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PETRŽALSKÉ NOVINY

Aj tu som Petržalčan

Prežime zdravú 
a bezproblémovú 
dovolenku
Prinášame informácie, ktoré sú  
malým prínosom do ničím neruše-
ných dní dovolenkového oddychu.

Ad: Deťom 
vstup zakázaný!?
Vyjadrenia magistrátu a župy k 
problémových budovám mater-
ských škôl sme v predchádzajúcom 
čísle PN nekomentovali. Teraz áno... 

strany 6 – 7

strana 5

povednosť za ne, ako aj za prístup 
k nim má správca bytového domu, 
preto sa obyvatelia musia s touto po-
žiadavkou obrátiť predovšetkým na 
svojho správcu. Tým je Bytové druž-
stvo Petržalka. Oslovili sme ich preto 
s týmto problémom a jeho predse-
da Ing. Vladimír Kesegh zareagoval 
promptne.

Ako nás informoval, problematic-
ké kontajnery riešili už v roku 2010. 
Vtedy sa konalo stretnutie správcov 
bytových domov z  MÚ Petržalka, 

Doplňte o fakt, že sa občas musia 
navzájom vyhýbať pre autá za-

parkované na krajnici. A ostane vám 
dúfať,  že sa nikdy nebudú musieť 
uhýbať vaším smerom vo chvíli, keď 
vysýpate odpad. A neposielať so sme-
ťami deti. Obyvatelia domov na Vavi-
lovovej 20 - 22 a 24 - 26 takúto situá-
ciu zažívajú bežne. Riešenie existuje, 
dokonca dve.

V petržalskom miestnom úrade nás 
informovali, že kontajnery by takto 
postavené určite byť nemali, ale zod-

na základe ktorého bola vypracovaná 
mapa stojísk v Petržalke a vytypova-
né miesta, kde ich ešte bude potrebné 
postaviť. V decembri 2010 boli takéto 
miesta vytypované aj pre ulice spomí-
nané v úvode. Informovali vlastníkov 
bytov, ale tí práve v tom čase riešili 
iné záležitosti (zatepľovanie domu) 
a o stavbu stojiska záujem neprejavili. 

Vyniesť smeti môže byť občas adrenalínová záleži-
tosť. Predstava, že kým otvárate kontajner, za vaším 
chrbtom jazdia v bezprostrednej blízkosti autá oboma 
smermi po úzkej ceste, nie je príjemná. 

Každodenné dobrodružstvo medzi autami

Kúsok predfi nálového nadšenia z futbalových majstrovstiev sveta v Brazílii nám poslal Julo. 
Fotografi a je zo štadióna Maracana.

Pokračovanie na 4. strane 

Aj tu som PetržalčanPríďte na 

PETRŽALSKÝ PIKNIK 

do Sadu Janka Kráľa 

v nedeľu 13. júla od 14. h 

Tešíme na všetkých, ktorí si radi posedia 

na dekách na čerstvom vzduchu. Zahrá 

a zaspieva spevácky súbor Melódia 

a naučíme sa hrať aj frisbee. Budeme radi, 

ak si na piknik prinesiete svoje obľúbené 

hry a naučíte ich hrať Petržalčanov.
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Val zeminy už mal byť odstránený  
Napriek výzve petržalského stavebného 
úradu ako aj rozhodnutiu Okresného úradu 
Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie stavebník – hlavné mesto SR Bra-
tislava – neodstránil valy zeminy pri Chor-
vátskom ramene na Námestí hraničiarov, 
ktoré už niekoľko mesiacov znepríjemňujú 
život obyvateľom v okolí.

na skládku, resp. usklad-
nenie výkopovej zeminy. 
Vo výkresoch pre územné 
rozhodnutie je časť tohto 
územia navrhnutá na účely 
zariadenia staveniska a časť 
ako obratisko. Petržalka na 
odstránení zeminy, a to čo 
najskôr, trvá a preto bude 
veľmi pozorne sledovať, ako 
bude postupovať Okres-
ný úrad. Pripraví aj ďalšie 
kroky, ktoré jej umožňuje 
zákon, vrátane uloženia 
pokuty stavebníkovi za ne-
rešpektovanie podmienok 
územného rozhodnutia. 
• Územné rozhodnutie na 

stavbu Nosný systém 
MHD 1. časť Bosáková ul. 
– Šafárikovo nám. vydala 
mestská časť Petržalka ako 
príslušný stavebný úrad.

Stavebné povolenie na túto 
stavbu vydávali tri stavebné 
úrady:
• Bratislavský samosprávny 

kraj vydal stavebné povo-
lenie na električkovú trať, 
zastávky, trolejové vede-
nia, napájacie vedenia, 
ovládanie výhybiek, obra-
tisko.

• Hlavné mesto SR Bratisla-
va vydalo povolenie na 
rekonštrukciu a úpravu 
komunikácií, Starý most, 
časť chodníkov pre chod-
cov a cyklistov a pod. 

• Mestská časť Bratislava-Pe-
tržalka vydala povolenie na 
inžinierske siete, prípojky, 
preložky VN, NN, osvet-
lenie zastávok, chodníkov, 
električkovej trate, VO,  
úprava STL a pod.

Poslanci schválili 
generálny pardon 
neplatičom
Poslanci na júnovom zastupiteľ-
stve schválili návrh na odpustenie 
pohľadávky vzniknutej neplate-
ním nájomného a poskytovaných 
služieb v petržalských obecných 
bytoch.

O takzvaný „generálny pardon“ mô- 
žu neplatiči požiadať písomne na 

bytovom oddelení. Jednou z podmie-
nok je uhradenie istiny pohľadávky do  
30. novembra 2014.

Možnosť odpustenia pohľadávky 
motivovala nájomcov obecných bytov  
v minulosti k dobrovoľnému uhradeniu 
istiny, čo pre samosprávu znamenalo 
zníženie stavu pohľadávok. Počas rokov 
1999, 2006 a 2009 takto znížila mestská 
časť pohľadávku na nájomnom až o mi- 
lión dvestopäťdesiattisíc eur. V súčas-
nosti eviduje Petržalka pohľadávku vo 
výške takmer milión dvestodeväťdesiat-
tisíc eur. V zmysle zásad hospodárenia  
a nakladania s majetkom, môže mest-
ská časť odpustiť dlh nad 3 500 eur len 
so súhlasom miestneho zastupiteľstva, 
ktoré materiál schválilo a umožnilo tak 
požiadať o tzv. „generálny pardon“. 

Nájomníci obecných bytov, ktorým 
mestská časť v predchádzajúcom ob-
dobí príslušenstvo pohľadávky neod-
pustila, si môžu písomne požiadať o 
odpustenie príslušenstva pohľadávky 
vzniknutého v súvislosti s neuhrádza-
ním nájomného a plnení poskytova-
ných s užívaním obecných bytov.

 (tod)

Cena Ivana Kraska putovala do Petržalky
Nie je to tak dávno, čo sme si v Petržalských novi-
nách mohli prečítať článok o mladom Petržalča-
novi, básnikovi Martinovi Chudíkovi, ktorý vlani 
debutoval básnickou zbierkou Ukryté v dotykoch. 

Za pomerne krátky čas zoža-
la Chudíkova zbierka básní 

značné úspechy. V čitateľskej an-
kete literárneho periodika Kniž-
ná revue získala zbierka druhé 
miesto v kategórii Debut roka 
2013. A pred pár dňami v Zichy-
ho paláci odmenili Martina Chu-
díka Cenou Ivana Kraska za rok 
2013, ktorá sa udeľuje za najlepší 
debut autorom do 35 rokov.

Chudíkove básne si milov-
níci poézie mohli vypočuť na 
viacerých literárnych čítačkách 
vo V-klube, v letnej čitárni  

U Červeného raka, v petržalskej 
či staromestskej knižnici, kde 
spolu s členmi Bratislavského li-
terárneho klubu BRAK prezen-
toval svoju tvorbu. S básnickou 
zbierkou Ukryté v dotykoch sa 
môžete stretnúť aj v pobočkách 
petržalskej knižnice a v kníhku-
pectvách Panta Rhei a Marti-
nus. O tom, že si zbierka našla 
medzi čitateľmi svoje miesto, 
svedčí aj fakt, že sa dostala do 
sveta a má fanúšikov aj vo Vied-
ni či Škótsku.

Štefan Seneši

Rekonštrukciu Starého mosta 
odložili
Rekonštrukcia Starého mosta by sa mala pre možné 
nevybuchnuté bomby pod hladinou Dunaja zastaviť 
maximálne na niekoľko týždňov. Práce na odstraňovaní 
pilierov mosta museli pred niekoľkými dňami ukončiť. 
Pyrotechnický prieskum totiž ukázal, že pod hladinou 
sa môžu nachádzať nevybuchnuté bomby z 2. svetovej 
vojny.  
Prieskum, ktorý musel podľa zmluvy s mestom vykonať 
zhotoviteľ, poukazuje na prítomnosť železa. „Pod dnom 
sú železné predmety. Nevieme však, či sú to spadnuté 
časti konštrukcie z roku 1946 či z roku 1920, keď bola 
údajne časť mosta znehodnotená, spadla do vody a 
nikto to neriešil. Môže tam však byť aj bomba a niektoré 
náznaky naznačujú, že by to tak mohlo byť. Mali by to 
preskúmať ženisti,“ povedal primátor M. Ftáčnik s tým, že 
vzhľadom na silný tok rieky to bude náročné.  
Stavebné práce na ostatných častiach projektu prvej 
etapy nosného systému MHD podľa mesta pokračujú 
podľa schváleného harmonogramu.            (prev)

Proti rozhodnutiu Ok- 
reného úradu, v ktorom 

ukladá hlavnému mestu 
podľa zákona o odpadoch 
povinnosť odstrániť odpad 
zo stavby, a to výkopovú ze-
minu uloženú na Námestí 
hraničiarov do 30. júna, sa 
totiž hlavné mesto odvo-
lalo. „Tento krok mesta ma 
prekvapil a pobúril, pretože 
smeruje proti záujmom oby-

vateľov danej lokality,“ oko-
mentoval odvolanie starosta 
Petržalky Vladimír Bajan. 
„Je smutné, že aj v tejto veci 
musíme riešiť problémy, 
ktoré spôsobil niekto iný. Je 
to o to desivejšie, že ide o 
hlavné mesto, ktoré by nám 
aj Petržalčanom malo byť 
partnerom,“ dodal Bajan.

Plocha na Námestí hra-
ničiarov nebola určená 

Po tom, ako sa pracovníci 
petržalského miestneho 
úradu zapojili do celoslo-
venskej súťaže Do práce 
na bicykli, pribudli v ga-
ráži úradu stojany na bi-
cykle.
Petržalskí úradníci vyme-
nili autá za bicykle. Zapojili 
sa do celoslovenskej akcie 

Do práce na bicykli a zvolili 
ekologický a často aj eko-
nomicky výhodnejší spôsob 
dopravy. Desiati pracovníci 
miestneho úradu počas 
mája absolvovali spoločne 
328 jázd a najazdili takmer 
1 500 km. Ich aktivitu oce-
nilo vedenie mestskej časti 
- zapojení zamestnanci si 

prevzali z rúk starostu Vladi-
míra Bajana darčekové pou-
kážky na nákup cyklistických 
potrieb a v garáži úradu 
pribudli nové stojany pre 
ďalších 12 bicyklov. Práve 
na nie najlepšie parkovanie 
bicyklov totiž upozorňovali 
zamestnanci počas súťaže 
Do práce na bicykli. Nie kaž-

Ekologicky, ekonomicky a pre zdravie dý mohol bezpečne odstaviť 
svoj bicykel a niektorí ich za-
parkovali v stojanoch pred 
budovou úradu. Miestny úrad 
tak svojim zamestnanom vy-
tvoril  priaznivé podmienky 
na slobodný výber doprav-
ného prostriedku a zároveň 
osadením vlastných stojanov 
uvoľnil tie pred budovou 
Technopolu, ktoré sú určené 
verejnosti.                         (upr)
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Mohol to zapichnúť rovnako ako 
jeho ďalších okolo 400 študentov 

Strednej odbornej školy gastronómie 
a hotelových služieb na Farského ulici. 
Svojim učiteľom mohol povedať roz-
lúčkové bye-bye takisto ako vyše 130 
spolužiakov, ktorí už tiež majú vo vrec-
ku maturitné vysvedčenie či výučný list. 
Dominik Izakovič to však nespravil.

Tento absolvent štvorročného učeb-
ného odboru, ktorý sa chce uplatniť 
ako marketingový hráč v oblasti gas-
tronómie, chodil do školy ešte aj v 
prvých prázdninových dňoch. „Sľúbil 
som, že sivý a nevýrazný betónový plot 
skrášlim grafitmi. Urobil som návrh a 
pán riaditeľ mi ho odobril. Škola mi na 
to kúpila farby, bolo by odo mňa nefér, 
keby som svoje slovo nedodržal,“ objas-
nil čerstvý maturant. Šikovnými ťahmi 
zatiaľ kreslil kuchára – jedno z remesiel,  
na ktoré sa tunajší žiaci pripravujú. Na 
ďalšiu plochu naplánoval čašníka. Chý-
bať nebude ani textová časť približujú-
ca odborné zameranie tejto školy.

Ako podklad Dominik zvolil cukríko-
vo žltú farbu. Na ňu potom nanášal ďal-
šie – bielu, zelenú, modrú... „Aký veselý 
plot!“ komentovali jeho výtvor niektorí 
náhodní okoloidúci. Nie všetkým sa 
krikľavá žltá páčila, čo aj údajne dali 
najavo „najvyšším miestam“. Raz darmo, 
každému sa nedá ulahodiť. 

„Chceli sme, aby si naše deti spravili 
niečo samy a podľa svojho uváženia. 
Myslíme si, že ak to bude ich a od nich, 
budú si to vážiť viac, ako keby sme dali 
plot upraviť my podľa nášho gusta.  
A teda ho ani nebudú ničiť,“ sľubuje si 
od Dominovej práce riaditeľ strednej 
odbornej školy PaedDr. Jozef Horák. 
Cení si, že autor grafiti dodržal dohodu, 
ktorú spolu uzavreli pred viac ako dvo-
mi rokmi, a neľutoval zopár júlových 
dní, keď sa mohol napríklad kúpať a 
opaľovať s kamarátmi.

Až sa študenti vrátia do tried na 
Farského 9, budú prekvapení. Azda sa 
Dominova vizitka zapáči aj 150 nováči-
kom, ktorí do školy prídu v septembri 
po prvý raz.

text a foto: 
Alena Kopřivová

V škole ostala 
Dominova vizitka

Seniori z DC na Haanovej spolu aj dovolenkujú

Opekačka v lesíku sa vydarila  
Denné centrum pre seniorov na Haanovej 8 je vzdialené od 
lužného lesa, čo by kameňom dohodil. Pred štyrmi rokmi v ňom 
jeho členovia objavili verejné ohnisko, čo bol podnet, aby si  
k nemu vyrazili na opekačku. Onedlho sem Verejno-prospešné 
služby Petržalka osadili lavičky, a tak vlastne v strede sídliska 
vzniklo perfektné rekreačné miesto, ktoré popri senioroch využí-
va mládež i celé rodiny.

„Spojili sme všetko do-
kopy: Máme medzi 

sebou oslávencov - Víta, 
Petra, Jána, začalo sa leto, 
keď sa viacerí z nás venujú 
záhradkám, ale aj vnúča-
tám. Uvidíme sa teda me-
nej než počas roka, patrí sa 
rozlúčiť,“ prezradila dôvod 
posedenia pod košatými 
velikánmi Katka Kostková, 
vedúca denného centra. 
Peter uvaril poriadny hr-

niec skvelého guláša, Vít 
ponúkal slané pečivo a 
Janko sa postaral, aby ho-
dujúci nemali sucho v krku. 
Po marhuľovom kysnutom 
koláči z rúry Štefky Rö-
thovej sa len tak zaprášilo! 
A fajnšmekri sa oblizovali 
až za ušami, keď koštovali 
moravské svadobné koláče 
z kuchyne Evičky Rafayo-
vej. No popásli si jazýčky 
aj na jej pečive s chuťou ta- 

lianskej pizze či s nátierkou  
z arašidového masla a úde-
ného syra. Hotová hosti-
na! A komu to všetko bolo 
málo, nastokol si na paličku 
prerastanú slaninu, špekáčik 
a cibuľu a sadol si k ohníku, 
tak ako napríklad Zitka Du-
dáková. Stôl sa pod dobro-
tami, ktoré sem autom do-
viezla predsedníčka klubu 
Milka Hudecová, doslova 
prehýbal. 

„Aspoň raz ročne vybeh- 
neme sem, ale v klube tých 
posedení máme do roka 
naozaj veľa. Často sa na 
nich zúčastňujú deti z dru-
žobnej Základnej školy na 
Dudovej ulici a Materskej 
školy na Bradáčovej. Za-
každým nás potešia neja-
kým programom,“ približuje 
život 52-členného kolektívu  
K. Kostková. Spomenie ne-
dávny výlet do medového 
raja - Kráľovej pri Senci, 
viedenského Schönbrunnu 
či maďarských termálnych 

kúpeľov v Lipóte. Tvrdí, 
že v klubovni na Haanovej 
sa stretli samí skvelí ľudia. 
Svedčí o tom i to, že sa 
spolu chystajú na dovolen-
ku do Chorvátska. Tí, čo 
ostanú doma, vyrazia spo-
lu k Veľkému Draždiaku 
opaľovať a okúpať sa. Vidia 
sa teda aj počas prázdnino-
vého obdobia, nepotrebujú 
si od seba „oddýchnuť“. 
Členmi denného centra je 
aj šesť manželských párov. 
Na otázku, či si nelezú na 
nervy (lebo byť spolu bez 
prestávky doma a potom aj  
v klube môže byť pre nie-
koho ozaj obdivuhodný 
výkon) reagujú pokrúte-
ním hlavy. „Baví nás to, 
veď sme spolu už 42 rokov,“ 
tvrdí napríklad Mariana 
Hittnerová. Sleduje pritom 
svoju polovičku, ako chys-
tá drevo na oheň. Zruční 
sú však aj ostatní chlapi, 
vraj všeličo porobia v klu-
be. Nebyť ich, bolo by tre-
ba volať opravárov, čo nie 
je zadarmo. 

A ako sa dá dostať do takej 
priateľskej partie? Často ka-
marátka stiahne kamarátku. 
Samému prísť je totiž hor-
šie. „Ale netreba to odkla-
dať. Čím dlhšie človek váha,  
tým ťažšie sa k nám pridá,“ 
tvrdia svorne seniori. 

text a foto: 
Alena Kopřivová

Originálna kaviareň s posolstvom  
Čo by ste povedali na osviežujúcu bylinkovú limonádu servírova-
nú v príjemnom prostredí terasy uprostred zelene, ktorej kúpou 
podporíte dobrú vec? 

Personál je tam veľmi 
príjemný a ich práca ich 

skutočne baví. Vyskúšaj-
te - od prvej júlovej sobo-
ty je otvorená kaviarnička 
Lepšosvetko na Osuského 
ulici. Úžasné miesto, ktoré 
spája relax so vzájomnou 

a umožnila častejšiu vzá-
jomnú komunikáciu klientov 
s mentálnym postihnutím 
s intaktnou spoločnosťou. 
Projekt kaviarničky pomáha 
ukázať, že aj napriek svojmu 
znevýhodneniu je u nich 
veľká snaha zodpovedného, 
kvalitného, pracovného na-
sadenia a svoju prácu si plnia 
čo najkvalitnejšie, s dobrým 
a úprimným srdcom, neo-
písateľnou radosťou z práce  
a veľkou chuťou do života. 
Kaviarničku Lepšosvetko 
nájdete na Osuského 8, otvo-
renú denne pondelok-nedeľa 
od 9. do 21. hodiny.

 (md)
foto: n.o. Lepší svet

pomocou. Letná terasa vám 
ponúka možnosť oddýchnuť 
si pri dobrej šálke kávy, čaju, 
alebo len tak sa porozprávať 
s priateľmi pri originálnej 
limonáde vyrábanej z do-
mácich byliniek. Kaviarnička 
Lepšosvetko je chránenou 

dielňou. V súčasnosti je v nej 
zamestnaných osem klientov 
s mentálnym postihnutím 
pod odborným dohľadom 
pracovných asistentov z n.o. 
Lepší svet. Nádhernú tera-
su zdobí nábytok a výrobky, 
ktoré vyrobili klienti v rámci 
terapií. 

Chránená dielňa kaviar-
nička Lepšosvetko vznikla 
ako možnosť pre ľudí s men-
tálnym postihnutím realizo-
vať sa vo svete práce. Poskyt-
la im možnosť hlbšie poznať, 
čo obsahuje práca čašníka 
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Inzercia

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

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

 LIETAJÚCA KRAJČÍRKA -
pre zákazky prídem aj ku Vám 
domov, prípadne do � rmy, 
Tel.:  0905 534 995

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

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka  
28. jún 
Luboš Pitra – Veronika Lacková
Ing. Tomáš Baláž – Katarína Hunyadyová
Ing. Tomáš Tóth – Radka Balážová
Mgr. Vladimír Jakubička – Denisa Ondrušová
Ing. Richard Tomík – Ing. Alexandra Družkovská
7. júl 
Daniel Černák – Zuzana Kavčiaková
21. jún 
Branislav Jankovič – Marcela Škrabalová

Cirkevné sobáše
3. júl 
Mgr. Peter Mach – Martina Holá

Dnes je situácia iná, no-
vinám aj Bytovému 

družstvu Petržalka sa ozva-
li obyvatelia Vavilovovej, 
ktorým súčasný stav preká-
ža. Na základe ich podne-
tu BD Petržalka okamžite 
oslovilo OLO, a. s., s požia-
davkou, aby ich pracovníci 
kontajnery otáčali smerom 
k chodníku. Tak pri vysýpaní 
smetí nebude nutné vstupo-
vať na cestu medzi autá. Jed-
noduché a okamžité riešenie. 

Zároveň nás Ing. Kesegh 
informoval, že na najbližšej 
schôdzi vlastníkov bytov Va-
vilovovej 20 - 22 a 24 - 26, 
ktorá sa bude konať na jeseň, 
predložia návrh na vybudova-
nie kontajnerového stojiska. 

Tu ponúka pomoc aj miest-
ny úrad – Mgr. Katarína Ma-
cenková z kancelárie starostu: 
„Vzhľadom na to, že čistota 
je prioritou starostu mestskej 
časti Vladimíra Bajana, po-
núka samospráva na vybudo-
vanie kontajnerového stojis-
ka dotácie. Preto obyvatelia 
môžu využiť aj túto možnosť. 
Skúsenosti tých, ktorí si kon-
tajnery zastrešili a uzamkli, 
sú jednoznačné: takéto sto-
jisko sa dá jednoduchšie udr-
žiavať, ku kontajnerom sa 
nedostanú bezdomovci, ktorí 
často jeho obsah vyhádžu na 

zem, a ani vietor už nenarobí 
toľko škody ako predtým. 

Mestská časť žiadateľovi 
môže poskytnúť účelovú do-
táciu z rozpočtu pri budovaní 
nových kontajnerových stojísk 
alebo rozširovaní existujúcich 
vo výške 60 % skutočne vyna-
ložených nákladov, najviac 
však vo výške 2 656 €. V prí-
pade zabezpečenia uzamy-
kania a zastrešenia existu-
júcich kontajnerových stojísk, 
poskytne žiadateľovi dotáciu 
do výšky 50 % skutočne vyna-
ložených nákladov, maximál-
ne vo výške 830 €. Dotáciu 
nemožno poskytnúť vopred. 
O poskytnutie fi nančnej do-
tácie môže stavebník požia-
dať až po vydaní príslušného 
povolenia stavebného úradu 
k realizácii nového kontajne-
rového stojiska, resp. k sta-
vebnej úprave už existujúce-
ho kontajnerového stojiska 
a následne až po jej skutoč-
nej realizácii. Aby petržalská 
samospráva urýchlila celý 
povoľovací proces, vypraco-
vala zjednodušený postup 
pri vydávaní povolenia na 
rekonštrukciu existujúceho 
kontajnerového stojiska, na 
výstavbu nového kontajnero-
vého stojiska a na stavebné 
úpravy, ktoré smerujú k roz-
šíreniu, zastrešeniu a uza-
mykaniu existujúcich stojísk. 

Záujemcovia nájdu návod 
aj s postupom na ofi ciálnej 
internetovej stránke petržal-
skej samosprávy pod názvom 
Postup pri výstavbe a re-
konštrukcii kontajnero-
vých stojísk. Návod obsahuje 
okrem stručného vymedzenia 
pravidiel a povinností defi no-
vaných stavebným zákonom 
i opatrenia, ktoré môžu celý 
povoľovací proces zjednodu-
šiť a urýchliť. Jeho súčasťou 
je aj samostatná príloha, kto-
rá obsahuje formu a spôsob 
preukazovania vlastníctva 
kontajnerových stojísk. Mest-
ská časť tiež vypracovala 
technickú dokumentáciu na 
výstavbu univerzálneho kon-
tajnerového stojiska spĺňajú-
ceho normy Európskej únie, 
ktorú bezodplatne poskytuje 
záujemcom.“

Koniec dobrý, všetko dob-
ré. Teraz už je len na ochote 
vlastníkov bytov rozhodnúť a 
vyriešiť situáciu na svoju spo-
kojnosť s aktívnou pomocou 
oboch spomínaných inštitúcií.

Michaela Dobríková
foto: autorka

 prijíma 
nových pacientov

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Každodenné dobrodružstvo 
medzi autami
Pokračovanie z 1. strany

NAJBLIŽŠIE ČÍSLO PETRŽALSKÝCH NOVÍN 

VYJDE 22. 8. 2014

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 12 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

1 kus

od 0,50 do 2 €

SECOND HAND - STYL
     FEDINOVA 24

TOTÁLNY
VÝPREDAJ
(rušíme predajňu)

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!

Som obyvateľ Röntgenovej 2 a tým priamo dotknutý plá-
novanou výstavbou parkovacieho domu na našej ulici. 
Mám na investíciu iný názor ako moji spoluobyvatelia, 
ktorí podpísali petíciu proti výstavbe. Stav s parkovaním 
je na našej ulici kritický. Cez deň je nemožné zaparkovať 
a večer sa to dá za cenu, že sa parkuje na chodníku a na 
plochách vnútri obytných blokov. Výstavba parkovacieho 
domu by mohla zlepšiť situáciu so statickou dopravou 
v lokalite a mala by pozitívny vplyv na hlukovú situáciu v nej. 
Obyvateľom susedného domu sa zmení výhľad na východ-
nú stranu a prípadne zhoršia svetlotechnické podmienky 
v byte. Bývame však v centre Bratislavy a také bývanie má 
iné atribúty ako na okraji alebo vidieku. Realizácia projektu 
by mohla zachrániť priestory vnútrobloku ako tiché zóny 
pre obyvateľov ulice. V opačnom prípade sa z nich stanú 
parkovacie miesta a nikto tomu nezabráni. Najsmutnejšie 
je, že susedia, ktorí podpísali petíciu proti výstavbe, netu-
šia, že ide o špeci� cký projekt, ktorý podlieha zisťovaciemu 
konaniu podľa zákona 24/2006 Z. z. a že v budúcnosti príde 
iný investor s projektom, ku ktorému sa nebudú môcť vy-
jadriť a výsledný efekt môže byť oveľa horší. 

Ing. Ján Brezovický

Som za parkovací dom

Vyberáme z pošty
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  Naše deti majú deti  

Požiadať magistrát 
o zverenie dvoch mater-
ských škôl
Komu? Predsa nám - Petržal-
ke. Čo najskôr, hneď! Kým je 
vôľa a pokým vyjadrenie, ako 
spôsob riešenia problému 
nedostatku miest pre deti v 
materských školách možno v 
istom zmysle považovať aj za 
verejný prísľub hl. mesta jeho 
obyvateľom v Petržalke. Ci-
tujme, čo mesto, teda samo-
správa, magistrát, primátor sú 
ochotní urobiť: „V súvislosti 
s objektmi na Znievskej 26 
a na Vyšehradskej 17 mesto 
prikročí k ich rekonštrukcii 
a sfunkčneniu. V minulosti 
mesto prenajalo tieto objek-
ty Univerzite Komenského 
a ak MČ Petržalka prejaví 
záujem, magistrát vstúpi do 
rokovania s UK o tom, aby 
objekty získalo späť pod svo-
ju správu mesto, alebo aby 
ich mesto mohlo zveriť MČ. 
Vzhľadom na súčasný stav sú 
nevyhnutné investície na re-
nováciu oboch objektov, aby 
mohli znova slúžiť svojmu 
pôvodnému účelu. Pre mes-
to, prípadne mestskú časť, je 
to však stále výhodnejšia ces-
ta, ako hľadať, prípadne sta-
vať celkom nové zariadenie 
určené pre materskú školu.“

Na ťahu je Petržalka. Samo-
správa, úrad, starosta. Prečo? 
Prvá alternatíva, že mesto ich 
zrekonštruuje a sfunkční, je 
bez termínu. Časom mesto 
nájde tisíc výhovoriek, ako 
nemá peniaze na rekonštruk-
ciu objektov dnes, ba ani zaj-
tra. Ono ich naozaj ani nemá, 
je zadlžené až po uši. Navyše, 

nad objektom Vyšehradská 
17 visí hrozba, že v nej mesto 
zriadi denné krízové centrum 
pre bezdomovcov, proti čomu 
sú obyvatelia Lúk V a primáto-
rovi M. Ftáčnikovi adresovali 
otvorený list (PN ho uverejnili 
v minulom čísle). Keby však 
v druhej alternatíve hlavné 
mesto oba objekty zverilo na-
šej mestskej časti, vyriešili by 
sa dva problémy - nové mies-
ta pre petržalské deti v zre-
konštruovaných materských 
školách a žiadne centrum pre 
bezdomovcov. Na Lúkach V 
by bola dvojnásobná spokoj-
nosť. Isteže - rekonštrukcia 
bude „niečo stáť“. A nie málo. 
Kedy, prečo a v mene koho - 
detí, ich rodičov, obyvateľov 
Lúk V – si máme trúfnuť na 
prekonanie prekážok a vyrie-
šenie problému, ak nie práve 
teraz, keď nám niekto chce 
zveriť stavby a pozemky? 

Takže, poďme, ako v časoch 
futbalovej slávy na pravom 
brehu Dunaja: Petržalka, do 
toho!

Petržalka si môže škôlku 
- kúpiť!
To je už iný odkaz, inej „kva-
lity“. Kto si pozorne prečítal 
v minulom čísle PN celé vy-
jadrenie Bratislavského samo-
správneho kraja k niekdajším 
materským školám, potom 
neprehliadol vyjadrenie župy, 
citujme: „Budova na Zniev-
skej 4 je stredná škola – je to 
vyhorená budova. V súčas-
nosti je v štádiu riešenie, čo 
s ňou bude ďalej.“ Redakčná 
poznámka: Niekdajšia ma-
terská škola a neskôr stredná 

odborná škola vyhorela 7. no-
vembra 2011. Je to už dva a pol 
roka odvtedy – a stále vzhľad 
zhoreniska v parčíku, v objatí 
už zväčša obnovených panelá-
kov. Vizitka na špatnosť a han-
bu. Ešteže je podľa vlastníka „v 
štádiu riešenia, čo s ňou bude 
ďalej“. (Možno to bude – zasa 
odpredaj? Tak ako pokus na 
konci roka 2010, čiže rok pred 
vyhorením, keď vo vyhláse-
nej verejnej obchodnej súťaži 
núkal Bratislavský samospráv-
ny kraj predaj dvoch objektov, 
niekdajších materských škôl 
Znievska 2, 4 za navrhnutú 
kúpnu cenu 917-tisíc eur...). Aj 
keď sa najnovšie v okolí, najmä 
po krčmách kadečo hovorí, 
kto sa okolo obhorenej stavby 
motá, koho vídajú – počnúc 
vraj mníškami až po develope-
ra s 12-poschodovou predsta-
vou. Čudovať sa rečiam, keď je 
tu toľký čas – nič a škaredo? 
Kde potom tlie pravda? Verme, 
že tá tiež celkom nezhorela... 

Pokračujme. Nie ináč je na 
tom aj ďalšia bývalá materská 
škola. Citujme z vyjadrenia 
BSK: „Budova na Krásno-
horskej 14 bola poslancami 
BSK v roku 2010 vyhlásená 
za prebytočný majetok. Šty-
rikrát bola robená verejná 
obchodná súťaž, ale nikto 
sa neprihlásil, nakoľko nám 
patrí len budova, pozemok 
odkúpila súkromná osoba v 
roku 2008 od mesta. V prí-
pade ďalšej verejnej obchod-
nej súťaže sa môže prihlásiť 
aj Petržalka.“ 

Posledná veta vyjadrenia 
župy má ozajstné grády. Ale aj 
taká môže byť reč župnej ad-

V predchádzajúcom čísle PN sme uverejnili vyjadrenia Magistrátu 
hl. mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja 
k spustnutým, zanedbaným a v súčasnosti nevyužívaným objektom 
a areálom - niekdajším materským školám v Petržalke (Zniev-
ska 26, Vyšehradská 17, Krásnohorská 14, Znievska 4 a spolovice aj 
Znievska 2). Ich vyjadrenia sme redakčne nekomentovali, teraz áno. 
Lebo je podstatné, čo z vyjadrení vlastníkov objektov a pozemkov 
– mesta, župy (sprostredkované ich hovorcami) vyplýva pre našu 
petržalskú mestskú časť – samosprávu, úrad.… 

ministratívy k Petržalčanom, 
k jednej šestine obyvateľstva 
BSK. Ako reč povolebná. Keď 
je už „hotovo“. Lebo ak dnes 
chcete niekdajšiu budovu ma-
terskej školy, ktorá kedysi a 
dobre „slúžila“, a najmä patri-
la Petržalke, v ktorej vyrástli 
lekári, ekonómovia, právnici, 
pedagógovia, zdravotné sestry, 
sústružníci a iní a iní... a mohli 
by vyrásť ďalší inogenerač-
ní vzdelanci - môžete sa o ňu 
„obchodne“ prihlásiť... Lebo 
tak znie župný odkaz Petržal-
čanom. Obyvatelia Petržalky – 
ich mestská časť ako eseročka, 
akciovka či čo? V logike peňazí: 
Ak „vyhráte“ - teda dáte naj-
viac, tak si kúpte bývalú mater-
skú školu. Za koľko? Ak máme 
veriť oznámeniu BSK o ve-
rejnej obchodnej súťaži, napr. 
z decembra 2010, potom podľa 
znaleckého posudku „navrh-
nutá kúpna cena musí byť 
v minimálnej výške 900-tisíc 
eur“.Ako cena schátranej stav-
by bez pozemkov pod ňou aj v 

areáli školy. Petržalka ako mes-
tská časť na kúpu toho, čo jej 
do „zrodu“ nejakých umelých 
„krajov“ integrálne, funkčne pa-
trilo – nemá. Napokon nestačí 
len „kúpiť“, ale aj zrekonštruo-
vať. Ibaže by sa na odkúpenie 
a zrekonštruovanie tejto, už 
takmer zrúcaniny poskladali tí, 
ktorí by tam chceli umiestniť 
svoje deti. Ich rodičia... 

Ale to už nie je ako nevy-
darený vtip na úsmev ani na 
smiech. Najmä, ak sa čoraz 
viac niektoré samosprávy na 
Slovensku – miestne, mestské 
i regionálne menia na realitné 
kancelárie a keď ich najobľú-
benejšou činnosťou sú predaje 
majetku obce, mesta, kraja, čiže 
toho, čo patrí všetkým ľuďom. 
Predávajú ho ako majetok pre-
bytočný, nepotrebný, nákladný, 
nevyužitý, málo funkčný. To je 
o veciach. Lenže čo vtedy, ak 
máme v samospráve aj takých 
ľudí?! A veru - vidieť to...

Rudolf Gallo
foto: archív PN

Ad: Deťom vstup zakázaný!?
(na pokračovanie)

S A M O S P R ÁVA

4

Areál niekdajšej Materskej školy na Znievskej 26.

Stavba bývalej Materskej školy na Krásnohorskej 14.  
Jej schátraný objekt oceňujú najmenej na 900-tisíc eur...  
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vzdušným oblečením, pričom 
nezabudneme ani na pokrýv-
ku hlavy a slnečné okuliare. Pri 
extrémnom žiarení je potrebné 
fotoprotektívne prípravky pou-
žívať aj pod oblečením.
Čo pribaliť v súvislosti s kožnými 
reakciami vyvolanými nadmer-
ným opálením sa do dovolenkovej 
lekárničky?  

 Mali by to byť niektoré lieky 
proti teplote a bolesti, protialer-
gické lieky, prostriedky pri po-
ranení a spálení kože, ako aj po 
uštipnutí hmyzom, morským 
živočíchom či prostriedky na 
kožnú alergiu. Dovolenkári by 
nemali zabudnúť na sterilný ob-
väz, leukoplast či rýchloobväz. 
Pokiaľ ide o konkrétne prípravky, 
najvhodnejšie je poradiť sa s le-
kárnikom, odporúčam výrobky 
od renomovaných fi riem, na trhu 
sú aj rôzne iné, nespĺňajúce kvali-
tatívne požiadavky.  
Prvá pomoc pri spálení kože je dô-
ležitá najmä pre zmiernenie bo-
lestivých následkov. Ako si môže 
takto postihnutý človek pomôcť? 

  Prvú pomoc pri nadmernom 
slnení treba voliť podľa rozsahu 
postihnutia. V každom prípade 
pacient nesmie zabúdať na dosta-
točný príjem tekutín, aby nedošlo 
k dehydratácii, Najlepšia je čistá 
voda, čaj a minerálky. Keď je to 
len akútny zápal kože, stačí mlie-
ko po opaľovaní. Ak je poškode-
nie kože výraznejšie, sú tam aj 
pľuzgiere, je vhodné dávať chladi-
vé obklady, keď predtým pokož-
ku opláchneme čistou vodou od 
nečistôt a krémov. Ako chladivý 
obklad je ideálny zelený čaj, aloe 
vera alebo zelená uhorka. Na 
spálené miesta je dobré aplikovať 
krémy s obsahom panthenolu, 
ktorý má protizápalové účinky. 
Pri väčšom postihnutí je potreb-
né vyhľadať lekárske ošetrenie.   

Dovolenka je príležitosťou stretá-
vať lásky ad hoc. Atmosféra prí-
morských stredísk však prináša aj 
nečakané úskalia. S akými choro-
bami z pohľadu sexu je možné sa 
nakaziť?  

  Okrem známejších pohlav-
ných ochorení, ako sú syfi lis či 
kvapavka, môže človek získať 
všetky pohlavné choroby, ktoré 
sú prenášané zväčša pohlavným 
stykom.  
Dá sa teda okrem pohlavného sty-
ku nakaziť pohlavnou chorobou aj 
iným spôsobom, napríklad kúpa-
ním sa v bazéne alebo v mori?  

  Známy slovenský dermatove-
nerológ profesor Hegyi na otázku, 
či sa dá dostať syfi lis na záchode 
odpovedal – áno, dá sa, len je to 
tam nepohodlné. Teraz vážnejšie 
- v prípade podozrenia na nakaze-
nie sa pohlavnou chorobou netre-
ba s návštevou lekára otáľať.

Chráňme si vlastnú kožu
Niet pochýb, 
že výskyt sl-
nečných alergií 
( fotoderma-
tóz) a kožných 
reakcií na UV 
žiarenie má 
rastúci trend. 

Sú dovolenkári pravidelne užívajúci 
niektoré lieky na slnečné lúče pre-
citlivenejší? Aj na to nám odpove-
dal  dermatovenerológ MUDr. Ivan 
Rakšány.

 Pri užívaní liekov alebo iných 
látok, spôsobujúcich alergické re-
akcie platí zásada nevystavovania 
sa slnečným lúčom. Veľa liekov je 
fotosenzitívnych, u pacienta, ktorý 
ich užíva a následne ide na slnko, 
môže dôjsť k vážnemu poškodeniu 
kože. Pred cestou na dovolenku je 
potrebné, aby sa pacient poradil so 
svojím lekárom, ktorý najlepšie po-
zná jeho zdravotný stav.    
Začíname sa teda na naše slnko po-
zerať ako na určitý zdroj ohrozenia 
zdravia a opaľovanie na slnku sa 
stáva rizikovým faktorom? 

 V poslednom období sa čoraz 
viac spomína celosvetový nárast 
rakoviny kože aj melanómu, pri-
čom viditeľný je presun z vyšších 
vekových kategórií na mladšie roč-
níky populácie. Z vonkajších fak-
torov vyvolávajúcich ochorenie za 
najdôležitejšie sa považuje škod-
livá časť ultrafi alového žiarenia. 
Počas letnej aktivity slnka, najmä 
pri mori či na horách, je potrebné 
používať fotoprotektívne príprav-
ky. Trh ponúka produkty s rôzny-
mi ochrannými faktormi, spreje, 
krémy alebo oleje s fotostabilnými 
UV fi ltrami. Preventívne pôsobí aj 
ľahšia strava s dostatočným príj-
mom ovocia a zeleniny. Spáleniu 
sa dá čiastočne vyhnúť vyhýbaním 
sa slnku v čase jeho maximálneho 
žiarenia a ochrane pokožky ľahkým 

D O V O L E N K A

Slnko a choré srdce
Nadmerný prijem slnečných 
lúčov nie je rizikovým fakto-
rom len pre pokožku, ale aj 
pre kardiovaskulárny systém, 
ajkeď UV žiarenie nepoško-
dzuje srdce a cievny systém 
priamo. Horúčavy v kombi-
nácii so slnečným žiarením 

vytvárajú priestor pre dehydratáciu a následné zdra-
votné problémy, povedal nám kardiochirurg profesor 
Viliam Fischer.  
Vysoké teploty znamenajú pre každého človeka 
zvýšenú záťaž. Na dovolenku (nielen) pri mori však 
odchádzajú aj ľudia s kardiovaskulárnymi diagnó-
zami. Nemali by sa pred odchodom poradiť so svo-
jím lekárom?  

 Je rozdiel v diagnóze. K moru predsa nepôjdu ľudia, 
ktorí čakajú na operáciu, či majú ischemickú chorobu 
srdca alebo chlopňové chyby. Pokiaľ sú postihnuté 
srdcové chlopne, srdcové tepny alebo majú bolesti v 
oblasti hrudníka, je potrebné pred dovolenkou nav-
štíviť lekára a v prípade potreby absolvovať konkrétne 
vyšetrenia. Kardiologický pacient by sa mal vyvarovať 
pobytu na slnku a rešpektovať pokyny lekára. Takýto 
pacient nepatrí na pláž, nemôže chodiť do 40 stup-
ňových horúčav. Vhodnejší je nenáročný pobyt na ho-
rách. Mnohé takzvané maličkosti, ako napríklad vyššie 
teploty, môžu mať v konečnom dôsledku nepriaznivý 
vplyv a zhoršiť pacientovo zdravie. Chorý na srdce by 
mal svoj zdravotný stav rešpektovať. 
Aké lieky by si mal dovolenkár pribaliť do kufra?  

  O kardiologickom pacientovi som sa už vyjadril, 
zdravý človek nepotrebuje žiadne lieky. Vhodné však 
je pridať si do cestovnej lekárničky niektoré prípravky 
podľa miesta dovolenky. V Spojených štátoch ľudia 
nad 50 rokov užívajú anopyrin (aspirínový rad), ktorý 
zlepšuje prietok cievami, čo odporúčam aj u nás, a to 
i mimo dovolenkových dní.  
Zdravotné ťažkosti môžu postihnúť nielen kardiolo-
gických pacientov. Ako postupovať pri nevoľnosti, 
resp. mdlobách počas dovolenkových dní?   

Závisí od okolností. Mdloby môžu vzniknúť z rôz-
nych dôvodov, napríklad aj z nízkeho tlaku spôsobe-
nom dehydratáciou. Človeku, ktorý upadol do mdlôb, 
je potrebné okamžite skontrolovať životné funkcie 
(vedomie, dýchanie a pulz), uložiť na chrbát so zvýše-
nými nohami, ovlažiť chladnou vodou a po zotavení 
pomaly posadiť. 
Denne by sme mali vypiť vraj minimálne tri litre te-
kutín. Odporúčania sú rôzne, existuje však odborná 
norma platná za každých podmienok, návod kedy 
a koľko vypiť?  

  Zdravie sa nedá normovať. V podstate platí zásada 
– 70 kg vážiaci človek by mal vypiť aspoň dva a pol 
litra tekutín denne. Znamená to, že s pribúdajúcou 
hmotnosťou je potrebné aj adekvátne zvyšovať príjem 
tekutín. Treba pamätať aj na podmienky majúce vplyv 
na potenie, napríklad fyzickú námahu a iné okolnosti. 
Prirodzene, že pri horúčavách sa potreba množstva 
tekutín zvyšuje. Pocit smädu signalizuje nedostatok 
tekutín, väčšiemu pocitu treba predísť pravidelným 
pitím tekutín po celý deň. Najvhodnejšou tekutinou 
je voda a čaj, je dobré tieto nápoje striedať, pridávať aj 
minerálne vody. Menej vhodné je pivo, ktoré je vlast-
ne diuretikum spôsobujúce dehydratáciu.

Zákon schválnosti funguje všade, a tak niet 
dôvodu si myslieť, že uštipnutie hmyzom, 
spáleniny, alergie či iná zdravotná kalamita 
vás práve na dovolenke bude ignorovať. 
Nasledujúce riadky sú malým prínosom do 
ničím nerušených dní dovolenkového oddychu. 

Zákon schválnosti funguje všade, a tak niet 
dôvodu si myslieť, že uštipnutie hmyzom, 

Prežime zdravú a bezproblémovú 
dovolenku

Oddych 
s najlepším 
priateľom
Leto, dovolenky, cesto-
vanie... a otázka, či naši 
štvornohí priatelia po-
cestujú s nami. Dá sa to 
a mnohí si takú parádnu 
zmenu vo svojom živote 
dokážu celkom užiť. 
Sami sme s našimi dvomi štvor-
nožcami Alanom - briardom a 
Rebekou - cairnteriérkou minu-
lý víkend zdolávali hrebene ra-
kúskeho pohoria Hochschwab. 
Alan zvládal aj úseky s reťazami 
zatiaľ čo Rebeka sa radšej ukryla 
do bezpečia ruksaku (menej skú-
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Od 11. do 15. augusta náj-
du záujemcovia na 

Námestí republiky rozložené 
stanové mestečko ako súčasť 
podujatia Dotkni sa neba 2014. 
Pre návštevníkov bude pripra-
vených mnoho zaujímavých ak-
tivít, medzi ktorými nebudú 
chýbať Dni zdravia či aktivity 
venované špeciálne deťom a 
mládeži. Najmladší sa môžu te-
šiť na hry a zábavu, ktorú zabez-
pečí voľnočasový klub Pathfi n-
der – Prieskumník. Zaujímavou 
aktivitou bude aj upratovanie 
najväčšieho slovenského sídlis-
ka – Petržalky, do ktorého sa 
môže ktokoľvek zapojiť. 

O zdraví trochu inak
O zdravie je potrebné sa starať 
obzvlášť vo chvíľach, keď s ním 
nemáme žiaden problém. Ni-
elen o prevencii, ale aj o zdra-
vom životnom štýle v detstve 
i dospelosti sa dozviete viac 
počas Dní zdravia, ktoré budú 
počas leta v Petržalke hneď na 
dvoch miestach. Na Námestí 
republiky ich môžete navštíviť 
v stanovom mestečku 12. a 13. 

augusta od 10. do 17. h. K dis-
pozícii budú odborníci, ktorí 
záujemcom bezplatne zmerajú 
krvný tlak, telesný, podkož-
ný i viscerálny tuk, kostrovú 
svalovinu, BMI, hmotnosť 
i výšku. Zároveň bude možné 
si otestovať životný štýl, alebo 
vyskúšať masáž. Odborníci 
budú zároveň poskytovať aj 
individuálne poradenstvo. Dni 
zdravia budú v tej istej forme 
pokračovať aj 14. a 20. augusta 
v Sade Janka Kráľa v nezmene-
nom čase.

Viera a náboženstvo sú-
časťou civilného života?
O tom, či môže byť viera 
v Boha neoddeliteľnou sú-
časťou každodenného života, 
budú v priestoroch DK Zr-
kadlový háj hovoriť bývalý 
vyhadzovač a vicemajster Ne-
mecka v kulturistike Kornelius 
Novak a významný developer 
a jeden z najbohatších Čechov 
Radim Passer. Napriek tomu, 
že ich životy sú úplne odlišné, 
v niečom sú si podobné. Ži-
votný príbeh Radima Passera 

si budete môcť pod názvom 
Biznis a viera vypočuť 1. au-
gusta o 19. hodine. Prednášky 
Kornelia Novaka sa uskutoč-
nia od 28. do 31. augusta vždy 
o 19. hodine.

Duchovné otázky 
v 21. storočí
O tom, ako je možné vnímať 
náboženstvo a samotné kres-
ťanstvo, hovoria prednášky 
Dotkni sa neba, ktoré si pre po-
slucháčov pripravujú študenti. 
Snažia sa hľadať odpovede na 
otázky, ako napríklad či má 
vôbec význam veriť (Existen-
cia Boha), prečo je Biblia vý-
nimočná (Zvitky od Mŕtveho 
mora), alebo aký význam majú 
(nielen) pre veriacich pravidlá 
(Nudia vás pravidlá?). Kom-
pletný zoznam a termíny pred-
nášok Dotkni sa neba nájdete 
na bratislava.dotknisaneba.
sk. Prednášky sa uskutočnia 
počas troch týždňov od 4. 8. do 
22. augusta, každý pondelok až 
piatok, o 19. hodine v priesto-
roch DK Zrkadlový háj.

(upr)

Od jari pozýva voľnočasový Klub Pathfi nder – Prieskumník 
v spolupráci s OZ Maranatha, organizáciou pre pomoc a rozvoj 
ADRA a OZ Život a zdravie, všetkých Petržalčanov na podujatie 
Dotkni sa neba 2014.

Letné 
(aj) � lmové 
osvieženie 

Petržalka sa dotkne nebaPrežime zdravú a bezproblémovú 
dovolenku

sení neskúšajte!). Dva dni po 
návrate domov sa ani nepohli, 
odpočívali s parádnou svalo-
vou horúčkou, ale spokojní. 
Alan trpí kinetózou, jedno-
ducho cestovanie autom mu 
prináša zdravotné problémy. 
Stačí, že vidí otvorený kufor 
auta a začne masívne slintať, 
čo je psychicky podmienená 

porucha. V aute potom pra-
videlne dávil. Tento jeho stav 
už musíme zvládať pomocou 
liekov, osvedčil sa nám liek s 
látkou difenhydramín. Veteri-
nárni lekári by vám mali vedieť 
poradiť lieky podľa dĺžky cesty 
a hĺbky vašej peňaženky, keďže 
tie najmodernejšie bez sedatív-
nych účinkov sú, žiaľ, pomerne 

drahé. Alana prevážame v pre-
pravnom boxe, v ktorom sa cíti 
bezpečne a cestu lepšie tole-
ruje. Rebeka je úplne iná, dá sa 
povedať, že cestovanie miluje. 
Najradšej má miesto vpredu 
pod nohami spolujazdca, čiže 
mojej manželky. To jej však ne-
môžeme dovoliť, pretože je tam 
vývod klimatizácie a výsledkom 
bude takmer určite dramatické 
prechladnutie, kašeľ, horúčka. 
Preto ak s vami psík cestuje 
v kabíne auta, je potrebné sa 
vyvarovať vystaveniu chladné-
mu vzduchu z klimatizácie, ale 
aj prievanu. V žiadnom prípade 
si nezabudnite petpas s plat-
ným očkovaním a čipovaním. 
Aj keď na Slovensku čipovanie 
nie je povinné, pri ceste za hra-
nice je potrebné. Nezabudnite 

na to, aby ste v zahraničí nemali 
zbytočné problémy! Pri návšte-
ve južných európskych krajín je 
rozumné niekoľko dní pred vy-
cestovaním aplikovať preven-
tívny prípravok pred srdcovými 
červami, ktoré prenášajú ta-
mojšie komáre, nákaza sa nedá 
liečiť a bežne končí úhynom. 
Nezabudnite si zobrať dostatok 
vody, nielen pre seba, ale aj pre 
svojich štvornohých priateľov 
a robte časté prestávky. Mačky 
si prosím so sebou k moru ani 
na hory neberte. Šťastnú cestu 
vám i štvornohým priateľom 
prajú veterinári z Veterinárnej 
kliniky PET-VET, ktorých nájde-
te na Starohájskej 35, tel. 6241 
2496, www.petvet.sk.

Pripravil Jaroslav Gründler    
grundler@chello.sk            

Dámy a slečny v klobúku ma-
jú v nedeľu 20. júla vstup na 
dostihy zdarma! Každý rok sa 
na najvýznamnejších dosti-
hoch sezóny, ktoré sa konajú 
na dostihovej dráhe v Starom 
háji, objavia elegantné či ex-
travagantné prikrývky ženskej 
hlavy. Ak módny doplnok ešte 
nemáte, môžete si ho kúpiť 
priamo na dostihoch. Po pred-
ložení vstupenky v stánku Sa-
lut vám vrátia aj vstupné. 
Okrem iného na vás čaká aj 
súťaž o najelegantnejšiu dámu 
v klobúku a detský klobúčik. 

(upr)

Po prvýkrát zavíta na Slovensko a ponúkne zdarma množstvo 
zábavy všetkým, ktorí musia zostať v centre Bratislavy, no záro-

veň chcú zažiť prázdninovú náladu talianskeho letoviska. 
Po vlaňajšom úspechu letného kina Aperol Spritz v Prahe, do-

stanú príležitosť vychutnať si taliansku � lmovú klasiku a taliansky 
kultový drink aj Slováci. Každý júlový štvrtok si na Hviezdoslavo-
vom námestí v Bratislave pripomenieme zlaté časy talianskeho 
� lmu. 

„Sme radi, že môžeme priniesť zážitky s príchuťou južanského 
temperamentu, a to ako � lmové, tak aj chuťové,“ hovorí brand 
manažérka značky Aperol pre Českú a Slovenskú republiku Lenka 
Vyžďurová. „Okrem jedinečnej atmosféry talianskych � lmov priná-
šame aj unikátnu chuť v podobe najobľúbenejšieho talianskeho 
drinku Aperol Spritz. Zaujme nielen farbou zapadajúceho slnka, 
ale predovšetkým svojou osviežujúcou horko-sladkou chuťou. 
Vďaka nízkemu obsahu alkoholu je na leto ako stvorený,“ dodáva 
Lenka Vyžďurová. 

Aperol Spritz letné kino prinesie klasické snímky ako Prázdni-
ny v Ríme (3. júla), Najvyššia ponuka (10. júla), Život je krásny (17. 
júla), či Veľká nádhera (24. júla), ktoré potešia nielen � lmových 
fajnšmekrov, ale aj ostatných návštevníkov, ktorí sa prídu zabaviť s 
priateľmi a ochutnať pravú taliansku atmosféru. Prehliadku � lmov 
uzatvorí snímka Nástrahy veľkomesta (31. júla), ktorou sa premie-
tanie letného kina Aperol Spritz pre tento rok ukončí. 

„Keďže sa Aperol Spritz letné kino zameriava primárne na ta-
liansku � lmovú produkciu a propaguje nápoj, ktorý je ikonou 
talianskeho životného štýlu, je úplne logické, že sme sa stali 
partnerom tohto projektu. Sme radi, ak môžeme priniesť trocha 
talianskej bezstarostnosti a pozitívnej nálady na Slovensko,“ uvá-
dza manažérka Taliansko-Slovenskej obchodnej komory Martina 
Paulusová.   

Horúce letné dni sú tu a tým, ktorým sa žiada 
počas nich trocha osvieženia, ho ponúka Aperol 
Spritz letné kino. 
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Konečne 

S Í D L I S K O

Na bicykel 
zodpovedne
Aj bicykel má volant. A za volant 
alkohol nepatrí. To je najdôležitej-
šia myšlienka tohtoročného Dňa 
zodpovednosti, ktorý pripadol na 
2. júl 2014 a tiež nového projektu 
pivovarníkov - OpriBIKE. 

Na petržalskej hrádzi sa to nehmý-
ri len cyklistami a korčuliarmi, ale 
svoje miesto tam majú aj bufety. 
Cyklisti, vysmädnutí šliapaním do 
pedálov, si radi cestu spríjemnia 
nezriedka i pivkom. Lenže, podob-
ne ako vodiči, aj cyklisti sú účastníci 
cestnej premávky, nakoľko sa z hrá-
dze neraz presúvajú domov práve 
po verejných komunikáciách.

Každý deň zodpovedne
Deň zodpovednosti bol na petržal-
skej hrádzi 2. júla. Policajná hliadka 
na Dolnozemskej ceste zastavovala 
cyklistov i šoférov a dávala im fú-
kať. Počas štyroch hodín nenafúkal 
žiaden z cyklistov. Hliadka však pri-
stihla pod vplyvom alkoholu šoféra 
s 1,5 promile alkoholu v krvi. Prišiel 
tak o vodičský preukaz. Alkohol za 
volantom je políciou posudzovaný 
ako trestný čin, alkohol na bicykli 
ako priestupok. 

OpriBike na hrádzi
Pivovarníci a nepitie piva? Nuž, pri-
stúpiť zodpovedne ku konzumácii 
alkoholu je aj cieľom združenia pi-
vovarníkov. Len taký cyklista, ktorý 
sa vráti domov, môžeš ísť následne 
na pivo. Preto združenie pivovarní-
kov Slovenska vymyslelo aktivitu 
s názvom OpriBIKE bufetov a ba-
rov. V takejto OpriBIKE prevádzke 
sa cyklisti dozvedia o tom, ako 
môžu zvýšiť bezpečnosť seba aj 
iných účastníkov premávky tým, 
že uprednostia nealkoholické pivo. 
„Nech si pivo s obsahom alkoholu 
vychutnajú až vtedy, keď už jazdiť 
nebudú a svoj bicykel odložia,” 
dodáva Júlia Hurná. Prvý bufet, 
ktorý sa zapája do OpriBIKE, pri-
budol práve na petržalskej hrádzi 
na Dolnozemskej ulici. V krátkom 
čase pribudne do siete OpriBIKE 
bufetov prevádzka v Čunove, ale 
aj na hrádzach inde po Slovensku. 
Súčasťou OpriBIKE prevádzok je 
aj Kódex zodpovedného cyklistu, 
ktorý prehľadnou formou upozor-
ňuje na výbavu a povinnosti cyk-
listu – vrátane toho, aby si za vo-
lant bicykla nesadal pod vplyvom 
alkoholu. 

(upr)

Problémy s počmáranými stenami budov, inštitúcií, zariadení 
škôl, mestských  objektov, ale aj bytových a nebytových priesto-
rov a domov nie sú v hlavnom meste   ničím ojedinelé.

Vyše 29-tisíc eur na odstraňovanie grafi tov

Bratislavská samospráva 
sa snaží už niekoľko ro-

kov riešiť tento stav rôznymi 
opatreniami. Žiaľ, zatiaľ bez 
dostatočnej účinnosti. Aj pre-
to hlavné mesto v rámci po-
slaneckých priorít vyčlenilo 
v tohtoročnom rozpočte su-
mu 49-tisíc eur na odstraňo-
vanie grafi tových kresieb a 
iných čmáraníc na nehnuteľ-
nostiach. Zásady prideľovania 
peňazí boli schválené uznese-
ním mestského zastupiteľstva 
koncom apríla a prvé kolo žia-
dostí samospráva prijímala do 
konca mája. Doručených bolo 
18 kompletných podaní od fy-

tom, po kontrole odstránenia 
grafi tov a po predložení vy-
účtovania.

Ďalší termín podáva-
nia žiadostí bol koniec jú-
na, mestu žiadatelia poslali 
9 žiadostí. Tí, ktorí nestihli 
ani tento termín, môžu eš-
te využiť ďalšie mesiace na 
doručenie. V zmysle prija-
tých zásad môžu totiž oby-
vatelia mesta podávať žia-
dosti o pridelenie príspevku 
na odstránenie grafi tov do 
vyčerpania schválenej sumy 
v rozpočte mesta, teda do 
vyčerpania 49-tisíc eur, ale-
bo najneskôr do 30. septem-

bra. Žiadosti o príspevky je 
potrebné adresovať na Od-
delenie životného prostre-
dia mestskej zelene brati-
slavského magistrátu. 

Všetky informácie sú zve-
rejnené na stránke mesta: 
www.bratislava.sk, v sekcii 
Životné prostredie/ grafi ti.

D. Rodinová, 
Magistrát hl. mesta

Poznámka redakcie PN:
Medzi žiadateľmi, ktorým 

mesto poskytlo príspevok 
na odstránenie grafi tov, nie 
je ani jeden žiadateľ z Pe-
tržalky. Ani fyzická osoba, 
spoluvlastník bytového do-
mu, ani správca, ani spo-
ločenstvo vlastníkov. Pred 
mesiacom sme v PN písa-
li o tejto možnosti, dali sme 
presný návod, ako sa uchá-
dzať o príspevok 3-tisíc € 
na zbavenie sa čarbaníc po 
sprejeroch. Zdá sa, že zatiaľ 
márne. (A to ešte na tento 
rok sa dá získať zatiaľ nevy-
čerpaných 20-tisíc €.) 

To nemáme v Petržalke ani 
jeden panelák, ba ani jednu 
účelovú budovu – školu, 
zdravotnícke zariadenie, ad-
ministratívny či fi remný ob-
jekt a i., ktorý je zagebrený 
grafi tmi? Že by sme nebo-
daj všetci zaraz oslepli, alebo 
ešte niečo horšie - že nám je 
už tak všetko jedno?! 

zických aj právnických osôb 
s trvalým sídlom v hlavnom 
meste. Žiadali rôzne výšky 
príspevkov, v niektorých prí-
padoch až vyše 12-tisíc, pri-
čom maximálny fi nančný 
strop podľa schválených pra-
vidiel nemôže presiahnuť su-
mu 3-tisíc eur. Žiadosti po-
dávali správcovia bytových 
domov, ale aj vlastníci byto-
vých a nebytových priestorov 
a jednotlivci. Odborná komi-
sia v polovici júna rozdelila 
celkovo 29 300 eur s tým, že 
fi nančné príspevky budú žia-
dateľom zaslané na ich účty 
po uzatvorení zmluvy s mes-

  Reagujete

Redaktor Rudolf Gallo polemicky upozornil na problém bez-
domovcov v Bratislave a ich koncentráciu do veľkých miest. 
Stále vysoká nezamestnanosť vytvára z dlhodobo neza-
mestnaných nové a nové vlny bezdomovcov. Už to nie sú 
len ľudia, ktorí sa ocitli bez práce a bývania po „reformách“ v 
deväťdesiatych rokoch, už sú to aj nové, mladšie ročníky, už 
sú to aj tridsiatnici... Bezdomovectvo je problémom celého 
Slovenska, nielen veľkých miest. Asi by bolo vhodné rozložiť 
toto bremeno na všetky obce. Konkrétne: každý bezdomo-
vec má predsa svoje rodisko, kde sa narodil, odkiaľ prišiel. Ak 
stratil robotu a ubytovanie, možno by nebolo od veci prijať 
zákon, aby sa každá obec, každé mesto o svojho rodáka - 
bezdomovca postarala, aby sa zabránilo anonymným bez-
domoveckým getám vo veľkých mestách, aby bezdomovci 
boli vystavení neanonymnému tlaku obce pracovať, podľa 
svojich možností – zametať chodníky, zbierať plastové od-
padky a podobne... Predávať a ponúkať Nota bene nestačí...

Jozef Čertík

Bezdomovci

  Zo športu 

Príde jazdecká špička: Športový areál TJ Slávia STU 
v Petržalke privíta 7. - 10. augusta už 49. ročník medzi-
národných jazdeckých pretekov v parkúrovom ská-
kaní Mercedes Benz Grand Prix Bratislava CSIO 3* W/
Furusiyya FEI Nations Cup. Dvoma vrcholmi štvordňo-
vého jazdeckého mítingu bude piatkový Furusiyya FEI 
Pohár národov 3*, súťaž národných družstiev a nedeľ-
ňajšie preteky Grand Prix Bratislava jednotlivcov FEI 
World Cup. Vstup na podujatie je aj tento rok voľný. 
FC Petržalka 1898 bude v novej sezóne vystupovať 
pod názvom FC Petržalka akadémia. Všetky mládež-
nícke mužstvá prihlásili do nového súťažného roční-
ka. Netýka sa to už seniorského tímu, lebo sa nenašli 
partneri, ktorí by vedeli zabezpečiť chod A-mužstva. 
Je to škoda, Petržalka totiž mala hrať po reorganizácií 
súťaží  novozniknutú 3. ligu skupina Bratislava. Fanú-
šik tak príde o dvoje  mestských derby - s Interom a 
Račou. Petržalka s Interom voľakedy súperila aj v naj-
vyššej súťaži. Kde sú tie zlaté časy?

.(mv)
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  Vy sa pýtate – my odpovedáme  Vy sa pýtate – my odpovedáme

Nelegálny bungee jumping 
nad Dunajom

nám, že telefonáty od obyvate-
ľov Petržalky s podobnou otáz-
kou zaznamenali aj oni, ale od-
poveď zatiaľ nevedia. Celá vec 
je v štádiu rozhodovania.

Odpoveď redakcie PN:  
Pretože spomínaný areál pat-
rí hotelu Bonbón, zavolali 
sme tam a spýtali sa ich, aký 
bude osud ihriska. Potvrdili 

Zatiaľ nevieme, 
aký bude osud areálu 
Bývam pri jazere Draždiak a každé leto sa tam chodíme 
s deťmi kúpať. Obľúbili sme si ihrisko v oplotenom are-
áli hotela Bonbón, pretože ako takmer jediná pláž pri 
Draždiaku má k dispozícii WC, prezliekarne, bufet aj 
detské ihrisko na jednom mieste. Na tomto mieste máva 
stanovište aj vodná záchranná služba (plavčíci). Bohu-
žiaľ, tento rok sme zatiaľ videli tento areál iba zatvorený. 
Chcem sa preto opýtať, či nemáte informáciu 
o sprístupnení tohto areálu pre verejnosť, tak ako to 
bolo v minulých rokoch.                        Štefan Pavlík

Nový starosta

Petržalky,
prečo nie?

“
“

DANIEL ŠAVEL
novystarosta.sk
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Letná sezóna zaklopala na 
dvere a kúpaliská už otvo-

rili svoje brány. Športovanie 
v prírode  má tiež  zelenú. 
Mnoho mladých ľudí miluje 
adrenalínové skákanie bungee 
jumping legálne, ale aj nele-
gálne. Nedávno podvečer sme 
nachytali skupinu mladých 
amatérskych športovcov na 
pešej lávke mosta Lafranconi, 

ako skáču pripútaní na lanách z 
mosta na hladinu Dunaja. Ská-
kali síce mimo plavebnej dráhy 
lodí, ale aj tak je to veľmi ne-
bezpečná hra, čo by sa stalo, ak 
by sa lano odtrhlo, si nevieme, 

ani predstaviť. Výška z mosta 
na hladinu Dunaja je 20 met-
rov. Z akého klubu pochádzajú 
z pochopiteľných dôvodov pre-
zradiť nechceli.

foto : Miroslav Košírer
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Zažijeme Hitchcocka?
Už niekoľko mesiacov sa v Petržal-
ských novinách, ale predovšetkým 
medzi psičkármi diskutuje o mno-
žiacich sa útokoch krkavcovitých 
vtákov. Niektorí tvrdia, že to nie 
je nič nového, prvé ataky sa vraj 
udiali pred dvomi-tromi rokmi. 
Keďže však ľudia nevedeli, kam to 
majú hlásiť, nechali si to pre seba 
a radšej sa vyhli miestam, kde 
sa krákajúce vtáctvo vyskytuje  
v kŕdľoch.

Spočiatku to naozaj mohli byť 
zo strany operencov iba nálety 
ponad hlavy ľudí vodiacich psy.  
V tomto roku okolo 20. februára 
však už došlo aj k priamemu kontak-
tu medzi človekom a vtákom. Vrana 
sivá zaútočila na psičkárku zozadu, 
pričom jej pazúrmi vošla do vlasov. 
Oslovený ornitológ vtedy povedal, 
že sa také čosi deje iba v čase hniez-
denia, treba byť tolerantný a pár dní 
vydržať. K trpezlivosti však vyzval 
koncom júna iný ochranca vtákov. 
Treba vraj počkať, až sa mláďatá na-
učia lietať...

Ak dobre rátam, štyri mesiace, čo 
je tretina roka, sa máme pre istotu 
vyhýbať lokalitám, kde sa krákajúce 
operence vyskytujú. Lenže ony sú 
už všade! Nielen na rozľahlých plo-
chách, ale aj v panelákových dvo-
roch s košatými stromami. Chtiac-
nechtiac nimi prechádzame, idúc 
do práce či z nej. A sú tu aj piesko-
viská a preliezačky pre deti... Takže?

Doba si vyžiadala vznik Slobody 
zvierat, ktorá pritúlila nielen psíkov 
a mačičky, ale bojuje aj za práva ďal-
ších „nemých tvárí“. Rovnako je to 
s vtákmi. Keby dnes niekto zdvihol 
vzduchovku napr. na vrabca, dostal 
by sa do potýčky so zákonom. Kto 
však ochráni nás, Petržalčanov, odo-
lávajúcich atakom krkavcov? Verme, 
že sa to dozvieme už čoskoro. Od-
borníci, ktorí sa majú zísť na pôde 
miestneho úradu, určite riešenie 
nájdu. Už aj preto, aby sa nenaplnil 
dej desaťročia starého Hitchcockov-
ho hororu Vtáci.

Alena Kopřivová
foto: internet

  Poznámka

Až donedávna som si naivne  myslel, že počas môjho pobytu na 
tejto planéte som už zažil, videl a počul prakticky všetko. 
Asi som sa mýlil. 

Pekné wi-fi, mp3 aj 3D leto

Začiatkom júna, v pravej 
letnej horúčave, sa ma 

totiž v istom nemenovanom 
médiu akýsi zelený tvorček za 
pomoci spevu detským hlás-
kom spýtal, či už som pripra-
vený na letné Vianoce. Na ho-
rúčavy áno, na Vianoce teda 
nie. Ešteže nechcel vedieť, či 
už zháňam vianočný strom-
ček a kapra. Chápem, taká re-
klama má zaujať. A možno aj 
šokovať, na to tu však máme 
naše obľúbené katastrofické 
spravodajstvo.

Bez ohľadu na onen reklamný 
spot, v tejto chvíli sa pripravu-
jem predovšetkým na leto. Ve-
rím, že aj vy. Určite ste už pre-
lúskali takmer všetky ponuky. 
Last minute, ako som zistil, už 
nahrádza super a ultra last mi-
nute. Zľavy v júni boli šialené, 
v jednom prípade do Turecka 

vládcom nepodarilo zlomiť 
do družstva, nemohli mu zo-
brať ani tri kravy, kúsok role, 
pasienka a hory. Také nič – 
ale - kulačisko jeden! Skrátka 
a dobre, mojím prázdnino-
vým zaradením bolo pasenie 
kráv. Každý deň aj v nedeľu. 
Nesťažoval som sa. A mlie-
ko som mal vždy čerstvé, 
nastriekal som si ho do úst 
priamo z kravského vemena. 
Starosti neboli ani so stra-
vovaním, hygienou a kultú-
rou. Jedol som to, čo ostatní,  
v potoku bolo vody dosť, v ob- 
ci mali aj kino a knižnicu.

A čo dnes? Hotová ka-
tastrofa. Kým len človek vy-
berie vhodnú destináciu pre 
seba, prípadne aj potomstvo! 
Hodiny rozjímania. Potom 
balenie. A vybaľovanie. Toľ-
ko kufrov vám do lietadla 

nezoberú. Doklady, vrec-
kové, lieky. Tablety, mobi-
ly, foťák. A na mieste nervy. 
Čo izba, kúpeľňa. Stravo-
vanie bude vyhovovať? Aby 
nešarapatili hnačky či záp-
chy. Mimochodom, pod-
ľa odborníkov na tieto veci,  
v jednom i druhom prípade, 
spoľahlivo funguje kalíštek 
slivovice denne. Rozhodne 
pribaliť!

To by sme teda mali. Ale 
pozor, je tu ešte problém 
s elektronikou. Nezabudli 
sme doma mp3 prehrávač? 
A majú tam vôbec wi-fi? Je 
na izbe aj 3D televízor? Je  
v bazéne aj umelé vlnobitie  
a tiež kvalitné tobogany?

Dovolenka v dnešných ča-
soch je skrátka fuška. Kto už 
by sa len vracal do minu-
losti? Nech bolo, ako bolo. 
Napriek všetkým útrapám, 
ktoré číhajú na každom kro-
ku, želám vám, nech budete 
kdekoľvek, vydarené wi-fi, 
mp3, 3D... atď. - a leto. 

Oskar Král

až 77 percent. Podmienka - 
vyraziť už na druhý deň. No 
dobre. Čo tak však ešte chvíľu 
počkať, možno zakrátko vám 
budú dokonca platiť, len aby 
ste sa na tú dovolenku láska-
vo vybrali.

Pozrime sa, ako to bolo 
kedysi a ako dnes. Kedysi,  
v časoch mojej nezaslúženej 
mladosti, boli veci jednodu-
ché, ba ešte jednoduchšie. 
Po skončení ročníka základ-
nej školy mi mama zabalila 
zopár akože potrebných ve-
cí a ja poďho najbližším vla-
kom k dedovi Rudovi na de-
dinu na dva mesiace. Výber 
miesta bol jasný, základ ob-
lečenia tiež. Tričká, trenírky 
a všade použiteľné sandále. 
Rovnako aj trávenie vyme-
dzeného času. Pretože de-
da sa vtedajším všemocným 

  Prevzali sme

Zaoberá sa kultúrou na Slovensku a skúma ju cez 
zaujímavé námety a ľudí. Nakrútil napríklad film 

o Braňovi Jobusovi z kapely Karpatské chrbáty, pri-
pravuje dokument o Richardovi Müllerovi, jeho film 
o recidivistoch z llavy mal 6. júla premiéru na Karlo-
varskom filmovom festivale a kladie si až detektívnu 
otázku: Kto zabil slovenského filmového diváka? 

Nezdá sa vám. že Slováci vôbec betón obľubujú?  
 To súvisí celkovo s kultúrou: aby som nemusel 

kosiť, tak betónujem. Ja by som radšej kosil, ale keď 
niekto má rád betón, čo už? Bývam teraz v Petržalke, 
kde je viac zelene ako na dedine v Ladcoch. Pritom 
každý, kto tu nebol, vraví, že  Petržalka je betónová 
džungľa a králikáreň. Príďte, ukážem  vám Petržalku  
z druhej strany.  
Nie je to námet na film?  

 Je to tiež myšlienka, ktorá stojí za to. Robím film  
o slovenskej kultúre s názvom Cooltúra. Snažím sa zo-
brazovať podobné kultúrno spoločenské fenomény  
v obrazovej mozaike. Vychádzame z pocitu rozčarova-
nosti nad stavom slovenskej kultúry.

Prevzaté: Pravda magazín, 
3. júla

Život hore nohami
Miro Remo je mladý slovenský reži- 
sér dokumentarista. Zaujal najmä 
filmom so záhadným názvom Arsy 
Versy, v ktorom sa pozrel na svet oča-
mi netopierov, čiže   hore nohami. 

A siedmy je orech...
Skoro denne chodím do obchodu alebo na poštu na Hálovej 
ulici v Petržalke pomedzi dva rady javorov. Rad na pravej stra-
ne je výnimočný, lebo sa v ňom zrazu ocitol orech. Z jednej 
strany tri javory, z druhej tri javory a medzi nimi: orech. Už ich 
pomaly dorastá, aj keď bol zrejme zasadený neskôr... Jeden z ja-
vorov asi vyschol a ktosi medzi ne zasadil orech.

Orech je výnimočný strom, v duchu si predstavujem človeka, 
ktorý ho zasadil. Asi nebol zo severného Slovenska, ale z južné-
ho. Ľudia zo severu z nostalgie sadia smreky, červené smreky, 
prípadne limby. Skrátka: ihličnany. Tento zasadil orech. Po jab-
loni ďalší ovocný strom, ktorého plody vydržia dlhšie, ba najdlh-
šie skladovanie. Rozlúsknutý orech má jadro, ktoré pripomína 
ľudský mozog. Básnik Ján Kostra má o tejto podobnosti aj jednu 
básničku, sonet. Pekný sonet. Trvanlivý ako orech. Môžem ho 
odcitovať celý: Sonet o orechu
 Aká je krásna Zem, tá štartovacia plocha.
 A jej svet aký úbohý,
 keď sa už vznesieš do vysoka
 a hľadíš pod nohy.

 Aký je krásny svet, keď vykrúžiš ho trocha
 do iných vzťahov, inej polohy.
 Ukladáš si ho, jadro do orecha,
 pod klenbu lebky, svojej oblohy. 

 Aká je úbohá Zem – cintorín.
 Orechy zbiera, nehodnotí.
 Z vlašského vyrastie strom ponad ploty,

 a keď ja ten svoj do nej ponorím,
 zlikviduje ho bez milosti,
 upriamená len na ten fosfor kostí. 

Čo k tomu dodať? Hádam už ani slovo... Počkám si na jeseň.
Jozef Čertík
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Ing. DANIEL ŠAVEL
manažér, odborník, 
konateľ Bytového podniku 

Petržalka

novystarosta.sk
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Poslanci 
prijali zásady 
parkovacej 
politiky

PA R K O VA N I E

Cieľom parkovacej politiky v 
Petržalke, kde je nedosta-

tok parkovacích miest, má byť 
uľahčenie komplikovaného par-
kovania rezidentom, teda prio-
ritne Petržalčanom. V zmysle 
prijatého materiálu je reziden-
tom držiteľ vodičského pre-
ukazu, ktorý má trvalý pobyt 
v Petržalke a je držiteľom vozid-
la. Kompromisným návrhom, 
ktorý poslanci odsúhlasili, je, 
že rezidenčné karty nebude 
mestská časť vydávať na byt, 
ale na osoby, to znamená, že ak 
v jednej domácnosti žijú dve či 
tri osoby s autom, vodičským 
preukazom a trvalým poby-
tom, každý z nich bude rezi-
dentom s rovnakým nárokom 
na rezidenčnú kartu. Poslanci 
podčiarkli, že výnosy z parko-
vania budú smerované opäť do 
riešenia statickej dopravy.

Parkovacej politike sa samo-
správa venuje už tri roky veľmi 
intenzívne. Petržalka najskôr 
spracovala dokument Postup 
riešenia statickej dopravy 
v mestskej časti, v ktorom sta-
novila podmienky na realizáciu 
organizovania dopravy. Partici-
povala na príprave parkovacej 
politiky v rámci celej Bratislavy, 
predovšetkým na tvorbe do-
kumentu Parkovacia politika 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Súčasne dala Výskumnému 
ústavu dopravnému v Žiline 

vypracovať východiskovú ana-
lýzu na zavedenie regulova-
ného parkovania v Petržalke. 
Ďalším krokom bolo schvále-
nie potrebných dokumentov, 
ktoré z legislatívneho hľadiska 
boli nevyhnutné pre spuste-
nie regulovaného parkovania. 
Poslanci sa všetkými doku-
mentmi a krokmi zaoberali na 
odborných komisiách aj v za-
stupiteľstve.

Konečné slovo mali dať po-
slanci mesta, ktorí však parko-
vaciu politiku pre celé hlavné 

mesto, a teda zásadné doku-
menty, neschválili.

Podľa slov viacerých po-
slancov mala Petržalka dve 
možnosti – buď sa alibistic-
ky vyhovárať na mesto, alebo 
vziať odvahu a zodpovednosť 
do svojich rúk a posunúť rie-
šenie statickej dopravy o ďalší 
krok. Schválený materiál pri-
tom neznamená, že sa prijaté 
zásady budú ihneď realizovať, 
je potrebné prijať ešte viacero 
dokumentov, najmä podrob-
ný prevádzkový poriadok, ale 

aj uskutočniť viacero ďalších 
krokov. Hlasovaním poslancov 
Petržalka opäť deklarovala, že 
jej záleží na riešení neúnosného 
stavu. Jeho ďalšie odkladanie by 
mohlo už aj tak zložitú situáciu 
ešte viac skomplikovať, áut totiž 
neustále pribúda.

Len samotné rezidenčné par-
kovanie nie je riešením, nutné je 
aj budovať nové kapacity. Popri 
príprave novej parkovacej po-
litiky sa síce menej intenzívne, 
ale predsa len, podarilo budovať 
aj nové parkovacie miesta. Za 
posledné štyri roky ich pribudlo 
vyše 200. Tridsaťtisíc chýba-
júcich miest sa však nedá vy-
budovať len na teréne – veď aj 
bytové domy tu majú 6 - 12 po-
schodí – preto vidí samospráva 
i odborníci budúcnosť v parko-
vacích domoch. Pri ich pláno-
vaní však samospráva naráža na 
viacero komplikácií – od fi nan-
cií cez vlastnícke vzťahy až po 
protesty obyvateľov príslušnej 
lokality.              (tod)

vypracovať východiskovú ana-
lýzu na zavedenie regulova-
ného parkovania v Petržalke. 
Ďalším krokom bolo schvále-
nie potrebných dokumentov, 

mesto, a teda zásadné doku-
menty, neschválili.

Podľa slov viacerých po-
slancov mala Petržalka dve 
možnosti – buď sa alibistic-

júcich miest sa však nedá vy-
budovať len na teréne – veď aj 
bytové domy tu majú 6 - 12 po-
schodí – preto vidí samospráva schodí – preto vidí samospráva 
i odborníci budúcnosť v parko-
vacích domoch. Pri ich pláno-
vaní však samospráva naráža na 
viacero komplikácií – od fi nan-
cií cez vlastnícke vzťahy až po 
protesty obyvateľov príslušnej 
lokality.

Poslanci petržalského miestneho zastu-
piteľstva prijali na júnovom zasadnutí 
postup a zásady parkovacej politiky na 
území mestskej časti. Urobili tak po tom, 
ako parkovaciu politiku neschválili mest-
skí poslanci.

V tlači som si prečítal, čo na 
obyvateľov chystá miestne 
zastupiteľstvo v oblasti parko-
vacej politiky. Všetky okolnosti 
okolo parkovania sú obyvate-
ľom známe a nikto nepochy-
buje, že je to potrebné riešiť.

Riešenie, ktoré navrhuje 
mestská časť, je však odtrhnu-
té od reality a problém nerieši, 
len spoplatňuje. Zaplatiť roč-
ne 50 eur za jedno auto a 300 
eur za druhé auto v rodine je 
neprijateľné. Sú to nehorázne 
ceny za to, že naďalej nebu-
dem mať kde parkovať... len 

spriaznená firma sa na úkor 
obyvateľov obohatí.

Pýtať peniaze za nič, s tým, 
že sa použijú v budúcnosti 
možno na výstavbu parkova-
cích domov, je obyčajné chra-
púnstvo. Parkovacie domy 
v Petržalke budeme stavať asi 
tak rýchlo ako metro v Brati-
slave...  

Keď argumentujete kumu-
láciou zdrojov do budúcnosti 
na riešenie parkovacej politiky, 
navrhujem začať to z opač-
ného konca, ako navrhujete... 
Čo bráni MČ najskôr postaviť 

Z mailu obyvateľa Petržalky adresovaného poslancom MZ 

Urobili sme len jeden krok z viacerých
parkovacie domy z bankových 
úverov alebo formou PPP a 
až potom zavádzať poplatky 
za parkovanie pre rezidentov 
v okolí  parkovacích domov, aby 
ľudí motivovali využívať ich?  

Je zrejmé, že poriadok v par-
kovaní treba urobiť, ale tak, 
aby to daňových poplatníkov 
neruinovalo, t. j. obyvatelia BA 
by mohli platiť symbolický po-
platok za parkovanie vo svojej 
MČ (napr. max. 10 eur/rok za 
auto rezidenta a pri parkovaní 
v inej MČ, okrem Starého Mes-
ta, napr. max. 0,10 eur/h. Ako 

obyvateľovi BA mi pripadá 
scestné platiť parkovné nie-
koľko eur, keď idem v sobotu 
z Petržalky na návštevu ku ka-
marátovi do Dúbravky, alebo 
na  obed k rodičom do Ružino-
va. Aké mám potom výhody 
ako Bratislavčan oproti vodi-
čom bývajúcim mimo hlavné-
ho mesta?  

Argumenty o využívaní 
MHD poznám, skúste však 
denne cestovať s dvoma deť-
mi do škôlky, školy, potom 
v poobedňajších hodinách na 
krúžky...                                     PT
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Z mailu obyvateľa Petržalky adresovaného poslancom MZ 

Urobili sme len jeden krok z viacerých Materiál o parkovaní prešiel 
niekoľko dní pred schvaľova-
ním ďalšou diskusiou na pôde 
parkovacej komisie, ktorá pra-
cuje pri MZ. Na môj návrh do-
šlo – aj so súhlasom všetkých 
prítomných poslancov a pred-
nostu MÚ – k vypusteniu súm, 
ktoré by sa mali platiť. Jedno-
ducho sme sa na nich nevedeli 
dohodnúť. Uprednostňoval by 
som poplatok skôr smerom 
k úrovni Starého Mesta -10 eur 
pre prvé auto osoby (nie do-
mácnosti). Ale v prípade MČ 
Staré Mesto jej to vynahrádzajú 
osoby, ktoré platia ako nerezi-
denti 1 000 eur ročne.

Vaše úvahy o zrealizovaní 
všetkých kapacít pred spuste-
ním sú nereálne. Podľa odbornej 
štúdie je možné de� cit asi 19 000 
miest k počtu bytov odstrániť iba 
kombináciou zmeny v organizá-
cii dopravy (legalizovanie miest, 
kde sa dnes parkuje, zjednosmer-
nenie a pod.) a vybudovaním no-
vých 3500 miest. Aj keby sme sa  
do toho pustili sami prostredníc-
tvo úveru  (asi by sme sa dostali 
zadlžením do problémov) alebo 
cez PPP,  príprava a vybudovanie 
by trvala  v ideálnom prípade mi-
nimálne 5 rokov. Za taký čas bez 
regulácie by sa situácia iba ďalej 
zhoršovala.

Ani čakanie na budovanie 
záchytných parkovísk pre ľudí 
cestujúcich do Bratislavy za prá-
cou nerieši nič pre obyvateľov 
Petržalky, s výnimkou tých, ktorí 
žijú v blízkosti Einsteinovej a Pa-
nónskej cesty. Náš problém je 
predovšetkým  parkovanie vo 
večerných a nočných hodinách. 
Zdá sa mi paradoxné, keď  majú 
vzniknúť tisíce parkovacích miest 
pre nebratislavských šoférov a o 
budovaní parkovacích miest pre 
rezidentov sa hovorí akosi „opa-
trne“. Uvítal  by som,  keby sa na 
úrovni hlavného mesta väčšia  
energia a prípadne aj zdroje ve-
novali budovaniu parkovacích 

miest pre obyvateľov v obytných 
štvrtiach, a to aj na úkor záchyt-
ných parkovísk pre nerezidentov, 
keď sa nedá inak. Budem sa však 
snažiť, aby sa pred spustením 
rezidenčného systému uskutoč-
nila v nezanedbateľnom rozsahu  
organizačná zmena, ktorou sa 
zlepší situácia s parkovaním. Bu-
dovanie parkovacích miest je na 
dlhšiu debatu.  

To, čo sme schválili, prosím, 
nepreceňujte.  Je to len jeden 
krok z ôsmich alebo deviatich.  
Je  zhrnutím ustálených pojmov, 
možností dopravného značenia 
a toho, že chceme, aby Petržalka 
bola jedna zóna, čo znamená, 

že obyvateľ z Lúk je rezidentom 
aj v Ovsišti. Výsledok by mal byť 
podobný tomu, čo je v Starom 
Meste (tam je však viac zón) 
a pojmami a dopravným zna-
čením, a najmä organizáciou je 
kompatibilné s tým, čo možno 
bude  platiť v budúcnosti na 
území celej Bratislavy. Podľa mo-
jich vedomostí sú Staromešťania 
vcelku spokojní, pár vecí sa dú-
fam u nás urobí lepšie, napríklad 
parkovanie pre návštevy. Súhla-
sím s tým, aby sme ako Bratislav-
čania mali v iných MČ zľavu, a to 
som aj presadzoval, keď sme dá-
vali pripomienky k celomestskej 
parkovacej politike.

Odpoveď poslanca MZ MČ Petržalka Michala Radosu (SDKÚ): 

Autá neustále pribúdajú a 
rozhodnutie urobiť s tým 

niečo sa už nedá viac odkladať. 
Potrebujeme pravidlá, ako je 
to všade v civilizovanom svete. 
Všetci vidíme a máme s tým 
osobnú skúsenosť, že autá sto-
ja už takmer všade – na chod-
níkoch, cestách, tráve, spev-
nených plochách, ihriskách, 
skrátka na všetkých verejných 
priestranstvách. Mestská po-
lícia i samospráva privierajú 
nielen jedno, ale často aj obe oči 
– veď keď nie je, kde parkovať... 
Ale povedzme si úprimne – je 
to opodstatnený argument? Ak 
nemám kde zaparkovať, zna-
mená to, že môžem obmedzo-
vať chodcov, zabrániť príjazdu 
sanitke či požiarnemu vozidlu 
alebo ničiť verejnú zeleň? Kú-
pim si auto (druhé, tretie...), 
motorku, bicykel – a samosprá-
va staraj sa, kde zaparkujem? 
A sú nás desaťtisíce... 

Asi sa zhodneme aj v tom, 
že okrem parkovania by sme 
mali riešiť aj priechodnosť ciest, 
uvoľniť chodníky pre peších, 
mamičky s kočiarmi, pre ľudí na 
vozíkoch, mali by sme chrániť 
zeleň a vrátiť vnútrosídliskové 
priestory pôvodnej funkcii – 
oddychu, relaxu a športu. 

Cieľom zavedenia parkovacej 
politiky by malo byť efektívne 

využívanie parkovacích kapacít, 
ktoré sú limitované priestoro-
vými možnosťami a počtom 
parkovacích miest. Pri takom 
počte obyvateľov (a nielen tých 
s trvalým pobytom), domác-
ností a áut, ktoré v Petržalke sú 
a budú, nie je možné zabezpe-
čiť, aby nielen dnes, ale aj zajtra, 
o rok či o päť rokov mali všetky 
autá, kde zaparkovať. To by sme 
museli mať Petržalku nafukova-
ciu, alebo by sme museli zlikvi-
dovať všetky ihriská, športovis-
ká, spevnené plochy, chodníky, 
všetku zeleň – a ani to by asi ne-
stačilo. Kedysi sa Petržalke ho-
vorilo nocľaháreň – nemali by 
sme dopustiť, aby k tomu ozna-
čeniu pribudlo aj parkovisko. 

Cieľom parkovacej politiky je 
a musí byť postupné vytváranie 
podmienok na to, aby ľudia vy-
menili – tam, kde sa to dá – autá 
za bicykel, mestskú hromadnú 
dopravu či chôdzu. Z hľadiska 
celospoločenskej zodpovednos-
ti by dobrá parkovacia politika 
mala smerovať aj k ochrane 
životného prostredia, kvality 
ovzdušia. A mala by aj zabrániť 
ďalšiemu devastovaniu zelene, 
ničeniu chodníkov, ktoré neboli 
stavané na záťaž automobilmi či 
devastácii verejného priestran-
stva, pretože to má byť priestor 
pre všetkých.

V mnohých slovenských, ale 
aj európskych mestách riešia si-
tuáciu zavedením rezidentské-
ho parkovania (veď samospráva 
je tu pre vlastných obyvateľov). 
Opäť treba povedať, že to nie je 
zázračný mechanizmus, ktorý 
zo dňa na deň všetko vyrieši. 
Štúdia pod zložitým názvom 
Posúdenie dopravno-technic-
kého riešenia, ktorú pre mest-
skú časť vypracoval Výskumný 
ústav dopravný v Žiline však 
preukázala, že ak sa nám po-
darí vylúčiť už len cezpoľných, 
uvoľní sa až do 20 % parkova-
cích miest pre Petržalčanov! To 
vôbec nie je malé číslo! Ruku na 
srdce – koľkí z vás aspoň raz za 
týždeň nezanadávajú, keď par-
kovacie miesta pri vašom dome 
obsadzujú autá s mimobrati-
slavskou ŠPZ? Uprednostniť a 
zvýhodniť rezidenta je teda ces-
ta osvedčená a správna. 

Ale povedzme si ešte o par-
kovacích kapacitách – o poč-
toch parkovacích miest. Dnes 
ich nedostatok odhadujeme na 
cca 20-tisíc – o rok to už bude 
nepravdivý údaj. Otázka znie, 
kto, kde a za čo má tieto kapa-
city doplniť a či zaviesť najprv 
rezidenčné parkovanie, alebo 
stavať parkovacie domy. Treba 
si uvedomiť, že nezačíname na 
zelenej lúke, nie sme na začiat-

Už nielen nocľaháreň, ale aj parkovisko?
Celkom určite sa zhodneme na tom, že situácia s parkovaním v Petržalke je zúfalá. Parkovanie 
sa nedá vyriešiť a už vôbec nie za jedno či dve volebné obdobia, celkom určite sa však dá postup-
ne zmierňovať jeho vplyv na naše prostredie. 

ku, ale musíme riešiť situáciu, 
ktorá sa vyvíja a komplikuje už 
niekoľko desaťročí. 

Ďalším z cieľov parkovacej 
politiky a aj odpoveďou na 
to, aký význam má zavedenie 
rezidentského parkovania, je 
vytvorenie takého prostredia, 
v ktorom bude záujem o vý-
stavbu hromadných garáží. Ak 
sa totiž bude dať bezhlavo par-
kovať takmer všade, obyvatelia 
nebudú mať motiváciu parko-
vať v garážach. A zároveň in-
vestor (to, že na to mestská časť 
fi nancie nemá, je azda už kaž-
dému jasné) nebude mať moti-
váciu stavať garáže a predávať 
či prenajímať v nich parkovacie 
stojiská, ak obyvatelia a náv-
števníci budú mať stále mož-
nosť bezplatného parkovania 
na ulici, navyše, keď sa toleruje 
zlé parkovanie a parkovanie na 
plochách vybudovaných na iný 
účel. Nie je ničím výnimočným, 
že aj garáže, ktoré si vybudujú 
administratívne komplexy pre 
vlastných zamestnancov, sú 
prázdne – veď aj ich zamest-
nanci majú možnosť bezplatne 
a často aj beztrestne zaparkovať 
takmer hocikde. Aj preto pova-
žujem zavedenie rezidenčného 
parkovania za kľúčový krok, je-
den z prvých, ktoré je potrebné 
zaviesť. 

Snáď len malú poznámku 
k tomu, kde tie toľko žiadané 
parkovacie domy stavať – do-
stávam totiž množstvo otázok 
na to, koľko sme ich už posta-
vili – no, odpoveď je, žiaľ, ani 
jeden. A to nielen preto, že na 
to nemáme a že platí to, čo som 
napísal vyššie, ale aj preto, lebo 
proti všetkým zámerom, ktoré 
sa zatiaľ objavili, sa zdvihla vlna 
odporu a ľudia spisovali proti 
nim petície. Chcú síce od nás, 
aby sme riešili parkovanie, chcú 
niekde parkovať, najlepšie hneď 
pri dome (a všetci), ale stavanie 
garáží odmietajú – nech ich sta-
viame niekde inde – ale kde?

Parkovacia politika v Petržal-
ke je ešte stále vo fáze príprav, 
mnohé veci sa ešte stále dola-
ďujú a dopracúvajú. Všetky tie 
materiály, ktoré boli za posled-
né tri roky predmetom roko-
vania petržalských poslancov 
sú maličkými krokmi, ktorými 
smerujeme ku kompromisným 
riešeniam – pomaly, postupne 
sa prostredníctvom tých detai-
lov, na ktorých sa zhoduje väč-
šina poslancov, posúvame stále 
ďalej. Ubezpečujem vás, že tak, 
ako bude celá fi lozofi a vyzerať 
vo svojej fi nálnej verzii, bude 
určite na prospech Petržalča-
nov a Petržalky, a to nielen v sú-
časnosti, ale aj v budúcnosti. 
Parkovacia politika nie je otáz-
kou jedného volebného ob-
dobia a poslanci, ktorí sa k nej 
postavili čelom dokázali, že nie 
je ani otázkou vlastnej sebeckej 
potreby znovuzvolenia.

Vladimír Bajan
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Je smutné, že mesto si 
chcelo z peňazí, ktoré cen-
trálne vyzbiera od občanov 
štyroch MČ, riešiť svoje 
problémy na území celej 
Bratislavy, a to ešte aj v od-
vetviach mimo parkovacej 
politiky. Už teraz je jasné, že 
mesto nie je vhodný líder na 
riešenie parkovacej politiky v  
Petržalke. MČ Staré Mesto 
to pochopilo ako prvé a ide 
si tvoriť vlastný systém.  

V zásadách parkovacej 
politiky sa okrem iného do-
čítate aj to, že všetky peniaze, 
ktoré získa MČ cez zavede-
nie regulovaného parkova-
nia, pôjdu na účet MČ. Po 
odčítaní režijných nákladov 
sa z nich budú hradiť vý-
stavby nových parkovacích 
miest, prípadne domov a 
po čase aj oprava ciest. MČ 
nemá peniaze na výstavbu  
parkovacích domov. A bez 
ich výstavby sa v určitých 
lokalitách Petržalky neza-
obídeme, ak chceme uspo-
kojiť všetkých obyvateľov 
s trvalým pobytom na úze-
mí Petržalky. Náš cieľ je za-
čať stavať parkovacie domy 
s tým, že pre rezidentov budú 
platiť také isté podmienky 
ako pre parkovanie na voľnej 
ploche a nič navyše nebudú 
platiť. Obyvatelia často píšu 
petície, aby sa nestavalo 
pred ich domom, lebo stratia 
pekný výhľad, zeleň. A často 

s radosťou aktivisti a nie-
ktorí poslanci obhajujú ich 
názory, nezriedka pod rúš-
kom populizmu a faloše.  

Aj my, obyvatelia na Bla-
goevovej, sme si mysleli, že 
na našom trávniku nikdy 
nič nepostavia, a hľa, troj-
poschodová budova daní 
z nehnuteľností tam stojí, 
samozrejme, bez vyrieše-
nia parkovania pre náv-
števníkov a zamestnancov.  
A preto sa môže aj vám stať, 
že namiesto odmietnutého 
parkovacieho verejného 
domu môže pred vami vy-
rásť polyfunkčná budova, 
ktorá nielen veľkosťou, ale 
aj dopravou zhorší vašu 
kvalitu bývania. MČ vyty-
povala pozemky, ktoré sú 
vo vlastníctve mesta a zá-
roveň požiadala magistrát o 
ich zverenie na účel budo-
vania parkovacích domov. 
A práve tu by sme použili 
peniaze vyzbierané z regu-
lovaného parkovania.  

Nebojme sa zavedenia 
poriadku s parkovaním na 
území Petržalky. Samozrej-
me, mohli sme sa aj my ali-
bisticky k tomu postaviť a 
povedať, nech to riešia po-
slanci po nás. A my budeme 
opäť žiadať v novembro-
vých komunálnych voľbách 
vašu podporu s rovnakými 
prioritami - vyriešime par-
kovanie v Petržalke! Ale to 
je len politický a populis-
tický postoj bez reálneho 
základu. Áno, bude ešte 
veľká diskusia s občanmi a 
odbornou verejnosťou pri 
formovaní prevádzkového 
poriadku a pri termíne sku-
točného spustenia režimo-
vého parkovania na území 
Petržalky do praxe. Tiež 
si uvedomujem, že hlavný 
materiál, t. j. prevádzkový 
poriadok, bude schvaľo-
vaný už novým zastupiteľ-
stvom. Dajme však šancu 
tomuto projektu, a o to vás, 
Petržalčania, prosím..

Ing. Roman Masár,
1. zástupca starostu 

a predseda poslaneckého 
klubu Smer-SD, SNS, 

SF, Most-Híd

Aj väčšina poslancov, kto-
rí zasadli do poslanec-

kých lavíc v tomto volebnom 
období, malo rovnaké vízie 
a priority. Aby neostalo len 
pri predvolebných sľuboch, 
bola vytvorená parkovacia 
komisia, ktorá spolu s MČ 
a odborníkmi v odbore do-
pravy začala tvoriť prvé ma-
teriály o regulovanom par-
kovaní na území Petržalky. 
Prvé podklady zmapovania 
parkovacej situácie na území 
Petržalky, ktoré boli k dispo-
zícii, nám vliali optimizmus. 
Ale boli to predsa len podkla-
dy staršieho dáta, a tak sme si 
zadali u Výskumného ústavu 
dopravy Žilina vypracovanie 
pasportizácie parkovania na 
území Petržalky. Z  materiálu 
vyplynulo, že len zavedením 
regulovaného parkovania vo 
vnútroblokoch môžeme zvý-
šiť počet parkovacích miest 
pre Petržalčanov od 5 do 
20 % podľa lokality (napríklad 
v lokalite Dvory I až VI, kde 
je najväčšie zaťaženie, to je 
zvýšenie parkovacích miest 
o 10%). Je to pekné číslo, ale 
realitu zatiaľ nepozná nikto.

Keď som si prečítal prvé 
reakcie na schválený mate-
riál, opakovalo sa tam nie-
koľko základných tém (nič 
ste nevybudovali a opäť pýta-
te peniaze... prečo nespravíte 
poriadok s cezpoľnými a s fi r-
mami.... zavediete to a nič 
sa nezmení, aj tak nebudem 
môcť zaparkovať v mojom 
obvode... my parkovací dom 
pred naším obytným domom 
nechceme... keď si to zavedú 
iné mestské časti budeme 
všade platiť...). Aspoň na 
niektoré reakcie obyvateľov 
sa pokúsim odpovedať.

Skúsme si zmapovať úze-
mie Petržalky z pohľadu par-
kovania. Petržalka má ulice, 

na ktorých i teraz zaparku-
jete bez veľkých problémov. 
Tiež má ulice, kde nie je do-
statok parkovacích miest, 
ale možno by stačilo regu-
lovaním parkovania zlepšiť 
podmienky. A napokon sú 
tu ulice, kde žiadným opat-
rením parkovaciu situá-
ciu nevyriešite. Keď vychá-
dzame z tejto reality, je jed-
noznačné, že v týchto čas-
tiach okrem regulovania tre-
ba postaviť aj nové parkova-
cie miesta, prípadne parko-
vacie domy.

Na základe požiadaviek 
štyroch mestských častí sme 
požiadali mesto o uzákone-
nie jednotných podmienok 
na vytvorenie parkovacej po-
litiky pre územie Bratislavy.
Dva a pol roka magistrát, par-
kovacia komisia a dopravný 
inžinieri mesta pripravovali 
v spolupráci so štyrmi  mest-
skými časťami jednotný ma-
teriál, ktorý mal zadefi novať 
jasné pravidlá parkovania na 
území Bratislavy. Poslanci 
mestského zastupiteľstva sa 
zachovali alibisticky a mate-
riál neschválili. Politikum tak 
opäť zvíťazilo nad rozumom. 
Pomer prerozdeľovania 
peňazí medzi MČ a magis-
trátom, centrálne riadenie, 
absolútna kontrola - to boli 
témy, ktoré rezonovali na 
zastupiteľstve obalené obha-
jovaním práv občanov.

Na poslednom zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva Petržalka bol 
prerokovaný a schválený materiál 
Zásady parkovacej politiky v mest-
skej časti Bratislava-Petržalka. Žiaľ, 
informácia v médiách sa neopiera-
la o  schválený materiál, ale o jeho 
návrh, ktorý bol prerokovaný v ko-
misiách a na miestnej rade. Tam ne-
prešiel ani hlasovaním poslancov 
v komisiách a ani na miestnej rade.

Jednoznačne boli odmietnuté na-
vrhované poplatky pre obyvateľov 
Petržalky, ale aj pre iných obyvate-
ľov, ktorí sú v Petržalke v prenajatých 
bytoch. Odporučili sme to riešiť až 
v ďalšom období za širokej účasti 
obyvateľov Petržalky. Z tohto dôvodu 
bol predložený upravený návrh Zásad 
parkovacej politiky v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka s prijatím ďalšieho 
postupu v príprave nového spôsobu 
parkovania:     
•  Prijať zásady novej parkovacej poli-

tiky
•  Určiť spôsob prevádzky parkovania
•  Určiť zóny s dopravným obmedze-

ním na celom území Petržalky
•  Schváliť projekty dopravného zna-

čenia v zóne
•  Realizovať stavebné a technické 

opatrenia podľa schválenej projek-
tovej dokumentácie (napr. zvislé 
a vodorovné dopravné značenie, 
úprava obrubníkov na chodníkoch)

• Schváliť prevádzkový poriadok 
miestnym zastupiteľstvom

• Spracovať predpokladané � nančné 
vyčíslenie nákladov na realizáciu 
prevádzky parkovania a výnosov

•  Začať prevádzkovať parkovanie
•  Vyhodnotiť účinnosť a prínosy pre-

vádzky parkovania v zóne
To znamená, že v súčasnosti je nut-

né predovšetkým prijať a zabezpečiť 
zásady parkovacej politiky, schváliť 
projekty dopravného značenia a za-
bezpečiť jeho realizáciu. A práve pri-
praviť a schváliť projekty dopravného 
značenia je prvoradou úlohou pred-
loženej koncepcie, nakoľko na zákla-
de mnohých pripomienok, požiada-
viek a námetov na vytvorenie nových 
parkovacích miest bude spracované 
posúdenie z dopravno-inžinierskeho 
hľadiska a tie, ktoré bude možné re-
alizovať, sa rozpracujú v projektovej 
dokumentácii a následne sa zabez-
pečí ich realizácia. Zároveň dúfam, že 
niektoré z námetov obyvateľov a po-
slancov sa zakrátko budú realizovať.    

Ing. Bronislav Weigl,
 poslanec MČ Petržalka

Dopravné značenie 
je prvoradá úloha

Bezproblémové parkovanie v Petržalke - 
utópia, alebo svitá na lepšie časy? 
Na júnovom zastupiteľstve poslanci schválili Zásady parkovacej po-
litiky v mestskej časti Petržalka. Je to základný materiál k parkovacej 
politike Petržalky, ktorú si už niekoľko volebných období väčšina po-
slancov dáva do volebných priorít so záverečným skonštatovaním, že 
parkovanie v Petržalke nie je možné bez výrazného rezu vyriešiť a nie 
je v záujme poslaneckých klubov a  poslancov rozhnevať si zavedením 
poriadku v parkovaní voličov - obyvateľov Petržalky. 
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Bezproblémové parkovanie v Petržalke - 
utópia, alebo svitá na lepšie časy? 

Dni ZDRAVIA

Všetky merania sú ZADARMO.

12. – 13. 8. 2014 | od 10:00 do 17:00 | Námestie Republiky – Petržalka (vedľa Kaufl andu)
V BRATISLAVE

Môžete 
sa tešiť 

na:

  meranie krvného tlaku
   meranie telesného tuku
   meranie podkožného tuku
   meranie viscerálného tuku
   meranie kosternej svaloviny 

   meranie BMI
  Harward step test
  test životného štýlu

 Individuálne poradenstvoIndividuálne poradenstvo

DAJME ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU!

14. 8. a 20. 8. 2014 | od 10:00 do 17:00 | Sad Janka Králá

ORGANIZUJE 
o. s. Život a zdravie 

v spolupráci s Maranatha o. s.

VYHRAŤ
AKO 
V ŽIVOTE EEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DVAKRÁT

Kornelia NOVAKA

TTTTTTTTTTTAKRÁÁTÁÁKRÁTÁÁKRÁTK TÁÁTKRÁTRÁRRÁÁRÁKK TÁRÁK ÁTTTÁÁÁÁKRK ÁÁÁÁKRÁÁÁÁÁKK ÁÁÁRAA ÁRRÁÁÁÁK ÁÁAAKKKKKKRRÁÁÁRRÁTKKRR

     28. – 31. 7. 2014
VŽDY O 19.00 hod.

DOM KULTÚRY
Zrkadlový háj
Rovniankova 3, 

Bratislava-Petržalka
 28. 7. (Po) PRÍBEH VYHADZOVAČA
  Životný príbeh Kornelia Novaka
 29. 7. (Ut) BOŽIE DOTYKY V DNEŠNOM SVETE
  Dôkazy Božej existencie okolo nás
 30. 7. (St)  ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT
  Ako nájsť rovnováhu v živote
 31. 7. (Št)  AKO MÔŽE BYŤ BOH SPRAVODLIVÝ
  O zdroji skutočnej spravodlivosti

Biznis a viera 
Životný príbeh  

Radima Passera

1. august (Pi) 
 19.00 hod. 

Dom kultúry / Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava-Petržalka

Radim PASSER 
je vý znamný  český  developer 

a jeden z najbohatších Čechov.

Bratislava-Petržalkt at Pra at aa trtrržaBr tt s ava PPee žžalarePevasBBB arevas ž kažtr ka ra lt žv akvaa rP aažž lPa ževavvaa P ržalretePP llaržtPeP-vavvv aaržeteeP-vv atePPaasss žževassa kaaakaakakkkaaakaaakaaakaaakka

Životný príbeh 
vyhadzovača 
a vicemajstra 

Nemecka 
v kulturistike

KONCERT
JINDŘICH  ČERNOHORSKÝ 

& KAPELA

DOM KULTÚRY
Zrkadlový háj
Rovniankova 3 

Bratislava-Petržalka

23. 8. 2014 | 19.00 hod.

www.dotknisaneba.sk

Vstup volň
ý!

STANOVÉ MESTEČKO 
V PETRŽALKE 

Detské dni zdravia 

Tvorivé dielne
Skautské 
zručnosti

Hry

11. – 15. augusta 2014 | 10.00 – 17.00 hod.
Námestie Republiky

Tan
ečn

ý 

works
hop

www.PETRŽALKA 
      SA DOTKNE NEBA 

v lete

Život 
a zdravie

Život 
a zdravie

DN14_inz210x265.indd   1 7/4/2014   12:19:20 PM

I N Z E R C I A
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IMPA – zo života na cestách

Meníme zajtrajšok - začína sa už dnes 

Milí Petržalčania, pred prvým šliapnutím na plyn do cie-
ľa vašej tohtoročnej vysnívanej dovolenky nezabudnite 
na kontrolu pripravenosti auta na cestu. Máme pre vás 
7 tipov, čo sa oplatí skontrolovať vo vašom vozidle pred 
cestou na dovolenku. V servisoch štandardná prehliadka 
zahŕňa kontrolu svetiel, žiaroviek, tesnosti motora, pod-
vozku a preveruje sa aj stav kvapalín a náplní. Vozidlo tiež 
prejde diagnostikou. Za takúto previerku vozidla čosi za-
platíte, ale vďaka nej sa vyhnete neželaným prekvapeniam 
a komplikáciám v zahraničí.
1. Pneumatiky - Nahustiť gumy na správny tlak dokážete 
hravo sami. Preverte ešte, či má dezén dostatočnú hĺbku. 
Ak je menší ako 1,6 mm, je pneumatika v daždi nepouži-
teľná. Nezabudnite skontrolovať aj rezervu.
2. Brzdy a tlmiče - Okrem stavu brzdovej kvapaliny pre-
skúmajte stav brzdového obloženia, kotúčov, účinnosť a 
symetriu bŕzd. Na požiadanie vám v servise zmerajú aj 
opotrebenie tlmičov.
3. Podvozok - Štandardne sa v servise robí len vizuálna 
kontrola podvozku. Ak vám však vibruje volant, alebo 
auto samovoľne zatáča do strany, dajte si zmerať geomet-
riu podvozka a nechajte si vyvážiť kolesá. Nesprávna ge-
ometria náprav spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie 
pneumatík vášho vozidla. Preto vám odporúčame zme-
ranie geometrie náprav a v prípade nutnosti jej odborné 
nastavenie. 
4. Svetlá - Zle nastavené svetlomety môžu narobiť na ces-
te plno problémov. Ich kontrolu nechajte na odborníkov. 
Náhradné žiarovky síce nepatria k povinnej výbave, pri 
ceste k moru nič nepokazíte, ak ich budete mať so sebou.
5.  Stierače - Ak vám poriadne nefungujú stierače, letná 
búrka vám môže spôsobiť neplánovanú prestávku. V ser-
vise preveria ich chod a tiež opotrebenie stieracích plôch. 
Odporúčame kúpiť kvalitnejšie dielce, pretože vydržia 
dlhšie.
6. Batéria a rozvody - Pred cestou určite treba nabiť ba-
tériu a skontrolovať jej napätie. V servise si dajte preveriť 
elektrické rozvody a ich izoláciu.
7. Kvapaliny - Olej je základnou tekutinou auta. Nechajte 
si ho v servise doplniť. Nezabudnite ani na tekutinu posil-
ňovača riadenia či chladiacu kvapalinu.

A ak prídete po dovolenke s malými preliačinami, škra-
bancami či poškodeniami od odlietajúcich kamienkov, 
je tu pre vás IMPA Clever Repair – rozumne opravené, 
rozumne ušetrené! Malé chybičky krásy vieme dať rýchlo 
do poriadku. 

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - autorizovaný predaj 
a servis vozidiel Škoda, autorizovaný servis vozidiel VW a 
Audi, Panónska cesta 23, Petržalka.

press@impa.sk, www.impa.sk

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

Nedeľa - Pondelok: 10.00 - 21.30 hod. • Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30 hod.

s rozvozom
JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
02/16002, 0948/777401, 0948/777402

0902/359 747, 0907/ 303 364
www.pizzasicilia.sk

Iba s nami zažiješ, čo je to
GURMÁNSKY PÔŽITOK

• Utorok - Sobota: 10.00 - 22.30

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA
, 0948/777401, 0948/777402

GURMÁNSKY PÔŽITOK

JASOVSKÁ 2, BRATISLAVA - PETRŽALKA

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!

Podnety, návrhy, inzercia:
petrzalskenoviny@gmail.com
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Bronzovú Janského plaketu dostali:
Milan Cedula, Ľubomír Zedníček, Ing. Vladimír Ba-
jan, Marek Filo, Mgr. Róbert Križan, Andrea Smiščí-
ková, Mgr. Peter Nágl, Ing. Roman Macher, Adolf 
Mikšík, Marek Miertuš, Mgr. Juraj Ruttkay, Ing. Darina  
Hajdiaková, Romana Hubinská, Mgr. Zuzana Šaturová,  
Ing. Barbora Kamenistá, Matej Bilík, Ing. Juraj  
Frőhlich

Striebornú Janského plaketu dostali:
Peter Borčin, Tibor Szomolai, Ing. Peter Štefančin, 
Vladimír Troščák, František Vyrva, Juraj Valent, Marek 
Pobjecký, Miroslav Ďurčo, Ing. Lenka Topoliová, Josef 
Morkus, Dušan Fusek, Branislav Zelman, Ján Antala, 
Mgr. Mária Zedníčková, Bc. Jakub Baňovič

Sedemdesiatšesť petržalských hrdinov
K O N TA K T

Na Slávnostný večer darcov krvi 
spojený s odovzdávaním plakiet 
prof. MUDr. Jana Janského a prof. 
MUDr. Jána Kňazovického pozval 
Slovenský Červený kríž, Územný 
spolok Bratislava-mesto 76 Petr-
žalčanov, ktorí si ocenenie zaslúžili 
darovaním krvi bez nároku na akú-
koľvek finančnú odmenu. 

niesli Monika Sýkorová, 
Ing. Vladimír Konta a Ján 
Jankovich. 

Mestská časť Petržalka 
organizuje niekoľko ráz 
ročne Petržalskú kvapku 
krvi, ktorá sa snaží priniesť 
darcovstvo bližšie k obyva-
teľom a ukázať im, že strata 
pár hodín času je neporov-
nateľná so stratou celého 
života. Na tej poslednej 
si z rúk MUDr. Malíka 
prevzal Bronzovú Janské- 

ho plaketu aj starosta Vla-
dimír Bajan. Ľudskosť, ne- 
strannosť, neutralita, nezá- 
vislosť, dobrovoľná služ-
ba, jednota a svetovosť 
sú základnými princípmi 
Medzinárodného hnutia 
Červeného kríža a Červe-
ného polmesiaca. Základ-
né princípy boli schvále-
né XX. Medzinárodnou 
konferenciou Červeného 
kríža v októbri 1965 vo 
Viedni.                   (tod)

Opäť roztočia Knižný kolotoč
Petržalka už tradične dáva knihám druhú 
šancu prostredníctvo akcie Miestnej knižni-
ce Petržalka počas tradičného Knižného ko-
lotoča. Tento rok je to už 7. ročník tejto veľ-
mi populárnej aktivity medzi obyvateľmi.

Petržalčania si opäť môžu prísť vybrať zaujímavú 
knihu na letnú dovolenku. Detektívky, romány pre 

ženy, fantasy, ale aj odborná literatúra či rozprávky pre 
najmenších, to všetko a ešte omnoho viac ponúka 
knižnica zo svojho fondu. Zo stoviek kníh, ktoré boli 
darované obyvateľmi alebo vyradené ako duplicitné, si 
môžu prísť Petržalčania vybrať už 2. júla pred budovu 
Technopolu. V čase od deviatej do dvanástej si môžu 
malí aj veľkí prísť vybrať peknú knihu bez potreby re-
gistrovať sa v knižnici či vrátenia knihy. Každá kniha je 
označená informačnou nálepkou. Cieľom knižného 
kolotoča je podpora čítania kníh u detí aj dospelých a 
využitie šance vrátiť knihy putovnou formou späť me-
dzi Petržalčanov, ktorí im dajú druhú šancu. 

Knižnica počas letných prázdnin pripravila ešte 
dve kolá pre tých, ktorí si chcú knihu prísť vymeniť 
alebo sa na dovolenku chystajú neskôr. V stredu, 23. 
júla a 13. augusta, vždy od deviatej do dvanástej, do-
stanú pred budovou Technopolu knihy ďalšiu šancu 
pobaviť, poučiť alebo len tak potešiť obyvateľov Pe-
tržalky. Po prečítaní stačí knihu nechať na verejne prí-
stupnom mieste, kde si určite nájde svojho čitateľa.

(upr)

Náhradné materské školy v Petržalke

Počas letných prázdnin zria-
ďovateľ materských škôl v Pe- 

tržalke, mestská časť - prerušuje 
prevádzky materských škôl naj-
menej na tri týždne, a to z hygie-
nických dôvodov. Počas preru-
šenia prevádzky budú vyčistené 
priestory jednotlivých škôlok, 
vydezinfikované triedy, šatne, 
kúpeľne ako aj hračky pre deti.  
Z týchto dôvodov, ako aj z dôvo-
dov čerpania dovoleniek zamest-
nancami materských škôl budú 
školy zatvorené. Rodičia škôlka-
rov však nemusia mať obavy. Pre 
ich deti sú zabezpečené náhrad-
né materské školy takto: 

počas júla (1. až 31. 7.) bude pre
MŠ Bohrova – MŠ Macharova
MŠ Röntgenova – MŠ Pifflova
MŠ Rovniankova – MŠ Bradáčová
MŠ Šustekova – MŠ Lachova
MŠ Bulíkova – MŠ Jankovolova
MŠ Gessayova – MŠ Haanova
MŠ Holíčska – MŠ Iľjušinova
MŠ Lietavská – MŠ Bzovícka
MŠ Strečnianska – MŠ Turnianska 
MŠ Ševčenkova – MŠ Iľjušinova

v auguste (1. až 31. 8.) bude pre
MŠ Macharova – MŠ Bohrova 
MŠ Pifflova – MŠ Röntgenova
MŠ Bradáčová – MŠ Rovniankova
MŠ Lachova – MŠ Šustekova

MŠ Jankovolova – MŠ Bulíkova
MŠ Haanova – MŠ Gessayova
MŠ Iľjušinova – MŠ Holíčska
MŠ Bzovícka – MŠ Lietavská 
MŠ Turnianska – MŠ Strečnianska
 
V Petržalke je v súčasnosti 19 ma- 
terských škôl, v ktorých je pre-
vádzkovaných 105 tried. Z toho 
sú 2 špeciálne triedy pre 12 detí 
s diagnózou autizmus (MŠ Iľju-
šinova), 1 špeciálna trieda pre  
9 detí s ľahkým mentálnym postih- 
nutím (MŠ Turnianska) a 1 trie-
da pre 21 detí s poruchami výživy 
(MŠ Pifflova).

 (tod)

Rodičia škôlkarov v Petržalke budú mať pre svoje deti počas letných 
prázdnin zabezpečené náhradné materské školy.

Vlani si plakety a me- 
daily prevzalo 28 Pe- 

tržalčanov. Pred niekoľ-
kými dňami si na Sláv-
nostnom večere darcov 
krvi z 246 ocenených zo 
všetkých bratislavských 
mestských častí pre-
vzalo Janského plakety 
až 76 Petržalčanov. Sú 
to ľudia, ktorých mož-
no denne stretávate na 
ulici, pozdravíte ich pri 
výťahu a ani netušíte, že 
možno práve vďaka ich 
krvi dnes prežil ďalší člo-
vek ťažkú operáciu alebo 
úraz. Jednou z nich bola 

aj pracovníčka úradu Ing. 
Darinka Hajdiaková.

Slávnostný večer oceňo-
vania bezpríspevkových 
darcov krvi je považovaný 
za akt vzdania úcty a po-
ďakovania všetkým, ktorí 
darujú to najcennejšie. 
Ako povedala predsedníč-
ka Slovenského Červené-
ho kríža, územný spolok 
Bratislava-mesto Ľudmila 
Vavrová, dnes sem prišli 
ľudia, ktorí sú celebrita-
mi a hrdinami a práve  
o nich by sa malo hovoriť 
v médiách. Diamantovú 
Janského plaketu si od-

Zlatú Janského plaketu dostali:
Katarína Tomášeková, Ing. Ľubomír Galanský, Eva 
Zapletalová, Ing. Mgr. Marián Magna, Martin Šabata, 
Štefan Malovec, Ing. Vladimír Oravec, Ivan Rúžička, 
Katarína Maková, Rudolf Farkaš, Stanislav Pazdera, 
Mgr. Eduard Mikuláško, Mgr. Miroslav Nagy, Ing. Edu-
ard Demel, Ing. Štefánia Sľušíková, Ľubica Nalovcová, 
Igor Pros, Božena Nemčoková, Ing. Marián Camber, 
Ing. Miroslav Cisárik, Stanislav Kralik, Anna Šutvajová, 
MUDr. Jana Mrázová, Július Žabka, Roman Hladký, Jú-
lius Bimbo, Jaroslav Uhnák, Milan Bodický, Jozef Berky, 
Roman Farkaš, Barbora Omámiková, Ing. Juraj Švan-
cár, Lucia Malovcová, Ing. Juraj Zárecký, Pavel Krutka, 
Zoltán Bende, Daniel Cehuľa, Ing. Marián Choboda, 
Matúš Kmeť, Irena Krajčírovičová.

Kúpalisko Matadorka je otvorené 
Bratislavské letné kúpalisko MATADORKA je od 23. 
júna otvorené pre verejnosť, a to každý deň od 10. do 
19. hodiny. Kúpalisko ponúka návštevníkom jedinečný 
50-metrový plavecký bazén s vyhrievanou vodou so 
stálou teplotou 24 – 26 °C, detský 20-metrový bazén  

s toboganom, bazénik pre najmenších, upravené tráv-
naté plochy na odpočinok, občerstvenie v bufetoch, 
bezplatnú wi-fi, lehátka a parkovisko. Kúpalisko bude 
otvorené do konca augusta. V prípade priaznivého 
počasie sa termín posunie.                                      (upr)
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZA-

JNÉRKU.

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

MŠK ISKRA PETRŽALKA

HĽADÁ CHLAPCOV 
V ROČNÍKOCH 2004 – 2008

Ak máš rád futbal a chceš tiež patriť do nášho klubu, 
príď si s nami skúsiť zahrať každý štvrtoko 17.00 hod 

na ihrisku MŠK Iskra Petržalka v areáli ZŠ Budatínska 61  
na umelý trávnik.

Ak máš rád futbal a chceš tiež patriť do nášho klubu, 

na umelý trávnik.na umelý trávnik.na umelý trávnik.
V prípade otázok a podmienok kontaktujte trénerov 
MŠK Iskra Petržalka:
• Tomáš Lojdl, tel. č.: 0904 260 274  (ročníky 2004 – 2006)
• Július Mrva,  tel. č.: 0948 183 883  (ročníky 2007 – 2008)

Adresa klubu: MŠK Iskra Petržalka, Údernícka 20, 851 01 BratislavaAdresa klubu: MŠK Iskra Petržalka, Údernícka 20, 851 01 BratislavaAdresa klubu: MŠK Iskra Petržalka, Údernícka 20, 851 01 BratislavaAdresa klubu: MŠK Iskra Petržalka, Údernícka 20, 851 01 Bratislava

Oznámenie o prerokovaní zámeru

SLOVTO s. r. o., Vajnorská 28, Bratislava 

pozýva obyvateľov dotknutej lokality na
prezentáciu zámeru nadstavby o jedno podlažie 

a rekonštrukcie polyfunkčného objektu 
na Farského ulici č. 24, súpisné číslo 3266, 

parcela č. 4464/2

Kde: Kongresové centrum v budove Technopol
Kedy: 24. 7. 2014 o 17.30 hod.

Prezentácie sa zúčastní zástupca Miestneho úradu 
MČ Bratislava - Petržalka

Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16, Bratislava 851 04
0905 864 457  |  sekretariat@vsemvs.sk

Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v  Bratislave, ktorej vláda SR udelila štátny súhlas na 
pôsobenie, uskutočnuje vzdelávanie v akreditovaných študijných 
programoch. V  akademickom roku 2014/2015 ponúka VŠEMvs 
akreditované bakalárske a magisterské študijné programy 
v dennej a externej forme štúdia.

Akreditované BAKALÁRSKE študijné programy (1. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch

Akreditované MAGISTERSKÉ študijné programy (2. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania

Absolventi VŠEMvs sa uplatnia v oblastiach:
 štátnej správy a samosprávy  verejného sektora
 štruktúrach Európskej únie  regionálneho rozvoja
 krízového manažmentu  manažmentu podniku               
 v podnikateľskom prostredí
 na úseku krízového riadenia
 bezpečnosti štátu a obyvateľstva

Študujte na našej VYSOKEJ ŠKOLE
bez prijímacích skúšok,

lepšie sa uplatníte v praxi!

www.vsemvs.skstudijne@vsemvs.sk

Eshop, v ktorom vašu objednávku 
vybavíme okamžite 

a tovar nachystáme k odberu 
v priebehu niekoľkých minút.

Nebudeme vám sľubovať 
najnižšie ceny, 

presvedčte sa o nich sami.

Osobný odber v Petržalke každý deň do 21,00 h.

eShop: www.� tness-obchod.eu

AA taxi EUR0
02 16 022

0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

  Jedna z najlepších
taxislužieb.

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 nájdete na stránke www.mpvps.sk

Najvýhodnejšie poistenie na PZP
Volajte 0905 410 802
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Vieš o tom, že nevyzeráš ako 
spisovateľka, ale ako Víla 
Amálka. Neprekvapuješ na 
besedách svojich čitateľov? 

Prezývku Amálka mi vymys-
leli moji spolužiaci v prvom roč-
níku na Gymnáziu Metodova v 
Bratislave, keď sme sa ešte ne-
poznali po mene, a akosi mi pri-
schla až doteraz. Neviem, ako 
by mala vyzerať spisovateľka, 
ale dcéra Linda mi niekedy po-
vie, že som oblečená ako spiso-
vateľka. Jej sa páči biznis štýl a ja 
mám rada zrejme štýl oblečenia 
„víla“ či „princezná“, asi preto, 
že som romantička. Pokiaľ ide 
o čitateľov, niekedy je možno aj 
lepšie, ak ma nevidia, lebo nevy-
zerám „inteligentne“. Starám sa 
o pleť, rada sa líčim, rada sa pek-
ne obliekam, mám dlhé blond 
vlasy a veľké oči s klipkajúcimi 
mihalnicami. Povedala som si, 
že sa nebudem zanedbávať ako 
žena, len preto, aby som vyze-
rala ako intelektuálka. Vonkajšia 
aj vnútorná krása je ideál. Jedno 
nevylučuje druhé.

Ale ty klameš telom – akoby 
si chcela svoj bystrý um a vtip 
skryť za pôvabný výzor. Aby sa 
muži nenaľakali...

 Áno, muži si skôr všímajú 
môj vzhľad, a najmä poprsie, čo 
mi nadelila príroda. Nie som z 

tej veľkosti až taká nadšená, je 
to nepohodlné, dokonca som 
uvažovala aj o chirurgickom 
zmenšení. Tých mužov, ktorí 
vidia aj „prednosti, ktoré ne-
vidno“, je ako šafranu. Jedným 
z nich je môj manžel. A pokiaľ 
ide o „pôvabný výzor“, musím 
sa priznať, že sa jednoducho 
rada páčim. Každý úprimný 
kompliment poteší. A navyše 
som vyrástla v rodine, kde sa 
ženy o seba starali a rady sa pa-
rádili. V tomto trende pokraču-
je aj dcéra Linda, ktorá napriek 
nízkemu veku, neupravená ani 
nevyjde z domu.

Tvoji rodičia boli lekári, 
mama známa nefrologička, 
otec známy čeľustný ortopéd, 
ale aj muzikant. Kto ťa viedol 
k umeniu, k písaniu?

 Na túto otázku je veľmi jed-
noduchá odpoveď. Bol to môj 
otec, ktorého všetci vrátane 
mňa volali Ičo. Zomrel 9. januá-
ra tohto roku. Som mu vďačná 
za všetko umelecké, intelektu-
álne, čo vo mne je. Aj keď bol 
jeden z najlepších čeľustných 
ortopédov na Slovensku, vždy 
ho to ťahalo k umeniu. Hral 
na trombón v skupine Braňa 
Hronca, maľoval obrazy, mo-
deloval sochy, veľa čítal, mal 
dar reči, čo zrejme využíval 

keď prednášal. Každý rozhovor 
s ním bol pre mňa obohacujú-
ci. Keď som bola malá, chodili 
sme spolu na dlhé prechádzky, 
do ZOO, na Kamzík, do Sadu 
Janka Kráľa. Vedel mi odpo-
vedať na všetky otázky. Trávila 
som s ním veľa času, lebo mama 
ako nefrologička slúžila nočné 
dva razy do týždňa. Nechcela 
som byť lekárka, ako si to žela-
la mama. Chcela som študovať 
niečo tvorivé. Škoda, že moji 
rodičia mi nechceli veriť, že 
mám nejaký talent, keď som sa 
hlásila na VŠMU, odbor dra-
maturgia a scenáristka. Mama 
vtedy požiadala môjho strýka 
spisovateľa Berca Trnavca, aby 
si pozrel moje poviedky. Pove-
dal, že áno, že mám talent, nech 
idem do toho. Takže som mu 
veľmi vďačná, že sa ma takto 
rázne zastal. 

Svoju prvú poviedku si poslala 
do Dotykov, kde vtedy šéfoval 
básnik Maroš Bančej. Bolo to 
asi osudové stretnutie – nie-
lenže ti uverejnil poviedku, 
ale vzal si ťa aj za ženu...

 Ako prváčka na VŠMU som 
do redakcie Dotykov poslala 
dve poviedky. Z toho mi jednu 
uverejnili v Katapulte, v rubrike 
pre začínajúcich autorov, ktorú 
vymyslel Maroš Bančej. S Ma-
rošom som sa vôbec osobne 
nestretla. Vtedy. Ani som neve-
dela, že má funkciu šéfredakto-
ra. Čítala som akurát jeho dosť 
sarkastické odkazy mladým 
autorom a hovorila som si, že 
keby také čosi napísal mne, tak 
to asi nerozdýcham. Meno Ma-
roš Bančej sa mi stále spájalo s 
časopisom Dotyky, aj som ve-
dela, ako vyzerá. Extravagantný 
štýl obliekania a sebavedomie. 
Trochu som sa ho vtedy hanbi-

Víla Amálka
Barbara Pribylincová debutovala v roku 1999 
zbierkou krátkych próz Na brehu oceána. 
Potom nasledovali - novela Pri vode, knižočka 
noviel Románik a do tretice vo Vydavateľstve 
Spolku slovenských spisovateľov vychádza aj 
jej tretia knižka - A Boh stvoril muža... - 
s osobitými kresbami talentovaného, iba 
18-ročného študenta Súkromnej strednej ško-
ly dizajnu v Bratislave Miroslava Turtáka.   

la. Spoznala som ho na korze, 
ale iba som si pomyslela, že to 
je ten Maroš Bančej z Dotykov 
a šla som ďalej.

Pred dvoma rokmi vo via-
nočnom čase som stretávala 
tvojho manžela na ceste do 
nemocnice – ocitla si sa me-
dzi životom a smrťou. Máš 
nejakú spomienku na ten 
čas?  

 Pri vystupovaní z trolejbu-
su som si vyvrtla členok. Mala 
som síce modrú a opuchnutú 
nohu, ale k lekárovi som s tým 
nešla. Až keď som mala nezne-
siteľné bolesti v lýtku. Lekár di-
agnostikoval krvnú zrazeninu 
a hematologička mi predpísala 
liek Warfarin, ktorý riedi krv. 
Tento liek síce pomáha, ale 
aj škodí. Vedľajším účinkom 
užívania môže byť vnútorné 
krvácanie. Ja som zakrvácala 
do mozgu v noci z 26. na 27. 
decembra 2011. Prejavilo sa 
to silnou bolesťou hlavy. Ešte 
dobre, že som volala poho-
tovosť. Volala som aj mame, 
ktorá vtedy ešte pracovala na 
Kramároch, a tá smerovala 
sanitku na neurochirurgiu na 
Kramároch. Lekári mali trochu 
strach ma operovať, lebo pri 
užívaní Warfarinu sa neope-
ruje kvôli riziku vykrvácania. 
Bola to hraničná situácia. Buď 
alebo. Doktor Andrej Šteňo sa 
opýtal mojej mamy, či ma majú 
operovať, a ona dala pokyn, že 
áno. Dostala som od neznáme-
ho darcu, ktorému veľmi ďaku-
jem, niekoľko balení krvi, čo mi 
tiež zachránilo život. Operácia 
dopadla super, akurát ma ako 
ženu hnevali ostrihané vlasy. 
Keď som sa prebrala z narkózy 
a dotkla som sa hlavy, neboli 
tam vlasy. „Ja nemám vlasy,“ 

hovorím chirurgovi, a v sep-
tembri sa vydávam.“ „A čo si vás 
kvôli tomu nevezme?“ opýtal sa 
chirurg. Mimochodom, vydáva-
la som sa v dlhovlasej parochni 
9 mesiacov po tejto operácii. Na 
tento čas mám veľa spomienok, 
na oddelení som sa zoznámila 
s mladými ženami, ktoré mali 
nádor v mozgu a boli veľmi sta-
točné. Určite táto skúsenosť vo 
mne zanechala stopu a ako to 
spracujem do prózy, ešte ne-
viem. Ono to akosi príde samo, 
vyplaví sa z podvedomia.

Bolestné momenty vieš znášať 
veľmi hlbokým spôsobom: keď 
ti začiatkom roka umrel mi-
lovaný otec, vyzdobila si jeho 
svadobnú fotografi u a pridala 
text, v ktorom nebol pátos, iba 
neha a krása. Kto ťa to nau-
čil?

 Tieto veci ma nikto neučil,
iba ak by som ich mala po nie-
kom zdedené. Jednoducho mám 
rada pekné veci a rada zdobím, 
dekorujem. Na svojho tatka 
spomínam vždy s úsmevom, 
lebo bol veľmi vtipný a originál-
ny a on tiež nemal rád pátos.

Krásny vzťah si mala aj so sta-
rou mamou Rózkou – nestála 
by za literárnu predlohu novej 
Babičky? 

 Áno, Rózka bola otcova ma-
ma, najmladšia z troch sestier, 
vyštudovala prešovské gymná-
zium. Bola také večné dievčat-
ko. Vždy som sa s ňou vedela 
porozprávať ako s kamarátkou. 
Typický bol pre ňu výrazný cyk-
lámenový rúž a krásna pleť bez 
vrások. Tiež rada nosila šatočky 
s volánikmi a mašličkami. Syna, 
môjho otca, pochovala 9. januára 
tohto roku a ona išla za ním 18. 
februára. Vôbec ma to neprekva-
pilo. Posledné roky spolu bývali, 
otec jej robil spoločnosť, veľa 
spolu hovorili. Moja stará mama 
nemala rada samotu. Tešila sa z 
každej návštevy. „Babsinka, príď 
na klebetu,“ hovorievala mi. Po-
kiaľ ide o literárnu predlohu, sta-
rá mama sa vyskytla už v knihe 
A Boh stvoril muža... Ale o tom 
nápade, že by stála ako literárna 
predloha novej Babičky, budem 
rozmýšľať.  

Literárny vedec Alexander 
Halvoník sa vyjadril: „Svižné 
prózy Barbary Pribylincovej 
vedia prekrásne a jednoducho 
lietať.“                      Odporúča 

Gabriela Rothmayerová

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZA-

JNÉRKU.

o čitateľov, niekedy je možno aj 
lepšie, ak ma nevidia, lebo nevy-
zerám „inteligentne“. Starám sa 
o pleť, rada sa líčim, rada sa pek-
ne obliekam, mám dlhé blond 
vlasy a veľké oči s klipkajúcimi 
mihalnicami. Povedala som si, 
že sa nebudem zanedbávať ako 
žena, len preto, aby som vyze-
rala ako intelektuálka. Vonkajšia 
aj vnútorná krása je ideál. Jedno 
nevylučuje druhé.

Ale ty klameš telom – akoby 
si chcela svoj bystrý um a vtip 
skryť za pôvabný výzor. Aby sa 
muži nenaľakali...

 Áno, muži si skôr všímajú 
môj vzhľad, a najmä poprsie, čo 

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ.  TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
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Balkónoví rozsievači jedu 
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné.  

Máme susedov z vedľajšieho vchodu č. 31, bývame na piatom poschodí, naše balkóny 
spolu susedia. Donedávna bolo všetko v poriadku, pokiaľ ich mladší dospelý syn neza-
čal na balkóne fajčiť. Dym z cigariet nám ide do bytu a keď je on na balkóne musíme mať 
zavreté okná. Dotyčného som na toto upozornila, ale zbytočne. Bohužiaľ sa mi nedarí 
ani stretnutie s jeho otcom. Dnes, 23. júna, bol na balkóne už dvakrát. Upozornila som 
ho, odpoveďou mi bol drzý úškľabok. Dosiaľ sme nikdy problémy nemali, začalo sa to až 
vlani. Obrátila som sa aj na Miestny úrad v Petržalke, ale márne. Mohli by ste nám, pro-
sím poradiť? Myslím si, že dobrý by bol rozhovor s jeho otcom, ale nateraz mi to nejako 
nevychádza.
  Jana V. (gmail.com)

Nie som žiadna netýkavka, ale teraz naozaj neviem, čo mám robiť. Pred necelým rokom som nastúpila do jednej 
firmy ako account manager. Od začiatku si ma nadriadený začal všímať viac ako ostatných zamestnancov, čo navo-
nok zdôvodňoval počiatočnou starostlivosťou o nového zamestnanca. Vie, že som bola dlhodobo nezamestnaná, že 
som slobodná, bez partnera, a tak zneužíva situáciu. Vyčkáva, kým sme sami a potom sa ma snaží obchytávať, má 
sexuálne narážky, pozýva ma na posedenia vo dvojici. Ak sa správam odmietavo, znevýhodňuje ma, pridáva pra-
covné úlohy, ktoré mi neprináležia. Naznačil, že mi nemusia predĺžiť zmluvu, pretože s mojou prácou nie je až taká 
spokojnosť. Prosím neuvádzajte moje meno. Ďakujem. 
                           Žena (azet.sk)

Firemné aktivity sukničkára   

Vaša situácia nie je závide-
niahodná, ale ani výnimoč-

ná. Podľa niektorých štatistík 
takmer každá druhá žena okú-
sila, čo je to sexuálne obťažova-
nie na pracovisku. Približne iba 
každá stá ženská obeť takéhoto 
muža žaluje, väčšina prípadov 
harašmentu rôznych foriem a 
z rôznych dôvodov zostáva v 
latentnej podobe. Zrejme to 
vyplýva aj z faktu, že ak sa žena 
pokúsi riešiť obťažovanie na 
pracovisku, zväčša ťahá za krat-
ší koniec, s ktorým je zvyčajne 
spojený aj jej neplánovaný od-
chod zo zamestnania. 

V zmysle ustanovenia § 2a 
ods. 5 zákona č. 365/2004 - An-

tidiskriminačný zákon - v znení 
zmien a doplnkov za sexuál-
ne obťažovanie sa považuje 
verbálne, neverbálne alebo 
fyzické správanie sexuálnej po-
vahy, ktorého úmyslom alebo 
následkom je, alebo môže byť 
narušenie dôstojnosti osoby 
a ktoré vytvára zastrašujú-
ce, ponižujúce, zneucťujúce, 
nepriateľské alebo urážlivé 
prostredie. Pravdou však je, že 
rôzne sexuálne narážky, obchy-
távanie či pozvania na večeru 
sú zväčša ťažko preukázateľné. 
Výsledkom môže byť i tvrde-
nie proti tvrdeniu, ľahko by sa 
mohlo stať, že z obete sa sta-
ne lovec a sexuálny nápadník 

by vás vykreslil ako obyčajnú 
zvodkyňu, ktorej musel ne-
ustále odolávať. Za dodržanie 
Antidiskriminačného zákona 
na pracovisku v zmysle § 13 zá-
kona Zákonníka práce zodpo-
vedá zamestnávateľ, ktorý by 
v prvom rade mal mať záujem 
o prevenciu, prípadne elimino-
vanie akýchkoľvek pokusov o 
sexuálne obťažovanie. Napriek 
niektorým odporúčaniam, rie-
šiť prípad cestou nadriadeného 
alebo zástupcov zamestnan-
cov nepredpokladám, že taký-
to postup prináša očakávaný 
výsledok. Porušenie antidiskri-
minačného zákona nie je prie-
stupkom ani trestným činom, 

dotknutá osoba má možnosť 
požiadať o ochranu v občian-
skom súdnom konaní a žiadať 
primerané zadosťučinenie. Ak 
chcete svoj prípad riešiť súd-
nou cestou, požiadajte o po-
moc Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva, ktoré 
obetiam diskriminácie a preja-
vov intolerancie zabezpečuje 
vo veci poradenstvo i právnu 
pomoc. Skôr však ako sa tak 
rozhodnete, skúste sa zamys-
lieť nad stratégiou, ktorá vám 
môže pomôcť vlastnými silami 
vybŕdnuť z bludného kruhu 
náklonnosti vášho šéfa. Na-
priek delikátnosti situácie exis-
tujú spôsoby, ktoré by mohli 

Ako v tejto rubrike už 
bolo neraz spomenuté, 

veľká časť majiteľov bytov 
v bytovom dome vychádza 
z domnienky, že byt v ich 
vlastníctve je ich hradom  
a oni ako hradní páni si v ňom 
môžu beztrestne robiť, čo sa 
im zachce. Žiaľ, neraz sa tak aj 
správajú. Arogantný jedinec 
nerešpektujúci práva iných sa 
zákonite stáva zdrojom sused-
ských sporov, jeho sebectvo 
potláča akýkoľvek ohľad na 
práva ďalších užívateľov bytov 
v bytovom dome.  

Vlastník bytu je povinný zdr-
žať sa všetkého, čím by obťažo-
val iných. Všeobecnú ochranu aj 
pred zásahmi dymom do pokoj-
ného života upravuje Občian-
sky zákonník v ustanovení § 127 
ods. 1, pričom sa vyžaduje ur-
čitá intenzita konania, a to nad 
mieru primeranú pomerom. 
Pokiaľ však napríklad v prípade 
rušenia nočného pokoja hlu-
kom je priestupok ľahko preu-
kázateľný, v prípade fajčenia by 
dokazovanie prekročenia miery 
primeranej pomerom (jedna 
či desať vyfajčených cigariet?) 

bolo zrejme viac ako problema-
tické. Hranicu medzi dovole-
ným a nedovoleným konaním 
vášho suseda v danom prípa-
de nenájdeme, pretože tento 
svojím správaním neprekračuje 
obvyklý rámec užívania bytu. 
Zákon o ochrane nefajčiarov to-
tiž zakazuje fajčiť na verejných 
miestach, fajčenie na balkóne 
bytového domu, vo vedľajšom 
obloku domu či na spoločnej 
lodžii nie je v súčasnosti ob-
medzené žiadnym právnym 
predpisom a prirodzene, nie je 
ani postihnuteľné. Obec môže 

všeobecne záväzným nariade-
ním obmedziť alebo zakázať 
fajčenie na verejne prístupných 
miestach, medzi ktoré však by-
tový dom, ako súkromné vlast-
níctvo fyzických alebo práv-
nických osôb, nepatrí. Fajčenie 
na/v spoločných priestoroch 
by právoplatným hlasovaním 
mohla zakázať schôdza (zhro-
maždenie) vlastníkov, kontrola 
dodržiavania zákazu, resp. po-
stih by však boli prinajmenšom 
problematické.  

Aj keď sa podľa Európskej 
komisie ochrana pred pasív-

nym fajčením v únii zlepšila, 
riziko tabakového dymu pre 
nefajčiarov je stále značné. O 
zvýšenú ochranu nefajčiarov na 
Slovensku sa postarali aj novely 
zákona o ochrane nefajčiarov 
pred tabakovým dymom, stále 
je to však málo. Pasívne fajče-
nie predstavuje vážny zdravot-
ný problém, ktorý v súčasnosti 
postihuje nefajčiarov nielen na 
verejných miestach, ale čoraz 
častejšie aj v domácnostiach, do 
ktorých prenikajú nebezpečné 
splodiny z cigariet najbližších 
susedov. Ústavné právo občana 
na ochranu zdravia patrí medzi 
fundamentálne práva a v súvis-
losti s pasívnym fajčením by si 
pri dodržiavaní ľudských práv 
zaslúžilo aspoň takú pozornosť 
ako homosexuálne manželstvá 
či iná agenda menšín. Porozprá-
vajte sa čo najskôr s dotyčnými 
susedmi. Azda nájdete spoloč-
né riešenie, pri dobrej vôli sa dá 
vzájomná spokojnosť dosiahnuť 
aj bez pomoci paragrafov. K 
sťažnosti na miestny úrad sa v 
predmetnej veci nevyjadrujem, 
nakoľko mi nie sú známe okol-
nosti a forma jej podania. 

vášho neželeného sexuálneho 
nápadníka odradiť. Taktne mu 
naznačte, že na pracovisku si 
o jeho pozornosti venovanej 
vašej osobe už začínajú šuškať 
a že sa črtajú určité nepríjem-
nosti. Tento postup môže šé-
fove sexuálne aktivity pribrzdiť 
alebo úplne odradiť, najmä ak 
má partnerské záväzky. Úspech 
môže mať aj kompromitovanie 
spojenectvom – takýto muž 
býva zväčša chronický suknič-
kár a je možné, že nie ste jeho 
jediná obeť. Možno ich má viac 
alebo sa vždy zameria na novú 
zamestnankyňu, ktorú ešte 
„nepozná“ a chce ju dostať. Na-
značte mu, že ste pripravená na 
vážny stav a v prípade intímne-
ho vzťahu sa chcete zasnúbiť a 
následne za neho vydať. Prejav-
te záujem predstaviť ho vašej 
rodine a priateľom. Prečítajte si 
niečo o asertivite, primeranom 
presadzovaní samej seba, aby 
ste neunikali zo situácií, kto-
ré by ste mali riešiť ako hrdá, 
mladá žena. Keď si nedokážete 
pomôcť sama, skúste navštíviť 
psychologickú poradňu.
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  Viete, že...

K R I M I

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

Popis osoby: je 183 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má svetlo plavé vla-
sy, oválnu tvár, vysoké čelo, rovný 
nos a modré oči. 
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatknutie 
pre prečin podvodu.
 

.

 
Popis osoby: je 170 - 175 cm vy-
soký, strednej postavy, vysoké čelo, 
má oválnu tvár zúženú k brade a 
rovný nos.
Popis oblečenia: Na menovaného 
vydal Krajský súd Bratislava  príkaz 
na dodanie do výkonu trestu pre 
trestný čin krádeže.

Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
štíhlej postavy, svetlohnedé vlasy, 
tvár oválna, vysoké čelo,  nos 
rovný, nosí okuliare. 
Popis oblečenia: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II príkaz na zatknutie 
pre trestný čin podvodu. 

Patrik
SCHANZER
(40)
z Vysokej 
pri Morave  

Alexander
STRASSZER
(59)
z Bratislavy 

Martin
ŤAŠKÝ 
(60)
z Bratislavy

Krimifórum

Pekná Janina a pseudoparoháč
 Z policajného bloku

Nezodpovední ožrani
Na Wolkrovej ulici dojazdil To-
máš N. (21) z Bratislavy, nakoľ-
ko si so sebou viezol opicu v 
hodnote 0.97 mg/ l alkoholu v 
dychu (2,02 promile). Ako bo-
nus za vypitý alkohol si za po-
licajné mreže odniesol podo-
zrenie, že deň predtým ušiel 
z miesta dopravnej nehody 
v obci Modra. O nič lepšie 
nedopadol ani Peter M. (58) 
z okresu Nové Zámky, ktorý 
na Kutlíkovej ulici bol nútený 
odstaviť svoje vozidlo Seat 
Toledo. V dychu mu policajti 
namerali 0,55 mg/ l alkoholu 
v dychu (1,15 promile). Ani 
tohto hazardéra s ľudskými 
životmi obvinenie neminulo. 
Ohrozeniu pod vplyvom návy-
kovej látky plus prečinu útoku 
na verejného činiteľa čelí aj 
Ľubomír Ž. (61) z Bratislavy, 
ktorý mierne unavený riadil 
svoje vozidlo Škoda Rapid. 
Odmietol sa podrobiť dycho-
vej skúške, bol aj proti vyšetre-
niu odberom krvi. Keďže hrešil 
ako starý kočiš a na policajtov 
aj fyzicky útočil, skončil za po-
licajnými mrežami.

Skontrolujte si doklady
Polícia upozorňuje žiadateľov o do-
klady, aby si v dostatočnom časovom 
predstihu pred cestou do zahraničia 
skontrolovali ich platnosť (občianske 
preukazy, cestovné pasy, vodičské 
preukazy), čím predídu zbytočnej 
nervozite, prípadne komplikáciám 
pred dovolenkou. Zároveň žiadate-
ľov upozorňuje na možnosť podať 
si žiadosť o vydanie cestovného do-
kladu a vodičského preukazu na kto-
romkoľvek oddelení dokladov okres-
ného riaditeľstva PZ, a to bez ohľadu 
na trvalý pobyt občana.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Janinka, tak ju prezývalo 
blízke rodinné okolie bo-

hvie z akých dôvodov keď  
v rodnom liste mala Ružena, 
je žena v tridsiatke a to je veľ-
mi krásny a veľmi dlhý vek. 
Nakoľko bola k svetu, silnej-
šia polovička rodinného krbu 
sa o ňu obávala, čo dávala aj 
dosť často najavo. Janinka, ty 
ma podvádzaš, dumáš o cu- 
dzích revíroch, vyhlásil jej 
zákonitý Juraj (41), a aby bolo 
všetko jasné, okrem dumania 
o cudzích revíroch spomenul 
čosi aj o nehanebnom balení 
chlapíkov, pre ktorých filozo-
fia života pozostáva v pretŕ-
čaní anabolikami hyzdeného 
svalstva. Aby dodal svojmu 
vyhláseniu náležitú váhu bez 
váhania milej Janinke jednu 
uvalil. Vraj aby vedela, že sa 
takéto niečo manželke ne-
patrí robiť. Akože zahýbať 
mužovi. So slzami v očiach 
a s presvedčivým tvrdením, 
že je verná viac ako by si pán 
manžel myslel, nechala svoj-
ho Othela napospas samo-
te doplnenej myšlienkami  
o strastiach priemerného 
slovenského paroháča. Ne-
vedela, že svojim ústupom 
do istoty rodičovského záze-
mia znepríjemní život celé-
mu širokému príbuzenstvu. 

Nebudeš ty atakovať moju 
dcéru, vyhlásil otec neprá-
vom obvinenej paničky, vy-
hoď si takéto špásy zo svojej 
tupej hlavy švagor môj, pri-
dal svoje polienko do pomaly 
sa rozhárajúcej pahreby aj 

Janinkin brat. Nakoľko troji-
ca aktérov, ktorá sa  stretla v 
miestnom pube, pokiaľ ide o 
južanskú náturu nemala si čo 
závidieť, prešlo sa od dlhých 
slov k činom. Azaňád, ja ti 
dám tupú hlavu, to si hovor, 
toť tatkovi, tomu pasákovi 
svíň, vyhlásil Juraj a presne 
miereným úderom uzemnil 
švagra Fera (28). Zootechnik 
miestnej farmy Miro (54), 
tatko zo záletníctva  obvi-
nenej Janinky i zo zeme sa 
dvíhajúceho muža, šťavnato 
zahrešil. Čo je veľa to je moc, 
dcéru ani syna mi otĺkať ne-
budeš, oznámil na celú krč-
mu a spolu s potomkom sa 
pustili do žiarlivca. Naivný 
čitateľ teraz čaká, že dobehol 
čašník Lajko (36) a trojicu 
kohútov rozohnal. Pravdou 
zostáva, že sa tak aj stalo, ale 
iba preto, aby sa postavil na 
stranu pokoreného muža, 
ktorý zhodou okolností bol 
jeho bratom. Pohľad na bij-
úcich sa mužov podporova-
ných pokrikmi štamgastov 
a ich snahou zapojiť sa do 
konfliktu, ktorýsi z prizera-
júcich nevydržal a rozhodol 
sa zavolať políciu. Bol to pri-
šelec, ktorý v rámci boomu 
sťahovania sa na satelitný 
vidiek vymenil pohodlný byt 
za nepohodlné cestovanie 
bez toho aby vedel, že dedina 
je ešte stále jedna rodina. 

O tom, že príbuzenské 
spory sa riešia o niečo faj-
novejšie a pokiaľ možno nie 
na verejnosti ich ako prví 

poučili policajti. Aktéri v 
poradí zať, svokor, syn a brat 
nasadli do pristavených vo-
zidiel, aby drámu žiarlivého 
pseudoparoháča, peknej Ja-
ninky, otca a syna dotiahli už 
v cudzej réžií do záverečnej 
opony. 

V bratislavskom kraji za 
prvé štyri mesiace roka 2014 
zaznamenali policajné štatis-
tiky 56 prípadov trestného 
činu Výtržníctvo (SR 382), 
na základe ktorých bolo 
vyšetrovaných 50 osôb (ob-
jasnenosť 61 %). Tak vraví, 
paragraf 364 trestného zá-
kona v súvislosti s výtržníc-
tvom: Kto sa dopustí slovne 
alebo fyzicky, verejne alebo 
na mieste verejnosti prístup-
nom hrubej neslušnosti ale-
bo výtržnosti najmä tým, 
že napadne iného, hanobí 
štátny symbol, hanobí histo-
rickú alebo kultúrnu pamiat-
ku, hrubým spôsobom ruší 
zhromaždenie občanov ale-
bo priebeh športového alebo 
kultúrneho podujatia, alebo 
vyvoláva verejné pohoršenie 
vykonávaním pohlavného 
styku alebo vykonávaním 
sexuálneho exhibicionizmu 
alebo iných patologických 
sexuálnych praktík, potres-
tá sa odňatím slobody až na 
tri roky. (Okolnosťou pod-
mieňujúcou použitie vyššie 
trestnej sadzby – odňatie 
slobody na šesť mesiacov až 
tri roky - je závažnejší spô-
sobom konania, osobitný 
motív a.i.).

 Polícia Polícia upozorňuje 

V roku 2013 sme v SR zaevidovali 11 904 
dopravných nehôd, ktoré zavinili vodiči 
motorových vozidiel, z toho v 1464 prípadoch 
jazdili pod vplyvom alkoholu. Kedy začneme 
opilcom zabavovať autá?

Ilustračné foto:  archív polície

... od 1. januára do 29. júna 
2014 sme v našom kraji 
zaznamenali 1210 doprav-
ných nehôd, čo je o 16 viac 
ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto ne-
hodách prišlo o život šest-
násť  osôb, z toho sedem 
chodcov, ťažko zranených 
bolo 45 osôb. Počet usmr-
tených oproti identické-
mu obdobiu roku 2013 
predstavuje v našom kraji 
nárast 129 percent. Opro-
ti rovnakému obdobiu 
vlaňajška zahynulo na ces-
tách Slovenska o 52 osôb 
viac!  

... v období od 18. 6. 2014 
do 29. 6. 2014 nahlásili  
v našom kraji krádež 28 
motorových vozidiel, z to- 
ho v Petržalke 2 (Vyše-
hradská, Beňadická)? V 
noci zlodeji potiahli 23 a 
cez deň 5 vozidiel. Oddy-
chový čas si vybrali 28. a 
30. júna, keď vraj nezmizlo 
ani jedno auto.
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Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

Rozlet - � t v každom veku

Joga pri Chorvátskom kanáli.

Počas letných mesiacov znovu organizujeme 
cvičenie pre verejnosť. 

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

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

SÓJOVÉ REZY SO ŠŤAVNATÝMI BRUSNICAMI
šťavnatý spoločník na cesty
Tyčinka Sojové rezy so šťavnatými brusnicami je tou najlepšou 
partnerkou pre výpravy do lesov, lúk, k jazeru i do hôr – je tu, keď si chcete 
zamaškrtiť, zahnať hlad alebo dobiť energiu. 

TIP: Sójové rezy so šťavnatými brusnicami neobsahujú umelé 
farbivá a konzervanty. Nájdete ich v obchodoch 
od 1. júla 2014 za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,30 EUR.

SÓJOVÉ REZY SO ŠŤAVNATÝMI BRUSNICAMI

TIP: Sójové rezy so šťavnatými brusnicami neobsahujú umelé Premeňte nostalgické spomienky na detstvo 
so Sojovými rezmi so šťavnatými brusnicami 
na Vaše budúce spomienky.

o 15.00 hod.
Najvýznamnejšie dostihy sezóny 2014 

ZDARMA!    

PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, E 3400@2,6 GHz, 1,96 
GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. Klávesnica, monitor, 
slúchadla, videokamera, Wi�  modul. Cena: 200 €
(pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414
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S Í D L I S K O

ľudia zo sociálne slabšej po-
pulácie a starí ľudia. Na 246 
bytov vydali 850 DEK kľú-
čov, čo rozhodne nie je málo.  
K ich inventúre správa domu 
pristúpila preto, že začali na-
rastať prípady poškodzovania 
majetku, zvyšovala sa hlučnosť, 
častejšie sa objavovalo rušenie 
verejného poriadku. Jasné sig-
nály, že sa tam pohybujú ľudia, 
ktorí tam nemajú, čo hľadať.

„Ako každá inventúra, aj 
táto mala spraviť poriadok v 
tom, koľko kľúčov a kto ich ako 
používa,“ vysvetľuje Peter Greč-
ko. Z databázy napokon vyma-
zali 150 kľúčov, ktoré sa vôbec 

zakvitnutú letnú lúku. Sadne si k 
hrnčiarskemu kruhu, aby ukázala, 
ako sa na ňom pracuje. O chvíľu ju 
odtiaľ vytlačí ani nie šesťročný Lu-
káš. Láka ho keramická hlina, dlhé 
minúty sa s ňou dokáže hrať. Na 
poličke sa už suší jeho lietadielko, 
teraz skúša drobné slniečka.  

Pani Jana chodí do ateliéru  
s trojročným synom Matiasom. 
„Dielničku mi odporučila kama-

A toto môže po čase robiť 
problémy. Elektronické 

kľúče totiž nemajú len tí, kto-
rí v tom ktorom byte bývajú, 
ale aj ich príbuzní či kamaráti.  
A mnohí z nich kľúče strati-
li, prípadne ich pri sťahovaní 
nedali novým nájomníkom, 
ani ich neodovzdali správcom 
domov. A tak sa môže stať, že 
sa dostanú aj do nepovolaných 
rúk. Preto je dôležitá inventúra. 
Koľko kľúčov sa reálne používa 
a kto ich reálne používa.

Začali na Medveďovej
Dom na Medveďovej 21 je cit- 
livým objektom. Bývajú tam 

Osemročná Sára je v diel-
ničke ako doma. Chodí do 

nej od piatich rokov. Práve tká. 
„Ešte neviem, čo to bude, možno 
podložka pod pohár. Ale najlep-
šia som v bájnych bytostiach a 
kreslení,“ ohodnotí sa. O tom, že 
je naozaj šikovná, svedčí mištička 
vykladaná korálikmi, vymodelo-
vaná princezná či maľované trič-
ko, pre ktoré si ako motív zvolila 

Keramický a výtvarný ateliér na Macharovej 11 je pre 
dospelých oázou pokoja, oddychu, miestom inšpirácie 
či spoznávaním seba samého. Deťom, a tých tam chodí 
viac, sa otvára neznámy svet zručnosti a fantázie. 

Inventúra bezpečnosti
„Niekedy je dôležité nielen posúvať veci dopredu, ale zaručiť, aby sa 
neposúvali dozadu,“ hovorí riaditeľ spoločnosti RYS Peter Grečko. Petr-
žalčania túto spoločnosť veľmi dobre poznajú už veľa rokov. Jej meno je to-
tiž spojené s bezpečnosťou bývania a úplne konkrétne so zabezpečením na-
šich domov pomocou DEK kľúčov. Sú pre nás absolútnou samozrejmosťou, 
pomáhajú udržať poriadok vo vchodoch, zabraňujú, aby sa nám po scho-
diskách potulovali všelijaké živly, o zlodejoch ani nehovoriac. V Petržalke 
spoločnosť RYS rozmiestnila neuveriteľných 240-tisíc DEK kľúčov.

niekto dochádza povedzme za 
svojou mamou, alebo ktosi na 
pár dní prichýlil kamarátku, 
ktorá rekonštruuje byt. To sa 
však zvyčajne veľmi jednodu-
cho vysvetlí. Napokon – všet-
ko je o komunikácii... Isté však 
je, že takéto inventúry dokážu 
odhaliť množstvo bývajúcich 
načierno a priniesť aj nemálo 
peňazí do správcovskej kasy.

Inventúra v praxi
Inventúra trvá 7 až 14 dní. 
Počas nej sa do vchodu domu 
umiestni displej. Zároveň každý 
nájomník dostane do schrán-
ky návratku so žiadosťou, aby 

identifikoval všetky DEK kľúče, 
ktoré boli na jeho meno, resp. 
na konkrétny byt, vydané. Spraví 
to tak, že priloží kľúč k displeju, 
opíše číslo, ktoré sa tam objaví, 
do návratky a pripíše, kto ten 
kľúč používa – bývajúci alebo 
návšteva. Kľúče, ktoré sa počas 
inventúry neidentifikujú, z data-
bázy vymažú. Tým sa napríklad 
zabráni tomu, aby niekto nezne-
užil kľúč, ktorý sme stratili, alebo 
ho omylom so spolužiakmi za-
menili deti. Samozrejme, môže 
sa stať, že z nejakého dôvodu nie 
je možné niektorý kľúč počas 
inventúry identifikovať (má ho 
napr. dieťa, ktoré žije alebo štu-
duje v zahraničí) a nechceme ho 
zrušiť. Aj vtedy je najdôležitejšia 
komunikácia. V tomto prípade 
so správcom domu.

„Nie je problém mať na byt 
viac DEK kľúčov, ako je počet 
nájomníkov, len treba mať v 
tom poriadok, aby sa nechtiac či 
úmyselne nezneužívali,“ uzatvára 
Peter Grečko. 

Inventúra sa postupne bude 
týkať všetkých DEK kľúčov. 
Aby sme sa doma stále cítili 
bezpečne.

Silvia Vnenková

Len málokto z návštevníkov 
sem príde iba raz. Vymodelovanú 
rybku, misku či iné treba nechať 
vysušiť, potom v peci vypáliť, 
vyglazúrovať a znovu vypáliť. Až 
potom je dielo hotové a možno si 
ho zobrať domov. Je to teda práca 
na pokračovanie. Sára, ale aj ďalší 
tam majú svoju škatuľku s rozro-
benými dielkami. 

„Okrem keramických sa ve-
nujeme aj textilným technikám 
– šijeme, tkáme, robíme textilné 
koláže. Momentálne je ťahákom 
plstenie, čo je vhodné pre deti od 
12 rokov. Vyžaduje si totiž trpez-
livosť, zručnosť a sústredenosť. 
Touto technikou sa dá urobiť 
napr. vrecúško na mobil, moder-
né sú šperky a ozdoby,“ pokračuje 
Lucia. Dvojica žien zasväcuje 
deti so záujmom o výtvarné prá-
ce aj do techník, ktoré už vymizli, 
napríklad batikovanie. „U nás 

nepoužívali, alebo sa používali 
neoprávnene osobami, ktoré v 
dome nebývajú, a sprehľadnili 
používanie ostatných.

„Keď sa pozrieme do zá- 
znamov, jasne vidíme, ktorý 
DEK kľúč sa používa denne a 
ktorý len občas. Aj v ktorých 
časoch. Jednoducho sa dá po-
tom odhaliť, že hoci je niektorý 
nahlásený ako kľúč pre návšte-
vu, používa sa pravidelne ráno 
aj večer. Vtedy treba preveriť, 
či nejde trebárs o nájomníka, 
ktorý v tom dome býva načier-
no. To je už však úloha správ-
cu,“ vysvetľuje Peter Grečko. 
Iste, môže sa stať, že denne 

rátka a som tu veľmi spokojná. 
Maľovať si môžeme aj doma, tu 
preto radšej modelujeme – doma 
by sme si našpinili. Ale môže-
me si aj pieskovať, slovom, keď 
malého jedno omrzí, pustíme sa 
do druhého. Deti tu môžu robiť 
pekné veci, napríklad vianočný 
darček pre babičku. Je to podľa 
mňa lepšie ako v obchode kúpiť 
šampón,“ hovorí. 

Pre darček, tentoraz však pre 
manželku, sem nedávno prišiel 
aj jeden pán. Chcel ju prekvapiť a 
okrem toho – niet nad vlastnú vý-
robu! „Naším najstarším klientom 
bol 70-ročný pán, ktorý si sám ro-
bil aj nákresy. Muži – ide skôr o 
technické typy – radi vymýšľajú a 
baví ich točenie na hrnčiarskom 
kruhu,“ približuje Lucia Daučová, 
ktorá vedie ateliér na Macharovej 
vedno s mamou Janou Detvajo-
vou už päť rokov. 

SÓJOVÉ ReZy SO ŠŤaVNatÝMI BRUSNICaMI
šťavnatý spoločník na cesty
Tyčinka Sojové rezy so šťavnatými brusnicami je tou najlepšou 
partnerkou pre výpravy do lesov, lúk, k jazeru i do hôr – je tu, keď si chcete 
zamaškrtiť, zahnať hlad alebo dobiť energiu. 

tIP: Sójové rezy so šťavnatými brusnicami neobsahujú umelé 
farbivá a konzervanty. Nájdete ich v obchodoch 
od 1. júla 2014 za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,30 EUR.

Premeňte nostalgické spomienky na detstvo 
so Sojovými rezmi so šťavnatými brusnicami 
na Vaše budúce spomienky.

RYS pomáha odhaľovať bývanie načierno

 Tip na prázdniny

Vlastnoručne vyrobený dar má najvyššiu hodnotu
spoznajú hodnotu umelecko-re-
meselnej práce a dokážu oceniť 
ručnú výrobu. Tento koníček má 
hlbší ako hmatateľný rozmer,“ 
myslí si Lucia.

Deväťročná Ella je mimoriad-
ny talent. Do tajomstiev maľby 
v ateliéri preniká už päť rokov. 
Návštevníci, ktorí videli jej roz-
robený obraz, nechceli veriť, že 
jeho autorom nie je dospelý. Na 
Macharovej sa začína od pastelu, 
cez uhlík až po maľbu - zväčša ak-
varelom, potom akrylom a väčšie 
deti si vyskúšajú aj olej. Odborné 
oko zistí, čo im najlepšie ide, a 
teda v čom ich treba podporiť, 
rozvíjať.

Ak chcete vedieť viac, prípad-
ne si myslíte, že by v tomto ate-
liéri mohli užitočne stráviť vaši 
školáci časť prázdnin, pozrite sa 
na www.a-umremesla.com.

text a foto: Alena Kopřivová



24 • 11. 7. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYŠ P O R T

šou prioritou, a preto, aby sme 
tu dnes mohli stáť, sme museli 
urobiť množstvo krokov a roz-
hodnutí,  nie vždy jednoduchých. 
Dnešok je dôkazom toho, že prio- 
rity mestskej časti sa menia na 
realitu – realitu v podobe verej-
nej plavárne a som presvedčený, 
že Petržalka je opäť raz výnimoč-
ná v tom, čo robí a ako to robí. 
A prečo plaváreň? Snažíme sa  
o rozvoj územia tak, aby bývanie 
v Petržalke bolo kvalitné a atrak-
tívne. Zvolili sme si cestu, aby 
naša mestská časť mala mestský 
charakter, aby ponúkala od slu-
žieb, obchodov, vzdelania, práce 

jednomyseľne  odsúhlasili jej pre-
nájom. Vzhľadom na výšku vstup-
nej investície určili dobu nájmu 
na 30 rokov. Investor vtedy dekla-
roval investovať do rekonštrukcie 
budovy jeden milión eur a ďalších 
300-tisíc do zariadenia. Zo zniče-
nej a bezdomovcami okupovanej 

Základný kameň teda 7. júla 
slávnostne poklopali petr-

žalský starosta Vladimír Bajan, 
prednosta miestneho úradu Mi-
roslav Štefánik, podpredsedníčka 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Alžbeta Ožvaldová a zá-
stupcovia hlavného realizátora 
stavby spoločnosti Metrostav 
Slovakia, a. s., generálny riaditeľ 
Miroslav Zobaník a obchodný 
riaditeľ Ivan Podolský. 

Starosta Vladimír Bajan: „Dnes 
je 7. 7. – pre mnohých je sedmič-
ka šťastné číslo a ja verím, že aj 
pre Petržalku je tento dátum 
šťastný. Verejná plaváreň je na-

Samospráva sa snažila opako-
vanými verejnými súťažami 

prenajať objekt bývalého kultúr-
no-osvetového centra LUDUS 
na Tupolevovej ulici od roku 
2009. Seriózneho záujemcu sa 
jej podarilo nájsť až v roku 2013, 
v septembri petržalskí poslanci 

Bolo to slávnostné predpoludnie. Na stavenisku medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou sym-
bolicky poklopali základný kameň prvej petržalskej verejnej plavárne. Mnohoročný sen azda 
všetkých Petržalčanov sa tak stáva realitou. Tento nevídaný projekt je investíciou samosprávy, 
ktorý si môže dovoliť vďaka kvalitnému hospodáreniu aj napriek výraznému kráteniu rozpoč-
tov mestám a obciam na Slovensku. 

k ich spokojnosti len pridá. Som 
presvedčený, že verejnú plaváreň 
Petržalka potrebuje a že si ju Pe-
tržalčania zaslúžia.“   

Starosta sa poďakoval aj Alžbete 
Ožvaldovej, ktorá sa veľkým die-
lom zaslúžila o to, aby Bratislavský 
samosprávny kraj prispel na petr-
žalskú plaváreň sumou 500-tisíc 
eur. Celkové náklady predstavujú 
zhruba 5 miliónov eur. Cena vzišla 
z verejného obstarávania, do kto-
rého sa zapojili štyria uchádzači. 
Cenovo najvýhodnejšiu ponuku 

tŕňom v oku mnohým Petržal-
čanov a bola trápením aj pre 
vedenie samosprávy. Investor 
odštartoval rekonštrukčné práce 
v polovici marca a za ten čas stih-
li stavebníci urobiť búracie práce, 
vybetónovať podlahy, vymuro-
vať obvodové steny aj priečky  

aj možnosti športového vyžitia, 
relaxu a oddychu. Rekonštruuje-
me námestia, opravujeme detské 
ihriská, revitalizujeme športovis-
ká pre staršiu mládež, vytvára-
me oplotený výbeh pre psov, in-
vestujeme do opráv škôl a škôlok, 
do našich kultúrnych zariadení... 
O tom, že obyvatelia sú značne 
spokojní s bývaním v Petržalke, 
hovorí aj prieskum z novembra 
minulého roku, v ktorom sa až 
94 % obyvateľov vyjadrilo, že sú 
spokojní. Ja dúfam, že plaváreň 

budovy dnes vzniká moderné 
bowlingové centrum. 

V pondelok 7. júla na kontrol-
nom dni zástupcovia spoločnosti 
PRESPOR, s. r. o., Pavol Kečkéš 
a Juraj Bobrík ukázali, ako práce 
pokračujú a ako sa dosiaľ zmeni-
la budova, ktorá dlhé roky bola 

Zo zdevastovanej budovy LUDUSU 
moderné bowlingové centrum

a montážne práce na obvodo-
vom plášti. Aktuálne pracujú na 
kúrení, vode, elektrických sieťach  
a klimatizácii. Podľa harmono-
gramu majú v pláne ešte tepelnú 
a zvukovú izoláciu, hydroizoláciu, 
úpravu povrchov, montáž tech-
nológií, drobné stavebné práce 
ako omietky, sadrokartón, potery 
a montáž bowlingových techno-
lógií spolu s vnútorným interié-
rovým vybavením.

„Zimný štadión už Petržalka 
má, plaváreň sa stavia a v sep-
tembri otvorí brány nové bow-
lingové centrum. Naša mestská 
časť aj vďaka týmto športovým 
areálom nadobúda mestský cha-
rakter,“ skonštatoval starosta Vla-
dimír Bajan.

(mpl)

Vlani v septembri získala budova LUDUSU konečne nového nájomcu. Petržalka ju prenajala spoločnosti 
PRESPOR, s. r. o., ktorá objekt v súčasnosti kompletne rekonštruuje. Brány moderného bowlingového 
centra, ktoré bude slúžiť aj verejnosti, má v pláne otvoriť už na jeseň, okrem bowlingových dráh ponúkne 
aj priestory na spoločenské vyžitie, školenia a semináre. Vyrastá v tesnom susedstve budúcej plavárne, v 
blízkosti skateparku, čím v tomto priestore vzniká zujímavé športové centrum.

Prvá petržalská 
plaváreň sa stáva realitou

dala spoločnosť Metrostav Slova-
kia, a. s., a zvíťazila.   

Miroslav Zobaník všetkých 
ubezpečil, že Metrostav urobí 
všetko pre to, aby sme sa už budú-
ci rok v máji mohli v tejto plavárni 
okúpať.
Čo tu všetko bude?

Plaváreň bude mať 25-metrový 
plavecký päťdráhový bazén, zážit-
kový bazén, detský bazén, whirl-
pool pre relax v horúcej vode, 
saunový svet, soláriá a aj možnosť 
malého občerstvenia. Samospráva 
vyšla v ústrety obyvateľom okoli-
tých obytných domov aj tým, že 
vzduchotechniku otočila smerom 
od obytnej časti a tobogan integ-
rovala do budovy, aby minima-
lizovala hluk spojený s budúcou 
prevádzkou plavárne.

Denná kapacita plavárne bude 
640 návštevníkov, svojím umiest-
nením je peši dostupná do 15 mi-
nút pre 9 500 bytov. Projekt neza-
budol ani na motoristov. Vzniknú 
tu štyri parkoviská s celkovou ka-
pacitou 53 parkovacích miest.

(tod)


