
R

7. 7. 2017 • ročník 23 • číslo 13 Dvojtýždenník • Zadarmo
www.petrzalskenoviny.sk

   PETRŽALSKÉ NOVINY

Zachránime Strom?
Plastiku na Furdekovej  viditeľne 
ohlodal zub času, dokonca tak, že 
dnes znamená hrozbu pre okoloidú-
cich. Niektorí petržalskí poslanci sa 
rozhodli zachrániť ju aj z vlastných 
prostriedkov.  

www.vasabss.sk

správca domov

(02) 210 28 544

dvojstrana 12-13

Milí čitatelia,
želáme vám krásne leto, 

oddýchnite si, zvoľnite bežné 

pracovné tempo a naberte síl 

do jesenných dní. 

Najbližšie Petržalské noviny 

vyjdú 25. augusta.

Redakcia

Pes a leto, leto a pes 
Predpokladá sa, že vo vyše 50- tisíc 

petržalských bytoch žije s ich obyva-

teľmi asi 10 až 12- tisíc psov. Prináša-

me vám niekoľko rád, ako sa o nich 

starať v lete.

strana 9

Predstavili sa deti, mládež, ale aj 
seniori ako folkloristi, tanečníci 

moderného tanca, speváci rôznych 
žánrov. Vo dvoch stanoch sa prezen-
tovali Kultúrne zariadenia Petržalky, 
aj Miestna knižnica, kde ste mohli 
získať ročné členstvo do petržalských 
knižníc. Z videoprojekcie či z vysta-
vených fotografií ste sa dozvedeli 
viac o živote v Petržalke. Všetkých 
milovníkov psov potešilo vystúpe-
nie psej školy Doggie z Wolkrovej 
ulice a vrecúška na psie exkrementy. 
A všetkých marhuľové koláče, ktoré 
išli  rýchlo na  odbyt a chutili aj Ja-

poncom. Záver už patril Mariánovi 
Greksovi a folklórnemu súboru Eko-
nóm. 

Toto vskutku vydarené podujatie 
pripravila mestská časť spolu s BKIS 
ako jedno z mnohých podujatí Kul-
túrneho leta.

(sp)
foto: MÚ

Petržalka

Nie, nepomýlili sme sa. 
Petržalka sa totiž na pár 
hodín skutočne presťa-
hovala na druhý dunaj-
ský breh. A rovno na 
Hlavné námestie. 
Vo štvrtok, 22. júna, ce-
lej Bratislave, ale aj jej 
návštevníkom, predvied-
la to najlepšie, čo ponúka 
svojim obyvateľom.

na ľavom brehu Dunaja
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Petržalskí poslanci mali na svojom predprázdninovom rokova-
ní skutočne bohatý program.

Jedným z najdôležitejších 
bodov bol záverečný účet 

za rok 2016 a úprava rozpoč-
tu na rok 2017. Poslanci oba 
tieto materiály schválili. Cel-
kové hospodárenie mestskej 
časti za rok 2016 vykazuje 
prebytok zhruba 1 milión 
600-tisíc eur. Tento preby-
tok je výsledkom efektívnej-
šieho narábania s financiami  
a skutočnosti, že niektoré 
projekty, ktoré boli v rozpoč-
te naplánované na r. 2016 sa 
začali realizovať až tento rok 
(napr. rekonštrukcia MŠ Vy-

šehradská, Jama a pod.).
S tým úzko súvisí aj fakt, 

že výdavky sa vlani čerpali 
na necelých 96 percent. 

Uznesením miestneho 
zastupiteľstva v decembri 
2016 bol schválený nielen 
rozpočet mestskej časti na 
rok 2017, ale zároveň aj po-
slanecké priority, ktoré bu-
dú zapracované do rozpočtu 
mestskej časti na rok 2017 
po schválení prerozdelenia 
prebytku hospodárenia za 
rok 2016. V závislosti od 
prijatých poslaneckých pri-

orít sa použije nasledovne: 
na rekonštrukciu základ-
ných a materských škôl - 
125 tis. € 

na realizáciu voľnočaso-
vého areálu športu JAMA 
- 50 tis. € 

na rekonštrukciu strechy 
Domu kultúry Zrkadlový 
háj - 200 tis. €. 
Okrem uvedených priorít 

mestská časť navrhla pou-
žiť prostriedky rezervného 
fondu aj na výdavky spojené 
s rekonštrukciou komuni-
kácií III. a IV. triedy v sprá-
ve mestskej časti vo výške  
250 000 €, na odstránenie ha-
varijného stavu a likvidáciu 
škôd spôsobených prasknu-
tím vodovodného potrubia 
v ZŠ Prokofievova vo výške 
175 080 € a na spoluúčasť pri 
nákupe vozidla pre potreby 
seniorov (izotermické auto 
na rozvoz stravy) v sume  
12 313 €. 

Body navyše
Poslanci do rokovacieho 
programu zaradili aj ďalšie 
body. Jedným z nich bolo aj 
obstaranie územných plá-
nov zón. Medzi poslanca-
mi sa rozprúdila diskusia o 

Poslanci rokovali 
o úprave rozpočtu 
aj o prepravnej službe

                        

              Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
                                            Mlynarovičova 23, 851 03  Bratislava 

                           Korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava 
                         ______________________________________________________________ 

 

Hľadá  pracovníčky na pozíciu: opatrovateľky na úsek 

opatrovateľskej služby v domácnosti, opatrovateľky a zdravotné 

sestry  na úsek zariadenia opatrovateľskej služby 

 

Kvalifikačné predpoklady:  

- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, 

alebo 

- úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.   

 

Nástup:  možný IHNEĎ.  

 

Pracovná zmluva na plný pracovný úväzok, prípadne  skrátený.  

 

Pracovný čas:  

- 7.30 h – 15.30 h počas pracovných dni, prípadne po dohode a potreby 

opatrovaného, na území MČ Bratislava – Petržalka, 

- v zariadení opatrovateľskej služby  na trojzmennú prevádzku 

Vodičsky preukaz  skupiny B je vítaný. 

 

Bližšie informácie vám poskytne Eva Pikusová  na  t.č.: 02/625 20 415, 

mobil: 0910 176 405, alebo osobne na adrese Stredisko sociálnych služieb 

Petržalka, Vavilovova 18, 851 01 Bratislava 

 

Rekonštrukčné práce na prvej fáze obnovy Domu kultúry 

Lúky budú ukončené v priebehu letných mesiacov. 

Mestská časť má záujem, aby novootvorenú kaviareň a detský kútik 

prevádzkovali osoby, ktoré týmto službám rozumejú a budú vybraté 

v transparentnej súťaži. V novo pripravených priestoroch pribudne  

i coworking a informačné centrum, celkovo bude Dom kultúry 

Lúky viac otvorený verejnosti. 

Možní záujemcovia o prevádzku kaviarne a detského kú-

tika, sledujete preto v lete weby a sociálne siete mestskej 

časti. 
Michal Radosa, zástupca starostu 

Petržalka pripravuje súťaž 

tom, ktoré územia sú vhod-
né a ktoré nie na vypracová-
vanie „zonálok“. Konkrétne 
išlo o lokalitu Sad Janka 
Kráľa, presnejšie územie 
vymedzené ulicami Einstei-
nova, Jantárová cesta (Starý 
most), rieka Dunaj, Most 
SNP. Tento bod navrhol po-
slanec Peter Cmorej (Klub 
slobodných).

Elena Pätoprstá (Zme-
na zdola) upozornila, že by 
bolo vhodné uplatniť tieto 
plány na územiach, kde eš-
te nie je schválený územný 
plán (napr. Kapitulské pole 
či juh Petržalky), kde po-
slanci môžu tieto územia 
naozaj výrazne ovplyvniť. 
Martin Jóna (Sieť), predse-
da komisie územného plánu 
a dopravy pripomenul, že 
odborné komisie už trikrát 
prijali k tomuto obstaráva-
niu negatívne stanovisko, 
lebo táto lokalita nie je pod-
ľa územného plánu mesta 

vhodná a podľa usmernenia 
ministerstva výstavby ani 
nie je možné pre ňu obsta-
rať územný plán zóny. 

Poslanci napokon vypra-
covanie tohto územného 
plánu schválili a v uznesení 
vyzvali investora projektu 
Green Park, aby znížil za-
stavanú plochu a podlaž-
nosť projektu tak, aby vyu-
žitie územia stavbami plá-
novanými pre projekt bolo 
na dolnej hranici indexov 
zastavanosti a podlažných 
plôch v zmysle územného 
plánu v tejto lokalite.

Ďalším bodom navyše 
oproti pôvodnému progra-
mu bolo rokovanie o pro-
jekte investora HB Reavis 
– Nové Lido a lanovka. Po-
slanci diskutovali o udelení 
Štatútu významnej investí-
cie. Hlasovaním vyjadrili 
nesúhlas s udelením také-
hoto Štatútu pre súkromnú 
výstavbu na území mestskej 
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To tu ešte nebolo!

Petržalskí poslanci boli, odkedy 
si pamätám (a to je minimálne 
25 rokov) jedni z najtolerant-
nejších a najdemokratickejších. 
Vždy im záležalo nielen na svo-
jich voličoch (teda väčšinou), 
ale aj na ľuďoch, ktorí si chceli  
v Petržalke niečo prenajať, kú-
piť, postaviť... 

Radi im dali priestor, aby na 
zasadnutiach miestneho za-
stupiteľstva vystúpili so svo-
jím problémom, povedali svoj 
názor, predstavili svoj projekt. 
Veľa vecí sa tak priamo na zas- 
tupiteľstve ozrejmilo, vysvetlilo, 
mnoho vecí sa vďaka takýmto 
vystúpeniam pohlo dopredu. 

Od osemdesiateho deviate-
ho, za čias modernej demokra-
cie, sa v Petržalke nikdy nestalo, 
že by poslanci niekomu neu-
možnili na zastupiteľstve vy-
stúpiť. Či už to bola mamička, 
ktorá nedostala pre svoje dieťa 
škôlku alebo podnikateľ, ktorý 
bojoval za to, aby mohol v Pe-
tržalke postaviť svoje bilbordy. 
Až do 27. júna 2017. Tento dá-
tum sa určite vryje do pamäti 
všetkým, ktorí si takúto ústre-
tovosť a prejavy demokracie 
petržalských poslancov vážili. 

Čo sa stalo? Po prvý raz 
v histórii nedovolili vystúpiť 
zástupcom spoločnosti, kto-
rá chce na území Petržalky 
investovať nemálo peňazí. 
Konkrétne spoločnosti HB Re-
avis. Konkrétne pri bode, kedy 
poslanci diskutovali o tom, či 
podporia pre túto spoločnosť 
udelenie Štatútu mimoriadnej 
investície. Jednoducho pove-
dali, že ich žiadne vysvetlenia 
zo strany HB Reavis nezaují-
majú... Koniec demokracie, 
koniec akéhokoľvek záujmu o 
druhú stranu, koniec základnej 
ľudskej slušnosti. A znemožnili 
tak aj Petržalčanom, ktorí si za-
stupiteľstvo mohli pozrieť on-
line alebo neskôr zo záznamu, 
aby sa ich dozvedeli. A to sa 
poslanci neustále dovolávajú 
toho, aby boli ľudia informo-
vaní! 

Nie, nejde o to, že poslanci 
mali zmeniť svoj názor. Ide o to, 
že mali nechať hovoriť aj druhú 
stranu. Tak, ako to doteraz vždy 
robili. Alebo sa báli, že by po 
vystúpení zástupcov HB Rea-
vis svoj, už vopred jasný, názor 
predsa len zmenili? 

Soňa Faková

 Poznámka časti z dôvodu, že by mest-
ská časť Petržalka prišla o 
významné financie z po-
platku za miestny rozvoj.

Prepravná služba
Poslanci na svojom ro-
kovaní schválili aj VZN o 
prepravnej službe. Tento 
typ sociálnej služby úzko 
súvisí s jednou z priorít 
komunitného plánu MČ 
Bratislava-Petržalka, kto-
rou je podpora zotrvania 
klienta v jeho prirodzenom 
prostredí, v tomto prípade 
rozvojom terénnych sociál- 
nych služieb prostredníc-
tvom zriadenia prepravnej 
služby. Stredisko sociálnych 
služieb ju plánuje spustiť  
1. septembra. 

Prepravná služba bude 
poskytovaná fyzickej osobe 
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím odkázanej na 
individuálnu prepravu osob- 
ným motorovým vozidlom, 
alebo fyzickej osobe s ne-
priaznivým zdravotným sta- 
vom s obmedzenou schop- 
nosťou pohybu a s obme-
dzenou schopnosťou orien-
tácie. 

Prepravná služba sa bude 
poskytovať v pracovných 
dňoch od 7.00 h do 15.00 
h. Bude si ju treba objednať 
deň vopred a poskytuje sa 
len na území Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

Výška úhrady za preprav-
nú službu sa určuje podľa 
kilometrov a stojného, mi-
nimálna platba za preprav-
nú službu ale je 2 eurá za 
jazdu. 

V hre bolo viacero mode-
lov poskytovania dopravy 
pre ťažko zdravotne postih-
nutých Petržalčanov, po-
slanci sa napokon rozhodli 
pre tento model prepravnej 
služby.

Poslanci vzali na vedo-
mie aj Memorandum BSK a 
mestskej časti o spolupráci 
pri riešení ubytovania pre 
pedagogických zamestnan-
cov základných a mater-
ských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti v 
stredoškolských internátoch 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK. Kvalitné vzdelávanie v 
základných školách a dobrá 
starostlivosť o deti v mater-
ských školách nepochybne 
patria k prioritám petržal-
skej samosprávy. Veľa sa 
hovorí o tom, v akom stave 
sú školy a o tom, že je málo 
miest v škôlkach, no akosi sa 
zabúda na to, že viac miest v 
škôlkach si vyžaduje aj viac 
učiteliek. No, učiteľov zá-
kladných a materských škôl 
je žalostne málo. Okrem 
toho aj tí, ktorí v školách 
učia, postupne odchádza-
jú do dôchodku. Vlani ich 
bolo 23, tento rok dovŕši 
dôchodkový vek 13 pedago-
gických zamestnancov.

Zložitú situáciu spôso-
buje aj nezáujem absolven-
tov stredných a vysokých 
škôl pedagogického smeru 
z Bratislavy o pôsobenie v 
MŠ a ZŠ a malá, resp. žiad-
na možnosť získavať do ZŠ a 
MŠ pedagógov z iných kra-
jov SR predovšetkým preto, 
že mestská časť nemá vlast-

né ubytovacie kapacity, kto-
ré by im mohla poskytnúť. 

A potreba učiteľov bude 
ešte väčšia. Rekonštrukcia 
MŠ na Vyšehradskej a re-
konštrukcia prístavby ZŠ 
Turnianska 10 na zriadenie 
MŠ bude znamenať v roku 
2018 zvýšenie kapacít MŠ 
o 11 tried a o viac ako 240 
miest, čo je mimoriadne 
pozitívne. Toto zvýšenie si 
však bude vyžadovať no-
vých 22 pedagogických 
zamestnancov a ďalší per-
sonál. 

Preto petržalský staros-
ta Vladimír Bajan oslovil 
predsedu BSK Pavla Freša, 
či by nebola možnosť uby-
tovať učiteľov v stredoškol-
ských internátoch, kde to 
kapacita umožňuje. Predse-
da BSK pozitívne reagoval 
na žiadosť starostu a vý-
sledkom dobrej spolupráce 
medzi oboma samospráva-
mi je Memorandum BSK a 
mestskej časti o spolupráci 
pri riešení ubytovania pre 
pedagogických zamestnan-
cov základných a mater-
ských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 
v stredoškolských inter-
nátoch v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK (ďalej len 
„Memorandum“). Pretože 
memorandum už odob-
rili obe zastupiteľstvá, nič 
nebráni tomu, aby bolo  
v najbližšom období podpí-
sané. Tým budú vytvorené 
podmienky pre pedagógov 
ubytovať sa od 1. septem-
bra v stredoškolských in-
ternátoch. 

Nový školský rok
Poslanci zobrali na vedomie 
pedagogicko-organizačné 
zabezpečenie školského 
roka 2017/2018 v základ-
ných a materských školách  
v zriaďovateľskej pôsob-
nosti MČ Petržalka. V 11 
ZŠ sa bude v nasledujúcom 
školskom roku v 240 trie-
dach vzdelávať 4 800 žiakov,  
z toho prvákov 778 v 38 
triedach.

V budúcom školskom ro-
ku bude v prevádzke 23 MŠ 
v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti. Bude 
v nich 114 tried s počtom 
2 618 detí. Z celkového 
počtu sú 4 špeciálne triedy 
– 2 s diagnózou poruchy 
autistického spektra (MŠ 
Iľjušinova) – 12 detí, 1 pre 
deti s ľahkým mentálnym 
postihom (MŠ Turnian-
ska) – 8 detí a 1 pre deti 
s poruchami výživy (MŠ 
Pifflova) – 22 detí. Tento 
rok prišlo o umiestnenie do 
MŠ 1 419 reálnych žiados-
tí. Pre nedostatok miesta je 
neprijatých 634 detí, z toho 
dvojročných – 117, trojroč-
ných – 362, štvorročných – 
123, starších, ktorí ale nie sú 
predškoláci – 18.

Poslanci pre školský rok 
2017/2018 schválili aj posky- 
tovanie nenávratného finanč-
ného príspevku na vzdeláva-
nie detí v súkromných ma-
terských školách maximálne 
pre 40 žiadateľov.

Nový konateľ
V miestnom zastupiteľstve 
sa rozhodovalo aj o novom 
konateľovi Bytového podni- 
ku Petržalka. Z výberového 
konania vzišli napokon ako 
najvhodnejší dvaja uchá- 
dzači – JUDr. Peter Plučin- 
ský a JUDr. Eva Kolláriko- 
vá. Ešte pred rokovaním 
zastupiteľstva sa však vzdala 
kandidatúry JUDr. Eva Kol-
láriková, takže poslanci roz-
hodovali iba o jednom kan-
didátovi. Poslankyňa Ľud- 
mila Farkašovská (nezávislá) 
navrhla toto rozhodovanie 
odložiť, lebo podľa jej názo-
ru by si mali mať poslanci 
možnosť vyberať z viacerých 
kandidátov. Tento návrh ne-
prešiel a poslanci tak schvá-
lili JUDr. Plučinského do 
funkcie konateľa.

(sv)
foto: MÚ
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Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

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

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

JÁN POLÁK - vodoinštalá-
cie, údržba. Tel.: 0905 627 321

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
17. 6. 2017 Marek Lukačovič – Katarína Grňová
24. 6. 2017 Ionut Vlad – Jarmila Patayová
 Peter Rafay – Katarína Fischerová
 Jozef Bocko – Ivana Hricková
 Miroslav Zahradný – Natália Šuhajdová

 Uvítali sme do života
17. júna sme slávnostne uvítali do života tieto detičky: 

SSSSSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDDDDDD IIIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOOOO   BBBBBBBBBBBBB EEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL AAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNN IIIIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Objednávky: Janka  0903 191 885, Katka  0905 156 765

 N O V I N K A !
3D mihalnice ............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ......................................................... 90 €
Objednávky: Ľubka 0907 556 758

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

 

bez bolesti a bez čakania

 

 

tel 090
www.simkovicova.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-
4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

ZELENÁ LINKA 
PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom 
„zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS: www.mpvps.sk

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás 

aj na facebooku!

Obe osoby mužského pohlavia 
vo veku 20 -25 rokov, vysokí približne 175 – 180 
cm. Jeden z nich mal oblečenú čiernu mikinu 
s nápisom „champion“ , druhá osoba mikinu zele-
nej farby s kapucňou a tmavé nohavice.

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 

teľoch a v tejto súvislosti sa obracajú na verej-

Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania v 
čase okolo 13.17 h dňa 30. 5. 2017 doposiaľ ne-
známi páchatelia vošli do záložne BREVA nachád-
zajúcej sa na terase bytového domu na Mlynaro-
vičovej ulici č. 14 v Bratislave. Pod hrozbou krátkych 
guľových strelných zbraní žiadali od zamestnancov 
C nančnú hotovosť. Zamestnanec neznámym pá-
chateľom z obavy o život a zdravie vydal 1 ks 14- 
karátovú zlatú retiazku, pilovaný vzor dĺžky 58 cm 
v hodnote 3 200 eur a 1 ks 14-karátovú zlatú retiaz-
ku, pilovaný vzor dĺžky 55 cm v hodnote 1 500, eur. 
Páchatelia následne z miesta odišli, k zraneniu osôb 
v tejto súvislosti nedošlo. 
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Generálny pardon 
na poplatky z omeškania
Petržalská samospráva v snahe znížiť celkový počet nevy-

možiteľných pohľadávok a súčasne pomôcť ľuďom v prob-

lémoch schválila generálne odpustenie penále osobám, kto-

ré dlžia nájomné a platby za súvisiace služby. Spravidla ide  

o bývalých a už vysťahovaných užívateľov bytov.

Konkrétne podmienky odpustenia penále 

sú nasledovné: 

Odpúšťajú sa poplatky z omeškania z istiny pohľadávky 

vzniknutej v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení 

poskytovaných s užívaním nájomných obecných bytov sú-

časným alebo bývalým nájomcom, ktorí uhradia alebo do-

platia k doterajším úhradám, najneskôr do 31. augusta 2017 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, pohľadávku v rozsahu: 

a) celej istiny pohľadávky na nájomnom a plneniach posky-

tovaných s užívaním obecného bytu, 

b) 15 % z poplatkov alebo úrokov z omeškania určených  

k 31. 3.2017 v prípade, ak dlžník už v minulosti uhradil is-

tinu pohľadávky a v prípade dlžníkov, ktorým bola v mi-

nulosti odpustená pohľadávka alebo príslušenstvo pohľa-

dávky alebo ich časť, 

c) ostatných nákladov, ktoré vznikli mestskej časti Bratislava-

Petržalka v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, vrátane 

nákladov súdneho, exekučného konania a právneho za-

stúpenia. 

Dlžník môže podať písomnú žiadosť o určenie výšky pohľa-

dávky, ktorú má uhradiť na mestskú časť Bratislava-Petržalka 

v termíne do 31. júla 2017. 

Odpustenie príslušenstva pohľadávky sa nevzťahuje na po-

hľadávky, ktorých istina bola splatná po 31.12.2015.

 Michal Radosa, zástupca starostu

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Naposledy členov hod-
notiacej komisiu naj- 

viac zaujal dejepisár a sú-
časne informatik z Dudovej, 
chemikár z Prokofievovej a 
učiteľka, ktorá učí čítať žia-
kov so špecifickými porucha-
mi na Tupolevovej. Najviac 
projektov prišlo zo Základ-
nej školy na Černyševského. 
Všetky projekty stáli za to, 
prešli hodnotením a učitelia 
boli po zásluhe odmeňovaní. 

Typy podporovaných 

projektov

Podporované budú inova-
tívne projekty (v nových 
poznatkoch, spôsoboch, me- 
tódach, rozvíjaní a posilňo-
vaní medzipredmetových 
vzťahov, využívaní infor-
mačných komunikačných 
technológií) pedagógov pô- 
sobiacich na základných ško- 
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka. 

Trvanie projektu

Výučbová časť celý I. polrok 
školského roka 2017/2018 (1. 
10. 2017 - 31. 1. 2018) alebo 

celý školský rok 2017/2018 
(1. 10. 2017 - 30. 6. 2018), 
prezentácia projektu počas  
8 mesiacov po skončení výuč-
bovej časti. 

Forma a výška podpory 
Mesačná odmena pre učite-
ľov vo výške 100 eur brutto za 
každý mesiac trvania výuč-
bovej časti projektu. Celkové 
náklady na program sú vyčle-
nené vo výške 22 500 eur.

Termíny

Podávanie žiadostí o pod-
poru projektov je do 4. 9. 
2017 elektronicky na adresy 
michal.radosa@petrzalka.sk  
a eva.benackova@petrzalka.
sk a v jednom vytlačenom 
exemplári na sekretariát 
zástupcu starostu. Komisia 
vyhodnotí projekty do 30. 9. 
2017. 

Obsah žiadosti

Formulár (nájdete na www.
petrzalka.sk) obsahuje zá-
kladné údaje ako meno, 
priezvisko a trvalé bydlisko 
pedagóga, názov základnej 
školy, ročník, v ktorom sa 

má projekt realizovať, termín,  
v ktorom sa má projekt rea-
lizovať, stručný abstrakt pro- 
jektu obsahujúci informáciu 
o metóde, postupe, poznat-
koch, využívaní informač-
ných komunikačných tech-
nológií, ktoré predstavujú 
inovatívnosť projektu.

Pri hodnotení budú okrem 
objektívnych kritérií posu-
dzované najmä:

 kvalita obsahu, zrozu-
miteľnosť, konkrétnosť, 
presvedčivosť, prispievanie 
k rozvoju vzdelávania,
 odstraňovanie rutinného 
modelu vzdelávania,
 počet zúčastnených žiakov 
alebo tried na projekte,
 zvýšenie motivácie detí, 
ich kreativity,
 inovatívne a netradičné 
metódy, formy, prostriedky 
práce učiteľa so žiakmi,
 rozvoj talentu a nadania,
 zefektívnenie výchovno-
vyučovacieho procesu,
 aktivity na rozvoj kritické-
ho myslenia. 

Michal Radosa, 

zástupca starostu 

Znovu pridáme aktívnym učiteľom 

Aj keď sa o Bratislavskom kraji hovorí, že je najbohatším krajom, platí to 

iba v štatistike. Aj tu žijú ľudia, ktorí nemajú dosť peňazí, aby si napríklad 

zaobstarali vlastné bývanie, aj tu žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc 

druhých, či už zo zdravotných, 9nančných či iných dôvodov. Som človek, 

ktorý verí tomu, že činnosť samosprávy musí mať aj sociálny rozmer, za-

meraný na podporu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Väčší podiel 

nájomného bývania 

Jednou zo základných potrieb 

ľudí je bývanie. Som presved-

čený, že Bratislavský kraj potre-

buje väčší podiel nájomného 

bývania. Ako ponuku pre mla-

dých ľudí, ale aj pre tých, ktorí 

si nemôžu bývanie zabezpečiť 

sami. Som rád, že v roku 2014 

sa nám podarilo dať do uží-

vania jeden nájomný bytový 

dom v Petržalke pre 72 rodín. 

Na toto musíme nadviazať 

aj na kraji. Preto navrhujem 

pripraviť Program rozvoja 

nájomného bývania v kraji a 

v spolupráci s mestami a obca-

mi, ale aj ďalšími partnermi ho 

začať uskutočňovať. 

 

Sociálne služby 

pre občanov 

Druhou veľkou témou sú sociál-

ne služby. Ako pomoc pre zdra-

votne postihnutých, ako pomoc 

pre sociálne odkázaných, ako 

pomoc pre ďalšie sociálne sku-

piny, vrátane bezdomovcov. 

Pomoc ľuďom v núdzi nie je len 

vecou kraja, lebo ju poskytuje 

v prvom rade rodina, ktorá sa 

dokáže postarať o svojho blíz-

keho, najlepšie v jeho domácom 

prostredí. Ale príde čas, kedy 

pomáha opatrovateľská služba, 

ktorú poskytujú mestá a obce, 

aj súkromníci či charita, vrátane 

zariadení pre seniorov. A pre 

ťažšie sociálne odkázaných 

je tu kraj, ten musí pomáhať 

a musí sa postarať o každého 

svojho občana. A musí aj ko-

ordinovať poskytovanie sociál-

nych služieb v celom kraji. 

Program 

aktívneho starnutia v kraji

Treťou veľkou témou je sta-

rostlivosť o našich rodičov a 

starých rodičov, o našich senio- 

rov. Je to pomoc a podpora 

tomu, aby jeseň svojho života 

prežívali aktívne a v dobrom 

zdraví. Preto navrhujem pri-

praviť Program aktívneho 

starnutia v kraji. Budú to 

konkrétne kroky zamerané na 

zohľadnenie potrieb seniorov 

vo verejnej doprave, rozvoji 

kultúrnych a športových ak-

tivít, rozvoja denných cen-

tier, zamestnanosti seniorov, 

podpore prevencie a dobré-

ho zdravia a ďalšie opatrenia. 

Mám s tým skúsenosti, lebo 

takýto program sme pripravili 

už na úrovni Bratislavy. A bu-

dem pri tom spolupracovať s 

Krajskou radou seniorov, čo je 

myšlienka, s ktorou sme začali 

ešte v Petržalke. 

Samospráva je tu pre občana

Sociálny rozmer politiky je niečo, 

kde som sa nikdy nepodriaďoval 

akémusi duchu doby, ale bol, je 

a bude pre mňa vždy prirodze-

ný. Považujem za spravodlivé  

a správne, aby sa spoločnosť, 

štát či samospráva snažili po-

máhať ľuďom, ktorí sa dostali  

do stavu núdze a potrebujú po- 

moc a podporu. Drží to spoloč-

nosť pokope a v neposlednom 

rade zabraňuje nárastu extrémiz-

mu. Tak to chcem robiť aj na úrov-

ni kraja. Aby ľudia vedeli, že samo-

správa je tu pre nich. Je tu pre vás. 

Kraj musí riešiť sociálne problémy ľudí 
a pomáhať slabším    

  Milan Ftáčnik: kandidát na župana Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk
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Sami proti sebe?!

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Pyrrhovo víťazstvo alebo 
čo dosiahli petržalskí poslanci

V prvom rade je potrebné 
zdôrazniť, že táto žiadosť 

sa netýka iba Petržalky. Ide 
o súbor projektov na oboch 
stranách Dunaja, do ktorých v 
rozmedzí rokov 2017 – 2033 
HB Reavis investuje vyše 
1 miliardu eur. 

Podstatným argumentom, 
prečo poslanci vyjadrili svoj 
nesúhlas s udelením štatútu 
mimoriadnej investície bola 
aj nesprávna interpretácia 
poplatkov za rozvoj. Ak by 
sme vzali do úvahy v prípade 
povolenia štúdiami overených 
približne 200-tisíc m2 podla-
hovej plochy nadzemných 
častí stavieb, bude potrebné 
v prvom rade ustáliť základ 
poplatku za rozvoj. Zákon za 
tento základ považuje súčet 
výmery všetkých miestnos-
tí v nadzemných podlažiach 
stavby. V tejto chvíli je mož-
né zjednodušene nahrubo 
odhadnúť len jeho teoretickú 
maximálnu výšku - 200-tisíc 
m2 x 35 eur = max. 7 milió-
nov eur. 

Keďže sa výnos z miestneho 
poplatku za rozvoj rozdeľuje 
medzi mesto a mestské časti v 
pomere 32 % ku 68 %, teore-
tická výška poplatku pre MČ 
Petržalka by bola maximálne 
necelých 4,8 mil. eur. 

Aj keby sme vzali do úva-
hy akékoľvek odhady po-
platku za rozvoj, investícia 

HB Reavis do dopravnej a 
technickej infraštruktúry 
iba v Petržalke je plánovaná 
na vyše 60 miliónov eur, čiže 
tento poplatok niekoľkoná-
sobne prekračuje. 

Navyše, samotní poslanci 
MČ Petržalka si vo februári 
tohto roka schválili možnosť 
nevyrubenia poplatku v prípa-
de, že investor preukázateľne 
fi nancuje súvisiacu technickú 
a dopravnú infraštruktúru. To 
je v prípade HB Reavis, ako je 
spomenuté vyššie, jednoznač-
ne preukázateľné:

VZN MČ Bratislava-Petr-
žalka č. 5/2017 z 28. februára 
2017 o miestnom poplatku za 
rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2017, 
§6 Sadzba poplatku za rozvoj:

„Ak v podmienkach roz-
hodnutia o umiestnení stav-
by podliehajúcej poplatku za 
rozvoj, začleňovanej do úze-
mia, v rámci zabezpečenia 
jeho rozvoja v oblastiach škol-
stva, kultúry, športu, životné-
ho prostredia a napojenia na 
pozemné komunikácie, bude 
aj vybudovanie zariadení a 
stavieb, na fi nancovanie kto-
rých je určený výnos z poplat-
ku v zmysle § 10 ods.2 tohto 
nariadenia, bude uložená 
povinnosť stavebníkovi (na-
vrhovateľovi) vybudovať tieto 
stavby a zariadenia spolu so 
stavbou, mestská časť popla-

tok za rozvoj zodpovedajúci 
preukázateľnej výške nákla-
dov na tieto stavby a zariade-
nia nevyrubí.”

V prípade, že nebude žia-
dosť o významnú investíciu 
schválená, Bratislava, ale naj-
mä Petržalka, môže prísť o 
rozsiahle rozvojové projekty, 
investície, nové pracovné po-
zície a posilnenú infraštruk-
túru. Okrem toho môže dôjsť 
k spomaleniu budovania plá-
novaných projektov, čo pred-
stavuje ďalšiu významnú stra-
tu príjmov pre pokladňu mest-
skej časti.

Je dôležité zdôrazniť, že 
osvedčenie významnej in-
vestície, ktorého podporu 
poslanci zatiaľ odmietli, 
neznamená úľavy pri po-
voľovacích konaniach. 
Ide iba o zrýchlenie tohto 
procesu, keďže sa proces 
sústredí na okresnom sta-
vebnom úrade. MČ Petr-
žalka by sa v tomto prípade, 
v zmysle ustanovení staveb-
ného zákona, stala dotknu-
tým orgánom, ktorý má mož-
nosť v jednotlivých konaniach 
vydávať záväzné stanoviská. 
Nejde teda o žiadnu stratu 
kontroly nad územím, zákon 
toto ošetruje. Cieľom je, aby 
bol rozvoj mesta svižnejší a 
Bratislava nebola rozkopaná 
najbližších 30 rokov.

(sf)

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na hanudelova@aii.sk

KOSEC ručný krovinorezom, kubota 

MECHANIK nákladných vozidiel

PILČÍK  

ZÁHRADNÍK vyučený v odbore

VODIČ „C“

V nedeľu, 16. júla, sa na bratislavskej dosti-

hovej dráhe v petržalskom Starom háji 

uskutoční vrcholné medzinárodné dostihové 

popoludnie – 25. Slovenské derby (rovina Gd-3 

na 2 400 m o dotáciu 64 000 €). Po dvoch škrta-

niach je prihlásených 15 koní, pričom domáce 

farby bude zatupovať až desať koní sloven-

ských majiteľov. O modrú stuhu určite budú 

bojovať tmavý hnedák CONNOR (KT OBAL), 

beluš OROBLANCO (Stajňa Patrik), ryšiak WIN-

TERBERG (MPL Racing) či belka ZORIANA z PD 

Senica. 

Okrem atraktívnych pretekov koní a zau-

jímavých stávok bude na hipodróme pripra-

vený aj pestrý sprievodný program – vždy 

atraktívna tombola s 30-timi hodnotnými 

cenami,  súťaž o najkrajší Detský klobúčik, 

maľovanie tváričiek, bizón-ródeo a detské 

atrakcie, vozenie na koníkoch, ako i súťaž 

o „Najkrajšiu dámu v klobúku“, ktorej najele-

gantnejší klobúkový out; t môže zabezpečiť 

zaujímavú výhru. Popoludnie v Starom háji 

s deviatimi rovinovými zápoleniami sa začí-

na o 13.30 h. Dámy a slečny v klobúku majú 

vstup na dostihy zadarmo.

(rip)

O týždeň TOP-dostihy

Na poslednom miestnom zastupiteľstve spoločnosť HB Reavis 
nedostala možnosť sa vyjadriť k plánovaným projektom, ktoré 
sa týkajú aj Petržalčanov. Preto vám na tomto mieste prinášame 
dôležité fakty, týkajúce sa plánovej výstavby v Petržalke a s tým 
spätou žiadosťou o významnú investíciu spoločnosti HB Reavis.

Petržalská plaváreň má za sebou takmer rok fungovania. 

Našli si sem cestu stovky Petržalčanov i Nepetržalčanov, detí 

aj seniorov. Svoje miesto tu majú plavecké kurzy, tréningy, 

zaujímavé podujatia. To nepochybne najväčšie a najatrak-

tívnejšie sa konalo v máji – plavecký 12-hodinový maratón 

ako prvé podujatie tohtoročných Dní Petržalky, ktoré oslá-

vili už 20. výročie. Za 12 hodín vyše 400 plavcov odplávalo 

175 575 metrov, čo je takmer vzdialenosť medzi Bratislavou 

a Banskou Bystricou. Toto podujatie bolo spolu; nancované 

z programu Európskej únie Erasmus+ .

Plaváreň chystá zaujímavé akcie a bonusy aj na 

leto. Otvorená bude aj cez letné prázdniny od 1. do 16. 

júla a od 14. augusta do 3. septembra. V týchto termínoch 

ponúka zvýhodnené vstupy pre organizované skupiny 

základných škôl a centier voľného času. Od 17. júla do 

13. augusta bude plaváreň zatvorená. 

Pre organizátorov letných táborov má plaváreň takú-

to ponuku: ak je vás viac ako 20 osôb vrátane pedagogic-

kého dozoru, máte ktorýkoľvek jednorazový vstup na všetky 

atrakcie okrem sáun za polovicu. Pri návšteve 10 osôb vrátane 

pedagogického dozoru máte v cene 90-minútového vstupu 

až 150-minútový vstup na všetky atrakcie okrem sáun. 

(tod)

Leto na plavárni

Nedávno sa v Petržalskom bowlingovom centre uskutočnilo 

už druhé kolo Ligy mestských častí v bowlingu, ktorej inici-

átorom bol petržalský starosta Vladimír Bajan. Tak, ako v prvom, aj 

v druhom kole zvíťazila Karlova Ves, takže je na čele deväťčlenného 

pelotónu družstiev. Petržalka sa umiestnila v prvom kole na 6. a 

v druhom na 4. mieste, momentálne jej patrí 5. priečka.

Do konca ligy zostávajú ešte dve kolá, najbližšie bude 30. sep-

tembra.               (tod)

foto: archív

Bowlingová liga pokračuje
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Radi by sme sa podelili s krásnymi a neza-
budnuteľnými chvíľami , ktoré sme prežili v 
materskej škole na Rovniankovej ulici. Jed-
no obyčajné ráno sa zmenilo na neobyčaj-
né. Tety kuchárky Zuzka, Beátka a Gitka pri-
pravili na privítanie a štart do nového dňa 
chutné a zdravé raňajky, ktoré sme spolu 
s našimi deťmi a ich učiteľkami konzumo-
vali. Ponúkli nám na výber kašu z ovsených 
vločiek, syrové a zeleninové misy, jogurt s 
čerstvým ovocím, ovocie, zeleninu, celozrn-
né pečivo a vitamínové nápoje. Naše deti si 
samostatne vyberali z pripravených dobrôt 
a nám, rodičom, s radosťou v očkách radili, 
čo si máme vybrať, aby nám chutilo. Niekto-
rí rodičia jedli kašu z ovsených vločiek prvý 
raz, mali možnosť si ju ochutiť medom, 
hrozienkami, škoricou alebo kokosom, od-
nášali si aj recept na prípravu v domácom 
prostredí. Atmosféra bola veľmi príjemná, 
využili sme ju na vzájomné rozhovory o 
zdravej výžive pre zdravý vývin detí. Od-
chádzali sme do práce s dobrým pocitom 
a nabití pozitívnou energiou, že sme prežili 
spolu s deťmi pokojné ranné chvíle, plné 
porozumenia a pohody a bez stresu sme sa 
rozlúčili s našimi deťmi.

Rovnako príjemná, ale športová atmo-
sféra bola na druhom ročníku športového 
popoludnia MAMA OCKO CVIČME SPOLU. 
Areál školského dvora sa premenil na veľké 
športové ihrisko. Pani učiteľky v spoluprá-
ci so žiakmi ZŠ Dudova pripravili pre nás 
a naše deti niekoľko stanovíšť s rôznymi 
športovými disciplínami. Deti počas pohy-
bových aktivít vyjadrovali radosť zo spo-
ločného športového zápolenia so svojimi 
rodičmi. Príjemný a milý pohľad bol aj na 
dvojice „športovcov“ starý rodič a vnúča. 
Všetci zúčastnení boli za výkony odmenení 
medailami. Domov sme sa vracali s nadše-
ním, že naše deti mali krásny zážitok z chvíľ, 
ktoré mohli spolu s rodičmi a učiteľkami 
pobudnúť v priestoroch materskej školy a 
lepšie sa spoznávať.

Radi by sme ocenili, že v našej materskej 
škole na Rovniankovej ulici sa stali spo-
ločné akcie s rodičmi tradíciou. Realizujú 
sa tvorivé dielne na jeseň, kde vyrábame 
3gúrky z ovocia a zeleniny, ochutnávame 
zeleninové šaláty a nátierky. V zimnom 
období vítame spoločne Vianoce pečením 
medovníkov a zhotovením vianočných 
dekorácií na výzdobu interiéru školy. Radi 
by sme vyslovili poďakovanie učiteľkám aj 
správnym zamestnankyniam tetám Bet-
ke, Danke a Vlastičke, ktoré pripravujú aj 
na úkor svojho voľna tieto krásne akcie a 
umožňujú nám, rodičom, bližšie spoznať 
prostredie, v ktorom naše deti trávia takmer 
celý deň počas našej pracovnej zaneprázd-
nenosti. Tešíme sa na ďalšie príjemné chví-
le, ktoré strávime spolu v nasledujúcich ak- 
ciách usporiadaných v škôlke, pre naše deti 
a rodičov. Ďakujeme.

Rodina Jarábkovcov 

Príjemné chvíle 
v materskej škole

Viac ako 10 rokov v Základnej škole na 
Lachovej ulici organizujú Projektový deň. 

Projektový deň 
patrí aj utajeným talentom

níci, herci, tanečníci, spe-
váci či „kreatívci“.

Inak to nebolo ani na 
tohtoročnom projekto- 
vom dni venovanom hud-
be. Žiaci druhého stupňa 
predviedli svojim spolu-
žiakom tie najznámejšie 
skladby, spevákov, hudob-
né kapely z jazzu, rocku, 
rapu, punku, reggae, fol-
ku, klasickej hudby, ope-
ry a pop music. A mnohí 
poriadne prekvapili ka-
marátov i pedagógov zna-
losťami v danej oblasti či 
nadšením pre tému. 

Na prípravu 10 až 15-
minútového vystúpenia 
mali tri týždne. Téma mu-
sela obsahovať fakty, ale aj 
spolužiakov z iných tried 
zaujať a zároveň presved-
čiť porotu, aby im udelila 
najvyšší počet bodov. Po-
rotu tvorili dvaja žiaci a 
dvaja učitelia. A ako po-
vedal riaditeľ školy Martin 
Capek, nemali to jedno-
duché. Súťažil celý druhý 
stupeň, takže porovnávali 
aj piatakov a deviatakov. 
Napriek tomu vraj kvali-
tatívny rozdiel nebol taký 

Jeho témy boli za tie roky 
rôznorodé, od sloven-

ského folklóru, cez štáty 
EU, významné osobnosti 
až k mestám sveta. Deti 
študovali, vyhľadávali, spi-
sovali, pripravovali, pred-
nášali. Ako sa to v škole 
má. 

Ale rozdiel tu je – Pro-
jektový deň patrí celý žia-
kom. Ich parlament hla-
suje o budúcej téme, oni 

sami si ju musia naštudo-
vať a potom ukázať, ako ju 
zvládli. A musia spolupra-
covať – celá trieda ako je-
den človek. A keďže nejde 
len o suché fakty, ale aj o 
zaujímavosti a o výtvar-
né, divadelné, tanečné či 
hudobné stvárnenie témy, 
často vyniknú schopnosti 
tých, ktorí v bežnom škol-
skom živote nevyčnievajú. 
Zrazu sú z nich skvelí reč-

priepastný a aj mladšie 
ročníky dokázali svojich 
starších kolegov poriadne 
prekvapiť. A to sa prejavilo 
aj na výsledkovej listine.

Zástupkyňa riadite-
ľa pre 2. stupeň a záro-
veň porotkyňa Dagmar 
Phungová: „Určiť víťazov 
bolo veľmi náročné. Po 
dlhom zvažovaní poroty 
bolo rozhodnuté takto: 
prvé miesto získala 5. B 
s prezentovaním klasic-
kej hudby. Druhé miesto 
opäť piataci, tentoraz  
z II. B za reggae a na tre-
ťom mieste sa umiestnili 
žiaci 8. B za skvele odpre-
zentovaný hudobný štýl 
 – rap. Víťazné triedy boli 
odmenené diplomom a 
tortou. Žiaci ostatných 
tried dostali tiež diplom 
a sladkosť. Najviac nás 
teší, že na tvárach detí 
bolo vidno, že si svoj pro-
jektový deň naozaj uží-
vali. Sme na nich a ich 
schopnosti právom pyšní.  
Už teraz sa tešíme ako nás 
prekvapia na budúci rok.“

Michaela Dobríková 

foto: autorka

pocitový chodník. Dru-
hostupniarov oslovila by-
linková špirála. A spoloč-
ne sme sa zhodli na tom, 
že by sme chceli aj oddy-
chovú zónu.“

Pocitový chodník si po 
slávnostnom prestrihnu-
tí pásky chceli vyskúšať 
všetci – žiaci, učitelia aj 
rodičia. So zavretými oča-
mi a bosými nohami, pri-
držiavajúc sa povrazové-
ho zábradlia. Každú časť 
chodníka tvorí iný pod-
klad – kamene, šišky, ihli-
čie, tráva, piesok...Tým, že 
majú chodci zavreté oči, 
veľmi intenzívne vníma-
jú materiál, jeho teplotu  
a štruktúru, čo v nich vy-
voláva najrôznejšie pocity 

A to nie hocijakú –  
s ovocnými aj zele-

ninovými hriadkami, by-
linkovou špirálou, pocito-
vým chodníkom, hotelom 
pre jašterice či úžasným 
hmyzím hotelom. 

Koordinátorka projektu, 
Martina Belicajová, tried-
na II. B: „Predposledný 
školský deň sa u nás, v ško- 
le, konalo slávnostné otvo- 
renie Záhrady, ktorá učí. 
Vybudovali sme ju v rám- 

ci projektu Centra envi-
ronmentálnej a etickej vý- 
chovy Živica a s podporou 
našich rodičov a žiakov.  
V záhrade sme vybudova-
li bylinkovú špirálu s 12 
druhmi byliniek, vyvýše-
né záhony so zeleninou, 
kvetinový záhon, pocito-
vý chodník a oddychovú 
zónu. V rámci projektu 
sme si mohli vybrať asi  
z 30. záhradných prvkov. 
Žiakov najviac zaujal 

a stimuluje nervové za-
končenia chodidiel. Člo-
vek vníma len to, čo má 
pod nohami a vyčistí si 
hlavu od iných myšlienok.

Vybudovanie záhradky 
na školskom dvore trvalo 
asi pol roka a plánujú ju 
rozšíriť o ďalšie prvky, ako 
napríklad malé bábkové 
divadielko, kde by si deti 
trénovali slovnú zásobu a 
rozvíjali rečový prejav. 

A čo so školskou záhrad-
kou, okrem pletia buriny, 
polievania a zberania plo-
dov? M. Belicajová: „Plá-
nujeme ju počas školského 
roka využívať na výučbu 
matematiky, slovenského 
jazyka, výtvarnej výchovy, 
biológie, chémie či fyziky. 
Čokoľvek záleží len na 
učiteľovi a jeho tvorivosti.“ 

Na otvorenie záhrady 
si žiaci pripravili hudob-
no-tanečný program a 
hostí čakalo pohostenie 
a fotoprezentácia celého 
procesu. A potom? Do ba-
zéna, záhradkári! zavelila 
pani riaditeľka.

Michaela Dobríková 

foto: autorka

Záhrada, ktorá učí
Ovocná a zeleninová záhrada uprostred 
sídliska? Jasné! Na Základnej škole na 
Turnianskej ulici sa posledný polrok ve-
novali zaujímavému projektu – na škol-
skom dvore si vybudovali záhradku. 
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Pani učiteľkám z lásky
V škôlke, kam chodí môj 

syn Matúš, som v plnej 
triede detí v tichosti sledo-
vala a obdivovala učiteľky, 
ako dokážu počúvať každým 
uchom zvlášť, ako dokážu 
vidieť každým okom zvlášť  
(a mať ešte ďalšie dve na chrb-
te), ako každá ruka smeruje 
inam, aké sú popritom láska-
vé a zároveň rázne a prísne, 
ako to s tými našimi deťmi 
vedia a ako to my niekedy  
s nimi nevieme. Ako zázrač- 
ne dokážu, aby dieťa zjed- 
lo aj mrkvu v polievke a 
brokolicu ako prílohu, aby 
kreslilo aj keď to nemusí, 
aby sa s radosťou pokúšalo 

naučiť plávať a korčuľovať, 
aj keď si neverí.

Bola som dojatá, keď som 
vošla do škôlky v čase via- 
nočných alebo veľkonočných 
sviatkov, deti boli oblečené 
v krojoch a mali nacvičené 
ľudové zvyky podľa ročných 
období. Bola som dojatá, 
ako sa pani učiteľky snažia 
pestovať a udržiavať v nich, 
to, o čom len počuli, číta-
li im a väčšinou na sídlisku  
v Petržalke zažiť ani nemohli, 
ako dokážu dostať do sym-
biózy ten ich dráčikovy svet 
Anny, Elzy, Transformerov 
s tým ľudovým, tradičným. 
Ako neprestávajú vytrvalo 

hľadať dobré, krásne, výni-
močné a nádherné veci  
v našich deťoch.

Želám si, aby čo najviac 
detí zažilo „takúto“ škôlku 
a za nás rodičov by som sa 
chcela poďakovať celému per-
sonálu v MŠ na Gessayovej 
ulici, pani riaditeľke Dáške 
Jakubčinovej, všetkým pani 
učiteľkám Ľubke, Danke, 
Jarke, Martinke, Olinke, 
Evičke, Ivonke, pani uprato-
vačkám Žofke, Betke, Zlatke 
a pani kuchárkam, za ich 
obetavú prácu, za to nad-
šenie, za to, že tie naše deti 
sprevádzajú až k prahu školy, 
za to, že ich učia, vychováva-
jú a ľúbia napriek všetkému 
ako vlastné. 

Viera Pavle

Moja dcéra je v materskej 
škole na Lachovej veľmi 

spokojná, každý deň prinesie 
niečo nové, či už pesničku, 
rečňovanku, básničku alebo 
výkres. Predškolská edukácia 
je vynikajúco zvládnutá, oce-
ňujem a veľmi pekne ďakujem 
pani riaditeľke, pani zástupky-
ni a celému pedagogickému aj 
nepedagogickému kolektívu 
za ich úsilie a trpezlivosť.

Keby ale bolo prázdne bruš-
ko, to by detičky boli urči-
te veľmi nespokojné. Preto 
veľmi pekne ďakujem aj celé-
mu kolektívu v školskej jedál-
ni, majú veľmi šikovné ruky, 

od skorého rána všetkým 
pripravujú všelijaké dobro-
ty, jedálny lístok je pestrý a 
šťavnatý. Materská škola má 
mliečny certifikát a podieľa sa 
aj na Projekte „Školské ovo-
cie“. Oceňujem tento projekt, 
pracujem v rezorte, ktorý ho 
zastrešuje a som presved-
čená, že zdravá výživa úzko 
súvisí so zaradením ovocia do 
jedálneho lístka, osobitne pre 
deti v predškolskom veku.

Prajem všetkým mamám 
taký dobrý pocit ako mám 
ja a ešte raz ďakujem celému 
kolektívu.

 Veronika Kučáková

Ďalšie prvenstvo Petržalky
Petržalka ako prvá bratislavská mestská časť 

začala na skvalitnenie svojej práce využívať 

Sta'no. Zo slovenských samospráv ju zatiaľ 

využíva len Martin a Trnava. 

Sta'no používajú väčšinou obchody, reštaurácie, banky, 

ale aj telekomunikační operátori či Dopravný podnik 

mesta Bratislavy. Teda všetci , pre ktorých je spätná väzba od 

klienta kľúčom k úspešnému fungovaniu na trhu. 

Petržalka sa sústavne snaží o zlepšovanie svojej práce, in-

tenzívne sa zaujíma o názory a očakávania svojich obyvate-

ľov, podnikateľov a vôbec ľudí, ktorí prichádzajú na miestny 

úrad a potrebujú niečo vybaviť, zariadiť alebo majú len dob-

rý nápad. A na to, aby sa všetky tieto názory zozbierali, slúži 

link www.sta%no.sk/petrzalka. Mestskú časť zaujíma názor 

na celkový dojem z práce miestneho úradu, odbornosť pra-

covníka, rýchlosť pri vybavovaní, prístup pracovníka. Obyva-

telia môžu buď poďakovať alebo napísať pripomienku. 

Petržalka vždy robila veľa vecí nad rámec zákona a stále 

prichádza s novými aktivitami a ponukami pre obyvateľov. 

Sta'no je ďalšou príležitosťou, ako motivovať zamestnan-

cov miestneho úradu k ešte lepším pracovným výkonom.  

A prípadnými pripomienkami sa budú radi inšpirovať. 

(tod)

Starosta vymenoval riaditeľky
Petržalský starosta Vladimír Bajan na 

základe úspešných výberových konaní a 
na návrh výberových komisií vymenoval 26. 
júna na päťročné funkčné obdobie na mies-
ta riaditeliek materských škôl a základnej 
školy Dagmar Jakubčinovú - MŠ Gessayova 
31, Luciu Zvolenskú - MŠ Holíčska 30, 

Andreu Mošaťovú - MŠ Lachova 31, Janu 
Martinovičovú - MŠ Strečnianska 2 a Valériu 
Fogašovú – ZŠ Nobelovo nám.6.

Všetkým vymenovaným prajeme na 

postoch riaditeliek veľa úspechov a pevné 

zdravie. 

(aba)

Najmä ako mama, ale aj 
ako predsedníčka rady 

školy sa chcem poďakovať 
za prácu riaditeľky MŠ Ge- 
ssayova 2.  

Pod jej vedením naše deti 
prežili rušný a tvorivý rok, 
plný zaujímavých a originál-

nych aktivít. Pod jej vedením 
sa celý pedagogický kolektív 
usiluje o to, aby po ukonče-
ní predprimárnej dochádzky 
odchádzali všetky deti pri-
pravené na ďalšie vzdeláva-
nie a aby z nich vyrástli čest-
ní, slušní a šťastní ľudia. 

Za tento školský rok doká-
zali veľa, z našich malých deti 
vyrástli šikovní predškoláci, 
ktorí už dokážu rozlíšiť tie 
pravé a ozajstné hodnoty. 
Deti, ktoré vedia, že nie je 
dôležité veľa mať, ale dôle-
žitejšie je sa v škôlke dobre 

cítiť, mať dobré učiteľky a 
kamarátov.

To je predovšetkým 
zásluha pani riaditeľky Jany 
Kozákovej, v ktorej pozadí je 
bezhraničná láska k deťom 
a jej vysoká profesionálna 
úroveň.         Andrea Tury
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Pes a leto, leto a pes
Predpokladá sa, že vo vyše 50- tisíc petržalských bytoch žije s ich 
obyvateľmi asi 10 až 12- tisíc psov. Evidovaných i neevidovaných.  

Aj psi však žijú svoje letá. 
Iba si ich, na rozdiel od 

ľudí, svojich majiteľov, pánov, 
nepochvaľujú, ani naň nerep-
cú. Majú iné prejavy, ktorým 
nie vždy človek rozumie. 
Sprievodcom nám je veteri-
nár MVDr. Milan Švihran 
z Veterinárnej polikliniky  
v Jarovciach. 

Pes a slnko
Pes ako živočíšny tvor je cica-
vec. Ibaže zvláštny. Na roz-
diel od iných, nemá potné 
žľazy. Ochladzovanie jeho 
organizmu je závislé na tep-
lote vonkajšieho prostredia. 
Ochladzuje sa najmä dýcha-
ním, je to už známy pohľad 
na dychčiaceho psa s vypla-
zeným jazykom. Vlhkým, 
zaslintaným. Je to jediná 
plocha jeho tela, ktorá mu 
umožňuje aktívne ochladzo-
vanie. Pasívnym je dotyk so 
studenou plochou, napr. dlaž-
bou, keď ju pes zaľahne. Alebo 
tiež, že skočí, resp. sa ponorí 
do chladnej vody. Človek 
sa potí celým telom, ani to 
mu často nestačí... Keďže 
sa pes nevie „ľudsky“ potiť, 
hrozí mu skoré prehriatie. A 
je závislé od plemena psa. 
Severské plemená majú veľmi 
dobre izolované telo hrubou, 
hustou podsadou, priliehajú-
cou na kožu. Tá neprepúšťa 
slnečné žiarenie. Sú však psi, 
ktorí nemajú takúto podsadu, 
ich telo sa rýchlo prehreje. 
Sú to najmä malé plemená, 
napr. maltezáci či jorkšíri, ale 
aj nemecký ovčiak. Horúce 
slnko, priamy pobyt na ňom, 
ohrozuje ich život. 

Pes a „venčenie“
Povinné prechádzky si zásad-
ne ponechať na včasné rána 
a neskoršie podvečery, keď 
slnko zapadá či už zapadlo. 
Nevyhnutná poludňajšia psia 
potreba má byť iba odsko-
čením si do tieňa, žiadne 
povinné polhodinky a kilo-
metre okolo domu, po síd-
lisku. Paneláková Petržalka v 
lete, to je rozpálený betón 
a asfalt - chodníky, terasy, 
cesty, schody, čo treba nevy-
hnutne absolvovať. Nie kaž-
dého psa možno vziať na 

ruky, preniesť. Preto človek 
s obuvou, pes „naboso“. Ako 
na tom pocitovo a najmä 
bolestne pes je, stačí sa nám 
len vyzuť... Pes má popálené, 
spálené vankúšiky na labkách, 
od tepla zdeformované pazú-
riky, otvorené rany, ktoré sú 
vstupnou bránou rôznych 
infekcií. Ak je pes prehria-
ty, rozhorúčený, trasie sa, má 
zrýchlené dýchanie, zrýchle-
nú srdcovú činnosť, telesnú 
teplotu vyššiu ako 39 stupňov 
C, potom ho treba okamžite 
ochladzovať. Mokrým stude-
ným zábalom, sprchovaním 
alebo priamym ponorením 
do postupne ochladzovanej 
vody. Pokiaľ teplota nekles-
ne, potom neváhať a urých-
lene navštíviť veterinára. Pes 
môže byť silne dehydrato-
vaný, v ohrození základných 
životných funkcií. Prvými 
príznakmi sú apatia, smútok, 
polihovanie. Nepomôže mu 
pchanie čumáka do misky s 
vodou, ani vstrekovanie teku-
tiny injekčnou striekačkou do 
papule. Odmietanie prijíma-
nia vody môže mať už aj iné 
vážne príčiny.

Pes a voda
Hodiť psa na osvieženie, 
ochladenie, neočakávane do 
vody? Áno, deje sa tak. Ak je 
pes socializovaný na takéto 
správanie, teda nie je to preň 
prekvapenie, potom možno. 
Ak nie, po prvom šoku môže 
pes skolabovať, dostať infarkt. 
Tak ako človek. Alebo sa uto-
piť. Nie každý pes je totiž 

aj plavcom, nemusí mať na 
to okamihové dispozície. Psi 
majú reflex plávania od prí-
rody, sú však plemená, ktoré 
sa odmalička nenaučili žiť s 
vodou, takže môžu mať prob-
lémy. Výbornými plavcami sú 
napr. labradori, tí skočia do 
vody aj v zime. A ešte niekto-
ré poľovné psi. Preto vrhanie 
psa do vody nikdy nebrať ako 
zábavu jeho majiteľa a partie, 
pokiaľ to nie je hra pre samot-
ného psa... To najdôležitejšie: 
pes sa nemá zásadne plahočiť 
vo vodách, kde sa rekreujú, 
plávajú, kúpu ľudia, najmä 
deti. Teplá voda je vhodným 
prostredím na vývoj a šírenie 
baktérií a parazitov, ktorých 
čistotne a hygienicky zane-
dbaný pes je ohrozujúcim 
nositeľom. 

Pes a auto
Sú to známe údaje. Ak je von-
kajšia teplota 30 stupňov C, 
potom po desiatich minútach 
je v aute teplota 37 stupňov, 
po polhodine 47 a po hodine 
57 stupňov C. Pre psa v aute 
a pre jeho zníženú schop-
nosť potenia sú tieto teplo-
ty z hľadiska zdravotných 
následkov a ich urýchlenia 
nebezpečnejšie ako pre člo-
veka. Odskočiť si na nákup, 
návštevu a nechať psa v aute 
môže byť aj jeho definitívnym 
koncom.
 
Pes a byt
Panelák, pokiaľ nie je zateple-
ný, nemá istú izolačnú vrstvu, 
doslova nasaje slnečnú 

horúčavu. Betón ju dokáže 
dlho udržiavať a vyžarovať 
do prostredia. Ponechať psa 
celodenne v byte bez vetra-
nia, s nezastretými oknami, 
s priamym slnkom do miest-
ností, je značne rizikové. Je 
vždy lepšie, ak prúdi v byte 
teplejší vzduch, ako byť v 
uzavretom priestore, v kto-
rom sa bez prúdenia teplota 
postupne zvyšuje. Ak má byt 
klimatizáciu, rozdiel medzi 
vonkajšou a vnútornou tep-
lotou by nemal byť rozdie-
lom desiatky stupňov C.  
Z prevencie proti prehrieva-
niu organizmu môže nastať 
jeho podchladenie. S rovna-
kými dôsledkami pre zdra-
votný stav psa. 

Pes a strava 
a pitný režim
Na rozdiel od nás, ľudí, pes 
nepotrebuje osobitný letný 
jedálny lístok. Treba zotrvať 
pri doterajšej strave a štan-
dardných dávkach, neprekr-
movať ho, stále sa vyhýbať 
mastným a vysoko energetic-
kým potravinám. Čo a koľko 
toho skonzumuje, už pone-
chajme na psovi. Je potreb-
né, aby mal čerstvú a vlaž-
nú vodu. A zásadne, ani len 
zo zábavy, psovi neponúkať 
nápoje s akýmkoľvek obsa-
hom alkoholu. Lebo, najmä v 
lete sa tak deje, najmä podve-
čer, keď sa pán vyberie s par-
tiou na pivo. Poznám prípady, 
keď psi uhynuli na cirhózu 
pečene. Rovnako je zdravot-
ne nevhodné núkať psa sla-

denými nápojmi. Psovi len a 
len - vodu...

Pes a dovolenka
Čo so psom počas prázdnin, 
dovolenky rieši každoročne 
každá rodina. Ide sa mimo 
domov, často do zahraničia, 
k moru. Kde je síce ešte tep-
lejšie ako práve v Petržalke, 
ale tiež vlhkejšie, čo je pod-
statné pre príjemný pobyt 
pri mori. Pes je prísne terito- 
riálny tvor so silným existenč-
ným a emotívnym vzťahom 
k majiteľovi a členom jeho 
rodiny. Dlhšie odlúčenie od 
nich je preň obdobím stresu v 
cudzom prostredí a nedôvery 
k cudzím ľuďom, aj keď je to 
účelové zariadenie pre pobyt 
psov, tzv. psí hotel. Pokiaľ 
však pes nie je vnímaný ako 
záťaž, neobmedzuje pohyb a 
záujmy majiteľa a jeho rodiny, 
je na zváženie, pokiaľ je to 
dopravne a pobytovo možné, 
vziať na spoločnú rodinnú 
dovolenku aj psa. A ten im 
nepochybne dá najavo svoju 
psiu vďačnosť. 

Potešujúca novina 
na záver
Pred zákonom už bude zviera 
definované ako živý tvor, a 
nie ako vec, ako je to dote-
raz. Takúto zmenu po tohto-
ročnom lete prinesie novela 
zákona o veterinárnej sta-
rostlivosti, ktorú pripravuje 
ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka.

Rudolf Gallo

foto: autor

S P O L O Č N O S Ť
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Na lete je okrem iného pekné aj to, že ráno si natiah-
nem bermudy a už som oblečený. Pretože chodím 
bosý, na niekoľko mesiacov odpadá aj povinnosť prať 
si ponožky. A tričká s krátkym rukávom nosím väčšnou 
iba v nedeľu. Vraj tak človek vyzerá lepšie. V jednodu-
chosti je krása.

Toto všetko sa však netýka tetiek v našej obci, čo so 
železnom pravidelnosťou vyrážajú na denné i večerné 
kostolné posedenia. Tie najmä v nedeľu prísne dodržia-
vajú svoj tradičný viacvrstvový out0t. Stále ešte nosia 
sukne akoby nafúknuté. So spodnicami a škrobenica-
mi. Neverili by ste, koľko je s nimi roboty. A málokto to 
dnes už ocení. 

Devuchy mladšieho veku presne naopak. Z obleče-
nia uberajú a uberajú. Človek sa potom nestačí čudo-
vať, čo všetko, v zime dôkladne zakryté, sa v lete pred-
staví nášmu pozornému oku. Poznám aj prípad, ktorý 
sa skončil mileneckým rozchodom. Pretože kamoši sa 
pre zvláštne vnady frajerky dotyčnému vysmievali.

Prelistujte si ktorýkoľvek módny magazín a ľahučko 
zistíte, že oveľa viac sa v ňom venujú ženám ako mu-
žom. A, samozrejme, tomu, kedy a aké handry na seba. 
U nás sa napríklad mimoriadnej obľube, najmä od sko-
rej jari, tešia legíny a iné tomu podobné obtiahnutosti. 
A ako to už v živote býva, s radosťou si ich naťahujú naj-
mä baby, ktorým by to úradne mali zakázať. Pre ohro-
zovanie estetického cítenia obyvateľstva. 

Pre ženský zadok, známejší ako časť tela na tri pís-
mená, sa v posledných rokoch vžilo zjemňujúce pome-
novanie – pozadie. S jedným, ktorého objem sa žiad-
nym pomenovaním zjemniť nedá, som bol nedávno 
konfrontovaný na ceste do obchodu. Našťastie, cesta 
je pomerne krátka, a tak som príhodu prežil bez ujmy. 
Našťastie aj preto, že dotyčnú časť tela objímali iba le-
gíny. A nie tangáče.

 Napriek tomu uvedený zážitok predsa len zanechal 
akúsi stopu niekde v mojom mozgu. Inak si totiž ne-
viem vysvetliť fakt, že som si viac ako doteraz začal vší-
mať tie monumentálnejšie pozadia. V nemocnici som 
napríklad zaznamenal, že dobrá polovica sestričiek, čo 
sa špacírovali po chodbách, vlastní nielen mohutnej-
šie trojpísmenkové pozadie, ale aj nohy ako stĺpy. Na 
takých keby stála republika! A počas prenosov z teniso-
vých zápasov už moje oko nepriťahovali vypracované 
pozadia tenistiek, ale viac vyvinuté rovnaké časti tela 
niektorých rozhodkýň. Nápadne pripomínajúce zápas-
níkov sumo.

Spomenul som si dokonca na istú svetovú speváč-
ku, ktorej príroda vzadu nadelila požehnane. A niektoré 
šľahnuté Američanky si svoje zvädnuté vnady zadnico-
vej kategórie podľa nej operatívne dávali zväčšovať. Čo 
tým chceli dosiahnuť, to neviem doteraz. Čo sa mňa 
týka, premkol ma pocit hrôzy z toho, že sa u mňa za-
čína prejavovať akási zadkofóbia. Musím s tým niečo 
urobiť.

Prvým krokom zrejme bude, že sa veľkým oblúkom 
začnem vyhýbať kúpaliskám a vodným plochám, kde 
hrozí najväčšie nebezpečenstvo. A zabudnem aj na lá-
kavé ponuky čvachtať sa vo vode kdesi v zahraničí.

Neberiem to ako nespravodlivosť. Rovnako je na 
tom aj takmer polovica Slovákov. Tí si taký pobyt podľa 
nedávneho prieskumu jednoducho nemôžu dovoliť. Aj 
doma je veľa pekných vecí. Napríklad plná chladnička.

P. S.: A babám, bez ohľadu na to, čo si na seba navle-
čú, sa viac ako doteraz budem pozerať rovno do očí.

Oskar Král

Zadná časť na tri  
Glosa

Si aj nejsi    

A 9 ha na Janíkových 

roliach, majetok BSK, 

zasa len, rok čo rok, 

zarastá a zarastá a...

Prečo tie dátumy? Objasňu-
jú doterajšie správanie sa 

niektorých kandidátov na - žu-
panov. Tí už niekoľko týždňov 
na nás pozerajú z bilbordov, 
privrávajú sa k nám v novinách 
a v reklamných tlačovinách, ale 
i v telkách a rádiách. Zjavná vo-
lebná kortešačka. Ibaže... hovo-
ria, čo urobia vo funkcii, ktorá 
neexistuje a na území, ktoré tiež 
neexistuje. Keďže právne, zá-
konne, formálne i skutočne žúp 
niet, niet teda ani ich županov. 
Ale boli. Kedysi. Za Uhorska, 
ba i v prvej ČSR. Kalkuluje sa, 
že predsa existuje aká-taká his-
torická pamäť národa. A ten si 
domyslí... Aj keď len z učebníc. 
Priekopníkom staronového ná-
zvoslovia, prvým, kto sa pova-
žoval za župana a tak sa nechal 
aj oslovovať, bol prvý predseda 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Ľubo Roman. Samospráv-
ne kraje a vyššie územné celky 
znejú naozaj kostrbato až kr-
kolomne. Ale, čo už! Napokon, 
ako uvádza Wikipédia, župa je 
polooficiálny slovenský alter-
natívny názov pre samospráv-
ny kraj na Slovensku. Poloo-
ficiálny!!! To načim zdôrazniť. 
Zákon je zákon, všakže.  

Aj preto toľké župnenie, 
županenie, župovanie, župan- 
čenie. Ako alibi, že nik z „kan-

didátov na župana“, kto sa 
začal skôr verejne „promo-
vať“,  neporušil § 2, ods. 2 zák. 
č. 181/2014 o voľbách, ktorý 
uvádza, že „volebná kampaň 
sa začína dňom uverejnenia 
rozhodnutia o vyhlásení vo-
lieb v Zbierke zákonov SR a 
končí 48 hodín predo dňom 
konania volieb.“ Podľa zákona 
sa za volebnú kampaň pova-
žuje akákoľvek činnosť poli-
tickej strany, politického hnu-
tia, koalície politických strán a 
politických hnutí, kandidátov, 
za ktorú sa obvykle platí úhra-
da, smerujúca k propagácii ich 
činnosti, cieľov a programu za 
účelom získania volenej funk-
cie. A to sa predsa do 28. júna 
dialo! Verejne ako neverej-
ne. Tak záhorácky. Si aj nejsi. 
Kandiduješ, aj nekandiduješ. 
Chceš byť predsedom samo-
správneho kraja ako - župan. 
Ale to prvé sa priamo nevy-
slovuje, i keď len o to prvé vo 
voľbách ide, a na volebnom 
lístku nič iné ani nebude, lebo 
to druhé sa nevolí, neexistuje. 
Pojmoslovný právny guláš. 

Tomu je však od 28. júna 
koniec. Kandidáti na županov 
- dole z čerešne! Treba strhnúť 
zavádzajúce, mýliace, zmätoč-
né župné bilbordy, vo volebnej 
kampani už hovoriť len a len 

o samosprávnom kraji. Aby 
ľudia, a všetci, kandidátom na 
predsedu BSK, čiže „nežupa-
nom“, rozumeli. Napr. čo uro-
biť v Petržalke s 9 ha pustej, 
ladom ležiacej zeme na Janíko-
vých roliach na Lúkach VIII od 
roku 2008. Spočiatku to mal 
byť areál s multifunkčnou ho-
kejovou halou, plavárňou, fut-
balovým štadiónom a hotelom, 
po roku 2012 tam mal vyrásť 
už iba Národný futbalový šta- 
dión, potom nič a ticho, aby 
sa v polovici roku 2015 zača-
lo hovoriť o náučnom zábav-
nom parku rodinného typu a 
v decembri minulého roku sa 
na zastupiteľstve BSK len zo-
pakovalo. Nech je to čokoľvek 
z toho, čo malo doteraz byť, 
len nech už aspoň niečo je. 
Blízke Slnečnice, Južné mes-
to veľa nehovoria, tie rastú  
a ľudia pribúdajú. O koľko nás 
bude v Petržalke viac o pár 
rokov? O dvadsať tisíc? Čo 
novým Petržalčanom okrem 
bývania ponúkneme? Práve na 
blízkych Janíkových roliach, 
podľa znalca v hodnote 16 a 
pol milióna EUR? Či už desiaty 
rok - zasa nič? Tak ich aspoň 
pravidelne pokosme. A - „žu-
pani“ - kosy nabrúsiť! 

Rudolf Gallo

foto: autor

Voľby županov ani do žúp nebudú. Bez obáv, voľby nás neminú, 
budú to však skutočné voľby. Do orgánov samosprávnych krajov. 
Už ich predseda NR vyhlásil a určil termín ich konania na sobo-
tu, 4. novembra 2017. Rozhodnutie o vyhlásení volieb nadobudlo 
účinnosť 28. júna, v deň uverejnenia v Zbierke zákonov SR.
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Ako básníci přicházejí o iluze aneb...

Predminulý rok celý by-
tový dom zateplili a 

tento rok sa zbavil lešenia aj 
susedný dom. Všetci sa na 
vlastné náklady popasovali 
so zdevastovanými predzá-
hradkami a prinavrátili im 
opäť život. Dokonca sa zba-
vili aj nápisov na novovyma-
lovaných stenách a zaplatili 
si grafitový obraz na stene, 
ktorá lákala grafiťákov. 

V dnešných dňoch si prá-
ve toto sídlisko vybral niek-
torý prevádzkovateľ inter-
netových či telekomunikač-
ných sietí, že ho obšťastní 
svojimi zrýchlenými služ-
bami. Sami nevieme, ktorý 
sa nás chystá osloviť so svo-
jou výnimočnou ponukou. 
Jedno je však isté. Rozkopal 
všetky predzáhradky a tým 
myslím krížom krážom celé 
matadorské sídlisko aj s pri- 
ľahlými rodinnými domček-
mi. Niekde sa mu nepodari-

Na Vilovej ulici sa celý bytový dom stará o okolie a predzáhrad-
ky. Je naozaj radosť ísť okolo a kochať sa rozkvitnutými záhon-
mi kvetov, zastrihnutých kríkov alebo aj pekne pokosenou  
a zelenou (teda polievanou) trávou. 

lo presne trafiť, a tak najprv 
na jednom konci, potom na 
druhom konci trávnika vy-
kopal polmetrové jarky, aby 

niekomu nebolo ľúto, tak na 
jednej strane pri jednom stro-
me gaštana a z druhej strany 
zase okolo druhého gaštana. 

Počasie sa zľutovalo a zmylo 
prach z priľahlých chodníkov 
a okolia jám. Vraj zasejú trá-
vu na prašných pozostatkoch 
po jamách. Či ju budú aj po-
lievať, to už nepovedali. 

Kedysi nám takto rozko-
palo okolie UPC, vysadili si 
svoje káble. Pravidelne, na 
každých x metroch je vyzna-
čený nejaký kábel, ale kvit- 
núť sa im nechce, ani zelenať.

Napadá mi iba jedna otáz-
ka: Nebolo by výhodnejšie 
zakopať jednu širšiu rúru, 
do ktorej by sa vošlo káblov 
viac a o náklady s tým spoje-
né by sa podelili viacerí pre-
vádzkovatelia? Ale asi by to 
bola náročná administratíva 
a je jednoduchšie zakalkulo-
vať si to do ceny pre spotre-
biteľa.

Ľudmila Kvasničková
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V zmysle nariadenia 
z roku 1965 boli pri 
výstavbe sídliska 
podľa dôležitosti 
stavby 0,5 až 2 % z jej 
nákladov vyčlenené 
práve na umelecké 
stvárnenie. Množstvo 
z týchto sôch, plas-
tík, malieb a reliéfov 
dnes existuje už len 
na fotografiách. Boli 
zničené, ukradnuté, 
„zateplené“.  

Anton Vranka
Jednou z tých, ktoré takémuto 
osudu unikli, je kovová plas-
tika manželov architektov, 
Oľgy a Antona Vrankovcov, 
s názvom Strom na Furde-
kovej ulici. Anton Vranka je 

konferenciách a aj na pôde 
vysokoškolských architekto-
nických učilíšť v Drážďanoch, 
Weimare, Sofii, Grazi, Prahe, 
Moskve a na univerzite v ang-
lickom Lutone.
Anton Vranka: „Plastika 
Strom je založená na princí-
pe pevného spojenia šiestich 
hranolov nasucho, teda bez 
ďalšieho spojovacieho ma-
teriálu. Tento princíp poz- 
nali už v staroveku. Jednot-
livé prvky možno spájať a 
kombinovať do rôznych tva-
rov nekonečných možností. 
Jednoduchá skladačka, ale 
veľmi náročná na presnosť 
dielov. Grécki tesári boli veľ-

zakladateľom a priekopníkom 
bionického architektonického 
modelovania na Slovensku. 
Štyri desaťročia učil a vycho-
vával budúcich architektov 
na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave, aby doká-
zali vnímať krásu okolo seba 
a vložiť ju aj do svojej práce. 
Jeho jedinečný prístup k teórii 
architektúry a pretváranie pa-
piera na fascinujúce 3D mode-
ly sú, i roky po jeho odchode 
do dôchodku, fenoménom na 
Fakulte architektúry. Výsledky 
svojej pedagogickej a vedec-
kovýskumnej práce prezento-
val v nedávnych rokoch doma 
i v zahraničí na vedeckých 

V roku 1985 bolo petržalské sídlisko stále staveniskom plným blata, stavebného 
odpadu a buriny. Na Furdekovej však zrazu vyrástol strom. Pravda, bol plechový, 
ale nepochybne to bol Strom. Symbol, že ľudia nepotrebujú len bývať, jesť a pra-
covať, ale potrebujú aj spojenie s krásou.  Symbol nutného prepojenia urbárneho 
priestoru s prírodou. A to, čo vtedy naznačoval a sľuboval, je dnes realitou – Petr-
žalka je zeleným sídliskom.

Zachránime Strom?
kí machri, veď napokon tesár 
po grécky znamená architekt. 
Samotná plastika v Petržalke 
je jedinečným dielom, pretože 
tento konštrukčný systém ne-
nájdete nikde inde na Sloven-
sku.“ Žiaľ, máloktoré pamiatky 
majú svojho vlastníka. Pred 
rokom 1989 sa o ne staral 
štát, dnes… Dnes sa vlastník 
dá len ťažko vypátrať. „V dob-
rom stave sú pamiatky, kde je 
jasné, kto sa má o ne starať, 
napríklad pred kostolmi. Keď 
súpis pamiatok ukončíme, po-
kúsime sa nájsť ich vlastníka, 
resp. správcu v spolupráci s 
Krajským pamiatkovým úra-
dom a hlavným mestom,“ ho-
vorí Lenka Krekovičová z od- 
delenia kultúry, ktorá sa súpi-
su pamiatok venuje.

Martin Kleibl
Dielo osadené 
pred vyše 30 rok-
mi ale viditeľne 
ohlodal zub času 
a na miestny úrad 
prišiel podnet od 

občana, ktorý mal obavy, že 
zlý technický stav sochy môže 
ohrozovať okolie. Úrad sa pre-
to obrátil na autorov.



PETRŽALSKÉ NOVINY 7. 7. 2017 • 13

Meno Martin Kleibl čitate-
ľom našich novín nebude 
neznáme. Je autorom dvoch 
knižných sprievodcov po 
Petržalke, zmapoval jej ume-
lecké diela a osobne sa po-
zná s mnohými ich autormi. 
Okrem toho sa mu minulý rok 
podarilo zachrániť a obnoviť 
poslednú zo siedmich monu-
mentálnych malieb – Mier 
na Osuského ulici. Ak je teda 
potrebné zachrániť ďalšiu pe-
tržalskú pamätihodnosť, je to 
ten správny človek. 

Vyjadrenie M. Kleibla: „Keď- 
že sa s pánom Vrankom osob-
ne poznám a vie o mojich ak-
tivitách spojených s mapova-
ním a záchranou umeleckých 
diel v Petržalke, obrátil sa na 
mňa, či by som mu nevedel  
v tejto veci pomôcť. Po via-
cerých stretnutiach s pracov-
níčkami oddelenia správy 
majetku na MÚ Petržalka 
(Stanislava Makovníková, 
Alžbeta Broszová) sme sa do-
hodli, že si celú vec zoberiem 
pod patronát a pokúsim sa 
spraviť všetko pre to, aby sa 
dielo podarilo zrekonštruo-
vať. Obvodový plášť Stromu 
je na väčšine plochy skorodo-
vaný, maľovka sa odlupuje a  
v spodnej časti je plech „pre-
žratý“ hrdzou. To však ne-
ohrozuje stabilitu plastiky, 
pretože celá hmota stojí na 
štyroch oceľových nosníkoch, 
ktoré sú v dobrom technickom 
stave. Plastiku možno rozo-
brať, poškodené časti vymeniť, 
znovu poskladať a natrieť.“

Petržalskí poslanci
S témou obnovy umeleckého 
diela sa Martin Kleibl obrá-
til na naše noviny a my sme 
oslovili poslancov, v ktorých 
volebnom obvode Strom 
stojí. Ľubicu Škorvanekovú, 
Michala Radosu, Ľuboša Ka-
čírka, Vladislava Chaloupku, 
Jána Bučana, Miroslava Laža 
a Tomáša Mikusa.

Toto sú vyjadrenia tých, 
ktorí na našu výzvu zarea-
govali s tým, že, samozrejme, 
radi pomôžu:

Vlado Chaloupka: „Plastiku 
Strom považu-
jem za jeden zo 
symbolov Petr-
žalky a zároveň 
za súčasť môj-
ho života ako 

jej obyvateľa. Ako dieťa som 

okolo nej chodil autobusom 
do školy a dnes okolo neho 
do školy vozím svoju dcéru. 
Bola by veľká škoda, keby 
naša mestská časť prišla o 
jedno z diel, ktoré zdobia 
jej ulice. Robíme všetko pre 
to, aby sme v rozpočte našli 
prostriedky, ktoré umožnia 
rekonštrukciu a záchranu 
Stromu.“

Michal Radosa: „Socha, 
r e s p e k t í v e 
plastika, by na 
F u r d e k o v e j 
mala ostať. 
Umelecké die- 
la, samozrej-

me, ak sú v dobrom stave, 
skrášľujú petržalské vnút-
robloky. Sú tou lepšou čas-
ťou dedičstva, ktoré nám po 
období socializmu ostalo. 
Verím, že sa nám spoločne 
plastiku podarí opraviť a 
zachrániť. Rád prispejem aj 
finančne. Jednoduchšie asi 
bude, ak by sa socha stala 
vlastníctvom mestskej čas-
ti. Súčasný stav je pomerne 
vážny a hlavne nedôstojný, 
preto by sme so zachraňova-
ním mali začať čím skôr.“ 

Spoločné vyjadrenie Ľubice 
Škorvanekovej, Ľuboša Ka-
čírka a Jána Bučana: „Petr- 
žalka patrí k tým mestským 
častiam Bratislavy, kde sa 
zachovalo len torzo pôvod-

nej obce a jej pamiatok. Väč-
šinu tvorí sídlisko, v rámci 
ktorého, vďaka vtedajším 
zákonom, vyrástli od polovi-
ce 70. do začiatku 90. rokov 
umelecké diela. Pod mnohé 
z týchto umeleckých diel sa 
však podpísal zub času, čo je 
nesmierna škoda. Tieto diela 
majú svoju hodnotu, význam 
a spoluvytvárajú našu iden-
titu.

Preto sme sa ako poslan-
ci klubu My sme Petržalka 
z daného volebné obvodu 
rozhodli v prípade plechovej 
plastiky stromu na Furdeko-
vej ulici vzdať svojej júnovej 
poslaneckej odmeny v pro-
spech rekonštrukcie tohto 
objektu. Naše občianske 
združenie My sme Petržalka 
sa zároveň rozhodlo venovať 
výťažok z predaja produktov 
z nášho e-shopu práve na re-
konštrukciu tohto diela.
Ako hovorí Anton Vranka 
„Strom bol v tých časoch prá-
ve to, čo prostredie mladého 
sídliska potrebovalo. Ako 
spojenie s prírodou, niečo, čo 
rastie, je živé a mení sa. Po-
treba a idea skrášľovať archi-
tektonické prostredie je tu od-
dávna. Umelecké diela, nech 
už je ich podoba akákoľvek, 
sú potrebné pre zušľachtenie 
človeka jednotlivca i celej 
spoločnosti.“ 

Je skvelé, že volení zá-
stupcovia Petržalčanov túto 
potrebu chápu a podporujú.  
O osude plastiky Strom vás 
budeme naďalej informovať.

Michaela Dobríková

foto: autorka a archív PN

Petržalské reštaurácie 
na Gurmán Feste  
Počas víkendu 23. - 25. júna si mnohí Bratislavčania 
prestreli v Sade Janka Kráľa. Deviaty ročník Gurmán 
Fest Bratislava ponúkol to najlepšie z gastronómie 
Bratislavy, Trenčína, ale aj Mojmíroviec či Čerenian. 

Chute udávali najmä 
dve reštaurácie z Pe- 

tržalky. Podľa bedekra Gur-
mán bola na Slovensku Fou 
Zoo aj v roku 2016 najlep-
šou reštauráciou na Slo-
vensku. Nielen preto, lebo 
ponúka vskutku zaujímavé 
a chutné jedlá. Stále prináša 
niečo nové zo sveta, pohrá-
va sa s vašimi chuťovými 
pohárikmi a aj vizuálne vás 
prekvapuje rôznymi variá-
ciami známych surovín v ich 
nových podobách. Trojvid-
ličková reštaurácia Fou Zoo 
pripravila pre návštevníkov 
Gurmán festivalu wasabi 
krevety, lososový tatarák, ale 
aj atraktívne dezerty. Náv-
števníkom sa počas troch 
dní venoval najlepší kuchár 
2014 a 2015 a druhý najlep-
ší kuchár roku 2016 Michal 
Konrád. 

Ďalšia špičková petržal-
ská reštaurácia sídliaca nad 
Mostom SNP, na vyhliad-
kovej veži UFO, pracovala 
s rôznymi variáciami chutí. 
Jej základom je  karibská 
kuchyňa. Návštevníci oce-
nili najmä ich ustrice, kre-
vety alebo špeciálny Foie 
Gras burger a jedinečný 
makový koláčik. Okrem vý-

nimočných chutí si účastní-
ci prostredníctvom varenia 
naživo na hlavnom pódiu 
pochutnali aj očami a ušami. 
V sobotu vystúpil osobný ku-
chár japonského veľvyslanca, 
v nedeľu zase varil na pódiu 
kuchár z relácie MasterChef 
Martin Záhumenský.

„Gurmán Fest Bratislava 

hodnotím ako úspešný z po-

hľadu kvality vystavovateľov 

a ich ponuky. Za tri dni si na-

šlo cestu do Sadu Janka Krá-

ľa viac ako 10 000 ľudí. Každý 

účastník prispel svojou čiast-

kou, keď sme na základe ná-

vrhu starostu Petržalky Vla-

dimíra Bajana darovali časť 

výťažku – 800  eur z Gurman 

festivalu materskému cen-

tru Budatko,“  hodnotí Rado 
Nackin, riaditeľ festivalu.

 (bž)

foto: autor
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Niektoré gymnáziá z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho 
kraja sa rozhodli svoje teoretické vedomosti o druhej svetovej 
vojne a holokauste spojiť s návštevou miest, ktoré toto obdobie 
našich dejín dokladujú aj dobovými artefaktmi. Navštívili teda 
Múzeum holokaustu v Seredi, ale aj Vojenské múzeum v historic-
kom opevnení Petržalky v bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej.   

Študenti objavili 
petržalské vojenské múzeum

„V našom gymnáziu v Prie-
vidzi máme žiakov, ktorí sa 
zaujímajú o vojenské dejiny, 
oni nám odporučili bunker, 
tak sme si tento výlet spojili 
a myslím si, že sme urobili 
dobre,“ ozrejmila návštevu 
jedna z učiteliek. „V Seredi 
sa žiaci dozvedeli o holo-
kauste a vo vojenskom mú-
zeu sa oboznámili s dejina-
mi československej armády 
a s informáciami o prvej aj 
druhej svetovej vojne, čo je 
veľmi dobré spojenie. Bonu-
som pre našich žiakov bolo, 
že členovia Občianskeho 

združenia Zachráňme pe-
tržalské bunkre poobliekali 
viacerých študentov v bunkri 
do historických uniforiem, 
požičali im čiapky, výstroj 
a výzbroj bývalých vojakov 
a tak si mohli na vlastnej 

v škole pri tabuli,“ s úsmevom 
nám povedala učiteľka Eva 
H. z gymnázia v Trnave, po-
dobne odpovedali aj učiteľky 
z Galanty, Skalice, Trenčína a 
Popradu. 
Žiaci stredných a základných 
škôl z Bratislavy a okolia, kto-
rí v tomto predprázdninovom 
období chodievajú do vojen-
ského múzea, si už tradične 
v rámci branného cvičenia 
vypočujú historické fakty o 
vojenskom bunkri z obdobia 
roku 1936 - 45. V areáli bun-
kra vojaci Regrutačného stre-
diska Bratislava pod vedením 
rot. Jána Balažíka oboznamo-
vali študentov s ich činnosťou 
a špecifikách služby v Ozbro-
jených silách SR, príslušníci 
Vojenskej polície Bratislava 

koži vyskúšať plnú poľnú na 
miestach, kde sa tvorili naše 
vojenské dejiny.“ „Je to krásny 
vojenský areál, žiaci mali je-
dinečnú príležitosť dozvedieť 
sa viac o vojenských dejinách 
v originálnom bunkri ako  

Farmárske trhy 
každy piatok 
pred TPD Euronics 
na Farského ulici

Zaujíma vás odkiaľ je to 

dobré mäsko, na ktoré je 

na Petržalských trhoch 

rada?

V dedinách na juhu bývalo 
zvykom, že doma sa vždy 
chovalo nejaké to prasiatko, 
ktoré sa pred Vianocami pre-
tvorilo na klobásky, slaninku 
a veľa iných dobrôt. Ľudia si 
pri zabíjačke pomáhali, su-
sed prišiel vždy rád pomôcť 
aj s deťmi. Tak sa aj mladí na-
učili tradícii, receptom, tie sa 
dedili. V dedine Kajal vedľa 
Šafárikova sa tiež žilo takto. 
A tak sa nejako stalo, že tra-
ja kamaráti z detstva Šaňo, 
Jano a Laco (z toho dvaja in-
žinieri) verní tradícii, založili 
spoločnosť Agroreal a začali 
v r. 1992 chovať mangalice a 
iné prasiatka vo voľnom vý-
behu na farme, ktorá sa volá 
Gazdovský dvor. Ich výrobky 
sú známe a vyhľadávané po 
celom okolí, všetko sa robí 
tak, ako za ich mladosti. To 
je ich cieľ a krédo.
Otvorením farmárskych tr-
hov v r. 2013 vznikla ďalšia 
príležitosť ako sa prezento-
vať. Kúpili pojazdnú predaj-
ňu a rozšírili svoju pôsobnosť 
všade tam, kde sa trhy po-
riadajú. O tom, že sa im darí, 
svedčia rady kupujúcich na 
trhoch. Domáce je domáce, 
je to úplne iná liga, ako to 
čo ponúkajú supermarkety. 
A keďže Gazdovský dvor 
má svoje ďalšie možnosti, v 
blízkej budúcnosti začnú aj 
s chovom hydiny, pribudnú 
kuriatka, kačičky, aj husičky, 
domáce vajíčka, atď. Už sa 
kope rybníček, aby sa hydi-
na cítila ako doma. Žiadny 
klietkový chov tu nebude. 
A farmárske trhy budú zase 
bohatšie a plnšie. Gazdov-
ský dvor a podobní ľudia, 
ktorí robia svoju „robotu“  
s láskou, odborne a poctivo 
sú zárukou, že zákazníci sú  
a budú spokojní naďalej.

Pracovno-socializačné 
centrum Impulz je ne-

verejným poskytovateľom 
sociálnych služieb. Bolo 
založené Združením na po-
moc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Petržalke. 
Partnerstvá s organizáciami 

a inštitúciami, s ktorými spo-
lupracuje, zúročilo aj tento 
rok v polovici júna slávnost-
ným večerom, na ktorom zá-
roveň ocenilo tých, ktorí mu 
počas predchádzajúceho roku 
podali pomocnú ruku. Keďže 
minulý rok zmenili dramatur-

2016 sme sa rozhodli toto 
hudobno-dramatické  pred-
stavenie prezentovať každý 
rok, vždy s inými protago-
nistami jednotlivých farieb, 
či už zo základných škôl, 
občianskych združení, cen-
tier voľného času, DSS alebo 
firiem. Ústredným motívom 
predstavenia je oslava rôz-
norodosti. Každú farbu ume-
lecky stvárni iná organizácia 
vlastným, jedinečným spôso-
bom - tancom, pantomímou, 
dramatickou etudou alebo 
inou kreatívnou formou. V 
tohtoročnom predstavení 
svoju šikovnosť a kreativitu 
predviedli v rámci svojich 
farieb - rodinné centrum Pre-
šporkovo, ZŠ Turnianska, ZŠ 
a MŠ sv. Uršule, 1. TK Senior 
Bratislava, Impulz, ZPMP 
v Petržalke a Opatova gro-
up. Počas záverečnej skladby 
všetci účastníci vytvorili jed-
nu spoločnú, pestrofarebnú 
paletu ako metaforu harmó-
nie našich odlišností. Reakcie 
na predstavenie boli veľmi 
pozitívne, čo nás veľmi teší...

 
Podľa čoho vyberáte organi-
zácie, ktoré pozývate účin-
kovať v programe?

Vzhľadom k samotnému 
zámeru tohto predstavenia 

giu tohto tradičného veče-
ra, spýtali sme Jany Mare-
kovej, či tohtoročný splnil 
ich predstavu: 

„Tento rok sme odpre-
miérovali II. ročník mu-
zikálu FARBY. Vzhľadom  
k jeho úspešnosti v roku 

Farebná oslava 
rôznorodosti

„Rôznorodosť je bohatstvom, z ktorého pramení pestrosť 
nášho života a vzájomné obohacovanie. Inšpiruje nás, učí 
nás tolerancii, pomoci bez zásluh a dôležitosti úprimných 
vzťahov, ktoré držia svet pohromade,“ hovorí riaditeľka PSC 
Impulz Jana Mareková. 
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stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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Prenájom 
kancelárskych priestorov

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. ponúka na prenájom 

kancelárske priestory 
na Muchovom nám. 12 v Petržalke 

pri Starom moste, blízko centra 
s možnosťou parkovania v uzatvorenom areáli.

Cena: 10 €/m2/mesiac vrátane DPH 

Rozloha kancelárií: 18 alebo 32 m2

V cene sú zahrnuté energie, upratovanie spoločných priesto-

rov, kamerový systém, uzatvorený areál. 

Kontakt: Andrea Janáčková, 

 e-mail: andrea.janackova@metroba.sk,

 tel. 02/67201124, 0903/413069

sa študentom prezentovali 
statickou ukážkou techniky, 
výstroje a výzbroje. Svoju 
šikovnosť si študenti mali 
možnosť vyskúšať počas 
čiastkových branných cvi-
čení ako hod granátom, po-
užitie prostriedkov indivi-
duálnej ochrany jednotlivca, 
maskovanie a iné. V progra-
me sa predstavila Čestná 
stráž prezidenta, ukázali his-
torické uniformy, zbrane a 
predviedli vojenskú disciplí-
nu. Na záver branného cvi-
čenia bola pre študentov pri-
pravená kynologická ukážka 
poslušnosti psa a ukážka za-
držania páchateľa, ktorú zor-
ganizovalo občianske zdru-
ženie Major pod vedením 
Martina Wurellyho. Uspo-

radúvanie branno-športo-
vých hier pre stredoškolákov 
v areáli bunkra BS-8 sa koná 
už štyri roky vďaka podpo-
re Ministerstva obrany SR, 
Mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Vojenského his-
torického ústavu Bratislava 
a Občianskeho združenia 
Zachráňme petržalské bun-
kre. Koniec školského roka 
klope na dvere, slovo sme 
dali aj podpredsedovi OZ 
ZPB Michalovi Dzurišovi, 
aby zhodnotil záujem a účasť 
škôl na branno-športových 
hrách v areáli vojenského 
múzea. „Ak porovnám záu-
jem škôl o branno-športové 
hry s rokom 2016, tento rok 
bol o takmer 30 % vyšší, 
čiže za 3 mesiace prišlo 

29 škôl. Tieto branné aktivi-
ty sú pre školy dobrovoľné, 
ale ak by branná príprava 
bola povinná, bol by záujem 
obrovský. Mladých treba 
viesť k vlastenectvu.“ 

Miroslav Košírer
foto: autor

sa snažíme o to, aby v ňom 
vystupovali protagonisti rôz-
nych vekových kategórií z 
rôznych prostredí a ľudia so 
zdravotným a iným znevý-
hodnením. V roku 2018 by 
sme radi  oslovili školy, cen-
trá a fi rmy v Petržalke.

Čím si fi rmy a inštitúcie 
zaslúžia vaše ocenenie, mô-
žete povedať konkrétny prí-
klad pomoci či podpory?

Ocenenie „Očko do sie-
te“ (vysoká sviečka s logom 
kampane) a Certifi kát „Firma 
priateľská k ľuďom s postih-
nutím“ udeľujeme fi rmám a 
jednotlivcom raz do roka, v 
júni, na našom kultúrnom 
podujatí UROBME RA-
DOSŤ SEBE A INÝM na 
základe splnenia jedného z 
kritérií - vytvorenie podpo-
rujúceho prostredia pre ľudí 
so znevýhodnením, poskyt-
nutie odborných konzultácií 
pro bono, dobrovoľníctvo, 
venovanie podielu zaplatenej 
dane, zadanie zákazky pre 
chránené dielne, náhradné 

plnenie alebo pomoc s ma-
teriálnym, technickým alebo 
priestorovým vybavením.
Mesto Bratislava si v minu-
lom roku u nás objednalo 
200 ks ovocných sviečok, ad-
vokátska kancelária nám po-
skytuje podporu pri riešení 
právnych otázok týkajúcich 
sa našej činnosti a vzťahov 
s inými subjektmi, občian-
ske združenie Dúha pre nás 
zorganizovalo charitatívny 
Vianočný večer v Zichyho 
paláci, Firma Jaguar Land 
Rover Slovakia na svojom 
Mikuláškom večierku pre-
dala naše prírodné sviečky 

za 1 900 eur, fi rma Ralf Mo-
nitor zrealizovala objednáv-
ku sviečok v našej chránenej 
dielni a zabezpečila jej ďalšiu 
propagáciu, pobočka VÚB 
na Dlhých dieloch v rámci 
zamestnaneckých projektov 
Nadácie VÚB zorganizovala 
s našimi klientmi kreatívne 
predvianočné popoludnia, 
na ktorých spoločne vyrobili 
niekoľko druhov sezónnych 
ozdôb. Vďaka týmto aktivi-
tám sme získali od Nadácie 
VÚB 3 000 eur na ďalšie 
workshopy. Lucia Blanáriko-
vá je mladá dizajnérka, ktorá 
s nami spolupracuje už tri 
roky. Je nielen autorkou pro-
pagačných materiálov orga-
nizácie, obalovej techniky 
výrobkov, grafi ckého návrhu 
„Očka do siete“ a certifi ká-
tov, ale aj originálnej - po 
jednotlivých krokoch ilu-
strovanej - kuchárskej knihy 
písanej v ľahko čitateľnom 
štýle, ktorá získala niekoľko 
medzinárodných ocenení.

Michaela Dobríková
foto: autorka

Vystúpenie klientov 
PSC Impulz
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V prvom štvrťroku 2017 najviac 
požiarov na Slovensku vzniklo v by- 
tovom hospodárstve. V tomto od-
vetví evidujeme 872 požiarov, kto-
ré si vyžiadali 13 ľudských životov.  
V porovnaní so sledovaným ob-
dobím vlaňajška došlo k nárastu 
požiarov o 221 prípadov. Riziko 
vzniku požiarov zvyšujú aj letné 
horúčavy. Pri požiaroch v bytovom 
dome je potrebné spomenúť aj často 

7. 7. 2017 • 17
K R I M I

Florijan
DURIŠ 
(37)

Popis osoby: oválna tvár, vysoké 
čelo, krátke blond vlasy, modré oči.   
Popis oblečenia: nezistený
Zvláštne znamenie: Na meno-
vaného vydal Okresný súd Trenčín  
príkaz na zatknutie pre prečin krá-
deže.   

   Krimifórum

Marek
ASZTALOŠ
(39)
z Bratislavy

Ivan
BIHÁRI 
(27)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
krátke tmavé vlasy, modré oči. 
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Piešťany príkaz na dodanie 
do VTOS. 

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

Zlodejov netreba pozývať
Všetci vieme, že príležitosť 

robí zlodeja. Platilo to v čase 
minulom a stále, azda i viac, 
to platí aj v súčasnosti, najmä 
počas dvoch prázdninových 
mesiacov. Letná dovolen-
ková sezóna sa už rozbieha 
na plné obrátky, a tak niet 
dôvod, prečo by sme si niečo 
nepovedali o spomenutej prí-
ležitosti a jej aktéroch. Nasle-
dujúce mesiace dovolenko-
vať určite nebudú vykrádači, 
pre ktorých sa opustené byty 
stávajú príťažlivým láka-
dlom. Niet sa čo čudovať, že 
práve v tomto období poli-
cajné štatistiky zaznamená-
vajú zvýšený počet prípadov 
krádeží vlámaním do bytov, 
rodinných domov a rekreač-
ných objektov, ktoré, mimo-
chodom, patria medzi naj-
častejšie príčiny vzniku škôd 
na majetku.

Mnohí už svoje obyd-
lia vymenili za dovolenkové 
rezorty, iní sa práve chysta-
jú vyštartovať za nevšednými 
zážitkami, alebo si pobyt iba 
plánujú. Pre všetkých však 
prinášame niekoľko upo-
zornení, ako sa vyvarovať 
nepríjemného prekvapenia v 
podobe vykradnutej domác-
nosti, pretože opustené byty 
sú magnetom, ktorý určitú 

kategóriu ľudí neustále pri-
ťahuje. V letných mesiacoch 
jún až august 2015 riešila 
slovenská polícia približne  
3 746 prípadov, počet vlá-
maní do nehnuteľností 
počas letných dovoleniek 
2016 medziročne klesol. 
Nepozvaných návštev do 
bytov, či iných trvalých ale-
bo prechodných obydlí, bolo 
o necelých 370 menej, ale 
narástli spôsobené škody, 
čo svojím spôsobom avizu-
je takpovediac sofistikovaný 
prístup k tejto, pre poškode-
ných nemilej, veci. Aj bytoví 
zlodeji idú s duchom digitál-
nej doby. Zdrojom nezapla-
titeľných informácií sú pre 
nich oznámenia na sociál-
nych sieťach o plánovanej 
ceste, fotografie z dovolen-
ky, ktorú si užívate na stovky 
kilometrov vzdialených plá-
žach a ďalšie, na prvý pohľad 
nič nehovoriace správičky. 

Medzi hlavné zásady, ako 
pred odchodom minimali-
zovať možnosti pustošivých 
nájazdov do nášho intímne-
ho sveta, patrí v prvom rade 
dôsledné uzatvorenie všet-
kých bytových otvorov. Sta-
rostlivo zamykajte dvere a 
zatvárajte okná. Zabezpečte 
si kvalitnú bezpečnostnú 

zámku v kombinácii s ďal-
šími zabezpečovacími pro-
striedkami, výplne dverí by 
mali byť zabezpečené pro-
ti roztiahnutiu. Nezabúdajte 
ani na podkrovie, poschodia, 
malé strešné okná a pivnič-
né okná. Zlodej je schopný 
dostať sa dovnútra každým 
otvorom väčším ako ľudská 
hlava. V prípade, že bývate 
na prízemí, nainštalovanie 
okrasných mreží a bezpeč-
nostnej fólie na okná, balkó-
ny a loggie spolu so spoľahli-
vým zatváraním okien zvýšia 
bezpečnosť vášho bývania. 
Kľúč pod prahom je vhod-
ný do pesničky, odkladať ho 
pod rohožku či do kvetináča 
však zvyšuje riziko vykrad-
nutia, pretože sú to prvé 
miesta, kam zlodeji nazrú. 
Nie je vylúčené, že vaše zvy-
ky pozorujú už dlhší čas. Ak 

v čase neprítomnosti dáte 
niekomu kľúče od svojho 
bytu, dôkladne zvážte, či je 
to osoba spoľahlivá a dôvery-
hodná. Doma si nenechávaj-
te väčšie finančné sumy, cen-
nosti, predovšetkým šperky, 
cenné zbierky a iné, môžete 
uschovať počas dlhodobejšej 
neprítomnosti v prenajatom 
trezore banky. Požiadajte 
príbuzných, známych alebo 
susedov, aby vám pravidelne 
vyberali poštovú schránku 
a občas skontrolovali nepo-
rušenosť bytu. Nezaťahujte 
okná bytu roletami – dáva-
te tým na vedomie, že nie 
ste doma. V prípade dostup-
nosti si vytvorte inteligentný 
domov pomocou ponúka-
ných služieb smart home. 
Možností, ako znížiť riziko 
vykradnutia svojho obydlia, 
je veľa, vždy to však závisí 
len od vašej zodpovednosti  
k vlastnému majetku. 

Krajskí dopravní policajti dávajú do pozornosti všetkým vodi-
čom motorových vozidiel skutočnosť, že alkohol v žiadnom 
prípade za volant nepatrí! Na území Slovenska platí tzv. „nu-
lová tolerancia“ výšky hladiny alkoholu v dychu, respektíve v 
krvi. Opätovne apelujú na vodičov, aby boli na cestách voči 
sebe, ale aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední 
a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za 
žiadnych okolností nepožili.

Policajný apel

Viete, že...

... v čase od 26. 5. do 29. 6. nahlásili  
v našom kraji krádež 35 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 6 (Hu-
menské nám., Šusteková, Budatínska 
2, Očovská, Rovniankova )? V noci 
zlodeji ukradli 16 a cez deň 19 áut.  
V dňoch 28. mája, 9.,11.- 13., 17., 20., 22. 
- 23. júna krádež auta nehlásili. Ukradli 
aj dva motocykle a dve nákladné vo-
zidlá.  
... od 1. januára do 18. júna sme v na-
šom kraji zaznamenali 912 dopravných 
nehôd, čo je o 170 kolízií menej ako  

v rovnakom období vlaňajška? Pri tých-
to nehodách prišlo o život sedem osôb,  
z toho dvaja chodci a jeden motocyklis-
ta. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška 
zahynulo na cestách Slovenska o 19 
osôb viac (22 perc.). Z celkového počtu 
prišlo v sledovanom období na území 
Slovenska o život 22 chodcov. 
... v Bratislavskom kraji sme za prvých 
päť mesiacov roka 2017 zaznamenali  
5 187 trestných činov (SR 30 695), z kto-
rých polícia objasnila 2 134 prípadov 
(SR 16 561), čo predstavuje 41 percent 

(SR 54)? V súvislosti s deliktami polí-
cia vyšetrovala, resp. stíhala celkovo  
2 454 ľudí (SR 19 322), z ktorých bolo 
päť maloletých (SR 388) a 55 mladis-
tvých osôb (SR 1091). Z celkového poč-
tu zaevidovanej kriminality najvyšší 
počet trestných činov, až 2 518 prípa-
dov (SR 11 651), zaznamenala majetko-
vá kriminalita, pri ktorej objasnenosť 
dosiahla 29 percent (SR 54). Pod vply-
vom alkoholu boli páchatelia v 409 (SR 
3262) a drogy im dopomohli k trestnej 
činnosti v 26 prípadoch (SR 62).  

sťažený prístup požiarnej techniky. 
Problémy robia najmä zablokované 
spevnené plochy pred a v okolí vcho-
dov do bytových domov, ktoré boli 

vybudované pre požiarnu techniku, 
ale aj iné miesta, kde by vozidlá ne-
mali parkovať. 

foto: jgr

Popis osoby: stredná postava, 
oválna tvár, vysoké čelo, vlasy 
hnedej farby a hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený
Zvláštne znamenia: vytetovaný 
keltský kríž na prsiach, pravá ruka 
predlaktie – 5 lebiek v šerpe, ľavé 
nadlaktie – bitka vlkov, predlaktie 
lebky a plamene, z vnútornej stra-
ny pavúk. 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na zatknutie pre 
prečin nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok. 
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Hereckej dive tlieskal 
aj petržalský starosta 

Vladimír Bajan, ktorý po-
chválil, ako táto pobočka po 
rekonštrukcii ožila. „Touto 
rekonštrukciou sa skutočne 
podarilo vrátiť do tejto po-
bočky sviežosť, atraktívnosť 
a moderný vzhľad, čo nepo-
chybne spolu s tradične dob-
rou kvalitou služieb prinesie 
čitateľom množstvo infor-
mácií, literárnych zážitkov a 
nových poznatkov.“ Priestory 
sú reprezentačné, svoje zá-
zemie si tam nájdu aj čitatelia 
v seniorskom veku pri zá-
ujmových besedách o cesto-

pisoch, literatúre, cudzích 
jazykoch, čo im knižnica 
plánuje od jesene ponúknuť.

Už prvý deň jej otvorenia 
v pobočke zaregistrovali 
obrovský záujem verejnosti, 
prišlo okolo 60 čitateľov, ktorí 
využili všetky služby, pre-
dovšetkým výpožičky, po-
sedeli si v relax zóne, vyskú-
šali internet, wifi , poobzerali 
novinky… Je to po desiat-
kach rokov po prvý raz, čo sa 
komplexne zrekonštruovala 
dospelá pobočka Miestnej 
knižnice Petržalka.

(tod)

foto: (tod)

Herecká legenda 
na Lietavskej
Miestna knižnica Petržalka ukončila komplet-
nú rekonštrukciu jednej zo svojich pobočiek 
poskytujúcich služby pre dospelých, knižnice 
na Lietavskej ulici. Veľa spokojných čitateľov 
jej prišla zapriať aj slovenská herecká legenda 
Eva Kristínová, aj zarecitovala a pripomenula, 
že máme svetovú poéziu, ktorú by sme mali 
nielen poznať, ale aj si ju vážiť.

Knižnica v lete  
Petržalská knižnica bude počas leta ponúkať služby svojim čita-

teľom, používateľom a návštevníkom počas celého leta v letnom 

prevádzkovom režime priamo v pobočkách a zároveň aj na Tyr-

šovom nábreží ako Open air knižnica a na ihrisku Vavilovova 4 

v komunitnom projekte pod názvom Do knižnice na ihrisko...
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Koncert 

v Zichyho paláci 

Juraj Kukura  
získal cenu Trebbia

Herec a riaditeľ Divadla 
Aréna Juraj Kukura si 18. 
júna v Španielskom sále 
Pražského hradu prevzal 
prestížne medzinárod-
né ocenenie Trebbia za 
tvorivú činnosť. 

Slovenský umelec sa tak zaradil 
k mnohým významným osob-

nostiam, laureátom tejto ceny, 
medzi ktorých patria napríklad 
Ronnie Wood z kapely Rolling 
Stones, ruský herec Oleg Tabakov 
či Sir Nicholas Winton. 

Trebbia je medzinárodné oce-
nenie, ktoré sa zrodilo v pražskom 
kostole Sv. Rocha ako prirodzený 
dejinný prienik takmer tisícročné-
ho duchovného vývoja na tomto 
mieste a pozitívneho vzťahu me-
dzi mecenášom a tvorcami kultúr-
nych hodnôt. 

Súčasťou slávnostného večera 
bola aj dražba obrazu „Stáří“, ktorý 
Juraj Kukura namaľoval a výťažok 
z predaja poputuje na dobročin-
né účely.

(upr)

Tri kontinenty a 30 kra-
jín vymenil za pohodlie 

právnickej kancelárie. Bez skú- 
seností, len s informáciami z 
cestopisov, sám. Cestoval lie- 
tadlami, stopom, indickými 
vlakmi, taxíkmi. Vrátil sa živý 
a zdravý, presvedčený, že svet 
je oveľa lepším miestom ako sa 
píše v médiách.

Irán, Afganistan, Pakistan, 
Nepál, India, Malajzia, Bolí-

via, Nový Zéland, Pobrežie 
Slonoviny - aj tam zistil, že svet 
je plný skvelých ľudí ochot-
ných pomôcť, či už potrebujete 
zviesť, poradiť alebo prichýliť 
na noc. Jazykové bariéry pre-
konával „rukonožštinou“. To- 
máš Vilček: „Najťažšou úlo-
hou bolo vysvetliť rodičom, že 
ich syn, ktorý vyštudoval prá-
vo, ide na celý rok cestovať po 
svete a navyše úplne sám. Až 

Čo robiť, keď ste úspešne ukončili vysokú 
školu? Vrhnúť sa do kolotoča práca-do-
mov-práca alebo... Tomáš Vilček si vybral 
„alebo“. Inšpiroval sa článkom z novín a 
rozhodol sa precestovať svet. 

Za všetko môžu 
lacné letenky

Na záver školského roka ZUŠ Jána 
Albrechta na Topoľčianskej 15 uspo-
riadala v centre mesta  slávnostný 
verejný koncert. 

keď som prvýkrát rodičom 
skypoval z Iránu a bol som 
obklopený rodinou v šatkách, 
u ktorej som hosťoval, tak sa 
trošku upokojili. Uvedomili si, 

že aj keď sme rozdielni, všade 
žijú dobrí ľudia. Práve ľudia 
ma na celej ceste prekvapili 
najviac. Vždy som natrafil na 
takých, ktorí boli ochotní po-
môcť. Predsudky, ktoré máme, 
sú často zbytočné.“

Svoje zážitky počas celého 
roka opisoval a ilustroval foto-
grafiami na blogu. Po návrate 
vznikla kniha Tomas Word 
Expedition. Krásna kniha o 
tom, ako mladý muž spozná-
va svet a v ňom seba samého. 

Cestujte s ním, inšpirujte sa  
a tešte z dobrých ľudí, ktorých 
v knihe stretnete. 

A návrat do všednej rea-
lity pracovného stereotypu? 
Takmer nemožný. Preto sa 
Tomáš Vilček opäť vydáva na 
cestu a už teraz sa môžeme 
tešiť na dobrodružstvá posá-
dok 30-ročných automobilov 
Lada, ktoré budú cestovať na-
prieč Áziou. 

(medi) 

foto: P. Harum

a melodických celkov. Cel-
kový dojem umocnil klavír 
v spolupráci s Janou Boudo-
vou. Dominantné postavenie  
v rebríčku kvality na pódiu 
získali klaviristi s obľúbe-
ným klasickým repertoárom:  
J. Haydn – W. A. Mozart - L. 
van Beethoven. Mimoriad-
ne úspešný mladý klaviris-
ta Ryan Martin Bradshaw  
z triedy prof. Vencislavy Iliev-
skej zahral tri skladby z cyklu 
Detské scény op. 15 Róber-
ta Schumanna a publikum 
očaril brilantnou etudou od 
Antona S. Arenského. Na 
koncerte sa predstavili i ďal-
ší výborní klaviristi ZUŠ – 
Ema Somolányiová, David 
Fančovič, Martin Hochel, 
Rebeka Petrášová, Michae-
la Ždímalová, Stella Mária 
Bachledová, Adam Jurík, 
Radoslava Riasová, Alexan-
dra Brillová a Tereza Leja-

vová. Muzikálny všestranne 
orientovaný Jakub Blaho za- 
hral na gitare skladbu C. Sü- 
ssera: Smaragd ped. Ivan 
Ťažký. Úspešne rozvíjajúci 
sa dychový odbor vedený 
ped. Máriou Krňovou DiS. 
art. prezentoval hru na ho-
boji, klarinete, zobcových a 
priečnych flautách. Hrou na 
saxofóne v Suite J. Naulaisa 
sa predstavila Martina Len-
čéšová. Temperamentom a 
čistotou hry vyznačoval sa 
Uhorský tanec Johannesa 
Brahmsa v podaní huslis-
tu Lukáša Vymětala – ped. 
Mgr. Monika Gyöpösová. 
Na záver štvorručnou hrou 
obohatili koncert klaviristi 
Ema Somolányiová a David 
Fančovič v efektnom Synko-
pickom ronde českého auto-
ra E. Doušu.                      (bd)

foto: M. Krňová, PhDr. B. Dlhá- 

ňová, DiS. art.

Program bol zostavený  
z najlepších čísiel, ktoré 

prešli hodnotiacim výberom 
odbornej komisie. To, že 
na umeleckej škole študuje 
mnoho talentovaných žiakov, 
potvrdili výkony účastníkov 
zaradených v programe do 
interpretácie 27 skladieb. 
Úvodná zborová skladba slo-
venského autora Petra Cóna 
s názvom Stručne, v naštu-
dovaní speváckeho zboru 
Sláviček, vyznela dynamicky 
a kultivovane s dôrazom na 
artikuláciu, čistotu into-
nácie v súznení harmónie  
so striedaním rytmických  

Knižku 

Petra Vilčeka 

oblečeného 

v autentickom 

afganskom 

odeve pokrstila 

Barbora Ra-

kovská pravým 

iránskym 

šafranom.
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„Vy si píšte, 
čo chcete...“
Michal Havran je komentátorom 
svetového diania už takmer polstoro-
čie. Začínal v mládežníckom denníku 
Smena, to bol ešte len študentom 
žurnalistiky. Dnes je otcom úspešných 
dvoch detí, manželom Ivany Havrano-
vej, vari najplodnejšej slovenskej spi-
sovateľky, ktorá sama o sebe hovorí, 
že keď nevarí, píše.

Čomu sa venuje Michal 
Havran starší, keď nepíše? 
A aké to je, vidieť pod sukne 
medzinárodnej politiky? 

 Žijem najmä profesionál-
nym sledovaním svetových 
udalostí. Keďže čítam vo via-
cerých svetových jazykoch, 
môžem porovnávať, a tým 
si stále prehlbujem znalosť 
súvislostí. To je pre zahranič-
no- politického komentátora 
najdôležitejšie. Sledujem in-
ternet, ale aj internetový roz-
hlas a televízie, ale ešte stále 
ma neopustilo s farebnou fix- 
kou v ruke študovať najmä 
printové zahraničnopolitické 
týždenníky či mesačníky a, 
pravdaže, aj knihy špecialis-
tov na zahraničnú politiku. 
A zapisujem si nové nápady. 
Ale aby to nevyzeralo, že ne-
robím nič iné. Po raňajkách 
idem s našou Jožkou, jazvečí-
kom, na prechádzku a pomá-
ham Ivane aj v záhrade... 

V týchto dňoch ti vyšla kni-
ha Od arabskej jari k Islam-
skému štátu. A je to pohľad 
plastický, niet v ňom víťaz-
ných fanfár. Prečo?

 Americký projekt zmeny 
pre nich nepohodlných re-
žimov zlyhal. Napr. Irak, na 
ktorý zaútočili na základe 
klamstva o tom, že bývalý 
prezident Saddám Husajn 
vlastnil jadrové zbrane a nimi 
ohrozoval nielen USA, ale aj 
celý svet, dnes ako jednotný 
a silný štát nejestvuje. Invázia 
si vyžiadala státisíce mŕtvych 
Iračanov, ale iniciátor tohto 
zločinu, bývalý americký pre-
zident George Bush junior, 

si pokojne nažíva na svojom 
ranči v Texase. A časť Iraku 
je teraz pod kontrolou tzv. 
Islamského štátu. Ďalší býva-
lý prezident Barack Obama 
spolu s bývalou britskou a 
francúzskou vládou zničili aj 
Líbiu, kde sú dve vlády a tiež 
plno islamistov. Tí naši veľkí 
„demokrati“ rozpútali aj ob-
čiansku vojnu v Sýrii, ktorej 
časť je tiež v rukách tzv. Islam-
ského štátu. A tisíce a tisíce 
ľudí utekajú do Európy, lebo 
chcú žiť. No a tá naša Európa 
je vystrašená a bojí sa priznať, 
kto túto tragédiu spôsobil!

Vo svojej knihe spomínaš na 
štátnikov, ktorí už nie sú. 
Husní Mubarak, Muammar 
Kaddáfí, Saddam Husajn... 
Ty si ich spoznával ešte ako 

hrdinov, lebo k moci sa do-
stávali ako mladí dôstojníci 
cez prevraty vo svojich kraji-
nách. Akí to boli muži? Aké 
mali ideály?

 Ešte by som pridal dvoch 
mužov z tohto horúceho re-
giónu sveta. Bývalých dvoch 
egyptských prezidentov. Veľ-
kého hrdinu a tvorcu národ-
nooslobodzovacej revolúcie 
Gamala Abdela Násira, ktorý 
zvrhol kráľa Faruka, no zomrel 
príliš skoro na to, aby zápas 
dokončil, a potom Anwara as 

Sadata, ktorý sa odvrátil od 
Sovietov a obrátil kurz vývo-
ja na USA. Práve Gamal Ab-
del Násir bol inšpiráciou pre 
väčšinu týchto mužov, chceli, 
aby sa ich krajiny vyvíjali inak, 
no po získaní moci sa mnohí  
z nich zmenili.

A čo s vodcami urobí moc, 
ako ich poznačí? Spomenú si 

ešte na svoje mladícke boje?
 Myslia na svoje mladícke 

boje neustále, lenže čas z pa-
mäti ukrajuje. Majú pocit, že 
moc, ktorú získali, no nezís-
kali ju predsa sami, ale za po-
moci ďalších spolubojovníkov 
a masy ľudí, im patrí navždy. 
Tento postoj sa väčšine z nich 
nevydaril. 

Z tvojej knihy možno vyčítať, 
že si vždy na strane utláča-
ných, hoci ako novinár in-
formuješ objektívne. Fandíš 

K U LT Ú R A

revolúcii, ktorá oslobodzuje 
porobených?

 Pre mňa zostane navždy 
najväčšou revolučnou ikonou 
Che Guevara spolu s Fide-
lom a Raulom Castrovcami 
a s Camilom Cienfuegosom 
a ďalšími odvážnymi mužmi. 
Malá skupina revolucionárov 
dokázala v roku 1959 niečo 
naozaj nemožné. Podarilo sa 
im na Kube zvrhnúť surového 
diktátora Fulgenciu Batistu, 
verne slúžiacemu Američa-
nom. Havana za jeho vlády 
bola centrom hazardu, ob-
chodovaniu s drogami, cen-
trum prostitúcie... no milióny 
Kubáncov žili v nepredstavi-
teľnej biede. Batistovi nepo-
mohli ani milióny dolárov, ani 
americké zbrane a ani jeho 
žoldnieri... Musel z ostrova 
zdrhnúť aj so svojimi dolármi, 
prisluhovačmi a milenkami... 

Ale z tvojej knihy sa dá vyčí-
tať aj niečo iné: dobrodružné 
a nie celkom zodpovedné ro-
zohrávanie konfliktov, ktoré 
prinášajú utrpenie tým naj-
slabším, no aj privádzajú 
svet na pokraj katastrofy. 
Ironicky až sarkasticky si 
podávaš mocných politikov, 

vyčítaš im slabé vzdelanie a 
najmä slabé poznanie kra-
jín, do ktorých chcú vnášať 
svoje režimy. Vyvážajú de-
mokraciu a privezú chaos. 
Ale čo s tým môže novinár? 

 Jeden nemenovaný, no za 
prezidenta Obamu vysoko 
postavený americký „aparát-
čik“, na podobnú otázku od 
jedného z mála nebojácnych 
amerických novinárov odpo-
vedal: „Vy si píšte, čo chcete 
a my si budeme robiť, čo my 
chceme!“ Ale skutočný novi-
nár dokáže svojim čitateľom 
či divákom alebo posluchá-
čom predsa len otvoriť oči a 
pomôcť nachádzať súvislosti. 
To neustále zdôrazňujem, a 
preto aj moja najnovšia kniha 
je práve plná súvislostí, spoje-
ní a porovnávaní. 

Zahraničnej politike sa ve-
nuješ po celý svoj život. Stre-
tol si sa vari so všetkými vý-
znamnými politikmi, videl 
si ich zblízka, s niektorými 
si robil rozhovory. Sú iní ako 
bežní ľudia?

 Spolu s ďalšími novinár-
mi som sa stretol s Fidelom 
Castrom. Pripili sme si s Cuba 
libre a Fidel už vtedy nefajčil, 

Skutočný novinár dokáže svo-
jim čitateľom či divákom alebo 

poslucháčom otvoriť oči a pomôcť 
nachádzať súvislosti.
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Desaťročnicu škola oslávila 
v Dome kultúry Zrkadlový 
háj. Viac nám prezradila Vik-

tória Lacová, zriaďovateľka 
umeleckej školy a umelecká 
vedúca a choreografka FS 
Kolovrat:
Ako hodnotíte vaše pôso-
benie Petržalke? 

 Myslím si, že škola má 
dobré meno a vynikajúce 
výsledky, čoho dôkazom sú 
naši študenti, ktorí študovali 
a študujú na umeleckých 
školách i na architektúre. 
Myslím si, že je potrebné de- 
ti umelecky vzdelávať, rozví-
jať nielen ich sebapresadzo-
vanie, ale aj umelecké cíte-
nie, ktoré je veľmi dôležité  
v dennodennom živote.
Koľko žiakov vám za ten 
čas prešlo rukami a akými 
úspechmi sa môžete po-
chváliť? 

 Množstvo. Reprezento-
vali sme Slovensko na po-
predných festivaloch doma 
i v zahraničí. Sme tvorcami 
Celoslovenskej hudobnej 
súťaže Pegas Muzikale pre 
ZUŠ na Slovensku, ako i Me-
dzinárodnej výtvarnej súťa-
že. A nedá mi nespomenúť 
DFS Vretienko a FS Kolovrat, 
ktoré školu reprezentujú.
O ktorý z vašich štyroch od-
borov je najväčší záujem? 

 Myslím si, že je to vyrov-
nané, tanečný a divadelný, 
no aj výtvarný a hudobný.
Ako vo svojom dieťati ob-
javiť talent a vybrať mu ten 
správny smer? 

 V každom dieťati sa skrý-
va talent. Dôležité je, aby 
bol odborne podchytený už  

v predškolskom veku. Aby ro-
dič vedel, k čomu dieťa inkli-
nuje, čo ho baví a podľa toho 
sa mu snažil vybrať správny 
umelecký smer. Každý dob-
rý pedagóg určite podchytí 
a rozvinie talent zvereného 
dieťaťa.
Kam smerujú vaši absolven-
ti, máte prehľad o ich ďalšej 
umeleckej kariére?

 Mnoho z našich absolven-
tov študovalo a študuje na 
umeleckých školách, niektorí 
sú už na „doskách, čo zname-
najú svet“.
V Zrkadlovom háji sa kon-
com júna konalo slávnostné 
ukončenie a zároveň oslava 
10. výročia vášho školského 
roku, čím ste školu odpre-
zentovali? 

 Súčasne s výročím školy 
sme mali aj výročie Folklórne-
ho súboru Kolovrat a pozvaní 
boli aj naši „starí členovia“, 
ktorí sebe aj nám zatancovali. 
Absolventom sme slávnost-
ne odovzdali vysvedčenia  
i diplomy. A školu prezento-
vali naši žiaci - každý odbor sa 
predstavil so svojimi najlepší-
mi číslami.

Michaela Dobríková

foto: SZUŠ 
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iba držal v ruke cigaru a páčilo 
sa mu, ako sme si my pripa-
ľovali La Corona a snažili sa 
nekašľať... Fidel oplýval neo-
písateľnou charizmou a určite 
najmä mimoriadnou vnútor-
nou silou. Od bývalého sýrske-
ho prezidenta Hafíza as Asá-
da, otca súčasného prezidenta 
Bašara, mám malú striebornú 
guľôčku z torty, ktorú pre našu 
mládežnícku delegáciu sám 
krájal. Vypili sme aj pohárik 
araku, veď Háfiz bol sekulár-
nym vodcom štátu a v Damaš-
ku, ale podobne aj v Bagdade, 
chodili dievčatá v minisuk-
niach. Stretnutie s ním trvalo 
už dosť dlho a nás na letisku 
čakalo lietadlo práve do Bag-
dadu. Prezident sa iba naklonil 
k pobočníkovi a niečo mu po-
šepol. Posádka stroja musela 
na nás čakať ešte hodinu...

Dnes sa zdá, že novinárom 
môže byť každý, kto sa na-
učil abecedu. No ty si sa k 
profesii prebil vzdelaním, 
neustálym štúdiom. 

 Chcel som byť iba novi-
nárom, presnejšie zahranič-
nopolitickým komentáto-
rom, a chcel som aj cestovať. 
Bez štúdia dejín, geografie, 
jazykov to predsa nešlo. Byť 
novinárom, dobrým noviná-
rom, znamená najmä slúžiť 
udalosti. A to denne, plných 
dvadsaťštyri hodín, lebo stále 
sa niekde vo svete niečo výni-
močné odohráva.
 
Páči sa mi tvoj bonmot o 
denníkovom komentátorovi: 
najprv píš, potom budeš mať 
čas študovať. Ale to si môže 
dovoliť len ten, kto študoval 
ešte predtým ako začne pí-
sať, nie?

 Pôsobiť v denníku nebolo 
vôbec jednoduché. Výroba 
denných novín, to je nielen 
dobrodružstvo, ale aj autor-
ské nasadenie, no sprevádza-
né najmä veľkým časovým 
stresom. Jedna vec je porada, 
na ktorej sa hodnotilo a pri-
pravovalo nové číslo a určili 
sa časy výrobných uzávierok. 
Lenže často sa stávalo, že časy 
sa zmenili, prišla iná udalosť, 
ktorá mala prednosť. A tak 
som ďalšiemu komentátorovi 
povedal, že uzávierku máme 
o hodinu skôr a že teda mu 
neostáva čas na štúdium ur-
čenej témy. „Najskôr píš a po-
tom študuj,“ povedal som, no 
a zabralo to... 

Dnešní novinári majú k 
dispozícii nové technológie, 
všetko si vygúglia. Ty si mu-
sel mať len ten najbezpeč-
nejší kompjuter – vlastnú 
hlavu. Nebál si sa o ňu, keď 
si cestoval aj do nie celkom 
bezpečných oblastí sveta? 

 V Kábule som deň pred od-
letom domov kupoval v ma-
lom obchodíku náušnice pre 
moju dcérku. Mali vo vnútri 
krásne modré kamienky. Ob-
chodík bol rovno na ulici, ako 
je to v Oriente zvykom. Počul 
som najskôr brzdy auta a po-

tom výkrik majiteľa, k zemi... 
Reagoval som okamžite, dáv-
ka z ľahkého guľometu nás 
oboch, našťastie, minula a te-
rénne auto plné ozbrojencov 
rýchlo zmizlo... Nuž, vtedy 
som mal zasa raz šťastie. 

Ty si sa k štúdiu žurnalisti-
ky dostal cez strednú prie-
myselnú školu geologickú. 
Trochu skok, nie?

 V mojej rodnej dedinke 
Rybník nad Hronom v okrese 
Levice, som skončil základ-
nú školu. Ďalej sme sa hlásili 
študovať iba štyria, všetko 
chlapci. Traja išli na strednú 
strojnícku. „A ty čo,“ spýtala 
sa ma triedna učiteľka. „Mňa 
zaujíma, čo sa deje na sve-
te,“ odpovedal som. A ona, 
že - Miško, ale taká škola ne-
jestvuje, no niečo ti nájdem. 
O týždeň ma zavolala a po-
vedala mi, že v Spišskej No-
vej Vsi jestvuje Stredná škola 
geologická a banícka... Ja som 
presne nevedel povedať, čo 
vlastne chcem ďalej študovať 
a ona mala pocit, že ma zau-
jíma vznik zemegule... Bola to 
veľmi ťažká škola, ale som ju 
dokončil a potom som sa už 
hlásil na štúdium novinárstva 
na Filozofickú fakultu Univer-
zity Komenského. 

A než si prišiel na vysokú, 
absolvoval si vtedy povinnú 
„vojnu“. Bolo to v čase sku-
točnej vojny vo Vietname. Je 
pravda, že si sa do tej vojny 
hlásil? A chcel si tam bojo-
vať, alebo písať ako Hemin-
gway?

 Prečítali nám rozkaz vte-
dajšieho ministra národnej 

obrany o tom, že Američa-
nia začali šiesteho augusta 
1966 bombardovať už aj sa-
motné hlavné mesto Hanoj.  
A vietnamská vláda požia-
dala o pomoc aj Českoslo-
vensko. Bez zaváhania som 
sa prihlásil. Slúžil som na 
vojenskom letisku Běchyně 
pod Táborom. Celá skupina 
sme mali absolvovať špeciál-
ny výcvik v oblasti Berouna, 
kde les pripomína prales, a 
potom sme mali odletieť na 
bojisko. Lenže, ktosi celú 
vec rozobral. Mohlo sa stať 

niečo nasledovné: v boji by 
niekto napr. aj z našej jed-
notky padol a zistilo by sa, 
že výzorom to nie je Vietna-
mec... Takže plán sa zmenil, 
Ćeskoslovensko pomáhalo 
iba dodávkami zbraní a Viet-
namcom pomohli fyzickou 
silou Čiňania...

Bol si potom, už ako novinár, 
na množstve konferencií, 
mítingov, summitov, zažil 
si recepcie a večierky štát-
nikov. Máš nejakú výnimoč-
nú spomienku na niektoré  
z týchto podujatí?

 V roku 1979 sa vo Viedni 
konal summit, teda stretnu-
tie na najvyššej úrovni, medzi  
J. Carterom a L. Brežnevom. 
Fotografovali sme Carterov-
ho šoféra sediaceho na opan-
cierovanom prezidentskom 
cadillacu. Vodič sa naširoko 
usmieval a tváril sa ako hol-
lywoodska star. Môj kolega 
Jozef Veselý z Mladej Fronty 
práve fotil tú povestnú prezi-
dentskú ešpézetku a potom 
hovorí mladému vodičovi, že 
mu zospodu auta tečie olej. 
Vodič sa pousmial ešte viac 
a použil tú typickú americkú 
vetičku. „Fuck it...“ Slovom, 
mal to celé na háku...

Tak ty si bol, ako ten Ameri-
čan: po celý svoj novinársky 
život si mal všetkých šéfov 
na háku, preto sme ťa aj my, 
mladší/e, mali radi/y. Želám 
ti s Petržalčanmi veľa síl, aby 
si načrel do svojich novinár-
skych zážitkov aj v budúc-
nosti.

Gabriela Rothmayerová

foto: archív M. H.

Byť dobrým novinárom, znamená 
najmä slúžiť udalosti. A to denne, 

plných dvadsaťštyri hodín.

Už desať rokov je Súkromná umelecká škola 
Art Pegas súčasťou výchovy petržalských ta-
lentov. Tí, ktorí majú záujem o tanec, divad- 
lo, hudbu či výtvarné umenie, tam môžu s 
pomocou skúsených pedagógov rozvíjať 
svoje nadanie.

Talent treba podporiť
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Slov-Matic pod 
značkou Slovana 
ŠK Slovan Bratislava už vstúpil aj na 
slovenskú futsalovú scénu. Historic-
ky najúspešnejší domáci futsalový 
klub Slov-Matic FOFO Bratislava  so 
sídlom v Petržalke prejde od sezóny 
2017/2018 pod značku ŠK Slovan 
Bratislava futsal. ,,Rozbiehame nový 
projekt spojenia najúspešnejšieho 
futbalového a futsalového klubu na 
Slovensku. Futsalový oddiel sme sa 
rozhodli spustiť aj po vzore zahra-
ničných klubov ako FC Barcelona 
či Atlético Madrid. Som veľmi rád, 
že došlo k dohode so zástupcami  
Slov-Matic FOFO Bratislava,“ uviedol 
viceprezident ŠK Slovan Ivan Kmot-
rík ml. na margo spojenia futbalovej  
a futsalovej značky.

,,Futsalisti budú nastupovať  
v identických dresoch ako naše 
futbalové A-mužstvo a vystupovať 
budú pod hlavičkou ŠK Slovan. 
Vzniká unikátna príležitosť rozšíriť 
komunitu fanúšikov, či už z futbalu 
na futsal alebo naopak. Súčasné 
mužstvo Slov-Maticu bude plynule 
pokračovať bez zásadných zmien. 
Veríme v úspešné fungovanie fut-
salového oddielu minimálne tak, 
ako sa im darilo doteraz. Veľmi sa 
tešíme, že sme rozšírili naše pole 
pôsobnosti aj na futsal. Po sezó-
ne vyhodnotíme úspešnosť tohto 
novovzniknutého projektu,“ dodal 
Ivan Kmotrík ml. 

(mv)

Skvelý úspech FCPA

Uprostred júna sa vo Viedni sa 
vo Viedni uskutočnil hlavný tur-
naj prestížnej súťaže s názvom 
Champions Trophy, na ktorom 
štartovala aj prípravka FC Petržal-
ka akadémia ročník 2007 pod ve-
dením trénera Maroša Skovajsu.  
V rakúskej metropole sa predstavi-
lo 128 futbalových mužstiev z celej 
Európy a FCPA na tomto turnaji do-
siahol skvelý úspech. V silnej konku-
rencii veľkoklubov zvučných mien 
obsadil konečné 8. miesto a nechal 
za sebou také tímy, ako sú Atletico 
Madrid, AS Rím, Inter Miláno, FC 
Liverpool, Sunderland, FC Schalke 
04, Sparta Praha, Ferencváros či  
Paríž SG. 
Výsledky: FCPA – Wiener Sportklub 
2:1, góly: Šubert, Mészár,  FCPA – NK 
Dobrovce  2:0, Šubert, Mozola, FCPA 
– ASK Hausmening 3:0,  Sagan, Ďur-
dík, Mozola, FCPA – First Vienna 2:0, 
Šubert, Sagan, FCPA – Inter Miláno 
1:0, Vlna, FCPA – Sparta Praha1:3, 
FCPA – Austria Lustenau 3:1, G. Ba-
rilla 2, Mozola. 

(mv) 
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Jozef Korbel, ktorý 6. júla oslávi 
životné jubileum 60 rokov, je v špor-
tovom prostredí dobre známy. Najprv 
ako popredný novinár a posledných 
deväť rokov je mediálnym  
a športovým manažérom. Bratislavský 
rodák už dve desaťročia býva v Petržal-
ke a v exkluzívnom rozhovore pre PN 
nám porozprával o svetovom cyklistovi 
Petrovi Saganovi, problémovom Marti-
novi Kližanovi, ale aj ďalšie zaujímavos-
ti. Športový a mediálny odborník  
J. Korbel je aj členom športovej komisie 
v miestnom zastupiteľstve v Petržalke.

Čo vás viedlo k tomu, že ste 
novinárske povolanie vy-
menili za manažérske?

 V denníkoch Šport, Sme-
na, Nový Čas či Plus 1 deň 
som pracoval 27 rokov a za 
ten čas som zo seba vyžmý-
kal množstvo síl a schop-
ností. Vtedy neboli sociálne 
siete a toľko informácií ako 
v súčasnosti. Takže som cho-
dil za zaujímavými správami 
do terénu, zohnať skutočne 
kvalitné informácie si vy-
žadovalo veľkú trpezlivosť, 
dobrý čuch a aj známosti. 
Dobrú školu som dostal od 
nestorov v denníku Šport 
(Novák, Malec, Trubačík, 
Sládek) a Smena (Valko, Je-
žík), boli to skvelí učitelia, od 
ktorých som sa veľa naučil. 
Pre mňa bolo veľkou výho-
dou, že kariéru športového 
novinára som začal vede-
ním mládežníckych rubrík. 
Sedem rokov som písal o 
mladých talentoch a keď sa 
z nich viacerí stali výbor-
nými hráčmi, na rozdiel od 
iných novinárov som mal 
k nim vždy otvorenú cestu. 
Postupne v novinách, žiaľ aj 
v športe, bola čoraz väčšia 
bulvarizácia, ktorá prerastala 
až do nechutností. A to sa mi 
už nepáčilo. Navyše od roku 
1992 som bol všade šéfom 
športu, pocítil som únavu 
z dennodenných porád a aj  

z rôznych požiadaviek no-
vých majiteľov, s ktorými 
som sa neraz nestotožňoval. 
V roku 2008 som sa vydal na 
novú športovú cestu.  

S ktorými športovcami ste 
začali spolupracovať?  

 Začal som v púchovskej 
agentúre Optimus Agency, 
kde sme vytvorili skupinu 
športovcov, o ktorých som 
sa staral. Vtedy to boli Smo-
lenová, Horanský, Škamlová, 
Hrašnová, Súkenníková a 
Peter Zánický nám priniesol 
18-ročného cyklistu Petra 
Sagana. Práve túto skupinu 
som mal pod palcom. Pod-
nikatelia, podporujúci týchto 
športovcov, však chceli veľmi 
rýchlo top výsledky, lenže 
mňa oslovuje systematická 
práca na dlhšie obdobie. V 
tomto sme sa nezhodli, tak-
že po dvoch rokoch som z 
agentúry odišiel, lebo moje 
predstavy sa nenaplnili. Spo-
jil som sa so svojím kama-
rátom Andrejom Augustí-
nom, ktorý má agentúru AA 
Sports Management a je aj 
manažérom extraligového 
hokejbalového klubu Jokerit 
Petržalka. Spoločnými silami 
zastrešujeme mladých ho-
kejistov a futbalistov a roz-
víjame ďalšie skvelé projekty 
pod názvom Jokerit - žolík 
vo svete športu!

Na osemročnú spoluprácu 
s Petrom Saganom zrejme 
nikdy nezabudnete, lebo 
z Petra sa stal už dvojná-
sobný majster sveta...  

 S Petrom som zažil 
krásne a nezabudnuteľné 
chvíle a je to skutočný top 
športovec. Bodaj by sme 
mali takých oveľa viac. Prá-
ca s ním bola skvelá, veľa 
som sa pri nej aj naučil, ale 
aj veľa svojich skúseností 
som mu odovzdal. Absol-
vovali sme spolu štyri Tour 
de France. Moje obdobie 
s ním by som nazval od 
majstra sveta po majstra 
sveta. Petra som dostal do 
vienka v apríli 2008 a o dva 
mesiace sa stal juniorským 
majstrom sveta v horskej 
cyklistike. A keď som s ním 
v decembri 2015 ukončil 
spoluprácu, tak predtým  
v septembri získal premié- 
rový titul majstra sveta 
medzi seniormi. Dojalo ma 
tiež, keď ma v jednej relá-
cii nazval druhým otcom. 
Vďaka nemu som spoznal 
zákulisie v profesionálnej 
cyklistike, čo všetko sa za 
oponou odohráva. Peter 
má úžasnú silu, húževna-
tosť a veľkú odolnosť. Je 
to abnormálny profesionál. 
Tvrdý chlap, ktorý vie, čo v 
živote chce. Na rozdiel od 
niektorých dnešných špor-

tovcov, ktorých nazývam 
,,pudingáči.“ Taký talent ako 
Sagan sa podľa mňa narodí 
raz za sto rokov!   

Zato vaša spolupráca s 
najlepším slovenským te-
nistom Martinom Kliža-
nom vydržala iba 16 me-
siacov. Prečo? 

 Martin v prvých ôsmich 
mesiacoch vyhral dva tur-
naje ATP World Tour 500, 
čo sa mu dovtedy v karié-
re nepodarilo. Mal som s 
ním v začiatkoch úspech, 
spoločne s trénerom Mar-
tinom Hromcom a celým 
jeho tímom. Rozbehlo sa 
to podľa predstáv, počúval 
rady, objavovali sme nové 
možnosti, ale potom prišlo 
zranenie nohy, neúčasť na 
olympiáde, vynechanie via- 
cerých turnajov, atď. Prišli 
spory s tenisovým zväzom, 
nešťastné vyjadrenia, bul-
varizácia zo strany médií a 
určitá zatrpknutosť Marti-
na voči všetkým. Kližan je 
rozhodne svojský chlapec, 
chýba mu určitá diploma-
cia vo vyjadreniach, ale je to 
priamy človek, ktorý vám 
povie všetko do očí, bije 
sa vždy za pravdu, neznáša 
krivdu, je dobrosrdečný, ale 
má svoju ,,palicu”… Práca s 
ním ma rovnako obohatila 
a zostali sme priatelia!

Jubilant Jozef Korbel:

„Práca s mladými 
ma napĺňa“
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Príde jazdecká špička
Športový areál TJ Slávia STU Bratislava privíta 4. až 6. augusta 
už 52. ročník medzinárodných jazdeckých pretekov v par-
kúrovom skákaní Mercedes Benz Grand Prix CSIO 3* - W 
Bratislava 2017.  Znova sa čaká účasť okolo 20 krajín a or-
ganizátori očakávajú spolu okolo 150 koní. Štartovná listina 
bude opäť kvalitná, príde jazdecká špička. Aj tento rok bude 
na prestížnom podujatí chýbať Pohár národov, no priprave-
né sú súťaže Amatérskej série (CSIAM) a Série mladých koní 
od päť do sedem rokov (CSIYH). Diváci, ktorí majú tradič-
ne bezplatný vstup do jazdeckého areálu TJ Slávia STU, tak 
uvidia dokopy veľa súťaží. Predseda organizačného výboru 
Andrej Glatz tvrdí, že záujem divákov o jazdecký šport na 
Slovensku rastie. „Posledných päť rokov sme mali vždy plné 
tribúny. Bez ohľadu na  to, či boli vonku tropické teploty 
alebo prietrž mračien. Vo svete plnom techniky sa ľudia 
utiekajú k prírode. Kone patria k tým najkrajším stvoreniam.“ 
Okrem kvalitných športových súťaží sú pripravené vystú-
penia Lipicanov z Národného žrebčína Topoľčianky, parkúr 
psov, nebude chýbať populárne bariérové skákanie, detský 
kútik a ďalší sprievodný program. 

(mv) 

foto: Milina Strihovská

Šport je súčasťou Dní Petržalky
Športové podujatia jubilejného 20. ročníka multižánrového 
projektu Dni Petržalky 2017 sa uskutočnili od 10. mája do 
10. júna. 19 plánovaných športových podujatí, z toho 13 
športových akcií zabezpečilo oddelenie školstva a športu  
v spolupráci so spoluorganizátormi: TPŠ – Tenisová škola 
Petržalka, ŠAK Run for Fun, MŠKI Petržalka, ZR Budatínska 61, 
Vivus, Budúcnosť nádejí, o.z., ŠŠK BSC Bratislava, Petržalská 
plaváreň a Kultúrne zariadenia Petržalky. Súťaž v pétanque 
pre seniorov organizačne zabezpečovalo oddelenie sociál-
nych vecí v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a 4 
podujatia realizovali organizácie Triatlonový klub TRIAX, PRO 
SET, s.r.o., PŠ Doggie výcviková škola, QUINTA ESSENTIA, s.r.o.,
v spolupráci s mestskou časťou. 

Športové podujatia sa realizovali predovšetkým v škol-
ských športových zariadeniach (telocvične, školský športo-
vý areál) ZŠ Tupolevova, ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska, ZŠ 
Nobelovo nám. a na petržalskej plavárni. Výstava výtvarnej 
súťaže Olympijského festivalu nádejí Petržalka 2017 bola 
realizovaná v Cik Cak centre na Jiráskovej ul. Ďalej sa špor-
tové podujatia uskutočnili na brehoch Veľkého Draždiaka, 
na športoviskách mestskej časti (Gessayova), na tenisových 
dvorcoch PROSET na Vlasteneckom nám., na Dudovej a No-
belovom nám., na ihrisku reštaurácie Rančík na Starohájskej 
35 a v Petržalskom psom parku na Wolkrovej ul.

Na jednotlivých športových podujatiach sa zúčastnilo 
spolu 2097 aktívnych športovcov.

(upr)

Naproti tomu spolupráca s 
Dankou Bartekovou, člen-
kou MOV, ktorá je svetovou 
rekordérkou a bronzovou 
medailistkou z letných OH 
v Londýne 2012, musí byť 
pohladením vašej duše....   

 Danka Barteková, to je 
niečo pôvabné, mám s ňou 
ukážkovú spoluprácu po 
mediálnej aj marketingovej 
stránke. Vo všetkom je to 
pravá profesionálka a je ra- 
dosť s ňou spolupracovať. 

Petržalku v najvyššej súťaži 
reprezentujú volejbalistky 
Slávie EU, futsalisti Slov-
Maticu Bratislava, obaja 
sú rekordní majstri, a hokej-
balisti Jokeritu. Z nich však 
na pravom brehu Dunaja 
hráva iba Jokerit, Slávia a 
Slov-Matic majú svoj domov  
v hale Mladosť. Už aj z toho 
dôvodu Petržalka veľmi po-
trebuje viacúčelovú halu?

 Nepochybne. Hovorí sa  
o tom roky rokúce, preto-

že tretie najväčšie slovenské 
mesto by si viacúčelovú halu 
zaslúžilo. Slúžilo by nielen ak-
tívnym športovcom, ale aj pre 
fanúšikov, ktorí by počas ví-
kendu chodili práve na spomí-
nané zápasy týchto družstiev.

Pre Petržalku je iste dob-
ré, že tu bývajú strieborní 
medailisti z OH Zuzana 
Štefečeková, Matej Beňuš, 
päťnásobný majster sveta v 
akvatlone Richard Varga, 
tenista Martin Kližan a ďal-
ší športovci, ktorí sú vzormi 
pre tunajšiu mládež... 

 Tých športovcov je roz-
hodne ešte viac a len osob-
nosti vedia pritiahnuť mládež 
k aktivite. Osobne by som vy-
užíval spomínané veľké špor-
tové mená v rámci aktivít, 
ktoré sa organizujú v Petr-
žalke, aby boli ambasádormi 
rôznych projektov, eventov a 
pritiahli mladých k športovej 
aktivite. Niečo podobné som 
realizoval dvakrát v Petržal-

ke pod názvom ,,Zabicykluj 
si so Saganom” a na akcii sa 
zúčastnilo dvetisíc ľudí!

Petržalka má veľa pekných 
miest a zákutí, kam najrad-
šej chodíte a kde si najlepšie 
oddýchnete? 

 Času nazvyš nie je veľa, 
ale ak sa mi naskytne, zá-
jdem do Sadu Janka Kráľa  
a na prechádzku popri Du-
naji… A nesmierne mi chýba 
nedeľňajšia ,,futbalová omša”  
v podaní Artmedie, kam som 
chodil pravidelne… 

Aké sú vaše ďalšie, plány, 
túžby, je vo vašom portfóliu 
mladých športovcov niekto 
taký, ktorý by sa mohol stať 
veľkou hviezdou?

 V našej športovej agen-
túre AA Sports Management 
pracujeme s mladými futba-
listami a hokejistami. Je to 
práca dlhodobá, systematic-
ká a prvé ovocie už postupne 
začína dozrievať. Napríklad 
na futbalových ME do 21 ro-
kov v Poľsku máme obrancu 
Martina Valjenta pôsobiace-
ho v talianskej Serii B, o slovo 
sa hlásia Gilián, Kozlovský, 
Kočík či Gembický a z hoke-
jistov napríklad Bubela, Hole-
šinský, Krivošík, Lacka, Kriš-
tof, Varga, Grman, či ďalší. 
Práca s mladými športovcami 
ma rozhodne napĺňa a verím, 
že už čoskoro prinesieme na 
trh ďalšieho top športovca!

 Milan Valko
foto: jk, archív
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