnom prostre-
dí, ďaleko od pracovných po-
vinností a hluku miest, je v 
dnešnej hektickej dobe luxus. 

2. Relaxujte aktívne 
Ešte pred odchodom do kú-
peľov nezaškodí preštudovať 
si o mieste, ktoré sa stane 
vašim dočasným domovom 
a vytipovať zaujímavé mies-
ta na prechádzky do okolitej 
prírody, múzeí či na kultúrne 
podujatia. Vo vyhľadávaných 
kúpeľných lokalitách na Slo-
vensku nikdy nie je núdza o 
bohatý program – celoročne 
tu hosťom spríjemňujú dni 
hudobné koncerty, tanečné 
zábavy, festivaly či módne pre-
hliadky. Pomôžu vám rozptýliť 
myšlienky, až príliš sústredené 
na váš zdravotný problém, in-
špirujú a sú tiež vynikajúcou 
platformou pre nadväzovanie 

nových spoločenských kon-
taktov, z ktorých sa môžu vy-
kľuť dlhoročné priateľstvá.
 
3. Zapojte do hry zmysly
Procedúry, zvlášť masáže, vní-
mame prostredníctvom do-
tyku. No čím viac zmyslov si  
v kúpeľoch „otvoríte“, tým 
komplexnejší bude váš oddych. 
Keď je prajné počasie, vyberte 
sa nadýchať voňavých kvetov 
do miestneho parku, vypočuj-
te si orchester v kúpeľnej dvo-
rane, kochajte sa rázovitosťou 
lokálnej architektúry a z času 
na čas rozmaznajte chuťové 
poháriky chrumkavými kúpeľ-
nými oblátkami – čerstvo upe-
čené chutia najlepšie. V kú- 
peľoch nemusíte myslieť na to, 
kedy treba najbližšie prať a či 
v práci stíhate všetky dohovo-
rené termíny. Využite preto 
osobné voľno na to, aby ste na-
plno precítili krásu, ktorá vám 
počas všedných dní preteká 
pomedzi prsty. 

4. Spravte si z kúpeľov 
„svoje“ kúpele
Sú miesta, ktoré nás priťahujú, 
ani nevieme prečo. Nabíjajú 
nás, pri odchode sme skleslí 
a máme chuť vracať sa tam, 

Do kúpeľov mierime zvy-
čajne vtedy, keď je telo v 

nerovnováhe, po operáciách, 
úrazoch či chorobách – jed-
noducho, necítime sa fyzicky 
fit. Keď si k tomu pripočítate 
podvedomý strach z nového 
prostredia, skepticizmus, či kú-
peľná liečba skutočne zaberie a 
predstavu niekoľkých týždňov 
strávených mimo domova a 
kruhu našich najbližších, ani 
psychika neplesá. 
Prvý tip je preto jednoznačný: 

1. Prelaďte sa 
Zakážte si myslieť na kúpe-
le ako na nutnosť na ceste k 
uzdraveniu. Nie je to len „liek 
na predpis“, ale tiež zaslúžená 
dovolenka s pridanou liečeb-
nou hodnotou. Nielen telo, aj 
duša potrebuje z času na čas 
„time out“, oddych od každo-
denného zhonu, a práve kúpele 
môžu byť skvelou príležitos-

znova a znova. Ak ste takéto 
miesto našli, ostaňte mu ver-
ná. Nie je nič príjemnejšie, 
ako mať „svoje“ kúpele, kde 
poznáte každý zasadený strom 
v parku, aj kopec v okolí. Telo 
najlepšie vie, aké prostredie mu 
prospieva, nepodceňujte pre- 
to jeho vnútorný kompas. Pani 
Eva, vysokoškolská profesorka, 
takto rok čo rok mení kabinet  
v jednej z bratislavských uni-
verzít za príjemnú izbu v liečeb-
nom dome v Kúpeľoch Tren-
čianske Teplice a tvrdí, že ani 
po dvadsiatichštyroch návšte-
vách sa jej kombinácia maleb-
nej teplickej prírody, liečivých 
prameňov a prvotriednych 
kúpeľných služieb nezunovala. 
O tom, že to nie je iba placebo 
efekt, svedčí fakt, že Eva sa už 
takmer štvrť storočia aj vďaka 
správne zvoleným procedúram 
a odbornému vedeniu kúpeľ-
ného personálu úspešne vyhý-
ba náročnej operácii chrbtice, 
ktorú jej odporučil neurochi-
rurg ešte začiatkom deväťde-
siatych rokov. Nehľadajte v tom 
zázrak, len využitú príležitosť. 
Kúpele vám ju ponúkajú – stačí 
si vybrať tie pravé...

Autor: Monika Erdöfy
foto: Trenčianske Teplice

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOtVOreNÁ 
zuBNÁ AmBulANcIA 

NA ANtOlSkej 4 V BrAtISlAVe 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

Široký sortiment 
okuliarových rámov 
aj pre deti (aj silikónové)

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

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

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

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

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

„Aká Lúčka ? Veď vyrastajú na betóne. 
Lúku videli iba ak v televízii, či v nejakej 
rekreačnej zóne. Čo z nich bude 
v tom ustavičnom hluku, zhone. 
Nevedia však, čo „MY“ vieme. 
Betón zakliať, aby zvonil v lúčnom tóne.“

Čo vyrástlo v Petržalke 
         na betóne

Miroslav Šalát, až k najnovším, 
ktorých choreografiu som uro-
bil ja . Volal sa „My v lúčnom 
tóne“ a pozostával z folklóru 
Liptova, Liptovských Sliačov a 
Terchovej. 

Čo dokáže najviac, podľa va-
šich skúseností, chytiť divá-
kov za srdce?

 Keď sapostaví na javisko ho-
ciktorý profesionál s ambíciou 
podať najlepší výkon, to je nič 
oproti tomu, keď tancujú deti. 
Je to až neopísateľné. Povedal 
by som, že vyžarujú nejakú 
auru a divák to cíti. A keď tie 
decká vidia, že ho oslovili a 
„chytili“, dokážu zatancovať 
až nad rámec profesionálneho 
výkonu.

Je v súčasnosti záujem o fol-
klór?

 Istý čas bol záujem v útlme, 
najmä v čase konaní rôznych 
futbalových či hokejových 
majstrovstiev, na ktorých sa 
nám darilo. Vtedy sme cítili, že 
aj na konkurz chodilo menej 
detí. Ale čo sa týka diváckeho 
záujmu, za tých 12 rokov môj-
ho pôsobenia v Lúčke vidím, 
že stúpa. Samozrejme, aj my 
sa snažíme robiť pre divákov 
pútavé programy, aby sa na nás 
prišli pozrieť opäť a vedeli, že 
sme pre nich pripravili niečo 
nové. Čo sa týka detí, záujem 
o súbory si drží svoje stabilné 
miesto medzi športmi a má 
mierne stúpajúcu tendenciu, 
čo som veľmi rád.

Prečo ľudia chcú, aby ich deti 
tancovali ľudové tance? 

 U mnohých sa v posledných 
rokoch prebudil záujem o kul-
túru, históriu, tradície v nich 
vzbudzujú zvedavosť. Možno 
aj to je dôvod. A musím po-
vedať, že drvivá väčšina tých, 
ktorí sa odhodlajú, pri tanci aj 

zostanú. Deti sa naučia mno-
hé z histórie Slovenska a jeho 
jednotlivých regiónov, uvidia 
kus sveta, naučia sa zodpo-
vednosti a samostatnosti. 
Nehovoriac o telovýchovnom 
efekte. Na našich vystúpe-
niach si mnohí rodičia uvedo-
mia, že to nie je len poskako-
vanie a výskanie, ale skutočná 
drina. Tanec vo folklórnom 
súbore sa radí medzi top vý-
konnostné športy. 

V súbore máte deti od päť 
do sedemnásť rokov. Ako 
funguje ich spolupráca?

 Snažíme sa ich aj vycho-
vávať, ukázať im, že čím sú 
starší, tým by mali byť zodpo-
vednejší. Aby chápali, že tým 
mladším treba niečo zo seba 
odovzdať, starať sa o nich a 
pomáhať im. Aj mimo trénin-
gov na sústredeniach. A nie-
len pri tanci.

Tak, ako ste sa to v Lúčke ke-
dysi naučili vy? 

 Áno, aj mňa sa vedúci sna-
žili niečo naučiť. Až ma to 
naučili tak, že ma to chytilo a 
nepustilo doteraz. A to, čo mi 
dali, sa snažím dnes odovzdať 
deťom ja. Som odchovancom 
Lúčky a som v nej pedagó-
gom už 12 rokov.V súčasnosti 
som vedúcim a zároveň cho-
reografom. Mám pri sebe ďal-
ších pedagógov, bez ktorých 
by som to nezvládol. Na spev 
Olinku Filákovú a Moniku 
Horičkovú, pedagógom tanca 
je Jana Feriancová, Ema Kia-
bová a Katarína Bürgelová.
Kde všade ste už vystupovali? 
Európu sme prechodili 
takmer kompletne. Z tých 
dlhších zájazdov môžem spo-
menúť konkrétne Francúzsko, 
Nemecko, Dánsko, Maďar-
sko, Poľsko, Českú republiku, 
srbskú Vojvodinu či Rakúsko. 

To je tá najkrajšia cha-
rakteristika detského 

folklórneho súboru, ktorý 
vznikol v Petržalke v ZŠ Bu-
datínska a tento rok oslávil 
30. výročie. Nepochybne patrí  
k tomu, na čo môžeme byť na 
tomto sídlisku hrdí. Preveril 
ho čas aj 500 detí, ktoré s ním 
vyrástli. Jedno z nich mu dnes 
šéfuje. O tom, či je dnes o fol-
klór záujem, či je to drahá zá-
ľuba a čo si z nej deti odnesú 
do života, sme sa rozprávali s 
vedúcim a choreografom DSF 
Lúčka, Pavlom Kollárikom:

Tridsiate výročie, to je kus 
histórie a slávnostný program 
tomu musel zodpovedať, ako 
sa vám vydaril?

 Pred vystúpením to bol naj-
mä veľký stres a nervozita, ale 
keď sa to celé začalo, zmenili 
sa pocity na radosť, adrenalín 
a nadšenie. Celková príprava 
trvala tri roky a najintenzív-
nejšia bola tento posledný 
školský rok. Spočívala v sú-
stredeniach s deťmi, „zhráv-
kach“ s hudbou, nacvičovaní 
nových tancov, príprave no-
vých krojov, prípadne oprave 
starších. A v neposlednom 
rade z finančnej organizácie. 
Zostaviť program samotný nie 
je ťažké, ťažké je vcítiť sa do 
divákov a trafiť sa do toho, čo 
sa im páči. Dramaturgia musí 
byť taká, aby divák nepozeral 
na hodiny, ale program mu 
ubehol ako chvíľa.

My sa snažíme, aby každé 
naše nasledujúce vystúpenie 
bolo ešte pôsobivejšie ako to 
posledné, a tak to bolo i teraz. 
Aby z neho mali radosť diváci, 
bývalí členovia, rodičia našich 
detí aj fanúšikovia. Program 
bol prierezom 30-ročnej čin-
nosti súboru. Od prvých 
tancov, ktorých choreografie 
urobil zakladateľ DFS Lúčka 

Mimo Európy to bol napríklad Iz-
rael, Turecko, Egypt.

Ako vyzerá konkurz? 
 Ako prvé testujeme, či deti 

dokážu chvíľu vydržať bez rodi-
čov. Zaujíma nás, či majú nejaké 
pohybové danosti alebo ich tanec 
a rytmika vôbec zaujíma. Či nám 
niečo zaspievajú alebo povedia 
riekanku. Ak vidíme, že sa na 
nás pozerajú s nadšením, nie je 
dôležité, ako veľmi sú na pohyb 
nadané, už vieme, že sa s nimi 
oplatí pracovať. Začíname s ma-
lými deťmi od päť rokov, pretože 
každý má talent, len treba zistiť, 
na čo. Snažíme sa robiť konkurz 
bez stresu, v príjemnej atmosfére, 
aby sa im u nás páčilo už prvý raz 
a prišli zas.

Je tancovanie v súbore drahá 
záľuba? 

 Myslím si, že pokiaľ ide o 
šport, patrí k tým najlacnejším 

aktivitám. Nie je to lacné pre sú-
bory. Dokonca môžem povedať, 
že je to lacnejšie pre rodičov ako 
pre súbory. Pretože financova-
nie krojov aj vystúpení je plne v 
réžii súboru. Snažíme sa penia-
ze nájsť pomocou sponzorov, 
darcov, grantov.

Od vzniku sa v DFS Lúčka 
vystriedalo úctyhodných 
500 detí. Už 30 rokov fun-
guje v Petržalke v ZŠ Buda-
tínska, za čo sú, ako Pavol 
Kollárik povedal, veľmi 
vďační. Za celú históriu ab-
solvovali viac ako 600 vy-
stúpení doma i v zahraničí. 
Konkurzy do súboru sa 
konajú v polovici septem-
bra a presné termíny budú 
zverejnené na web stránke 
www.dfs-lucka.sk.

Michaela Dobríková
foto: Andrej Gurský

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
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Tri vody

Štýlové bývanie pár minút od centra Bratislavy

kúpacie jazerá pre rezidentov
bezproblémové parkovanie 
možnosti na šport a voľný čas

jedinečná architektúra
obchody, relax, gastronómia
autobus voziaci deti do škôl v BA

výnimočné urbanistické riešenie
občianska vybavenosť a služby
veľa stromov a okrasnej zelene

moderné 3- a 4-posch. viladomy 
slnečné 1-, 2-, 3- a 4-izbové byty
prízemné byty s predzáhradkami 

0908 838 046  |  0905 807 080  |  0948 326 777  |  info@trivodymalinovo.sk  |  www.trivodymalinovo.sk

pre podnikateľov možnosť investovania do kúpy atraktívnych nebytových priestorov
v polyfunčnom objekte a zriadenie vlastnej obchodnej prevádzky

inz Tri vody 167x220.indd   1 18/06/15   16:43

Mgr. Ondrej Gallovič
0948 323 818

ondrej.gallovic@818.sk

Zabezpečujeme 
komplexný právny servis 
v oblasti sprostredkovania 
kúpy, predaja a prenájmu 

nehnuteľností.
V prípade záujmu o naše služby 

nás neváhajte kontaktovať!

Plastové okná 
a zasklenie loggií

Interiérové dvere 
a zárubne

 
Profis, s. r. o., vzorkovňa Tomášikova 10/E

www.profis-okna.sk 
tel.: 0903 456 608

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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: PREDÁM LACNO 
PC INTEL CELERON 

Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) 
Bližšie info: 0905 273 414

Nebezpečný 
úsek cesty 
bude mať 
nový priechod 
pre chodcov
Nebezpečný úsek 
Rusovskej cesty v mieste 
kríženia s Chorvátskym 
ramenom pri Námestí 
hraničiarov si v ponde-
lok, 15. júna, vyžiadal 
ďalšiu obeť.  

Je to o to smutnejšie, že sa 
konečne podarilo presved-
čiť schvaľovacie orgány, 
ako akútne potrebujú Pe-
tržalčania tento priechod. 
To, že sa desaťročia čakalo 
s jeho vybudovaním, naj-
prv pre výstavbu metra, 
neskôr tram-train a teraz 
pre 2. etapu električky, 
bola vážna chyba. Napriek 
tomu, že schválený projekt 
nazývame „dočasný prie-
chod“, bude dodržiavať 
všetky bezpečnostné nor-
my. Bude tu rýchlosť zni-
žujúci ostrovček v strede 
cesty, spodné biele bodo-
vé osvetlenie v tele vozov-
ky aj dopravné značenie. 
Zásluhu na urýchlení rie-
šenia majú viacerí. Impulz 
prišiel od poslancov petr-
žalskej komisie životného 
prostredia, Cyklokoalícia 
pomáhala pri spracovaní 
návrhu, úradníci magistrá-
tu pod vedením hlavnej 
dopravnej inžinierky Táne 
Kratochvílovej expresne 
spracovali dokumentáciu 
a polícia rýchlo a kvalitne 
posúdila projekt. Poslanci 
Bratislavského klubu pod 
vedením Jána Budaja po-
žiadali o financovania prie-
chodu z rozpočtu mesta a 
primátor uznal závažnosť 
požiadavky Petržalčanov. 
Všetky strany projektu sa 
zároveň snažia aj o urých-
lenú stavebnú realizáciu. 
Dovtedy si ako chodci 
dávajte veľký pozor a ako 
šoféri spomaľte rýchlosť, 
nech pondelková obeť 
bude poslednou na tejto 
časti cesty.

Ing. arch. Mgr. art. 
Elena Pätoprstá,

poslankyňa Zmena zdola
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

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

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

Partneri

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

PRIPRAVUJEME

podrobný program na www.kzp.sk

KULTÚRNE LETO 2015
  SOBOTNÉ TVORIVÉ DIELNE PRI DETSKOM IHRISKU V AREÁLI HOTELA BONBÓN o 14:00  

  4.07.  FAREBNÉ MOTÝLE – skladanie papiera
 11.07. ORIGAMI – pestré kvety
 18.07.  MOZAIKA Z PAPIERA – dekorácie na stôl
25.07.         O RYBKÁCH A MORSKÝCH VÍLACH – čarujeme s farbami a vodou
  1.08.         PODMORSKÁ KRAJINA – dekoračný reliéf z hliny, pieskov a mušličiek
  8.08.         KTO STRÁŽI MORE – vyrábame maják
15.08.         ČO ŽIJE V MORI – obrázky z piesku
22.08.         ZVIERATKÁ A KVETY – maľujeme si kamienky
29.08.        INDIÁNSKY AMULET – maľovanie rôznych motívov

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

  5.07. O DVOCH BABKÁCH JEŽIBABKÁCH -Divadlo na vešiaku 
12.07.    JURKO A PRASIATKA - Divadlo pod Hríbom
19.07. O KRÁĽOVI JONÁŠOVI - Divadlo Žihadlo  
26.07. KÚZELNÍCKA BALÓNOVÁ SHOW - Peter Šesták 
  2.08. LIENKA KIKILIENKA  A ZAKLIATY LETNÝ KVET - Divadlo MaKiLe
  9.08. PERNÍKOVÁ CHALÚPKA - Divadlo pod Hríbom
16.08. CHLAPČEK A DIVOŠKA - Divadlo JaJa
23.08. O SLNIEČKOVEJ A DAŽĎOVEJ VÍLE - Divadlo MaKiLe
30.08. ŽABÍ PRINC - Divadlo Bum Bác

  HUDOBNÉ VLNENIA V OÁZE NA DRAŽDIAKU od 17:30 do 20:00  

VYSTÚPENIA HUDOBNÝCH SKUPÍN
11.07. LADY MOON
15.08. TRIO S.R.O.

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

VYSTÚPENIA DYCHOVÝCH HUDIEB
19.07.  11 Z IVÁNKY
23.08.  HUDBA MINISTERSTVA VNÚTRA SR

 LETNÉ KURZY 

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ, Rovniankova 3
PATCHWORK - 13.07. - 17.07. | 16:00-18:00 | 20 € / 5 dní

CC CENTRUM, Jiráskova 3
KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 6 DO 13 ROKOV - 27.07. - 1.08. | 9:30 - 12:00 | 24 € / 6 dní

LETNÝ KERAMICKÝ KURZ PRE PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
27.07. - 1.08. | 17:30 – 20:00 | 30 € / 6 dní

DOM KULTÚRY LÚKY, Vígľašská 1
VÝTVARNÁ DIELŇA PRE DETI OD 5 DO 12 ROKOV - 10.08. - 14.08. | 9:00 - 11:30 | 15 € / 5 dní

 INÉ 

CC CENTRUM, Jiráskova 3
LETNÉ ČARBANIČKY 
utorky | 14.07. a 28.07. |  10:00 – 11:30 | 3 €/ rodič + dieťa a 4 €/ rodič + 2 deti
štvrtky | 16.07. a 30.07. |  10:00 – 11:30 | 3 €/ rodič + dieťa a 4 €/ rodič + 2 deti

 DENNÉ LETNÉ TÁBORY  

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ, Rovniankova 3
TVORIVO-HISTORICKÝ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV - 6.07. � 10.07. | 7:30 � 17:00 | 60 € / 5 dní

CC CENTRUM, Jiráskova 3
VÝTVARNO-TVORIVÝ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV - 20.07. � 24.07. | 7:30 � 17:00 | 60 € / 5 dní

DOM KULTÚRY LÚKY, Vígľašská 1
VÝTVARNO-TURISTICKÝ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV - 3.08. � 8.08. | 8:00 � 17:00 | 60 € / 5 dní

CC CENTRUM, Jiráskova 3
TVORIVO-POZNÁVACÍ PRE DETI OD 7 DO 13 ROKOV - 17.08. � 21.08. | 8:00 � 17:00 | 60 € / 5 dní

LETO s
 ARTKINOM ZA ZRKADLOM

ZÁBAVNÉ LETO 
S KZP
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Baví ťa to?
 Pravdupovediac, často vô-

bec. Chodím po tých blogoch 
dosť povrchne dva alebo tri 
razy do týždňa v nádeji, že sa 
tam konečne začnú objavovať 
dobrí autori a múdri diskutéri, 
ale najčastejšie narážam na po-
burujúce hlúposti. Ešte väčš-
mi ma trápi, že sa proti nim 
takmer nikto nestavia, takže 
tí rôzni trollovia a tlčhubovia 
musia mať dojem, že sú králi.

Pri takých mi občas zlyhajú 
nervy a snažím sa im opono-
vať. Vojna s hlúposťou sa síce 
nedá vyhrať, ale to neznamená, 
že budeme večne ustupovať. 
Veď už pomaly niet kam. 

A prečo nie články – nemáš 
kam? 

 Možno by som aj mal kam, 
ale keďže už nechodím na brí-
fi ngy, nestýkam sa so zdrojmi 
informácií, bolo by to iba „va-
renie z vody“, akási sekundárna 
analýza, ktorej je v dnešných 
médiách viac než dosť. 

U nás na kultúre v Smene pu-
blikovali mnohí „zakázaní“ 
autori – bolo to také tvoje ex 
lex – trúfol si si.

 Zdedil som rubriku po Ri-
chardovi Blechovi, ktorý ma 
do nej v roku 1969 po prvý raz 
prijal.

Vtedy tam prispievali doslo-
va esá. V Poučení z krízového 
vývoja však napísali, že kultúr-
na rubrika Smeny bola jedným 
z ohnísk kontrarevolúcie. Keď 
som sa v roku 1974, po vyho-
dení zo štúdia žurnalistiky, 
po zákaze divadielka Ex Lex 
a dvojročnej vojenčine vo Vo-
jenskom umeleckom súbore 
(dodnes presne neviem, pre-
čo a ako) „vrátil na miesto či-
nu“ a rovno ako vedúci rubriky, 
musel som vziať rozum do hrs-
ti a pokúsiť sa aspoň čiastočne 
nadviazať na predchodcov. Na 
prvom mieste som sa snažil 
zistiť stav vecí. Požiadal som 

o rozhovor vedúceho oddele-
nia kultúry ÚV KSS Michala 
Hruškovica a mimo záznam 
som sa spýtal, koho vlastne 
smieme publikovať. Odpove-
dal mi s úsmevom a štátnicky: 
Pamätajte si, kto sa veľa pýta, 
veľa sa dozvie. To bola najdôle-
žitejšia rada v kariére a snažil 
som sa jej držať. 

Priblížme to – cenzúra bola 
zrušená, ale boli písané, no 
najmä nepísané zákony, kto 
môže, a kto nie. Ty si to pre-
kračoval – stúpal si hadovi 
na chvost...

 Písané zoznamy mien, o 
ktorých sa nesmie písať, no-
sil do redakcie pravidelne je-
den spoľahlivý rozhlasový re-
daktor. I tak som občas šliapol 
hadovi na chvost aj nechtiac, 
lebo zoznam nestihli včas ak-
tualizovať a my sme napríklad 
pustili v rebríčku Zlatého slá-
vika Jaroslava Huťku, ktorý bol 
už za kopčekmi. Iné veci boli 
trochu vážnejšie – písali nám 
pod pseudonymami viacerí 
zakázaní, ale aj pod vlastnými 
menami napr. tajne vysvätený 
kňaz či jehovistka. 

Juraj Jakubisko na margo 
týchto zákazov pozname-
nal: často ich vytvárali vlast-
ní kolegovia. Aby sa zbavili 
konkurencie... 

 Dúfam, že mi dosvedčíš, že 
u nás sme takéto „zákazy“ ne-
vyrábali. Naopak, i keď sme to 
prebrali iba v Kryme a nie na 
ofi ciálnych poradách, nikdy 
sme nepísali proti tým, ktorí sa 
nemohli brániť. 

Vždy si rád provokoval, aj 
v textoch. Napríklad v tom - 
Láska moja, aj hviezdy sa ťa 
boja. Spieval to Labuda. Už 
ťa to prešlo, tie provokácie?

 Zlatý palcát ´73 som vyhral 
s textom „Koľko potu stál ten 
mier?“ a s pochodom, v kto-
rom sa spievalo: „Metla, myd-

K U LT Ú R A

Láska moja, aj hviezdy sa ťa boja 

také kvalitné a nemôžu kon-
kurovať...

 Čo je kvalitné a nekvalitné 
v populárnej hudbe, je vecou 
vkusu a o tom sa nedá disku-
tovať. Cezhranične už vôbec. 
Ako som uviedol, mojimi pr-
vými vzormi boli Voskovec a 
Werich, Suchý a Šlitr, Schnei-
der a Ondráček. Až potom 
Beatles alebo Kinks. Konku-
rovať súčasným americkým 
alebo európskym hviezdam 
však nebudeme ani po zave-
dení kvót, skôr naopak, zaši-
jeme sa ešte hlbšie do vlast-
ného provincializmu. Pre pár 
predátorov, ktorí už teraz pla-
tia DPH zo svojich tantiém, to 
síce môže mať nejaký fi nanč-
ný efekt, ale poslucháč v čase 
nespočetných internetových 
a multiplexových rádií nemá 
dôvod na paniku...

Máš v šufl íku niečo, čím by 
si prispel do debaty?

 Už som všetko vykecal...
A nenapíšeš pamäti – ako to 
bolo vtedy?

 Pamäti? Znie to vznešene, 
ale zatiaľ sú to iba také útrž-
kovité spomienky. Napríklad 
na petržalské marhule...

Odpovede od svojho Bossa 
získala pre Petržalčanov
Gabriela Rothmayerová

foto: Peter Procházka

lo, vedro voda,/rajón sa ti ľa-
hšie poddá,/ ak máš hudbu 
rád...“ 

Ale nepísal som to tak pre-
to, aby som provokoval. Iba 
som sa chcel angažovať, ale 
trochu ináč než väčšina tých 
angažovaných... Ako vidíš, 
stále provokujem...

S ktorým interpretom a skla-
dateľom si najradšej spolu-
pracoval?

 Skupina Za-ja-ce a Pavel 
Zajáček. 

V tých časoch sa prebásňo-
vali najmä texty zahranič-
ných hitov – vyberal si si? 
Alebo si ťa vyberali?

 Zahraničné pesničky, a 
s nimi aj mňa, si vyberali zväč-
ša speváčky a speváci. 

Keď nedávno oslavoval Ali 
Brezovský svoje jubileum, 
spomínali ste – skladatelia, 
textári – ako ste vytvárali 
slovenskú populárnu hud-
bu. Čo bolo pre teba inšpi-
ratívne?

 Chcel som založiť diva-
dielko, ktoré by sa podobalo 
Semaforu alebo Rokoku. Ne-
vyšlo to. 

O tých časoch sa traduje, 
že boli sivé, nezaujímavé. 

A predsa sa pesničky z nich 
dodnes hrajú. Ako to teda je?

 Kdesi, tuším u Milana Kun-
deru, je veta, že „sú ľudia, ktorí 
nežijú, ale sú iba žití“. Takí mô-
žu hovoriť o svojich časoch, že 
sú sivé a nezaujímavé. Písali 
sme texty a pesničky v časoch, 
keď každý text a každú pesnič-
ku bolo treba pretlačiť cez rôz-
ne komisie, vystaviť sa riziku, 
že ju nejaký horlivec v Pravde 
alebo Rudom práve označí za 
„americkú“ a pod. Tie texty a 
pesničky museli byť doslova 
ohňovzdorné a mnohé z nich 
sa ukázali aj ako časuvzdor-
né...

Pripravuje sa zákon o povin-
ných kvótach slovenskej hud-
by v rádiách. Čo si o tom mys-
líš?

 Vo verejnoprávnych rádi-
ách to môže mať svoje opod-
statnenie. Súkromné rádiá 
nech si vysielajú, čo chcú, resp. 
to, o čom si myslia, že chcú ich 
poslucháči.

Vy ste tvorili slovenskú po-
pulárnu hudbu aj z nutnos-
ti – železná opona nepustila, 
hudba zo Západu sem preni-
kala iba cez škáry. Dnes sú 
ale hranice otvorené. Opo-
nenti kvót tvrdia, že sloven-
ská hudba (a texty) nie sú 

Peter Brhlovič dlhé roky šéfoval kultúrnej rubrike v denníku Smena (hovorili 
sme mu Boss). Ako študent založil divadlo Ex-lex (teda vlastne Mimo zákona). 
Písal scenáre, ale najmä texty populárnej hudby. Dnes je penzionovaným novi-
nárom, jeho postrehy, vždy podpísané, si čitatelia nachádzajú už nie v článkoch, 
ale v debatách pod nimi.
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JUDr. Jaroslav Gründler 

bez overenia a poznania vpustia 
do domu. Zrejme každý z takých-
to samozvaných a dobroprajných 
užívateľov bytu si uvedomí svoju 
chybu, až keď za svojimi dverami 
uvidí spiaceho bezdomovca, ne-
prispôsobivú dvojicu vtláčajúcu 
sa do jeho bytu alebo falošné-
ho inkasanta, ktorý ho oberie  
o peniaze. Ako sme už v poradni 
uviedli, zákon nedefinuje spoloč-
né priestory v bytovom dome 
ako neverejný priestor. Členovia 
Expertnej skupiny pre prevenciu 
kriminality a bezpečné bývanie 
pri Rade vlády SR, ktorá vznikla 
v roku 2008, si za jeden z cieľov 
vytýčili úpravu zákona. Zámerom 
bolo definovať spoločné priestory 
bytového domu ako neverejný 
priestor a neoprávnený alebo ná-
silný vstup do týchto priestorov 
postihnúť obdobne, ako napríklad 
v súkromnom rodinnom dome. 
Tak ako v mnohých prípadoch aj v 
tomto zostalo iba pri zámere. 

Pokiaľ ide o verbálnu výmenu 
názorov so susedou, urážka na cti 
nie je v našom trestnom zákone 
definovaná ako trestný čin. Do 

Bytový dom nie je korzo 
Stala sa mi taká vec, že som sa škaredo pochytila so susedou v našom paneláku. Došlo to až tak ďaleko, že sa 
mi vyhráža trestným oznámením za urážku na cti. Je pravda, bola som trošku rozčúlená, a tak som jej možno 
povedala aj niečo, čo sa jej dotklo. Ide o to, že napriek upozorneniam nášho predsedu vlastníkov, je jednou z 
partají, ktorá využíva domáce telefóny na otváranie rôznym neznámym ľuďom, ktorí chodia potom po dome a 
ponúkajú rôzne taľafatky. Naštvalo ma aj to, že večne máme upchaté poštové schránky reklamnými novinami 
a letákmi, pričom na reklamy máme voľne prístupný odkladací priestor pred vchodovými dverami. Neraz naše 
prízemie vyzerá ako smetisko, papiere sa povaľujú po celom priestore. Dá sa s tým niečo urobiť? Ako by sme mali 
postupovať, aby sa vchodové dvere zbytočne neodomykali každému, kto si zazvoní? Ivona (chello.sk) 

Vchodové dvere do domu nie sú 
iba vstupnou bránou, ale aj bez-
pečnostným otvorom, schop-
ným vytvárať pre užívateľov 
bytov rizikové situácie. Je škoda, 
že príslovie Môj dom, môj hrad 
neberú mnohí vlastníci bytov a 
nebytových priestorov (ďalej len 
„vlastník/ci“) vážnejšie a nielen k 
domu ako spoločnému vlastníc-
tvu, ale aj k svojim bytom sa ne-
raz správajú ako k cudziemu. 

Navrhnite na zhromaždení 
vlastníkov zmenu prístupového 
systému, napríklad znefunkčne-
nie možnosti odomykať vchodo-
vé dvere z bytu, čo by znamena-
lo, že na zazvonenie si dotyčný 

užívateľ bytu musí svoju návštevu 
vpustiť do domu osobne. Nepred-
pokladám, že by ste získali podpo-
ru pre svoj zámer, pretože vlastné 
pohodlie málokto vymení za neur-
čitý pocit zvýšenia bezpečnosti v 
dome. Pre bezpečný bytový dom 
je v súčasnosti viacero prístupo-
vých systémov, napríklad digitálny 
komunikačný systém s kontrolou 
používania telefónov, pričom jed-
notlivé udalosti sa zaznamenávajú. 
Aj v tomto prípade však môžete 
naraziť na nesúhlas, argumentu-
júci ochranou súkromia a pod. 
V prípade akejkoľvek zmeny sys-
tému zabezpečenia vstupu do 
bytového domu, ktorý smeruje k 

zvýšenej ochrane nielen spoloč-
ných priestorov, ale aj jednotlivých 
bytov, je dostačujúce a záväzné 
pre všetkých vlastníkov právoplat-
né rozhodnutie zhromaždenia v 
zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení. Je 
pravda, že zvýšená ochrana si vy-
žaduje aj zvýšené náklady, ale inak 
to asi nepôjde, pretože prevencia, 
či už ide o upozornenia predsedov 
spoločenstiev, správcov bytových 
domov alebo policajné oznáme-
nia, zostávajú v roli hrachu hádza-
ného na stenu. Obyvatelia domu 
by sa mali prestať správať ako 
vrátnici rozhodujúci o tom, koho 

Ak mal poručiteľ v čase svojej 
smrti s pozostalým manželom 
majetok v bezpodielovom spo-
luvlastníctve, je v prvom rade 
potrebné vysporiadať bezpodie-
lové spoluvlastníctvo manželov 
a následne časť majetku, ktorá 
zostáva po vysporiadaní, rozdeliť 
na tri diely. Každý z dedičov, teda 
pozostalý manžel, dcéra a vnuk, 
by mal dostať jednu tretinu. 
Podľa § 473 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka - zákon č. 40/1964 
Zb. v platnom znení, ak nededí 
niektoré dieťa, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým die-
lom jeho deti, v predmetnej veci 
vnuk poručiteľa. V tomto prípa-

de hovorím o dedení zo zákona 
v zmysle citovaného zákona a to 
za podmienky, že závet uložený 
u notára by bol zrušený. 

V opačnom prípade závet 
predchádza dedenie zo zákona, 
teda dedenie zo zákona nastu-
puje až v prípade, ak poručiteľ 
zomrie bez zanechania závetu 
alebo keď závet, ktorý zriadil, je 
neplatný. Treba mať na pamä-
ti, že závetom povolaní dediči 
zmenšujú alebo odoberajú po-
diely dedičov zo zákona, ale ne-
opomenuteľný dedič, ktorým je 
plnoletý vnuk vášho chránenca, 
musí dostať z dedičstva aspoň 
toľko, koľko by predstavovala po-

lovica jeho podielu, keby malo 
dôjsť k dedeniu zo zákona. Ne-
myslím si, že je od vášho známe-
ho rozumné dedičov zatajovať, 
nakoľko v priebehu dedičského 
konania súdny komisár vedie 
šetrenie za účelom zistenia ma-
jetku aj okruhu dedičov poruči-
teľa. Poručiteľ má však možnosť 
za zákonom stanovených pod-
mienok vnuka a jeho potomkov 
vydediť. V zmysle Občianskeho 
zákonníka § 469a ods. 1 písm. 
b) sa tak môže stať aj v prípade, 
ak potomok o poručiteľa trvalo 
neprejavuje opravdivý záujem, 
ktorý by ako potomok mal pre-
javovať. Ide teda o prejav vôle 

poručiteľa, ktorým neopomenu-
teľnému dedičovi odoberá de-
dičské právo, za iných okolností 
mu patriace zo zákona. Spísaním 
listiny o vydedení je najvhodnej-
šie poveriť notára. Notárska zá-
pisnica garantuje patričný obsah 
zákonom požadovaných mate-
riálnych ako i formálnych nále-
žitostí a je aj určitou ochranou 
pred napadnutím vydedeným 
potomkom. V prípade potvrde-
nia pravdivosti vašich informácií 
nevidím dôvod, pre ktorý by vy-
dedenie mohlo byť úspešne na-
padnuteľné. Nakoľko nepoznám 
okolnosti osvojenia dcéry zosnu-
lého syna z prvého manželstva, 

na základe dostupnej informá-
cie vychádzam z domnienky, 
že v súlade s ustanovením § 26 
Zákona o medzinárodnom prá-
ve súkromnom a procesnom - 
Zákon č. 97/1963 Zb. v platnom 
znení, osvojenie sa spravovalo 
slovenským právom. Osvoje-
ním zanikajú vzájomné práva a 
povinnosti medzi osvojencom 
a pôvodnou rodinou, takže 
vnučke manželského páru za-
nikol aj právny dôvod dedenia 
(dedičský titul), čo znamená, 
že po starkých zo zákona dediť 
nebude. 

Manželskému páru odporú-
čam spoločne navštíviť notára a 
v prípade, ak dedenie zo zákona 
nie je v zhode s ich predstava-
mi, využiť možnosti dané naším 
právnym poriadkom. Notár im 
poradí a na základe relevant-
ných podkladov zabezpečí prí-
pravu právoplatných dokumen-
tov - zrušenie súčasného závetu, 
spísanie samostatnej listiny o 
vydedení alebo ako súčasť no-
vého závetu poručiteľa (každý z 
manželov musí mať svoj vlastný 
závet, spoločný závet viacerých 
poručiteľov by bol neplatný), 
prípadne iný postup, vyplývajú-
ci z aktuálnej situácie a rozhod-
nutí manželského páru.

Chceli by sme pomôcť takmer 87-ročným manželom, ktorým nedávno zomrel v zahraničí syn. Obávajú sa, že v prípade 
ich smrti budú po nich dediť aj ľudia, ktorí ich synovi v živote ubližovali. Ide pre nich o neznámeho vnuka žijúceho  
v zahraničí so svojou matkou a ďalších. Zosnulý syn mal totiž aj dcéru z prvého manželstva, ale keď sa s ním jej matka 
ešte na Slovensku rozviedla, vydala sa za amerického štátneho občana, ktorý si dcéru adoptoval a vysťahovali sa do 
USA. Okrem syna majú manželia dcéru, ktorá žije na Slovensku s dospelými dcérami. Ešte za života syna urobili u no-
tárky závet, podľa ktorého mali dediť rovnakým dielom ich dve deti, teda syn a dcéra. Chceli by sme vedieť, či musí po 
starých rodičoch dediť aj takýto vnuk, keď je jeho otec po smrti? Starý pán vraj bol u notárky a keďže nechcel, aby niečo 
vnuk zdedil, uviedol, že jeho syn deti nemal. Naša rada, povedať pravdu, sa nestretla s pozitívnym ohlasom, navyše 
nevieme, či tam boli obidvaja manželia, lebo stará pani má po synovej smrti viaceré zdravotné problémy. Ich dcéra do 
toho vstupovať nechce a tak by sme pre nich radi našli riešenie, ktoré by ich zbavilo obáv. Počuli sme v tejto oblasti aj 
názor, že najlepšie by bolo závet zrušiť a nechať to na legislatívu nášho štátu, no to sa nám tiež nejaví ako najšťastnej-
šie. Nechce sa nám veriť, že sú títo starí ľudia v rozhodovaní o tom, čo sa stane s ich majetkom po ich smrti, bezmocní 
a získa ho človek, čo ubližoval ich synovi.      Zn.: Bezmocní? 

úvahy by azda mohlo prísť riešenie 
priestupku proti občianskemu spolu-
nažívaniu v zmysle § 49 ods. 1 písm. 
a) Zákona o priestupkoch - Zákon  
č. 372/1990 Zb. v platnom znení. 

PhDr. Š.L. (gmail.com):
Máte pravdu, ale v takom 
prípade by sme už hovorili o 
inom. Zákon č. 182/1993 Z. 
z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov v platnom 
znení (ďalej len „zákon“) ponú-
ka možnosť vytvoriť v zmysle  
§ 7 ods. 2. jedno spoločenstvo, 
ktoré spravuje viacero byto-
vých domoch zvyčajne, ak 
tvoria napríklad jeden uzavre-
tý komplex. V takomto prípade 
podľa ustanovení § 7c ods. 9 
písm. h a § 7d zákon umožňu-
je aj rozdelenie spoločenstva, 
ktoré tvoria všetci vlastníci 
v jednotlivých bytových do-
moch spojení pod hlavičkou 
spoločenstva. 

 Jednou vetou
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plárov menej. Najťažšie sa  
s nelegálne držanými zbraňa-
mi lúčili v Trenčianskom kraji, 
najviac odovzdaného streliva 
skončilo na policajných stani-
ciach v Bratislavskom, najme-
nej v Trnavskom kraji. Obča-
nia odovzdávali najmä lovecké 
zbrane a krátke palné zbrane, 
predovšetkým pištole a revol-
very, potom to boli samopaly, 
útočné pušky a guľomety ale 
aj zbrane, pochádzajúce z 19. 
storočia a z obdobia sveto-

V bratislavskom kraji za prvých päť mesiacov roka 2015 zaznamenali policajné štatistiky 24 prípadov trestné-
ho činu Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami (SR 161), na základe ktorých bolo vyšetrovaných  
11 osôb (objasnenosť 38 %). Tak vraví paragraf 294 trestného zákona v súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obcho-
dovaním so zbraňami: Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo bez 
povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Kto sebe alebo inému 
vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez 
označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. Rovnako sa páchateľ potrestá, ak na 
strelnej zbrani sfalšuje, nedovolene zahľadí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a sledovanie 
podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 
sadzby – na osem rokov až pätnásť rokov – je čin spáchaný za krízovej situácie, vo veľkom rozsahu alebo ako člen nebez-
pečného zoskupenia).

Slovensko sa odzbrojuje 
V poradí tretia zbraňová 

amnestia, ktorá trvala od 
1. decembra 2014 do 31. mája 
2015 spolu s predchádzajúcimi 
akciami zaevidovala takmer 
jedenásťtisíc odovzdaných, 
nelegálne držaných zbraní. 
Pripomeňme si, že počas prvej 
dvanásťmesačnej akcie tohto 
druhu v rokoch 2005 a 2006 
polícia prijala od občanov  
3 469 dlhých, krátkych, broko-
vých a guľových zbraní, z toho 
v našom kraji 660 exemplárov. 
Medzi kuriózne prípady patril 
muž z okresu Lučenec, ktorý 
priniesol 68 kusov a chlapík 
z okresu Martin, ktorý mal 
doma tiež malý zbrojný arze-
nál – 33 ruských dlhých zbraní.  
V Poprade odovzdali guľomet 
pochádzajúci z dopravného 
lietadla Douglas C-47A, ktoré 
havarovalo v októbri 1944 na 
Zadnom Gerlachu vo Vyso-

kých Tatrách s 24 českosloven-
skými a ruskými výsadkármi.  
Z odovzdaných zbraní pre-
važovali na Slovensku dlhé 
guľové zbrane rôzneho typu, 
okrem Bratislavského kra-
ja, kde prijali viac krátkych 
guľových zbraní. Počas dru-
hého kola zbraňovej amne-
stie, ktoré sa skončilo v júni 
2010, občania odovzdali 4 367 
zbraní a 45 684 kusov streliva.  
V oboch predchádzajúcich 
ročníkoch zbraňovej amnes-
tie prepadlo štátu 631 zbraní, 
z nich 323 patrilo do kategórie 
zakázaných zbraní, teda zbra-
ní samočinných, po domácky 
vyrobených, vojenských zbra-
ní alebo zbraní s tlmičom. O 
väčšinu z odovzdaných zbraní 
mali záujem pôvodní majite-
lia, ktorí si ich po zaevidovaní, 
znehodnotení alebo úprave na 
zbrane expanzné, nechali. Na-

jviac zbraní odovzdali v našom 
kraji, v dvoch kolách to bolo  
1 532 kusov.

Počas tretej zbraňovej am- 
nestie občania odovzdali na 
policajných útvaroch 3 035 
zbraní a 36 326 kusov streliva. 
V Žilinskom kraji prijali od ob-
čanov najviac, 453 zbraní, Bra-
tislavský kraj mal o 11 exem-

Skončila sa tretia zbraňová amnestia

Predpoveď pokojného bývania
Objavte výhody projektu Bytového domu  
Rosnička, ktorý je citlivo osadený  
do priľahlého prostredia tichej mestskej 
lokality. Obklopený je zeleňou blízkych 
lesov s bohatými možnosťami na aktívny 
relax.

 bývanie uprostred zelene
 a súčasne v blízkom dosahu
 občianskej vybavenosti

 bohaté možnosti
 športového vyžitia 

 vynikajúca dopravná
 dostupnosť

 väčší kontakt bytov
 s exteriérom cez priestranné
 balkóny, terasy a predzáhradky
 
 súkromné zelené átrium
 s detským ihriskom

 moderné dispozície

 variabilita priestorov

ENERGETICKY ÚSPORNÉ TECHNOLÓGIE

fotovoltické panely - vyproduko-
vaná elektrická energia bude 
využitá pre potrebu vykurovania 
resp. prípravu teplej úžitkovej 
vody pre byty

okná s izolačným trojsklom 

LED osvetlenie spoločných
priestorov v dome (ovládané 
pomocou pohybových čidiel)

plynová kotolňa - teplovodný
vykurovací systém, každý byt
má vlastnú bytovú výmenníkovú 
stanicu tepla na vykurovanie
a prípravu teplej úžitkovej vody
so samostatným meraním 
spotreby 

fasáda – kontaktný zatepľovací
systém hrúbky 140 mm
s omietkou akcentovaný kera-
mickým systémovým obkladom

VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ 

systém magnetického kľúča  
na vstupných hliníkových 
dverách do objektu 

bezpečnostné okenné sklá 
bytov na prízemí

elektronický zabezpečovací  
systém/EZS (alarm) bytov  
na prízemí, kamerový
systém spoločných priestorov 
na prízemí a v garážach

EPS – elektrický požiarny 
systém v garáži

KOMFORT  

schodisko – s prerušovaným akustickým 
mostom 

výťahy - osobné, bezbariérové, s funkciou 
dojazdu pri zaseknutí, výťahová šachta 
so zdvojenou stenou - na eliminovanie 
otrasov a vibrácií výťahu do bytov

dostatok parkovacích miest, pohodlné 
parkovanie priamo v objekte v podzem-
nej garáži pre viac ako 50 osobných áut
a vonkajšie parkovacie státia

elektricky vyhrievaná príjazdová
rampa do podzemnej garáže

elektricky ovládané exteriérové
žalúzie v preslňovaných bytoch

interiérové žalúzie bytov v átriu  

sieťky proti hmyzu

byty na 3 poschodí s prípravou
silnoprúdovej časti pre klimatizáciu

www.bytyrosnicka.sk

0911 387 007

Inzercia 210x140_2.indd   1 3/19/15   10:15 AM

vých vojen. Zbrane podrobia 
balistickému skúmaniu a v zá- 
konom stanovenej lehote si 
majitelia, tak ako v minulých 
kolách zbraňovej amnestie, 
môžu zbraň zlegalizovať. Prav-
da len v prípade, ak ňou nebol 
spáchaný trestný čin a spĺňajú 
podmienky na držanie zbra-
ne. Pacifisti môžu vlastníctvo 
zbrane previesť na inú osobu, 
ktorá spĺňa požadované pod-
mienky, prípadne prenechať 
zbraň štátu. 
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ObchOd pre tých, ktOrí majú radi 
tenis a špOrt

nOvOOtvOrená 
tenisOvá predajňa

Lužná 5, Bratislava-Petržalka 
(v budove Bosákova 7)

Telefónne číslo: 02/212 911 92
www.racquets.eu, 

Email: info@racquets.eu

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 10:00 - 19:00

Sobota 9:00 – 13:00

Našim zákazníkom ponúkame:
•	 Široký sortiment tovaru pre tenis, bedminton a squash
• Značkové rakety, oblečenie, obuv a doplnky
• Poradenstvo pri výbere rakiet
• Špeciálny dôraz na výber tovaru pre deti a juniorov
• Vypletanie a servis rakiet
• Zapožičiavanie testovacích rakiet

CHORVÁTSKO | PODGORA
MINERVA 

8 dní s polpenziou

Priamo na pláži, Wi-Fi

Wellness

Dieťa do 14 rokov zdarma

od199 €

SEVERNÝ CYPRUS
NOAH´S ARK 

8 dní s ultra all inclusive

Priamo na pláži, SK animátor

Aquapark, Wi-Fi

2 deti zdarma

od449 €

TURECKO | SIDE
ARCANUS 

8 dní s ultra all inclusive

Priamo na pláži, SK animátor

Aquapark, Wi-Fi

2 deti do 15 rokov zdarma

od649 €

SEVERNÁ SARDÍNIA
BAIA DEI PINI 

8 dní s all inclusive

Priamo na pláži, SK animátor

Wi-Fi, wellness 

2 deti do 12 rokov zdarma

od499 €

www.satur.sk, www.saturplanetfun.sk
manesovo@satur.sk, aupark@satur.sk

4 %9ZĽAVY 
AŽ DO

Deti už za 1 �

DARČEK 
K VYSVEDČENIU
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1993 som aj publikoval v býva-
lom časopise pre futbal s názvom 
TIP. Čo pre mňa znamenali tieto 
funkcie? Duševný aj fyzický relax 
a pocit užitočne stráveného času 
v prospech rozvoja slovenského 
futbalu. Popri oceneniach za čin-
nosť vo futbale ma najviac pote-
šilo, že som sa v roku 2011 stal 
laureátom Ceny Fair play MUDr. 
Ivana Chodáka. Tohto skvelého 
človeka som osobne poznal, boli 
sme športoví priatelia, a to najmä 
v čase, keď sa ako tréner veno-
val výchove mládeže v ŠK Slovan 
Bratislava.

Často ste ako delegát chodili 
do Petržalky, ako ste sa cítili na 
novom štadióne v Ovsišti?

 V poslednom roku mojej čin-
nosti som ako delegát skutočne 
často chodil na stretnutia FC Pe-
tržalka akadémia. Pre mňa je to 
bezproblémové, dostupné ihris-
ko. Vzhľadom na to, že ide iba o 
V. ligu, celý areál štadióna, jeho 
vybavenie je výborné, oceňujem 

Čo vás k tomuto rozhodnutiu 
viedlo?

 V nedeľu 7. júna som sa s 
funkciou delegáta rozlúčil v zá-
pase V. ligy ObFZ Bratislava-
mesto TJ Jarovce Bratislava - TJ 
Slávia Ekonóm Bratislava. Vo 
funkcii rozhodcu a delegáta som 
pôsobil 59 rokov. Posledné roky 
som bol pre zdravotné problé-
my, po dohode s riadiacim zvä-
zom, delegovaný len na ihriská, 
ktoré som mal z domu bezprob-
lémovo dostupné. A môj hlavný 
dôvod ukončenia činnosti? Ve-
kový limit pre funkciu delegáta v 
V. lige je stanovený na 75 rokov. 
V novembri budem mať 77, čiže 
na výnimku som „nadsluhoval“ 
už rok. 
Zmienili ste sa o vekovom limi-
te. Považujete takúto normu za 
správnu?

 Približne v rokoch 2010-2011 
vo vtedajšej komisii som pôsobil 
vo funkcii vedúceho metodické-
ho úseku. V schválenom doku-
mente sme okrem iného mali 

kritérium, že horná veková hrani-
ca pre funkciu delegáta je neob-
medzená, kým je osobnosť dele-
gáta fyzicky, zdravotne, odborne, 
spoločensky a disciplinárne bez-
problémová. Skôr si myslím, že 
terajší stanovený vekový limit je 
vekovou diskrimináciou. Ale s 
pokorou ho rešpektujem.

Vlani ste definitívne odložili 
píšťalku, teraz ste skončili ako 
delegát. Čo pre vás znamenali 
tieto funkcie?

 Je to tak, tie konce sa hrnú. Od 
roku 1956 som popri výkone roz-
hodcu a delegáta aj funkcionárčil, 
z toho najkrajších 10 rokov som 
prežil ako člen Komisie rozhod-
cov SFZ, tiež vedúci jeho meto-
dického úseku, ktorý som vlastne 
koncepčne vytvoril. V SFZ som 
mal výnimku, že popri funkcii de-
legáta v súťažiach SNL, som roz-
hodoval aj I. ligu v ženskom fut-
bale. Napokon som bol aj vedúci 
realizačného tímu výberu žien 
SR vo futbale. V rokoch 1986 až 

Berkovič skončil 
aj s funkciou delegáta
Alexander Berkovič, ktorý už roky býva 
v Rusovciach, patril medzi významných 
rozhodcov, funkcionárov a delegátov 
Bratislavského futbalového zväzu. 
V tejto sezóne skončil aj s funkciou  
delegáta a pri tejto príležitosti sme mu 
položili niekoľko otázok.  

aj divácky záujem. Takisto ma 
zaujalo hráčske nadšenie, ale aj 
príťažlivá úroveň hry, technická 
virtuozita a bojovnosť. Petržalke 
držím palce, ale aj ostatným bra-
tislavským klubom, aby sa tiež 
niekedy dožili takéhoto príťažli-
vého zázemia. 

Dá sa funkcia delegáta a roz-
hodcu niečím nahradiť?

 Pokiaľ zvažujeme elektroniku 
a kybernetiku, ani v ostatných 
zložkách života nepredvídame, 
do akej miery by sa uvedené „ži-
vé“ funkcie dali nahradiť. Ale 
systém „jastrabieho oka“ by som 
preferoval. Tak, ako som vždy vo 
svojom funkcionárskom živote 
preferoval všetko, čo malo na-
pomôcť fair play. A nie je to len 
otázka techniky, je to aj o člove-
ku, či ide o funkcionára, hráča, 
rozhodcu alebo delegáta.

Iste je dobré, že MFK Rusovce a 
FC Petržalka akadémia medzi 
sebou spolupracujú na mlá-
dežníckom poli...

 Viem o tejto spolupráci. Roz-
víja sa najmä zásluhou zopár 
obetavých funkcionárov MFK 
Rusovce, medzi ktorých patrí 
nesporne aj tajomník MFK Ing. 
Branislav Straka. Už tým, že pri-
jal funkciu predsedu matričnej 
komisie v bratislavskom regió-
ne, aby sa tiež organizačne, vo 
všeobecnom záujme, v prospech 
mládežníckeho futbalu podieľal 
na tvorbe a dodržiavaní vhod-
ných noriem. Prijal som jeho po-
nuku stať sa členom tejto komi-
sie.

Milan Valko
foto: archív (ab)

Petržalskí karatisti bodovali  

Rozlúčka na 
dostihovej dráhe
Túto nedeľu – 28. júna (začia-
tok o 14.00 h) sa uskutoční 
na dostihovej dráhe v petr-
žalskom Starom háji v pora-
dí už deviaty míting sezóny 
zložený z ôsmich rovinových 
dostihov (spolu 92 prihláse-
ných koní). Hlavnými dostih-
mi bude 22. Zlatý bičík Rhapis 
(rovina I. kategórie na 1400 m 
pre 3-ročné a staršie kone s 
dotáciou 7000 €). Celé popo-
ludnie sa bude niesť v duchu 
rozlúčky so školským rokom, 
v sprievodnom programe sa 
predstavia speváci, hudobní-
ci i tanečníci Základnej ume-
leckej školy Jána Albrechta v 
Petržalke, najmenší si môžu 
vyskúšať svoju šikovnosť a 
namaľovať si svojho koníka, 
pričom každé dieťa si odne-
sie sladkú odmenu a tí me-
nej zruční si môžu nechať 
pomaľovať tváričku a zmeniť 
sa na rozprávkovú bytosť či 
zvieratko, alebo povoziť sa 
na koníkoch. Pre návštevní-
kov sú pripravené rôzne gur-
mánske špeciality i možnosť 
staviť si na svojho favorita a 
zažiť to pravé - neopakova-
teľné turfové vzrušenie, keď 
sa džokeji na svojich koňoch 
v bezprostrednej blízkosti 
návštevníkov „rútia“ do cieľa. 
Počasie azda nesklame a pri-
praví príjemné popoludnie 
všetkým návštevníkom na 
petržalskej „dostižke“ v Sta-
rom háji.                             (rip)

tí, samozrejme, nezaostávali a da-
li patrične najavo, „kto je tu doma“. 
Veľký počet súťažiacich sa prejavil 
aj na štartovacích listinách, kde v 
niektorých prípadoch počet štar-
tujúcich prekročil tridsiatku. Účasť 
pretekárov v aspoň troch kolách 
nebola výnimočná. Najúspešnejší-
mi pretekármi boli 15-ročný Adam 
Musil a jeho rovesníčka Simona 
Kolčáková. Výborné výsledky do-
siahli aj Martina Kolčák, Michael 
Šulka, Marek Stránsky a Petra Pi-
toňáková. Mnohí nováčikovia na 
súťažnej scéne nás veľmi príjem-
ne prekvapili svojím nasadením a 
podali svoj životný výkon (Šimon 
Gašparík, Samko Kováč, Diana 
Krammerová, Miško Horňák a Ve-
ronika Hadvigová). 

Aj tento rok, v tradične búr-
livej balkánskej atmosfére, 

štartovali v srbskej Subotici vybra-
ní pretekári karate klubu Seiken 
z Petržalky v rámci podujatia Eu-
rópskeho pohára na turnaji XVI. 

Zo všetkých ročníkov, na kto-
rých sme sa doposiaľ zúčastni-
li, bola na tomto turnaji najväčšia 
konkurencia. S aktuálnym počtom 
zúčastnených pretekárov sa tá-
to súťaž v rámci jedného dňa stá-
va extrémne náročnou. Vybojo-
vali sme 70 medailí a v celkovom 
hodnotení klubov sme skončili na 
krásnom druhom mieste za domá-
cim klubom Japan Beograd. Našou 
motiváciu je tento výsledok na bu-
dúci rok aspoň zopakovať. Pre naj-
menších to bol odrazový mostík k 
„veľkému“ súťaženiu a pre ostrie-
ľaných borcov príprava na nad-
chádzjúce majstrovstvá Európy či 
sveta. 

Peter Šulka
foto: autor

Super Enpi Karate Cup. Náš klub 
bojoval o cenné kovy na tomto 
podujatí už tretí raz. Na turnaji sa 
zúčastnilo až 1 720 registrovaných 
pretekárov z 95 klubov z Ruska a 
z  12 európskych krajín. Naši si te-

da mohli zmerať sily aj so silnou 
medzinárodnou konkurenciou. 
Na 12  tatami sa stretli napríklad 
s pretekármi Nemecka, Maďar-
ska, Ruska či Rumunska. Klub re-
prezentovalo 27 pretekárov, kto-
rí štartovali v kategóriách kata, 
kumite a kobudo, od najmenších 
vekových kategórií až po senior-
ské  kategórie. Kategórie kata boli 
rozdelené podľa štýlov. KK Seiken 
cvičí štýl Goju ryu ale prvýkrát, a 
treba povedať, že veľmi úspešne, 
sa zapojil aj do zápolenia v Shito 
ryu štýle. 

Aréna bola plná divákov, kto-
rí vytvárali úžasnú atmosféru. 
Podľa vyvesených zástav sa dali 
rozoznať skupinky podporujúce 
svoje krajiny. Rodičia našich de-
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Mladí futbalisti U15 FCPA 
po celkovom triumfe v II. 

lige prehrali v barážovom stret-
nutí o postup do najvyššej sú-
ťaže žiakov na neutrálnej pôde 
v Jaslovských Bohuniciach s 
Vion Zlaté Moravce 0:2 (0:0). 
Sen o postupe do I. žiackej ligy 
sa mladým Petržalčanom roz-
plynul v posledných šiestich 
minútach zápasu, v ktorých 
inkasovali dva góly.V samot-
nom stretnutí ukázali chlapci z 
Petržalky svoju kvalitu. Po celý 
zápas boli lepším družstvom. 
Vypracovali si množstvo šan-
cí, z ktorých však ani jednu 
nedokázali premeniť, čo bolo 
napokon rozhodujúcim mo-
mentom. Družstvo zo Zlatých 
Moraviec s tromi reprezentant-
mi Slovenska v záverečných 
šiestich minútach z dvoch 
protiútokov dvakrát skórovalo 
a pochovalo tak definitívne ná-
deje Petržalky, ktorá tak v ďal-
šom ročníku súťaže bude hrať, 
aj vďaka absurdnému postu-
povému kľúču, opäť iba druhú 
ligu. Ich kvalite je však táto sú-
ťaž absolútne neadekvátna. 

Infoservis FC Petržalka akadémia

Krásna, štíhla, bez celulitídy (3. časť) 

Na začiatku reklama aj Mar-
tin Jamrich, prevádzkar 

a fitnestréner v jednej osobe, sľu-
bovali zlepšenie kondície, úbytok 
hmotnosti aj centimetrov, zmen-
šenie celulitídy. Ako sa to v mo-
jom prípade skončilo? O kondí-
cii som písala už v minulom čísle, 
že mi nerobí žiadny problém po-
behnúť na autobus. Dokonca ani 
vyjsť na štvrté poschodie po cel-
kom strmých schodoch. Celulití-
da síce celkom nezmizla, ale prie-
hlbeniny v stehnách sú výrazne 
menšie. 

Na čo som však bola zvedavá 
najviac, boli miery a hmotnosť. 

A je koniec! Keď sa po dvanásty raz vyplo infračervené žiarenie a ja 
som zosadla zo stacionárneho bicykla, bola som pevne rozhodnutá, 
že si cyklus cvičení na prístroji SUN 400XL, ktorý som si nazvala tu-
kožrútsky, vo Fitnesslande na Rovniankovej zopakujem.

Po dvanástich cvičeniach (interval 
dvakrát za týždeň, s dvomi dňami 
prestávky) som bola ľahšia o 2,5 
kila. Čo ma však potešilo ešte viac, 
boli centimetre. Žalúdok: - 3cm, 
brucho: - 4cm, pás: - 3cm, stehná: 
- 4cm každé, kolená: - 3cm každé. 

A to všetko bez nepríjemného 

trápenia, pri pohybe, ktorý som 
si doslova vychutnávala. A to sa 
mi stáva málokedy... S výsledkom 
som fakt spokojná. Po letných do-
volenkách sa do Fitnesslandu na 
Rovniankovu určite vrátim.

Silvia Vnenková
foto: archív

Povedali po zápase: 
Mgr. Marek Juhász, predseda 
FK J. Bohunice: Petržalka bola 
lepším družstvom a v tomto zá-
pase mali jej hráči navrch. Vo fut-
bale však rozhodujú o víťazoch 
góly a chlapcom z pravého bre-
hu Dunaja sa nepodarilo streliť 
ani jeden. Moravce sa zamerali 
na defenzívu a spoliehali sa na 
rýchle kontry, čo im napokon aj 
s dávkou šťastia vyšlo a prinieslo 
víťazstvo a postup do najvyššej 
žiackej súťaže.

Milan Strelec, hráč mužstva 
FC Petržalka akadémia: Naše 

družstvo odohralo dobrý zá- 
pas. Chlapci ukázali svoje ume-
nie, boli futbalovo lepší, až na tú 
koncovku. Postup by bol úplne 
na mieste. V I.lige by určite hrali 
dôstojnú úlohu, napriek tomu, 
že v družstve je drvivá väčšina 
štrnásťročných perspektívnych 
hráčov. Futbal je hra a je to aj o 
takýchto momentoch.

Muži FC PETRŽALKA 
akadémia na záver 
s víťazstvom
Mužstvo Petržalky sa v posled-
nom zápase tohoto ročníka  
V. ligy rozlúčilo so súťažou víťaz-

stvom 4:1 (1:1) nad Dominom Bra-
tislava B, keď tri góly FC zabezpečil 
Strelec a štvrtý pridal Kalina. 
Samotnú súťaž V. ligy vyhrali su-
verénnym spôsobom. V 27-mich 
majstrovských stretnutiach zís-
kali 66 bodov, skóre 94:48, a ko-
nečný deväťbodový náskok pred 
druhou FA Bratislava a tretími 
Jarovcami. Muži FC PETRŽALKA 
akadémia takýmto veľkolepým 

spôsobom úspešne ukončili 
misiu záchrany mužského fut-
balu v Petržalke a prevzali od 
zástupcov futbalového zväzu 
Pohár víťaza V. ligy. Po stretnutí 
sa poďakovali manažér muž-
stva Ladislav Jakubec a tréner a 
vedúci Emil Stranianek všetkým 
hráčom za skvelý prístup.

Jozef Laincz
foto: autor

FC PETRŽALKA akadémia úlohu favorita nezvládla


