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  PETRŽALSKÉ NOVINY

Petržalka robí všetko, čo je v jej 
silách, aby sa neustále zvyšoval 

komfort výučby, kvalita vzdelávania 
a atraktivita školského prostredia. 
Veľmi dobre viem, že to, čo sa inves- 
tuje do školstva, sa spoločnosti  
v budúcnosti vráti. Preto pokra-
čujeme v trende zvyšovania obje-
mu financií určených na školstvo, 

v rozširovaní kapacít materských  
i základných škôl a napokon aj v ich 
modernizácii. 

Myslím si, že aj v samotných ško-
lách máme kvalitných učiteľov a rov- 
nako oduševnených nepedagogic-
kých zamestnancov. Pre mňa sú po-
slami myšlienok humanity a verím, 
že aj v nadchádzajúcom školskom 

A opäť v laviciach
Každý školský rok je pre žiakov a študentov obdobím 
získavania vedomostí a zručností, ale aj nových pria-
teľstiev a ďalších zážitkov. Je ďalšou etapou formova-
nia osobnosti a príležitosťou získať nové informácie. 
Veľmi si želám, aby bol začínajúci školský rok považo-
vaný za informačný benefit. 

roku odovzdajú žiakom vedomosti aj 
životné hodnoty. 

Pri príležitosti otvorenia nového 
školského roka 2015/2015 chcem aj 
prostredníctvom týchto riadkov za-
želať učiteľom veľa zvedavých žiakov, 
rodičom a starým rodičom veľa dôvo-
dov na radosť zo školských úspechov 
detí a vnúčat a našim najmladším 
Petržalčanom prajem, aby chvíle pre-
žité v školských laviciach boli aspoň  
také príjemné ako nedávne letné 
prázdniny. 

Nakoľko škola sa vo všeobecnos-
ti považuje za druhý domov, chcem 
všetkých žiakov aj takto symbolic-
ky privítať v novom školskom roku,  
v ktorom nech sa každý v škole cíti 
tak dobre ako doma.

Vladimír Bajan, 

starosta Petržalky 

Petržalská baretka 
po tretí raz
Ešte stále sa hudobníci a textári, ktorí 
majú humor v krvi, môžu prihlásiť na 
nesúťažný festival Petržalská baretka.

Tour de intelekt 
2015
Aj tento rok sa vybrali deti zo SZŠ pre 
intelektovo nadaných žiakov spolu so 
svojimi pedagógmi a kamarátmi na 
bicykloch až do Prahy. V horúcom 
lete prešli 650 kilometrov. 

strany 14 - 15

strana 19

Horúca téma – 
parkovanie
Azda najaktuálnejšia  
a najpálčivejšia  
petržalská téma dominuje  
aj v tomto čísle  
Petržalských novín.

strany 11 - 13
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Nominácie na Kultúrno-
osvetového pracovníka 
Petržalky 2015
Prioritou mestskej časti je nielen zachovať, ale 
predovšetkým rozširovať rôznorodosť kultúr-
nych a spoločenských podujatí na území Petr-
žalky. Myšlienka vzdania úcty a poďakovania 
ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili práci v ob-
lasti kultúry a osvety, vzišla z iniciatívy starostu 
Vladimíra Bajana. 

Aj tento rok môžu neziskové združenia, organi-

zácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske 

spolky, kolektívy, súbory, ale aj Petržalčania predkla-

dať do 30. septembra návrhy na ocenenie pracovní-

kov z oblasti kultúry a osvety. Návrh musí obsahovať 

meno a priezvisko navrhovateľa a jeho kontaktné 

údaje (telefón, mail), meno a priezvisko navrho-

vanej osoby a jej kontaktné údaje (adresa, telefón  

a mail) a krátku charakteristiku navrhovaného (na-

vrhovateľ uvedie, v čom vidí jeho osobitný prínos 

v oblasti kultúrneho života alebo šírenia osvety  

v mestskej časti Petržalka). Návrhy môžete zasie-

lať poštou, osobne alebo elektronicky na adresu 

Kultúrne zariadenia Petržalky, sekretariát riaditeľa, 

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava alebo elektronicky 

na katarina.rebrova@kzp.sk. Tohtoročné slávnostné 

udeľovanie ocenení Kultúrno-osvetový pracovník 

Petržalky 2015 bude 22. októbra v CC Centre na Ji-

ráskovej ulici.         (up)

Navrhovaná osoba musí spĺňať  
nasledovné kritériá:

 Bratislava-Petržalka,

-

málne 5 rokov,

osvety v mestskej časti Bratislava-Petržalka je (ale-

bo bol) preukázateľný,

-

vrhovaného,

-

moriam.

Ako uviedol na prvom slávnostnom oceňovaní 

starosta Vladimír Bajan, „neodmysliteľnou súčas-

ťou kultúrno-osvetovej činnosti na úrovni obce je 

zabezpečiť kultúrny rozvoj osobností, rozvoj zruč-

ností, kompetencií, odhaľovanie nadania a pred-

pokladov pre uplatnenie v živote každého z oby- 

vateľov Petržalky“. Ocenenie Kultúrno-osvetový 

pracovník Petržalky 2014 si minulý rok prevzali Zu-
zana Ďurišová (25 rokov osvetovo-prevádzkovej 

činnosti v DK Lúky), Ondrej Kosorín (v miestnej 

knižnici pracoval ako knihovník 27 rokov), Miroslav 
Košírer (záchrane vojenského bunkra BS-8 Hřbitov 

obetoval vlastné peniaze a takmer celý svoj osob-

ný život, ale nikdy to neoľutoval), Ondrej Lenár 

(zabezpečuje už 21 rokov činnosť DK Zrkadlový 

háj, tvorí a organizuje náročné kultúrne podujatia 

s nadregionálnym dosahom a vytvára podmienky 

pre prezentáciu a rozvoj miestnej záujmovo-ume-

leckej činnosti), Alexander Švarc (už vyše 23 rokov 

formuje estetické a výtvarné povedomie širokej ve-

rejnosti v Petržalke, od školopovinných detí až po 

ľudí v zrelom veku).

Štatút upravuje jej po- 
stavenie, pôsobnosť, 

zloženie ako aj základ-
né činnosti. Medzi ne 
patrí napríklad to, že 
Rada seniorov bude dá- 
vať starostovi podne-
ty na zvýšenie úrovne, 
ochrany a dodržiavania 
práv seniorov, tiež má 
ambíciu spracúvať pre 
starostu návrhy a podne-
ty na podporu zvýšenia 
úrovne životných pod-
mienok, presadzovania 
a dodržiavania práv 
 seniorov. Zároveň dekla-

ruje záujem aktívne spo-
lupracovať a zúčastňo-
vať sa na realizácii úloh 
vyplývajúcich z vlád- 
neho dokumentu Pro-
gramu aktívneho star-
nutia na roky 2014 – 
2020 prispôsobených na 
podmienky v Petržalke 
a Komunitného plánu 
sociálnych služieb mest- 
skej časti Petržalka na 
roky 2013-2017. 

„Radu seniorov pova-
žujem za nášho šepkára, 
ktorému treba pozorne 
načúvať, pretože agenda 
seniorov je pomerne širo-
ká a musí reagovať tak 
na požiadavky starších 
ľudí, ako aj na demogra-
fické trendy,“ uviedol sta-
rosta Petržalky Vladimír 
Bajan.                   (tod)

foto: archív MÚ

Petržalka to so seniormi myslí úprimne, o čom svedčí nová 
forma spolupráce. Potvrdil to starosta Vladimír Bajan, 
ktorý spolu s Alžbetou Korbelovou podpísal Štatút Rady 
seniorov mestskej časti Bratislava–Petržalka. 

Šepkárom je Rada seniorov

Jedna zmiešaná hliad- 
ka sa zamerala na 

okolie ulíc Rovnianko-
va a Holíčska. Druhá 
spoločná hliadka bola 
situovaná na okolie Šev- 
čenkovej, Jasovskej, Hu- 
menského námestia a 
 Budatínskej ulice. Kon-
trolovali najmä dodržia-
vanie povinností psič- 
károv vo vzťahu k do- 
držiavaniu zákazu voľ-

ného pohybu psov na 
nedávno vyznačených 
plochách. Majiteľov psov 
tiež informovali o do-
stupnosti vreciek na psie 
exkrementy a tiež na po-
vinnosti týkajúce sa ve-
denia psa na vôdzke.

Hliadky oslovili viac 
ako 30 majiteľov psov. 
Zistené nedostatky riešili 
predovšetkým dohovo-

rom. Takéto preventívno-
osvetové aktivity majú za 
cieľ hlavne vysvetľovanie 
povinností chovateľom 
psov a tiež upozorňujú 
na možné riziká spojené 
s porušovaním pravidiel. 
Na území celej Petržalky 
budú kontroly pokračo-
vať naďalej.

   (tod)
foto: archív MÚ

Inšpektori verejného poriadku sa spolu so zamestnancami oddelenia životné-
ho prostredia miestneho úradu a mestskými policajtmi nedávno zamerali na 
kontrolu dodržiavania niektorých povinností vlastníkov psov. Nešli však cestou 
pokút, ale predovšetkým vysvetľovania a riešenia priestupkov dohovorom. 

Kontrola predovšetkým o dohováraní

Petržalka má elektronickú knihu návštev

Bektronická kniha návštev je priestor, 

na ktorom sa návštevníci môžu po-

deliť o svoje pocity a zážitky z návštevy 

jedinečného Petržalského rozária, prí-

padne bunkra BS-8 Petržalka–Kopčany. 

Zážitky vrátane fotiek môžu prostred-

níctvom mobilných zariadení zaslať 

na web stránku, kde je pre tento účel 

vytvorená špeciálna rubrika. 

Elektronická kniha návštev je pilotne 

zriadená pre návštevníkov petržalské-

ho rozária, ktoré mestská časť pred 

rokom obnovila po 80 rokoch. Celú 

Mestská časť Petržalka pokračuje v rozširovaní služieb na 
svojom webe. Paletu služieb rozširuje o tzv. elektronickú kni-
hu návštev. 

plochu okolo sochy Janka Kráľa pokrý-

va farebné spektrum červených, žltých, 

ružových, oranžových a bielych ruží, 

ktoré spríjemňujú prechádzku parkom 

a posedenie s priateľmi, rodinou a deť-

mi. Služba je tiež k dispozícii návštevní-

kom Bunkra BS–8 Petržalka–Kopčany, 

ktorý sa nachádza tesne pri hranici  

s Rakúskom a je súčasťou histórie  

2. svetovej vojny. Pre návštevníkov po-

núka kontakt s vojenskou atmosférou 

neslávnej minulosti.

(tomp)
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Plastové okná 
a zasklenie loggií

Interiérové dvere 
a zárubne

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

www.pro%s-okna.sk 
tel.: 0903 456 608

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

NEFÉROVÚ VÝPOVEĎ?
Ozvite sa nám čím skôr!

 +421 948 179 915; www.coz.sk

S T O J Í M E  Z A  V A M I

CENTRUM
OCHRANY
ZAMESTNANCOV

Z
A
MESTNANCO

V

S
M
E NA STRAN

E

NEVYHRÁME
NEPLATÍTE

Dali vám

Po minuloročnej oprave 
vonkajšej terasy a scho-

diska v Materskej škole na 
Bulíkovej ulici prišla tento rok 
na rad aj kompletná výmena 
osvetlenia. Výmena svieti- 
diel za zdravšie a úspornejšie 
čakala aj budovy materských 
škôl na Iľjušinovej a Bradáčo-
vej. Škôlkari z Iľjušinovej sa  
v tomto školskom roku tešili  
z vymaľovaných tried a no-
vých toaliet v zrekonštruova-
ných kúpeľniach a po týchto 
prázdninách sa budú hrať už aj 
pod zdravším osvetlením. Ich 
kamaráti z elokovaných tried 
v ZŠ Tupolevova budú mať 
po prázdninách zas vymene-
né okná na druhom podlaží.  
V štyroch materských a dvoch 

Väčšie rekonštrukcie na budovách škôl si už 
tradične Petržalka naplánovala na obdobie 
letných prázdnin. Mestská časť, ktorá je 
zriaďovateľom až 30 škôl - 11 základných a 
19 materských -  počas tohto obdobia prein-
vestovala takmer 380-tisíc eur na zlepšenie 
podmienok a ozdravenie prostredia.  

V školách to vrie! 

základných školách robotníci 
zrekonštruovali hygienické 
zariadenia. To znamená, že 
kompletne vymenili rozvody 
vody a kanalizácie, obklady, 
dlažbu a samozrejme sanitu. 
Toto hygienické opatrenie 
za viac ako 150-tisíc sa týka 
žiakov v základných školách 
Holíčska a Dudova a detí z 
materských škôl Bradáčova, 
Lietavská, Pifflova a Bzovícka. 
Okrem rozsiahlych rekon-
štrukcií mestská časť spravila 
aj „menšie opravy“, napríklad 
výmenu podlahových krytín 
v Materskej škole Gessayova, 
obnovu malieb na Bulíkovej, 
či výmenu termoventilov na 
Rovniankovej.  

(tod)

Aj tu som Petržalčan

Peter Šagát pod Fujisan s Petržalskými novinami.

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

gedur@gedur.sk
02/50 22 87 39.

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

27.11.

30.11.

11.12.



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSS TTTTT UUUUUU DDDDDD IIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLL LLLLLLLLLL AAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

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
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Inzercia

SAHADŽA Joga Slovensko. 
Od 8. 9. 2015 pokračujeme v 

kurze meditácie každý utorok 

18:30 v CC Centrum Jiráskova 

3. ZADARMO 

JÁN POLÁK vodoinštalácie, 

údržba. Tel.: 0905 627 321

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

PEDIKÚRA, MANIKÚRA. 
Tel.: 0905 939 634

PILATES KURZ V KAJAN-
GYME, na Víglašskej 3. Začína-
me 23. 9., cvičí sa 2 x týždenne. 
10 hod/45,-€. Str.-pia. od 10. h.
Max. počet osôb 8. Prihláste sa 
na tel. č.: 0905 337 293. 
Tešíme sa na vás.

 ♥ Zosobášili sa počas leta

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

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
4. júla  
Tibor Kopáč – PhDr. Miroslava Sekerková
11. júla 
Ing. Martin Fris – Mgr. Jana Christophoryová
Matej Petráš – Eva Kolenčíková
Ján Vrba – Adriana Pussová
Ing. Marek Chmura – Monika Pápežová 
25. júla 
Peter Vrábel – Mgr. Lívia Hlinková
Ing. Dejan Joha – Jasmina Kovač
Rastislav Fajták – Renáta Kubová
1. augusta 
Lukáš Galbavý – Veronika Kokavcová 
Vladimír Laky – Bc. Katarína Garaiová
Jozef Rák – Alexandra Nagyová
Robert Molnár – Markéta Kizúrová
Ivan Panák – Iveta Fuleková
15. augusta 
Roman Löbl – Denisa Melegová
Ramy Sidky RIZK – Ľuboslava Straková
Ivan Škrabala – Gabriela Grígelová
Tomáš Mikš – Eva Němcová
Jakub Zeman – Jana Kállayová

študentov SŠ, VŠ a dospelých.
 

Dňa 28. 9. 2015 uplynie rok, 

čo nás vo veku 91 rokov

opustila naša mama

HELENA KUBIŠOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.                Rodina Kubišovcov

         

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto ťa poznal, ten si spomenie, 

kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

Dňa 2. augusta 2015 sme si pripomenuli 

1. výročie úmrtia

LADISLAVA PLAŠTIAKA

         

Peter Duraj – Darina Nováková
Tomáš Baranec – Tamta Gokadze
Ľubomír Kopáček – Lucia Hriňová
22. augusta 
Ngimbi Junior Pemba – Alexandra  Závadová
Andrej Facuna – Martina Moravcová
Patrik Začka – Dominika  Révayová
Daniel  Kondla – Zuzana Balážová
Ing. Michal  Jesze – Mgr. Natália  Šándorová
Roman Gluch – Katarína  Henčeková
Andrej Mateček – JUDr. Nina Gaisbacherová
Ing. Andrej  Neczli – Kristina  Laššáková

Cirkevné sobáše 
1. augusta 
Ing. Martin Rešetár – Ing. Lucia  Jančárová
15. augusta 
Ivan Vida – Kristina Tuhárska
22. augusta 
Peter  Košárek – Barbora  Záhorová
29. augusta 
Mgr. Miroslav Kuník – Mgr. Katarína  Lukáčová
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

Petržalka nie je len sídlisko plné panelákov. Stačí sa 
pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie 
oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, 
Sad Janka Kráľa, ale predovšetkým na  neustálu snahu 
o ochranu a rozširovanie zelene. 

Investor „zacvakal“ viac
Príkladov dobrej spolupráce medzi investormi a Petržalčanmi 
pribúda. Po fi rme Swiss Re, ktorá v roku 2013 obnovila parčík 
na Hrobákovej, fi rmách Imagine Development a ITB Deve-
lopment, ktoré minulý rok zrekonštruovali detské ihrisko a 
parčík pri internáte Ekonomickej univerzity, odovzdal ďalší 
investor svoj benefi t do užívania Petržalčanom. Petržalčanom 
poskytol niečo navyše. Nemusel - ale chcel.

Nielenže fi rma Pre-
spor, s. r. o., pre-

menila zdevastovanú a 
roky chátrajúcu budovu 
na moderné bowlingové 
centrum, zrenovovala aj
časť terasy, zábradlie, 
schodisko a rampu pre 
vozíčkarov a mamičky 
s kočíkmi pri bytovom 
dome na Tupolevovej 
5-7. Investícia vo výške 
11-tisíc eur svedčí o vy-
sokej spoločenskej zod-
povednosti fi rmy, ktorá 
začala podnikať aj na 
území Petržalky. V júli 
zástupcovia spoločnos-
ti Prespor, s. r. o., Pavol 
Kečkéš a Juraj Bobrík 
odovzdali správcovi by-
tového domu Majerákovi 
a vedúcej oddelenia na-

kladania s majetkom pani 
Broszovej zrekonštruo-
vanú časť do užívania.

Samospráva sa už od 
roku 2009 snažila opako-
vanými verejnými súťa-
žami o prenájom objektu 
bývalého divadla LUDUS, 
pretože v rozpočte na 
rozsiahlu rekonštrukciu, 
ktorú si táto budova vy-
žadovala, peniaze neboli. 
Až v roku 2013 prejavila 
záujem o prenájom bu-
dovy spoločnosť Prespor, 
s.r.o., ktorá ponúkla in-
vestovať do rekonštruk-
cie budovy 1 milión eur 
a do jej vnútorného za-
riadenia ďalších 300-tisíc. 
Zo zničenej a bezdomov-
cami okupovanej budo-
vy sa za necelé dva roky 

stalo moderné bowlingo-
vé centrum s príslušen-
stvom, čiže okrem bow-
lingových dráh ponúka aj 
priestory na spoločenské 
vyžitie, školenia, seminá-
re. Okrem súťaží, kona-
júcich sa pod hlavičkou 
Slovenského bowlingové-
ho zväzu, slúži zariadenie 
predovšetkým verejnosti, 
teda aj Petržalčanom.

„Teší ma, že spoločen-
ská zodpovednosť in-
vestorov a developerov 
začína v Petržalke nado-
búdať konkrétnu podobu 
čoraz častejšie. Je to ne-
klamným znakom toho, 
že Petržalka už nie je 
len papierovým sídlom 
týchto fi riem, ale je mies-
tom, ktoré ponúka oveľa 

viac. Zimný štadión a 
bowlingové centrum už 
Petržalka má, plaváreň 
sa stavia – aj vďaka 
týmto športovým areá-
lom nadobúda mestský 
charakter, aj preto sú 
naši obyvatelia spokojní 
s bývaním v Petržalke,“ 
skonštatoval starosta 
Vladimír Bajan. 

Nielen fi rmy, ale aj 
aktivity nadšených oby-
vateľov z Bradáčovej, 
ktorí na vlastné náklady 
a vlastnými silami zve-
ľadili detské ihrisko na 
Bradáčovej alebo rodičia 
zo Starhradskej ulice, 
ktorí v spolupráci so sa-
mosprávou kompletne 
obnovili nátery hracích 
prvkov na detskom ih-
risku, sú príkladom par-
ticipácie verejnosti na ži-
vote a dianí v Petržalke.

(tod)

foto: archív MÚ

Zberný dvor sa rozšíril 
Petržalka bola úspešná s projektom, kto-
rý prispeje k zvýšeniu čistoty a poriad-
ku. Získala 50 000 eur, za ktoré nakúpila 
veľkoobjemové kontajnery a kapacitne 
tak rozšírila služby zberného dvora. 

Kontajnery boli určené pre tabuľkové sklo, bio-
logicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drobný 

odpad a iný domový objemný odpad. Vďaka nim 
rozširuje samospráva separáciu najmä biologické-
ho odpadu a drobného stavebného odpadu a tiež 
iného objemného odpadu, ktorý je ďalej využiteľ-
ný. Vďaka projektu pribudla aj nadúrovňová váha, 
ktorá slúži na váženie zvážaného odpadu, čo na-
pokon tiež prispeje k manažovaniu odpadového 
hospodárstva v Petržalke.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie bol Miestny 
podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, kto-
rý okrem iných činností vykonáva aj práce v oblasti 
separovania komunálneho odpadu a prevádzkuje 
zberný dvor. Spomínaný projekt bol pod názvom 
Skvalitnenie zberných procesov v rámci separova-
ného komunálneho odpadu v Petržalke schválený 
na Environmentálnom fonde.

Petržalský Miestny podnik verejnoprospešných 
služieb má tak po využití dotácie celkovo k dispo-
zícii 4 kryté kontajnery s objemom 7 m3, ktoré vy-
užívajú napríklad na papierový odpad či stavebný 
materiál z rekonštrukcií bytov.

(tod)

Zelená Petržalka

„Aj preto bola oblasť 
environmentu jednou 
z priorít v strategickom 
rozvojovom dokumente – 
Programe hospodárske-

je namieste vyhodnotenie 
pôvodného. A to aj v ob-
lasti tzv. zelenej agendy,“ 
informoval nás prednos-
ta miestneho úradu Mi-

roslav Štefánik. Zároveň 
konštatoval: „Starost-
livosť o zeleň v minulo-
ročnom rozpočte tvorila 
výdavky prevyšujúce 1,8 
milióna eur preto, lebo 
chceme, aby Petržal-
ka bola zelená, útulná 
a čistá.“

Petržalka v danom ob-
dobí preinvestovala na 
výsadbe stromov 171 634
eur. Takmer 70 000 eu-
rami podporila rekon-
štrukcie 63 predzáhra-
diek a 4 vnútroblokov, 
kde sa investovalo do 
výsadby a trávnikov. 
V ostatnom období 
mestská časť vybudova-
la dve oddychové zóny, 
a to Ovsištské námestie 
a Vlastenecké námestie. 
Na ich ploche vysadi-
li takmer 3 000 kríkov 
a 50 odrastených stro-
mov. Získanie 50-tisí-
covej dotácie pomohlo 
pri 30 kontajnerových 
stanovištiach, pričom v 
oblasti odpadového hos-
podárstva bolo investo-

vaných viac ako 270 000 
eur na zakúpenie 1 700 
kusov veľkokapacitných 
kontajnerov a ďalších 
viac ako 335 000 eur 
tvorili výdavky na pre-
vádzku zberného dvora.

Ochrana životného 
prostredia súvisí aj so 
zabezpečovaním poriad-
ku a čistoty. Za zmienku 
preto stojí aj čiastka, 
ktorou boli fi nancova-
né celkové výdavky na 
vyprázdňovanie košov 
na psie exkrementy. Vý-
davok v rokoch 2008 – 
2014 predstavuje čiast-
ku mierne prevyšujúcu 
485 000 eur.

Samostatnou kapito-
lou je obnovenie rozá-
ria a výsadba trvalko-
vých záhonov v Sade 
Janka Kráľa. Na ploche 
450 m2 vysadili najskôr 
na štyroch záhonoch 
1 426 ruží rôznych fa-
rieb. K nim v tomto roku 
pribudlo ďalších 738 na 
troch ďalších záhonoch. 
Minuloročné znovuob-

novenie a tohtoročné 
rozšírenie rozária bolo 
fi nancované čiastkou 
20 678 eur. Okrem rozá-
ria urobila samospráva 
v tomto roku aj trval-
kové záhony. Na ploche 
224 m2 vysadila 1 392 ks 
kvitnúcich trvaliek. Vý-
sadba stála 3 714 eur.

V Petržalke sa postup-
ne udomácnilo organi-
zovanie verejných brigád 
zameraných na čistenie 
Chorvátskeho ramena, 
okolia Veľkého Draždia-
ka a iných verejných 
lokalít. Rozvoj environ-
mentálnej infraštruktúry 
bude jedným z pilierov 
pripravovaného Progra-
mu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja Petr-
žalky. Dokumentu, ktorý 
defi nuje aktivity pre roz-
voj „zelenej Petržalky“, 
zároveň popíše aj spôso-
by získania zdrojov ako 
ďalšieho predpokladu pre 
dosiahnutie cieľov.

(tod)

foto: archív MÚ

ho a sociálneho rozvoja 
v rokoch 2008 – 2014. 
Nakoľko Petržalka spra-
cováva rovnaký doku-
ment pre ďalšie obdobie, 
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Športujúce mesto –  
pridajte sa aj vy! 
V Sade Janka Kráľa sa 13. septembra uskutoční jedineč-
né športové podujatie, na ktorom si každý priaznivec 
športu nájde to svoje! Staňte sa aj vy súčasťou prvého 
ročníka Európskeho týždňa športu (7. – 13. september) 
a príďte si vyskúšať viac ako 30 športových aktivít a 
tréningov.

Podľa posledných prieskumov Eurobarometra sa až 
dve tretiny Slovákov športu venuje málo alebo vôbec.  

V ostatných štátoch EÚ boli výsledky takmer identické, a aj 
preto Európska komisia vyhlásila Európsky týždeň športu. 
Jeho cieľom je propagovať pohyb, šport a zdravý životný 
štýl. Všetky aktivity sú zamerané na deti, dospelých, seniorov, 
mužov, ženy, jednotlivcov aj skupiny.

Európsky týždeň športu sa uskutoční v celej Európe a Slo-
vensko nebude výnimkou. V Bratislave vyvrcholí podujatím 
Bratislava, športujúce mesto. Počas jedného dňa poskytne 
návštevníkom na území Sadu Janka Kráľa možnosť aktívne 
si vyskúšať viac ako 30 športových aktivít a tréningov. Už od 
10. h to budú tradičné aj netradičné športy, individuálne či 
kolektívne. Program tvorí aktívna prezentácia športov a ukáž-
kové tréningy na hlavnej ploche. Športové kluby a zväzy si 
pripravia rôzne aktivity, trenažéry, simulácie hry – zašportujte 
si sami, s priateľmi, ale aj proti profesionálnym športovcom! 
Ukážkové tréningy budú viesť Tomi Kid Kovács, Nikol Weite-
rová, Nikki Papavasiliou (tréner ŠK Slovan) a mnohých ďalších 
odborníkov. Príležitosť zažiť s nimi skutočný tréning prispô-
sobený širokej verejnosti sa neobjavuje každý deň. Súčasťou 
podujatia bude aj atraktívny sprievodný kultúrny program 
na hlavnom pódiu, autogramiáda viacerých športových 
osobností a slovenských olympionikov - Martina Kohlová 
(rýchlostná kanoistika) alebo Richard Nagy (plávanie). Nebu-
dú chýbať ani stánky so zdravou výživou a pitný režim pre 
všetkých. 

Počas Európskeho týždňa športu bude aj veľká sprievod-
ná školská súťaž pre základné a stredné školy z Bratislavského 
kraja. Cieľom medziškolskej súťaže je vytvoriť športovú čin-
nosť za aktívnej účasti čo najväčšieho počtu žiakov, pedagó-
gov, rodičov či kamarátov. Najúspešnejšie školy budú odme-
nené veľmi štedrými balíkmi športového vybavenia.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, primátora hlavného mesta SR Bratisla-
va, Bratislavského samosprávneho kraja a starostu MČ Petr-
žalka Vladimíra Bajana. Neváhajte a príďte si zašportovať!

(tod)

Festival tanca 
Petržalka bude hostiť 25. – 27. septembra ďalší ročník medzi-
národného festivalu orientálnych tancov Pressburg Dance 
Fest. Ojedinelá akcia sa uskutoční v Dome kultúry Lúky a uvi-
díte na nej orientálny tanec v jeho mnohých podobách. Pred-
stavia sa zahraniční lektori a tanečníci, súťažiť budú amatér-
ske i profesionálne tanečnice a skupiny orientálneho tanca. 
Podujatie je spojené s odborným tanečným vzdelávaním, tí 
najlepší sa budú prezentovať na večernej hviezdnej galašou.

(upr)

Na sobotňajšom zápolení hasičských druž-
stiev z bratislavských mestských častí zabodo-
vali starí páni z Petržalky a muži 
z Jaroviec. V areáli petržalskej 
Základnej školy na Gercenovej 
odštartoval tradičnú súťaž dobro-
voľných hasičských družstiev  
o putovný Pohár starostu mest-
skej časti Bratislava-Petržalka 
zástupca petržalského starostu 
Ján Bučan.  

Hasiči súťažili 

„Chodci aj vodiči si určite pamä-

tajú na stav petržalských ciest a 

chodníkov po zime. Dnes vďaka 

opravám môžeme konštatovať, 

že sú to už len spomienky,“ hovorí 
prednosta miestneho úradu Miro-
slav Štefánik, podľa ktorého mest-
ská časť na základe vlastných ziste-
ní a podnetov obyvateľov zoradila 
najproblematickejšie úseky, na kto-
rých sa pred letom začali opravy a 
rekonštrukcie.

„Doposiaľ máme za sebou 

opravy na 16 úsekoch, presnej-

šie na ôsmich išlo o výtlky na 

cestách a na ďalších išlo o opra-

vy vnútroblokových komuniká-

cií a chodníkov. Situácia sa zlep-

šuje, ale ak by k svojim cestám 

mali takýto vzťah aj napríklad 

Bratislavský samosprávny kraj 

a hlavné mesto, určite by to eš-

te viac pomohlo Petržalčanom,“ 

zdôrazňuje prednosta.

Mestská časť v tomto roku vy-
členila v rozpočte na dopravu pri-
bližne 920- tisíc eur. Tieto peniaze 
nesúvisia len s obnovou a opra-
vou ciest a chodníkov či parko-
vacích miest, ale aj so zavedením 
časti aktivít v súvislosti s parkova-
cou politikou. Napríklad s výdav-
kami na zjednosmernenie vytipo-
vaných ulíc, v dôsledku čoho sa 
podarí vytvoriť nové parkovacie 
miesta.                                (tod)

Rok dopravy. Aj takto Petržalka pri schvaľovaní rozpočtu na tento 
rok vyjadrovala jednu z hlavných priorít. Dnes môžeme konštatovať, 
že na 16 úsekoch v rôznych častiach Petržalky sú opravené cesty a 
chodníky. 

Petržalka opravuje výtlky  

po chorobe, úraze a pod.

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607

e-mail: info@harris.sk 

MOBILIZÁCIA 
IMOBILNÝCH, 

LEŽIACICH NA LÔŽKU 

www.harris.sk

Hurá do školy 

Prázdniny sa skončili. Bilbordy sú oblepené samými akciami 
a zľavami na školské potreby. Letáky sa hrnú do schránok 

ako vlaky do stanice. A prváčikovia sa stretli so svojimi uči-
teľmi, učiteľkami. Mamičky a oteckovia nakúpili nové školské 
tašky, peračníky, písacie potreby, pomôcky na maľovanie pre 
svoje ratolesti, ale aj pre už skúsených a usilovných školákov. 
Celý školský rok je pred nimi. Neposední žiaci sa tešia na ka-
marátov a kamarátky, nové predmety, zážitky zo školských 
výletov. Do družiny, kde sa o nich postarajú vysmiate vycho-
vávateľky. Rodičia pomohli vybrať  deťom kvety pre  triedne 
učiteľky, ale aj sladké odmeny znak vďaky za to, že sa o nich 
učitelia a učiteľky, ale aj kuchárky dobre postarajú vo zvyšnom 
školskom roku.

D. Jón Einarsson

 
(tod)

 
Víťazi – muži – DHZ Jarovce

Náš Janko Meleg

ZZ Top
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€

vo Vienna Gate
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. 8. 2015 bol otvorený 

nový Notársky úrad JUDr. Márie Gajdošovej, 
ktorý nájdete v obchodnej galérii budovy Vienna Gate na 1. poschodí 

(priestor 1A6), otvorený každý pracovný deň od 8:30 do 16:30 hod.

Notársky úrad

JUDr. Mária Gajdošová

Kopčianska 8-10, 851 01  Bratislava 5

mobil: 0910 386 777

e-mail: urad@notarBA5.sk

web: www.notarBA5.sk 

NOTÁR

Tešíme sa na Vašu návštevu.

PRIVÍTAJTE  
AMERICKÝCH TURISTOV  

U VÁS DOMA 

Ukážte Američanom  tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma 

pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii  

a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru  

a spôsob života. Môžete si zlepšiť angličtinu a zarobiť si. To všetko  

v prostredí Vášho domova. 

KTO SME?

Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby v období 

od marca do novembra. Našimi klientmi sú americkí seniori, pre kto-

rých je zaujímavou príležitosťou mať možnosť stráviť s Vami chvíľu 

v prostredí, kde žijete a porozprávať sa pri káve a kúsku koláča. 

Zaujala Vás naša ponuka?

VY

 Bývate v Petržalke.

 Hovoríte po anglicky.

 Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma a pohostiť 

ich domácim koláčom, kávou alebo čajom (návštevy sú plánované 

vopred, podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať 

hostí len príležitostne).  

 Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave  

a Slovensku a radi by ste sa podelili o svoju kultúru s americkými 

turistami.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte 

Sylvia: 00421 903 058 137, 
e-mail: homehosted.petrzalka@gmail.com

  12. 9.  Pivovar Velkopopovický kozel, exkurzia, škola čapovania, zámok Berchtold 1 deň 26 €  

19. 9.  Festival syra v Mikulove, zámok, jaskyňa, plavba po priehrade, aquapark 1 deň 16 €

20. 9.  Zámky Lednice a Valtice, Janov hrad, plavba lodičkami, jazda kočiarom 1 deň 16 €

26. - 27. 9.  Karlštejnské vinobranie, Konepruské jaskyne a hrad Karlštejn 2 dni 79 €

  2. - 4. 10.  KarloveVary, porcelánka, sklárne, Becherovka, hrad Loket, zámok Chýše 3 dni 119 € 

  3. 10.  Zámok Konopište, JAWA muzeum, historická strelnica, skleníky 1 deň 26 €

10. 10.  České Versailles – zámky Nové Hrady, Litomyšl - zámok UNESCO 1 deň 26 €

www.vikendove-vylety.sk

CK Víkendové výlety
prihlasky@vikendove-vylety.sk, 0911 623 891, pozýva na výlety a zájazdy:
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Milujem svoje mesto 

O pár dní, 11. - 12. septembra môžete urobiť niečo pre svo-
je okolie a mesto. Len tak. Z lásky. O láske sa veľa hovorí, 
skúsme ju však tento víkend prakticky prejaviť. Pomôžme 
tým, ktorí to potrebujú, urobme niekomu radosť, či aspoň 
vyvolajme úsmev na jeho tvári. Toto je cieľom festivalu Mi-
lujem svoje mesto, do ktorého sa minulý rok zapojilo viac 
ako 700 dobrovoľníkov. 
Tento rok sa pripravuje opäť zaujímavý program a k festi-
valu sa pridáva aj naša mestská časť. Radi by sme spoločne 
s vami pomohli Stredisku sociálnych služieb na Vavilovovej 
ul. skrášliť jeho záhradu, vyčistili zelené plochy pred sobáš-
nou sieňou, vnútroblok na Budatínskej 45-51 a časť lesíka 
pri Veľkom Draždiaku.  Príďte aj vy a spoločne škrášlime 
tieto miesta! Každý záujemca - dobrovoľník musí byť vo-
pred zaregistrovaný na webovej stránke: www.milujem-
svojemesto.sk.
Festival Milujem svoje mesto organizuje o.z. Kresťania  
v meste v spolupráci s Hlavným mestom Bratislavou a jej 
mestskými časťami. 
 (upr)

V polovici júna sme sa zišli v Materskej škole na Rovniankovej ulici, aby 
sme my, rodičia, vzdali hold práci všetkým, ktorí sa starali o naše najmil-
šie, plačúce, smejúce sa, bezradné, slušné i trošku problematické pokla-
dy. Poznáte ich prednosti i nedostatky, to, čo my, možno z preexponova-
nej lásky, nie sme schopní reálne vnímať. Poznáte a robíte všetko preto, 
aby ste rozvíjali to dobré a napravili to, čo sme my azda zanedbali. 

Zbohom, škôlka!

Hľadáme osobných asistentov!

Príďte do banky
Národná banka Slovenska organizuje 26. septembra Deň 
otvorených dverí. V budove Ústredia NBS na ulici Imricha 
Karvaša si budete môcť od 9. do 15. h pozrieť pracovňu 
guvernéra a rokovaciu miestnosť Bankovej rady NBS, zla-
tú tehličku a falošné bankovky a mince. 
Pripravené sú aj ukážky prepravy peňazí, pancierové vo-
zidlá a poradňa ochrany finančných spotrebiteľov.  Počas 
DOD budú odovzdané ceny víťazom online súťaže Spoz-
naj novú bankovku 20 €!

(upr)

Sme občianske združenie Organizácia mus-
kulárnych dystro%kov v SR, ktoré poskytuje 
bezplatné sociálne poradenstvo pre obča-

nov s akýmkoľvek  zdravotným postihnu-

tím. Ak potrebujete poradiť, zavolajte! Sídlime 
v bezbariérových priestoroch, kde nás môžete 
vo vopred dohodnutom termíne navštíviť.  

Hľadáme tiež ľudí, osobných asistentov, 

ktorí za %nančnú odmenu 2,76 € chcú pomáhať 

ľuďom so zdravotným postihnutím. Osobná 
asistencia je hradená z príspevku Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Ak máte nejaký voľný 
čas ráno, poobede či večer, prípadne niektorý 
deň cez víkend, kedy by ste mohli niekomu po-
môcť, ozvite sa nám.

 Vysvetlíme vám, čo takáto práca - pomoc 
vyžaduje.  

Organizácia muskulárnych dystro%kov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Vrútocká 8,  821 04  Bratislava 2, 

tel.č.: 4341 0474, 0948 529 976, asistencia@omdvsr.sk,
www.omdvsr.sk , http://www.omdvsr.sk/sk/osobasis.html

Milé naše učiteľky, Dáška  
a Katka, nadišla chvíľa, 

kedy sa musíme s vami rozlúčiť  
a zároveň vám poďakovať za va-
šu prácu a všetko, čo ste pre naše 
deti urobili. Spočítali ste  niekedy, 
koľko vrkôčikov ste im zaplietli? 
Koľko pančušiek obuli? Koľko 
gombičiek, zipsov, šnúrok napra-
vili? Koľko rozprávok prečítali? 
Koľko zaslzených očiek potešili? 
A koľko vzlykajúcich telíčok k se-
be pritúlili? To nik nespočíta, to 
nik z tých detských očiek nevyčí-
ta. To sa nikde nevykazuje. Za to 
sa jednoducho iba ĎAKUJE.

Koľkokrát ste s nimi rôzne 
obrázky maľovali, kreslili kruhy, 
čiary, vlnovky. Koľkokrát opako-
vali básničku či pesničku? Koľko 

programov nacvičili a koľko-
krát ste spolu triedu zdobili… 
To sa tiež všíma, možno sa to aj 
vníma, ale teraz sa za to hlavne 
ĎAKUJE.

Často ste sa namáhali, vložili 
do práce celé svoje ja a niekedy 
ste mali pocit, akoby sa výsled-
ný efekt stratil. Ale to len na-
oko. Žije v našich pokladoch,  
v našich slniečkach, v ich ma-
lých hlavičkách. Všetko sa tam 
ukladá, každé slovo, pohladenie 
i pokarhanie. Každé prosím, 
prepáč i ďakujem, stavia pyra-
mídu detskej dôvery…

Dokázali ste veľa. Z našich 
malých detičiek vyrástli šikovní 
predškoláci. Predškoláci, kto- 
rí už vedia rozlíšiť tie pravé  

a ozajstné hodnoty. Predškoláci, 
ktorí povedia, že nie je dôležité 
v škôlke veľa mať, ale dôležitej-
šie je v škôlke dobre sa cítiť, mať 
dobré učiteľky a dobrých ka-
marátov. A to je predovšetkým 
vaša zásluha, v ktorej pozadí je 
bezhraničná láska k deťom a va-
ša vysoká profesionálna úroveň. 
Vy ju máte, a preto si my, rodi-
čia, vysoko vážime vašu prácu  
a všetko, čo do nej vkladáte.

Aj naďalej vám prajeme, aby 
ste mali radosť z toho, čo robíte, 
veľké srdcia a vodopád nápadov, 
aby ste obohatili mysle aj ďalších 
detí. ĎAKUJEME.

Rodičia predškolákov z MŠ 
Rovniankovej Bratislava
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V Petržalke zaznelo 

ÁNO 860-krát 

V Petržalke sa to hemží 
sobášmi. Aspoň to na-
povedajú počty sobášov 
za posledné obdobie. 
Svoje ÁNO si za posledné 
tri roky povedalo 860 
novomanželských párov. 
Niektoré sa sobášili v ob- 
radnej sieni, iné v kostole 
a ďalšie napríklad v Sade 
Janka Kráľa, prípadne  
v areáli lodenice. 
 

V roku 2013 sa v Petržalke zo-
sobášilo 260 párov z toho 52 

sobášov bolo cirkevných. Minulý 
rok si svoje áno povedalo 299 
snúbencov, z toho cirkevných 
obradov bolo o desať viac. Celko-
vo 29 párov sa  zosobášilo mimo 
obradnej siene, snúbenci si vybra-
li napríklad Sad Janka Kráľa, rôzne 
reštaurácie alebo areál lodenice. 
Za prvý polrok 2015 miestny úrad 
asistoval pri významnom celoži-
votnom rozhodnutí 132 párom, 
pričom 22 z nich si zvolilo obrad 
v kostole. Podľa starostu Petržalky 
Vladimíra Bajana: „Nie je dôležité, 
kde si zaľúbenci povedia svoje 
‚áno‘ pre spoločnú cestu životom, 
ale aby ich manželstvo napĺňali 
a životom viedli vzájomná úcta 
a láska.“ 

Manželstvo sa uzatvára buď sú-
hlasným vyhlásením snúbencov 
pred matričným úradom, alebo 
pred orgánom cirkvi registrova-
nej na Slovensku. Manželstvo sa 
môže uzavrieť aj mimo trvalého 
pobytu snúbencov, ale musia 
si vybaviť delegovanie sobáša 
a uhradiť správny poplatok 2 x 
16,50 €. Petržalčania si na mat-
ričnom úrade, ktorý sídli v budo-
ve Technopolu na 3. poschodí, 
vybavia formality, vypíšu tlači-
vo - žiadosť o uzavretie manžel-
stva, podpíšu predpísané tlačivá, 
preverí sa, či sú dodržané všetky 
podmienky podľa zákona, aby 
mohol byť sobáš uzavretý. Tí, kto-
rí chcú uzavrieť cirkevný sobáš  
v Petržalke, zoberú uvedené do-
klady so sebou a predložia ich 
svojej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti, ktorá ich bude sobá-
šiť. Snúbenci, ktorí majú záujem 
o civilný sobáš, si na matrike do-
hodnú čas aj miesto svadby.

(tod)

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

5 rád, ako vybrať správny krúžok
Letné prázdniny sú za 

nami a naše deti sa 
vrátili do školských lavíc.  
V dnešných uponáhľaných 
časoch my, rodičia, často ne-
máme dostatok času, ktorý 
by sme radi venovali našim 
ratolestiam. „Múdre“ zaria- 
denia sa rozširujú, ani to 
nestačíme sledovať. Každý 
rodič chce pre dieťa to naj- 
lepšie a chce, aby voľný čas 
trávilo hodnotne.

Mnohé materské a základ-
né školy poskytujú vyplnenie 
voľnočasových aktivít detí 
záujmovými krúžkami. Od 
čias, keď sme chodili do ško-
ly my, sa krúžky rozhodne 
zmenili. Spektrum možností 
je veľmi široké, ale treba si 
vyberať rozumne. 

„Pre rozvoj dieťaťa je veľ-
mi dôležité, aby si našlo svo-

ju jedinečnú cestu, ktorou sa 
chce v živote uberať. Preto je 
vhodné dať mu zakúsiť via-
ceré typy aktivít - možno váš 
malý futbalista zistí, že ho 
viac lákajú skúmavky, alebo 
malá nádejná lekárka nájde 
samu seba v modernom tan-
ci,” hovorí riaditeľ OZ Krúžky 
v škole Ľubomír Tomko.

Na čo si pri výbere krúž-
kov pre deti dať pozor?
Flexibilita

Mnohí rodičia sa zdráha-
jú prihlásiť deti do krúžku  
v obave, že sa im nezapáči a 
budú to pre nich vyhodené 
peniaze. Je skvelé, ak je prvá 
hodina nezáväzná a dieťa si 
môže krúžok vyskúšať.
Miesto

V súčasnosti je väčšina 
krúžkov v priestoroch mimo 
školy. Z pohľadu praktickos-

ti je však najvhodnejšie, ak 
krúžky pracujú v budove ško-
ly alebo škôlky. Je to prostre-
die, ktoré je bezpečné, je de-
ťom dobre známe a rodičov 
nestavia do úlohy taxikára.
Lektori

Dôležité! Informujte sa o 
tom, kto bude s vašimi deť-
mi tráviť voľný čas. Učitelia 
majú výhodu v tom, že deti 
ich už poznajú a majú ich 
„pod palcom“, externí lektori 
zase prinášajú rozmanitosť 
a pomáhajú spestriť bežné 
školské dni.
Pomôcky a metodika

Posvieťte si na to, aké učeb-
né pomôcky sa na krúžkoch 
používajú. Má krúžok svo-
ju metodiku? Každá hodina 
musí mať zmysel a mala by 
nadväzovať na už získané 
zručnosti. 

Spätná väzba

Malo by byť samozrejmos- 
ťou, aby ste boli informovaní  
o tom, ako vaše dieťa trávi voľ-
ný čas. Je príjemným bonusom, 
ak ste oboznámení s dianím  
v krúžkoch, napríklad e-mai-
lom. Spýtajte sa, či krúžok po- 
núka otvorené hodiny, na ktoré 
sa môžete prísť pozrieť. 

Vhodne zvolené a kvalitne 
organizované krúžky sú ideál- 
nym priestorom, kde môžu deti 
získať užitočné skúsenosti do 
života. Všetko, čo sa naučíme, 
sa nám môže zísť. Voľný čas by 
deti mali tráviť zábavne, ale aj 
zmysluplne. No my, rodičia, by 
sme nemali zabúdať na to, že 
naše deti môžu mať aj iné ciele, 
ako sme si pre ne vysnívali. Po-
zorne im načúvajme, lebo iba 
tak im môžeme dať do budúcna 
to najcennejšie – skúsena aj 
schopnosť rozhodovať sa.

(upr)

Sukňatá tetka, ktorá sa 
navečer vybrala do kos-

tola, mi cez plot zvestovala, 
že sa ide pomodliť aj za to, 
aby sa na oblohe konečne 
objavil nejaký mráčik „o kú-
sek vječší jak jednoeurovka“. 
Že to už naozaj chce nejakú 
zmenu, v tom som s tetou Lí- 
viou súhlasil bez výhrad. Veď 
teplomer už päť dní po sebe 
ako vztýčeným prstom hro-
zil vyše tridsaťpäťstupňovým 
stĺpcom ortute.

Neuším, v akej zostave 
sa orodovníčky toho večera  
v kostole zišli a ako tuho sa 
za zmenu modlili, no faktom 
zostáva, že o dva dni na- 
priek skepse meteorológov  
k zásadnej zmene naozaj do-
šlo. Nielenže sa primračilo  
a popršalo, hoci v rozbehu 
len tak, ako keď komár ciká, 
ale hlavne v noci sa aj poriad-
ne ochladilo. Najskôr to bolo 
dvadsaťdva stupňov a o dva 
dni nato už len desať. Tomu 
sa teda hovorí modlitebný 
výkon! A možno to niektoré 
veriace jednoducho prehnali, 
čo ja viem?

Dvadsaťdva stupňov, to je 
vraj tropická noc, keď človek 
vlastne ani nespí, skôr na 
chvíľu len príde o vedomie  
a na chvíľu sa zasa preberie. 
A tak stále dokola. Snažil 
som sa k problému pristúpiť 
racionálne s tým, že čas, keď 
som pri vedomí, využijem 
na rozmýšľanie o veciach, 
čo musím vyriešiť. Lenže to 
som sa hrubo mýlil. Moju 
spotenú myseľ zamestnáva-
lo jediné – kedy už konečne 
začne svitať. 

Od tej chvíle som potom 
túžil na oblohe uvidieť nie-
čo, čo slnko aspoň na pár 

minút prekryje. Túžil som 
okom zaznamenať nie mra-
ky bielučičké ako cukrová 
vata, ale predovšetkým tie 
oceľovosivé, z ktorých by 
sa voda dala žmýkať ako  
z mokrej handry. Čo sa 
napokon, ako som už spo-
mínal, aj udialo. Ďakujem 
vám, tety modleníčky. Bol 
to heroický výkon. Život 
môj i mojich spoluobčanov 
nateraz zostal zachovaný 
a nejaký neurčitý čas ešte 
bude pokračovať.

Zachovala sa aj tráva na 
dvore a trocha zeleniny  
v záhrade. Lenže, bieda. 

Vďaka za jednoeurový mráčik
Slnko je fantastické, nenahraditeľné, bez neho by sme tu neboli. 
Ľudstvo ho právom miluje, po zime ani v lete sa ho nevie na-
bažiť. Lenže, ak sa ho nabažíme viac ako dosť, začneme ho tak 
trochu aj nenávidieť. A presne to je prípad tohto leta. 

Tráva už v júli vyzerala ako 
na konci septembra a záhra-
da, škoda slov. Zopár inva-
lidných uhoriek, vráskavé 
papriky a rajčiny ako orechy. 
Petržlen – nula bodov. Jedi-
né, čomu sa darí bez ohľadu 
na miestnu klímu, je burina. 
Prvotriedna, taká, ako nikdy 
doteraz. Aj bez polievania.

To je stručná správa o sta- 
ve vecí v intraviláne našej 
obce na Záhorí. Spotený  
a oťapený trpiac aj za zatiah- 
nutými závesmi, som však 
občas spomínal aj na náš 
petržalský bytík na Streč- 
nianskej. A v duchu si pred-
stavoval, ako sa asi cítia ľudia 
bývajúci v paneláku na naj-
vyššom poschodí. Za to, čo 
zažili a prežili, by si zaslúžili 
akési bolestné, čiže odmenu. 
Lenže, kto im ju dá? Jedinou 
odmenou pre nich musí byť 
to, že už také ukrutné horú-
čavy zrejme nebudú.

Pred pár dňami som stre-
tol istú známu s nosom tro-
chu červeným ako niektoré 
rajčinky v mojej záhrade. 
Chrapľavým hlasom mi 
oznámila, že v tej páľave, 
ona hovorí výpeku, schytala 
niečo ako chrípku. Vraj od 
klímy, ktorú majú v robote. 
Nuž, čo? Ťažko sa aj s dob-
rou technikou pustiť s príro-
dou za pasy.

Oskar Král

foto: archív
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Kto? - ak nie my!
Kedy? - keď nie teraz!

Pacientov nevozia, 
ale nosia

Pred štyrmi rokmi sme uve-
rejnili v PN reportáž Parko-
vaNIE. Oslovili sme hasičov, 
záchrannú zdravotnú službu, 

havarijnú službu, energetikov. 
Prví sa sťažovali, že sa nemôžu 
dostať k domom cez ulice  
a chodníky zatarasené autami. 
Pred vchodmi niet voľnej plo-
chy na nástup hasičskej jed-

Parkujeme od výmyslu 
sveta 

Téma tém. Nielen preto, ako 
to v našej Petržalke nevábne 
po podvečeroch a nociach vy-
zerá. Zhluk kadejako povykrú-
caných plechov, plôch skiel, 
pneumatík, zrkadiel. Akoby tu 
okrem vodičov ani nikto nežil. 
Akoby tu dominovalo vrako-
visko použiteľných áut. Parku-
jeme od výmyslu sveta. A pa-
radoxne začíname byť vďační 
za to, že Petržalka je taká be-
tónová. Kde je len niekoľko 
metrov štvorcových vyliateho 
betónu, tam sa „usadilo“ au-
to. Iba autá. Pri dome, medzi 
stromami, či iba ako fľak na 
tráve. Prenocujú takmer pod 
schodmi základných škôl, ob-
liehajú škôlky, výmenníkové 
stanice, trafostanice, tlačia sa 
do vnútroblokov. Pred vchod-
mi do panelákov parkujú ne-
menne, dlhodobo - akože tak 
to má byť. Prekľučkovať sa  
z ulice, chodníka pomedzi ne 
ku vchodu domu, k výťahu, 
do bytu sa stáva namáhavým 
fyzickým úkonom. Až špor-
tovým.

notky a umiestnenie hasičskej 
techniky na zásah, tak ako to 
požaduje vyhláška č. 94/2004 
Z. z. Pretože aj tu sú - autá, 
autá, autá. Takže neraz musia 
ťahať hadice k miestu zásahu 
až zo stometrovej vzdialenosti. 
Druhí to nemajú o nič ľahšie. 
Skôr naopak. Citujeme hovor-
kyňu Operačného strediska 
záchrannej služby SR: „Najväč-
ším petržalským problémom sú 
z pohľadu rýchlosti, účinnosti 
a úspechu zásahov zaparkova-
né autá. Sú doslova nepreko-
nateľnou prekážkou. Je priam 
nemožné sa dostať pojazdnou 
ambulanciou ku vchodom do 
panelákov na uliciach Proko-
fievova, Tupolevova, Lenárdo-
va, Belinského, Topoľčianska, 
Žehrianska, Krásnohorská. 
Nejedného pacienta musia 
záchranári odtiaľto prenášať 
desiatky metrov s nosidlami 
nad hlavou...“ Čo vtedy, keď ide 
o vodu, plyn, odpad? Tiež ci-
tujme, tentoraz havarijnú služ-
bu: „Len ťažko sa dostaneme  
k vchodom na Černyševského, 
Budatínskej, Ľubovnianskej 
ulici... nemôžeme sa tiež dostať 
k hlavným uzáverom v šach-
tách, na ktorých bez výnimky 
parkujú autá. Rýchlosť účinné-
ho zásahu sa znižuje, škody sa 
zvyšujú...“ 

To nebola novinárska dra-
matizácia, to bola vtedajšia 
skutočnosť.
 
Riešenie nemožno  
odkladať 

Je dnes situácia ešte horšia? 
Parkovanie - neparkovanie, kto-
rého sme svedkami i účastník-
mi zároveň, jeho spôsob vážne 
ohrozuje, je masovo nebezpeč-
ný. Aké počty ľudí a aký rozsah 
objektov zasahuje? V 46-tisíc 
petržalských bytoch býva 115-ti- 
síc obyvateľov. Aký je život tých, 
čo autá vlastnia, predovšetkým 
však tých, ktorí ich nevlastnia a 
je ich stále väčšina? Aká je kvali-

ta ich životov? Pred tromi desiat-
kami rokov, keď sme sa sťahovali 
na sídlisko - stavenisko sme sa 
čudovali veľkostiam parkovacích 
plôch. Toľko betónu pre tak má-
lo áut! Vzdychli sme si. Radšej 
tu mala byť tráva, ihrisko... Pre 
dospelých, najmä však deti. To 
bolo. Dnes v niektorých domoch 
spisujú petície, aby tam, kde je 
tráva a ihrisko, vybetónovali par-
kovisko... 

Ak sme uvažovali nad tým, čo 
zdôrazniť v téme parkovania a  
k jeho aktualite - že Petržalka ako 
mestská časť sa rozhodla postup-
ne zaviesť vlastný parkovací sys-
tém, rozhodli sme sa, že to bude 
práve dôraz na bezpečnosť bý-
vania, možného ohrozenia oby-
vateľov na zdraví, životoch, ma-
jetku. Toto považujeme v našej 
redakčnej optike za najvážnejší  
a najcitlivejší bod, ktorého rie-
šenie nemožno odkladať. Parko-
vací systém musí zastaviť chaos, 
dať veciam ich skutočné určenie 
– že nemôžu človeka ovládať, ak 
mu majú slúžiť. Že systém bude 
zároveň i poriadkom. Už včera 
bolo neskoro... 

Nikto nám autá do Petržalky 
nedotrepal, ak odhliadneme od 
niekoľko stovák „cezpoľných“  
s inými, než bratislavskými znač-
kami. Značnú väčšinu sme si 
dotrepali sami. Sami sme si ur-
čili aj správanie v nich a s nimi. 
Vzájomne sa tolerujeme a neraz 
porušujeme zákon o cestnej pre-
mávke. Stačí sa prejsť Petržalkou. 
Ešte nikto nejazdí vľavo. Zatiaľ.  
V protismere sa však už kde-
tu na cestách parkuje. Meníme 
podstatu komunikácii, napríklad 
že chodník je predovšetkým pre 
chodcov, len s výnimkou pre au-
tá. V Petržalke je to naopak. Na 
chodníkoch to aj vidieť. To všetko 
je naša vôľa. Vzťah. Má to tak aj 
naozaj byť? Sme presvedčení, že 
nastal čas to všetko zmeniť.

Gabriela Belanová

Rudolf Gallo

foto: archív PN 

Titulok nie je originálny, a objavná nie je ani téma. O to sú však 
naliehavejšie. V máji to bolo dvadsať rokov, čo Petržalčania 
dostali do rúk prvé číslo Petržalských novín. Odvtedy tých čísiel 
bolo vyše poltisícky. Redakcia bola pri všetkom, čo sa  
v mestskej časti dialo a udialo. Zaznamenávala tok času a ľudí  
v ňom. Veľkosťou a závažnosťou je však  jedna téma neprekona-
teľná a nájdeme ju v ostatných rokoch vari v každom čísle PN. 
Parkovanie. Na 40 tisíc áut ani nie 20 tisíc parkovacích miest.

Redakčne
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Poslanci musia niesť s mandátom aj 

zodpovednosť

„Chceme, aby v prvom rade 
mali kde zaparkovať Petržal-
čania. Budeme radi, ak verej-
né parkoviská nebudú slúžiť 
nákladným ani firemným au-
tám. A napokon, parkovacou 

Parkovacej politike sa petržalská samospráva venuje už štyri roky veľmi inten-
zívne. Najskôr spracovala dokument Postup riešenia statickej dopravy v mest-
skej časti, v ktorom stanovila podmienky na organizáciu dopravy. Podieľala sa na 
príprave parkovacej politiky celej Bratislavy, predovšetkým na tvorbe dokumentu 
Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasne dala odborníkom Výs-
kumnému ústavu dopravnému v Žiline vypracovať Posúdenie dopravno-technic-
kého riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia Bratislava-Petr-
žalka, riešenie statickej dopravy. 

Vlani v júni petržalskí po-
slanci schválili Postup 

a zásady parkovacej politiky 
na území mestskej časti Pe-
tržalka, ktorej realizáciu a 
prevádzku mala zabezpečiť 
externá spoločnosť. Urobili 
tak po tom, ako parkovaciu 
politiku neschválili mestskí 
poslanci. Podľa slov viacerých 
poslancov teda mala Petržal-
ka dve možnosti – buď sa ali-
bisticky vyhovárať na mesto 
alebo vziať zodpovednosť do 
svojich rúk a posunúť riešenie 
statickej dopravy o ďalší krok. 
Preto v rámci svojej pôsob-
nosti prišla samospráva s ak-
tivitami, ktorými zavedie po-
stupne do parkovacej politiky 
poriadok a efektívny model 
regulácie statickej dopravy. 

O výške poplatkov  
rozhodnú poslanci

V zásadách parkovacej po-
litiky zadefinovali základné 
pojmy a návrh na technické 
riešenie parkovania. Naprí-
klad, čo všetko má zabezpe-
čiť externý prevádzkovateľ, 
že pre návštevníkov mestskej 
časti  Petržalka bude v každej 
lokalite vyčlenené dopravným 
značením určité množstvo 
parkovacích miest bez pou-
žitia parkovacej karty. Kom-
promisným návrhom, ktorý 
poslanci odsúhlasili, je, že re-
zidenčné karty nebude mest-
ská 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. 
Tiež zadefinovali pojem rezi-
dent (držiteľ vodičského pre-
ukazu, ktorý má trvalý pobyt 
v zóne a je držiteľom vozidla 
kategórie M1, N1 a L) a abo-
nent, ktorý je tiež držiteľom 
vodičského preukazu, ale 
nemá trvalý pobyt v zóne a je 
držiteľom vozidla. Rezidenčnú 
kartu bude možné získať aj na 
firemné vozidlo evidované v 
majetku spoločnosti, služobné 
vozidlo zverené do súkromné-
ho užívania zamestnávateľom, 

vozidlo na lízing či dlhodobo 
zapožičané z požičovne auto-
mobilov. Na výške poplatkov 
za karty sa musia na septem-
brovom zasadnutí zhodnúť 
poslanci. 

 Napísali ste nám

 Nerozumiem tomu, že 
keď sa už konečne pohnú 
ľady a niekto chce reál-
ne začať riešiť problémy 
s parkovaním, nájdu sa 
ľudia, ktorí začnú všetko 
spochybňovať a tým aj 
akúkoľvek akciu odďa-
ľovať. Verím, že poslanci 
dajú parkovacej politike 
v Petržalke zelenú a ko-
nečne bude v parkovaní 
poriadok.

Emília z Topoľčianskej

  Dúfam, že s rezidenč-
ným parkovaním sa zase 
život v Petržalke dostane 
do normálnych koľají. Že 
na ihriskách sa budú hrať 
deti, že chodníky zase 
budú patriť chodcom, že 
vchody do domov nebu-
dú zatarasené autami.

Soňa z Vígľašskej

 
 Ja len dúfam, že rezi-

denčné parkovanie v Pe- 
tržalke bude vyriešené 
rozumnejšie ako v Starom 
Meste. Tam je to fakt ne-
prehľadný chaos, milión 
tabúľ za sebou, že sa vodi-
čovi z toho môže aj hlava 
zatočiť, jednoducho sa to 
nedá všetko vnímať. 

Stano z Mamateyovej
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politikou budeme sledovať to, 
aby naše parkoviská neboli 
zneužívané ľuďmi z rôznych 
kútov Slovenska, ktorí autá 
parkujú pod našimi pane-
lákmi a jazdia na týždňovky 
do Rakúska,“ konkretizoval 
filozofiu pripravovanej par-
kovacej politiky prednosta 
miestneho úradu Miroslav 
Štefánik. Dodal, že situáciu 
v parkovaní týmto krokom 
úplne nevyriešime, ale aspoň 
zmiernime súčasný nepriaz-
nivý stav. Petržalka najskôr 
spracovala podrobný koncept 
parkovacej politiky, a to na 
základe doterajších dobrých 
skúseností s Výskumným 
ústavom dopravným v Žiline. 

Milan Taška, predseda Slovenskej parkovacej 
asociácie: Pokiaľ chceme niečo riešiť a zbierať skú-
senosti, tak na Slovensku ich nenájdeme, ale nájde-
me ich vo vyspelejšej Európe. Poviem príklad, štatis-
ticky nám chodia materiály, kde vozidlo 11% jazdí a 
89 % stojí a tu je priestor na to, aby sme sa skutoč-
ne touto otázkou začali zaoberať. V Nemecku sa  
k tomuto problému stavajú asi tak, že každé jedno 
osobné vozidlo potrebuje tri parkovacie miesta – jed-
no kde bývam, jedno kde pracujem a jedno kde sa 
momentálne nachádzam. Ich prístup je, dalo by sa 
dnes už povedať storočný, pretože prvý parkovací 
dom sa postavil v Berlíne v roku 1910 a ja sa pýtam, že 
kde asi sme štatisticky my?

... Mestá si musia stanoviť stratégiu regulácie par-
kovania, ktoré musia zakotviť v Mestskej parkovacej 
politike (MPP) – táto musí byť súčasťou koncepcie 
komplexného dopravného systému mesta. Musí sa 
vytvoriť na 10 – 15 rokov dopredu. MPP musia tvoriť 
odborníci a nie politici.

... Problém parkovania v centrách miest je od 8. 
do 18. h, čo je zvládnuteľné. Omnoho väčší problém 
však predstavuje parkovanie v čase od 18. do 8. h na 
sídliskách. V 70. rokoch minulého storočia bolo štatis-
ticky jedno vozidlo na 10 obyvateľov, dnes pripadá na 
4-člennú rodinu 1,86 vozidla. Problém parkovania na 
sídliskách je preto riešiteľný iba budovaním nových 
parkovacích miest, a to buď na úkor zelene, často 
znehodnotenej parkovaním, alebo nadstavbou exis-
tujúcich parkovísk.

... V Žiline musia vodiči za parkovanie na verejných 
plochách platiť už od roku 2003. Pôvodné zóny s viac ako  
2 600 spoplatnenými parkovacími miestami boli na 
základe požiadavky samotných obyvateľov v roku 
2005 rozšírené na 4 000 regulovaných parkovacích 
miest, čo je najväčší počet regulovaných miest spo-
medzi všetkých slovenských miest (Bratislava – Staré 
Mesto spoplatnila približne 2 000 parkovacích miest).

Kde koľko zaplatíme za rok

Košice:  rezident 100 €
Žilina:  rezident 60 € 
Prievidza: rezident prvá karta 10 €/byt, 
 druhá 60 €,
 tretia a ďalšie 180 €
Zvolen: rezident obyvateľ 
 5 €, rezident podnikateľ 100 €
Parkovacie karty pre abonentov sa pohybujú rádovo  
v stovkách až tisíckach eur.

Parkovaciu politiku  
musia tvoriť odborníci  

Základné pravidlá parkovacej politiky schválili mestskí poslanci 

ešte na jeseň 2012. Jej prijatie však vlani zabrzdilo mestské zastu-

piteľstvo. Poslanci totiž neschválili potrebnú zmenu štatútu ani 

všeobecné záväzné nariadenie. Hlavné mesto teraz tvrdí, že plá-

nuje spustiť celomestskú parkovaciu politiku začiatkom budúceho 

roka. Zavedenie prvých zón s regulovaným parkovaním sa očakáva 

už na jar. „Parkovacia politika bude mať zmysel aj vtedy, ak ju spočiat-

ku zavedú napríklad mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka 

a Ružinov,“ povedala hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.  

Hoci zavedenie takýchto opatrení považujú viacerí poslanci za 

bolestivé, prax ukazuje, že počas pár rokov prinášajú želané vý-

sledky a v konečnom dôsledku sú bene6tom pre všetkých obyva-

teľov mesta.

Čo chce samospráva
 Vytvoriť pre Petržalčanov možnosť zaparkovať približne 150 m od bydliska

 Zaviesť elementárny poriadok - vrátiť chodníky chodcom, ihriská deťom a mládeži,  

 verejný priestor všetkým, nielen vodičom

 Urýchliť a zjednodušiť príjazd sanitkám, hasičom a policajtom

 Naštartovať systém, ktorý bude smerovať k zvyšovaniu parkovacích kapacít

Ich prax a všeobecná odbor-
ná prestíž sú predpokladmi 
zavedenia takej parkovacej 
politiky, ktorá bude slúžiť 
predovšetkým obyvateľom 
našej mestskej časti. 

Čakajú nás 
najdôležitejšie kroky

So spomínaným doprav-
ným ústavom spolupracova-
la aj pri verejnej obchodnej 
súťaži, rovnako aj s renomo-
vanou právnou kanceláriou. 
Spochybnenie verejného ob-
starávania sa nepotvrdilo a 
mestská časť podpísala zmlu-
vu s firmou EEI. Najdôležitej-
ším krokom bude schválenie 
Parkovacieho poriadku a Vše-

obecne záväzného nariadenia 
v septembrovom zastupiteľ-
stve. 

Len samotné rezidenčné 
parkovanie samozrejme nie je 
riešením, nutné je aj budovať 
nové kapacity. Popri príprave 
novej parkovacej politiky sa 
budovali aj nové parkovacie 
miesta, za posledné štyri roky 
ich pribudlo vyše 200. Približ-
ne 20-tisíc chýbajúcich miest 
sa však nedá vybudovať len na 
teréne – veď aj bytové domy 
majú 6-12 poschodí – preto 
vidí samospráva i odborníci 
budúcnosť v parkovacích do-
moch. Pri ich plánovaní však 
samospráva naráža na via-
cero komplikácií – od financií 
cez vlastnícke vzťahy až po 
protesty obyvateľov prísluš-
nej lokality. Všetky peniaze, 
ktoré vygeneruje zavedenie 
novej parkovacej politiky, po-
užije samospráva nielen na 
dopravné značenie, opravy 
parkovísk, údržbu a čistotu, 
ale predovšetkým na dobu-
dovanie ďalších parkovacích 
kapacít.

 (tod)
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Tour de intelekt 

2015

Ťažko sa mi píše, tour treba 
zažiť. Záhorie, Južná Morava, 
Čechy, krásne priehrady, 
dedinky a mestá. Telč je roz-
právkové mestečko, Jindřichov 
Hradec a jeho parky sú úžas-
né, z Tábora na vás dýchne 
história. Neviete si predstaviť 
tú „slasť“ v tomto meste a 
jeho uličkách manévrovať s 
mikrobusom a trojmetrovou 
vlečkou, ale krása námestia 
túto tortúru vynahradí. Deti 

Na tohtoročnej tour sme 
mali aj „externistov“, 

teda deti aj mimo našej školy. 
Každodenné balenie stanov, 
príprava jedla, balenie pro-
viantu a „náradia“ potrebné-
ho pre chod tour, dať etapu a 
zasa vybaľovať, variť a stavať 
stany – to bol náš rituál a 
„externisti“ sa veľmi rýchlo 
adaptovali. Pre nás, ostrie-
ľaných, to bola už samozrej-
mosť. 

objavovali a objavili krásu 
našich republík. 

Pobyt v kempoch - podotý-
kam, že v Čechách sú na špič-
kovej úrovni - deťom ukázal 
krásy trampovania. Zažili sme 
síce aj holandský kemp, kde 
sme si pripadali ako v hrobke, 
také ticho tam bolo a život tam 
prebiehal v pravých uhloch a 
priamkach. Dýchať bolo treba 
na hranici počuteľnosti a tak sa 
deti patrične „vyřádili“. 

Čestne sa priznávame, že 
sme si museli jednu etapu 
odpustiť. Teplo bolo nezne-
siteľné. V tieni sme namerali 
39 stupňov a v sprievodných 
autách sme mali skoro šesťde-
siatku. To by nedali ani pro-
f íci. Z obavy o zdravie detí 
sa táto etapa zrušila a skon-
čili sme pri vode. Jedine tam 
sa dali tie horúčavy prežiť. V 
kempe Dráchov nám matka 
príroda pripravila divadelnú 

Koniec augusta znamená koniec prázdnin 
a spomienky sa valia tak, ako sme ukrajo-
vali kilometre našej tour. Leto nám tohto 
roku doprialo, slnka a vody sme si užili 
neúrekom. Štartovali sme tradične 15. júla 
a končili 31. júla. Trasa viedla cez Malacky, 
Břeclav, Dukovany, Dalešickú priehradu, 
Třebíč, Telč, Jindřichov Hradec, Tábor, 
Orlík, Karlštejn a naše milované Jince. 
Praha bola záverečným mestom a posled-
nou etapou. Celkovo sme našliapali okolo 
650 kilometrov.

jednoaktovku v podobe takej 
búrky, že sme si mysleli, že 
nastal koniec sveta. Tam som 
s Dankou trhol rekord v behu 
s plnou bandaskou na sto 
metrov. Bold by len čumel. 
Stany to ustáli a obloha po 
búrke bola nádherná. Máme 
to aj fotograficky zdokumen-
tované.

Písať o starostovi Pepovi a 
jeho Jincích je ako nosiť drevo 
do lesa. Tento úžasný a nesku-
točne fantastický chlap nás 
opäť nesklamal. Pripravil nám 
ubytovanie a zábavu pre deti 
počas štyroch dní, ktoré sme 
trávili v Jincích a servis okolo 
nás bol dokonalý. Vďaka jeho 
pomoci sme mohli naplniť cieľ 
našej tour. Navštíviť a odo-
vzdať posolstvo českej stra-
ne, tentoraz zastúpenej pod-
predsedom českej snemovne,  
Vojtěchovi Filipovi.

Návšteva u pána podpred-
sedu mala priebeh ako štát-
na návšteva. Vlajky a pripra-
vená rokovacia miestnosť. 
Privítala nás aj pani poslanky-
ňa Miloslava Vostrá, ktorá po 
oficiálnej časti spravila deťom 
prehliadku kancelárií snemov-
ne. Posedenie bolo veľmi milé 
a pozitívne v tom, že nám bola 
prisľúbená pomoc pri zabez-
pečení návštevy u najvyššieho 
predstaviteľa Českej republiky, 
prezidenta Miloša Zemana na 
budúci rok. Uctili si našu náv-
števu ako sa patrí a ako sme to 
ani nečakali. Ďakujeme.
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Máte pocit, že bežná stredná škola by vašu ratolesť nezvládla? Že po-
trebuje dynamickejšie prostredie, možnosť vybiť si prebytočnú energiu 
a pevnú ruku? Predstavujeme vám Súkromnú strednú odbornú školu 
ochrany osôb a majetku, ktorá sídli v Petržalke na Vranovskej ulici. O tom, 
čo škola študentom ponúka, sme sa rozprávali s jej riaditeľom Svatoplu-
kom Škápíkom:

Škola so znakom vlka 

Prečo si škola za sídlo vybrala Petržalku?
Rozhodujúcich bolo viacero faktorov, ale  

z tých dôležitejších najmä priestor – škola  
s veľkým internátom, keďže máme žiakov z ce-
lého Slovenska. Súčasťou školy je športová hala  
a súčasťou areálu ihrisko a iné športoviská. A aj 
prostredie Petržalky – je tu pomerne pokojne a 
do centra neďaleko...
Škola vznikla v roku 2007, existovali už v mi-
nulosti na Slovensku školy podobného zame-
rania, na tradíciu ktorých odkazuje? 

Sme v súčasnosti prvou a jedinou strednou 
odbornou školou tohto špeciálneho zamerania. 
Na Slovenku boli v minulosti iba vojenské gym-
náziá, komplexná príprava pre bezpečnostné  
a ozbrojené zložky je u nás novinkou. 
Aká je náplň vyučovania? 

Všeobecné predmety ako na iných stredných 
školách, ale aj netradičné teoretické a praktické 
odborné predmety: kriminalistika, právo, špe-
ciálna bezpečnostná príprava, telesná výchova 
(profesijná sebaobrana), sociálno–psychologic-
ký výcvik a psychológia, poradová príprava ...
Pre koho je škola určená a ako sa jej absolven-
ti môžu uplatniť v praxi? 

Škola pripravuje v štvorročnom štúdiu s matu-
ritou absolventov ZŠ a vhodná je pre chlapcov 
aj dievčatá. Uplatnenie je široké najmä v oblas-
ti bezpečnostných zložiek, služieb a agentúr,  
v polícii, armáde, krízovom manažmente a pod. 
Čo symbolizuje znak školy - hlava vlka na ští-
te a za ním skrížené meče?
 Vlk je výborný stopár, obávaný bojovník  
a verný strážca. A meče sú bežným symbolom 
ozbrojených zložiek... 
Zriaďovateľom školy je Štefan Kurilla, môžete 
priblížiť jeho vzťah ku škole?

Štefan Kurilla je majster v oblasti bojových 
umení a odborník v oblasti bezpečnostnej prí-
pravy a ochrany osôb a majetku. Škola je jeho 
„dieťaťom“. Osobne sa v nej angažuje a má  
o ňu veľký záujem. Vedie napríklad aj špeciálne 
tréningy so žiakmi a odbornými učiteľmi, stará 
sa o záujmovú a mimoškolskú činnosť. 
S akými inštitúciami spolupracujete? 
Odborným garantom školy je Ministerstvo 
vnútra SR, spolupracujeme s policajnou školou 
v Pezinku a inými policajnými zložkami. Úspeš-
ne spolupracujeme so Slovenskou komorou 
súkromnej bezpečnosti (SKSB) a súkromnými 
bezpečnostnými službami (SBS), spomeňme 
napríklad RAVI s.r.o., Secure W control a Secare 
s. r. o. Kvalitne spolupracujeme aj so Žilinskou 
univerzitou – fakultou bezpečnostného inži-
nierstva a ďalšími inštitúciami v odbore.

Školský rok absolventi ukončujú akadémiou, 
je to prehliadka ich fyzických zručností, má aj 
iný význam? 

Školská akadémia slúži na prezentáciu žiakov 
jednotlivých tried medzi sebou (zdravá súťaži-
vosť), pred pozvanými rodičmi a hosťami z ra-
dov odbornej verejnosti. Slúži aj ako iná forma 
výučby. 
Koľko prvákov tento rok prejde bránou školy? 
Je to menej či viac ako v minulom školskom 
roku? 

Tento školský rok sme mali rekordný počet 
uchádzačov na prijímacích (talentových) skúš-
kach, z vyše 100 záujemcov sme prijali 80 žiakov 
do troch tried I. ročníka. Je to najviac v histórii 
školy, v minulom školskom roku sme prijali 52 
žiakov do dvoch tried. 
Aké možnosti voľnočasových aktivít ponúka-
te svojim študentom? 

Tieto aktivity sú jednou z priorít školy – fun-
guje u nás celý rad záujmových krúžkov, žiaci sa 
zapájajú do charitatívnej činnosti, aj do života 
miestnej časti Petržalka (Dni Petržalky). Pravi-
delne sa zúčastňujeme na prezentáciách a pre-
hliadkach stredných škôl na Slovensku (JUVYR, 
Mladý tvorca...) a mnohých iných akciách. 
Je možné k vám prestúpiť aj z inej strednej 
školy? 

Je to možné a máme aj konkrétne skúsenosti. 
Prestupujúci žiak musí vykonať rozdielové skúš-
ky najmä z odborných predmetov. Žiaci, ktorí 
prestúpili z iných škôl, boli veľmi dobre motivo-
vaní a dosahovali veľmi dobré výsledky.

Michaela Dobríková

foto: SSOŠ OOM

Na záver len dodám, že 
tohtoročná tour splnila svo- 
je „ciele“, deti opäť poda-
li fantastický výkon, a tak 
nech žije tour 2016! Spolu 
s mojou manželkou, riadi-
teľkou Súkromnej základnej 
školy pre intelektovo nada-
ných žiakov na Znievskej 
ulici sa chceme poďako-
vať našej Danke (učiteľke), 
Bobovi (tatko nášho Willka) 
a Dade (mama Samka) za 

pomoc a ich čas, ktorý 
venovali deťom. Boli naozaj 
fantastickí. A, samozrejme, 
ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomohli pri zabezpeče-
ní potrieb pre naše deti, aby 
mali prázdniny, aké zažije 
málokto. A pritom stačí tak 
málo. Sadnúť na bicykel a 
pridať sa k nám.

Petr Orság,
SZŠ pre intelektovo 

nadaných žiakov a OZ Intelekt
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Výrazne omladená Petr-
žalka na lavičke s novým 

trénerom Rastislavom Kun-
stom  v prvých dvoch kolách 
mala na ihrisku už iba dvoch 
ligových hráčov, kapitána 
Petra Lavrinčíka a útoční-
ka Filipa Šeba. Dvojnásobný 
kráľ ligových strelcov, majster 
Slovenska s Artmediou a so 
Slovanom a majster Rakúska 
s Austriou Viedeň, ktorého 
do klubu pritiahol kamarát 
a hrajúci manažér Andrej 

Kalina, zatiaľ strelecky vyšiel 
naprázdno... ,,V prvom zápa-
se sa mi hralo celkom dobre, 
o druhom by som radšej po-
mlčal. Zatiaľ to vôbec nie je 
podľa mojich predstáv, ale 
určite sa budem spolu s ce-
lým mužstvom zlepšovať. 
Proti Jarovciam ma uchvátila 
výborná návšteva, je skve-
lé, že Petržalka má aj takýto 
futbal a že zostal tradičný vý-
kop v nedeľu predpoludním. 
Možnosť hrať za Petržalku 

som privítal, lebo to je klub, 
kde som začínal, kde poznám 
fanúšikov i takmer celé sídlis-
ko,“ vraví 15-násobný sloven-
ský reprezentant, ktorý na-
posledy ligový dres Slovana 
obliekol 15. septembra 2012. 

Z vlaňajšieho kádra z via-
cerých bývalých ligových fut-
balistov v ňom zostal iba Pe-
ter Lavrinčík. ,,Dve prehry na 
úvod súťaže sú nepríjemné, 
treba si však uvedomiť, že 
máme úplne nové mužstvo 
s viacerými mladíkmi. Ich 
predchodcovia, ligoví vyslú-
žilci, si vedeli loptu zakryť,  
prihrať, podržať ju, vedeli 
urobiť krásne akcie, nemu-
sia ani trénovať, lebo majú 
prirodzené futbalové danos-
ti. Títo noví a mladí chlapci 
sa toto všetko musia naučiť, 
musíme byť teda trpezliví. 
Tréningy sú dobré, takže je 
na nich, ako sa prispôsobia 
zvýšeným nárokom v muž-
skom futbale. Škoda, že už  
v minulom ročníku nedostali 
šancu hrávať, lebo by sa boli 
od starších a oveľa skúsenej-
ších futbalistov niečo nau-
čili,“ vraví kapitán FC Peter 
Lavrinčík.

Zo zostavy FC Petržalka 
sa vytratili známe mená ako 
Filipko, Kinder, Karnas, Ob-

Futbalisti  FK Petržalka akadémia vstúpili do nového 
ročníka V. ligy, ktorú v minulej sezóne jasne vyhrali, ale 
kvôli reorganizácii súťaží nepostúpili, neúspešne. Najprv 
vo výbornom zápase prehrali doma v malom derby s TJ 
Jarovce 2:3 a v 2. kole na pôde ŠK Igram dokonca 0:4!

Výrazne omladená Petržalka potrebuje čas

Dostihová sezóna sa uskutočneným 25. ročníkom Maj-
strovstiev Európy amazoniek (30.8.) prehupla do svojej 
jesennej časti a ďalší dostihový deň je naplánovaný na 
13. septembra s vrcholom mítingu, predposlednou „kla-
sikou“ – 23. Slovenským Oaks (Listed, 2 000 m, 3rk, 213 
000 €). Zatiaľ po dvoch škrtaniach na prihláškach ostalo 
spolu 22 kobýl majiteľov z Nemecka, Maďarska, Česka 
i Slovenska. Druhým vrcholom dňa je lukratívne doto-
vaná Veľká cena BBAG Baden-Baden (Listed, 1 400 m, 
20 000 €) pre 2-ročné kone z dražobného katalógu aukč-
nej spoločnosti BBAG. Na prihláškach fi guruje dvanásť 
mien a je jasné, ako to už u dvojročných býva, že favorita 
hľadať ťažko. Počas dostihov vystúpi bratislavská akus-
tická kapela AKUSTIX, pre malých je pripravené voze-
nie na koníkoch a dámy sa môžu nechať skrášliť znač-
kovou dekoratívnou kozmetikou. Nedeľné popoludnie 
v Starom háji sa začína o 14. h.  (rip)

Do Starého
hája na
„klasiku“

šitník, Strelec, Medveď, Ku-
salík, Maixner a ďalší. Už sa 
neobjavia v zostave FC? ,,Je 
možné, že ešte prídu a po-
môžu, je taká dohoda s nimi, 
že keď bude treba a k dispo-
zícii bude menej hráčov, tak 
im treba zavolať a potom na 
nejaký zápas prídu. Rozdiel 

je pravda v tom, že jedni 
chlapci pravidelne trénujú, 
zatiaľ čo oni sú bez nejakej 
prípravy. Pravda, ak nás, ne-
dajbože,  postihnú zranenia 
a zasiahnu iné okolnosti, 
prídu nám pomôcť,“ dodal 
ešte P. Lavrinčík.  (mv)

foto: Ján Luky
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Petržalčania pomáhajú iným

Jednou z nich je aj petržal-
ské občianske združenie 

PROVENTUS, ktoré v tých-
to dňoch dokončuje imple-
mentáciu pilotného projektu 
pod názvom „Rozvoj voleb-
nej gramotnosti u žiakov 
z MRK“. Poslaním tohto pro-

jektu je vštepiť budúcim róm-
skym voličom/lídrom zna-
losť svojich ľudských a ob-
čianskych práv ako i volebné 
hodnoty a posilniť tak ich vo-
lebnú gramotnosť prostred-
níctvom zážitkového vzdelá-
vania. Hlavným cieľom bolo 

pripraviť za pomoci odbor-
níkov odbornú platformu 
a materiály zamerané na 
rozvoj tém volebnej gra-
motnosti v modernej škole 
súčasnosti so špeciálnym 
dôrazom na marginalizova-
né rómske komunity. Ako 

pilotné boli vytypované 
2 školy v Banskobystric-
kom samosprávnom kra-
ji, v rámci ktorých boli 
realizované vzdelávacie 
programy pre pedagó-
gov, ako aj interaktívne 
zážitkové workshopy pre 
žiakov základných škôl. 
Projekt sa stretol s po-
zitívnym ohlasom tak u 
pedagógov, ako aj samot-
ných žiakov. Projekt Roz-
voj volebnej gramotnosti 
u žiakov z MRK bol pod-
porený sumou 4.500 € 
z Fondu pre mimovládne 
organizácie, ktorý je fi -
nancovaný z Finančného 
mechanizmu  EHP 2009-
2014. Správcom fondu je 
Nadácia otvorenej spo-
ločnosti – Open Socie-
ty Foundation. Cieľom 
projektu Rozvoj volebnej 
gramotnosti u žiakov 
z MRK je posilnenie zra-
niteľných skupín obyva-
teľstva. Viac informácií 
o projekte, ako aj samot-
nom združení, sa dozvie-
te na web stránke: www.

ozproventus.sk

(upr)
foto: archív PN

My, v Renvire, sme pre vás 
počas letných prázdnin 

pripravili kampaň „Zberom 
PET pre zelenší svet“, spojenú 
so súťažou o zaujímavé ceny. 
Váš dom môže vyhrať vou-
chery do kaviarní s pekárňami 
Moods, či krásne lavičky vy-
robené z recyklovaných PET 
fl iaš, ako symbol vášho usi-
lovného triedenia. 

Máme radosť, že na domo-
vých schôdzach nás už spo-
znávate bez predstavovania. 
Často s úsmevom a výrokom 
„ááá Renviro, tie PET fľaše!“ 

Zberom PET pre zelenší svet
Slnko je fantastické, nenahraditeľné, bez neho by sme tu neboli. 
Ľudstvo ho právom miluje, po zime ani v lete sa ho nevie na-
bažiť. Lenže, ak sa ho nabažíme viac ako dosť, začneme ho tak 
trochu aj nenávidieť. A presne to je prípad tohto leta. 

(i keď som si nemyslel, že 
s kolegom výzorom pripomí-
name plastový obal). Pre tých, 
ktorí o nás ešte nepočuli, sa 
radi predstavíme. Renviro 
je osobitný zber PET fl iaš...
s tým rozdielom, že vracia
viac. Súčasťou zberu je bez-
platné poskytovanie vriec, 
kontrola vyzbieraných množ-
stiev a fi nančné odmeňova-
nie bytových domov. Osobit-
ný zber šetrí životné prostre-
die a umožňuje, aby každá 
PET fľaša bola zrecyklovaná.

Tešíme sa spolupráci s viac
ako 7 000 domácnosťami, 
pridajte sa aj vy! Zavolajte 
na 0908 120 850, alebo nám 
napíšte na chceme@renviro.
sk. Viac informácií nájdete 
na www.renviro.sk.

Mgr. Pavel Škultéty, 
konateľ spoločnosti a spolu-

autor projektu Renvir

Korzo pre Amíkov? 

Rozmýšľam nad cieľmi projektan-
tov tisícky míľ vzdialených, ktorí 

nám opakovane  pripravujú kaki šou 
vo forme spanilých jázd po európ-
skych cestách. 

Tento rok vo februári šesť stovák 
amerických vojakov s technikou a 
výzbrojou prekročilo slovenskú hra-
nicu v Komárne, aby do vojenského 
priestoru Lešť vmašírovali bez sprie-
vodu príslušných zložiek suverén-
neho štátu. O mesiac neskôr sme 
v Českej republike zaevidovali presun 
troch konvojov vojakov vracajúcich 
sa z manévrov v Pobaltí na základňu 
v Nemecku. Vábivou jazdou vraj Dra-
gon Ride demonštrovali podporu 
európskym spojencom v NATO, ktorí 
sa cítia ohrození ruskou agresiou. 

V auguste si doslova nad hlavami 
Spišiakov zalietalo tajomné lietadlo, 
o ktorom rezort obrany sprvoti ne-
mal poňatia. Pod tlakom médií sme 
sa dozvedeli, že išlo o vojenské ná-
kladné lietadlo, na ktorom americkí 
piloti nacvičovali prelet mimo do-
sah radaru. Dúfam, že zároveň, tak 
ako pešiaci, parádne rekognoskovali 
terén pod sebou. No a čo, veď sme 
spojenci!  

Cvičenie Brave Warrior je príležitosť, 
ako posilniť spojenectvo s partnermi 
v regióne, povedal pre portál Milita-
ry.com hovorca americkej armády 
podplukovník Joe Buccino. Krajiny, 
kde cvičíme sú znepokojené Rus-
kom, ktoré je hrozbou pre stabilitu 
Európy, pridal sa aj veliteľ druhého 
motorizovaného pluku dislokované-
ho v Európe, colonel John Meyer. Je 
dobré vedieť, že plukovník s vojakmi 
chráni Európu pred barbarmi a že 
jeho prejazd z Nemecka cez Česko a 
Slovensko do Maďarska iba náhodou 
zapadne do obdobia manévrov Slo-
venský štít 2015 (Slovak Shield 2015). 
Mimochodom, Štítov sme si užili už 
pri operačno-taktických cvičeniach 
vojsk Varšavskej zmluvy. Ten sloven-
ský vyvrcholí cvičením na domácom 
území a okrem našich tu budú aj vo-
jaci z Maďarska, Poľska, Česka a USA.  

Začiatkom augusta 1968 na otázku 
americkému ministrovi zahranič-
ných vecí Deanovi Ruskovi, čo môžu 
Spojené štáty urobiť pre Českoslo-
vensko, šéf zahraničia vraj odpove-
dal: Nič neurobíme. Nemôžeme ris-
kovať nukleárnu vojnu. Tak si myslím, 
že americká zahraničná diplomacia 
čoraz viac stráca kontakt s realitou. 
A pud sebazáchovy. 

Jaroslav Gründler

 Pomocná ruka Tak si myslím

Aj v Petržalke je niekoľko neziskových organizácií, ktoré pomáha-
jú nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale aj v regiónoch.
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Čím žije v súčasnosti kapela 
LOJZO?

 Okrem koncertov na rôz-
nych festivaloch a slávnos- 
tiach pripravujeme v spoluprá-
ci s Kultúrnymi zariadeniami 
Petržalky (KZP) a Národným 
osvetovým centrom (NOC) už 
3. ročník nesúťažného festiva-
lu Petržalská baretka 2015. Nad 
celou akciou prevzal záštitu sta-
rosta Petržalky Vladimír Bajan. 

Čo vás priviedlo k myšlienke 
vytvoriť takýto festival ? 

 Chceli sme vytvoriť tradič-
ný celoslovenský festival hu-
mornej tvorby v žánri folk, 
country a trampská pieseň. Na 
Slovensku takáto prehliadka 
absentuje, na rozdiel od iných 

umeleckých žánrov (folklór, di-
vadlo, vážna hudbe, džez). Fes-
tival je príležitosť predstaviť 
vlastnú tvorbu a tak sa aj zvidi-
teľniť. My sme už starí kmeti a  
s nevôľou pozorujeme, že nám 
chýbajú nasledovníci. Je to aj 
spomienka a pocta na tvor-
bu lídra LOJZA Marošovi Ko-
chanskému. 

Aké sú kategórie a rozsah 
prezentácie?

 Prvý ročník bol len pre hu-
dobníkov, ktorí preferujú hu-
mornú formu v textoch, hudbe 
alebo v celkovom prejave.  
A keďže je mnoho dobrých in-
štrumentalistov, ale nemajú 
texty, a naopak, veľa píšucich 
autorov, ktorí to nevedia zhu-

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

gagoch a uvedenie v RTVS 
-Rádiu Regina. 

Kedy a kde sa uskutoční fes-
tival ?

 Festival aj galaprogram Tep-
lákový bál sa uskutočnia 24. ok-
tóbra v DK Zrkadlový háj.
Takže, mladí hudobníci a tex-
tári neváhajte a prihláste sa. 

(sf )

dobniť, vytvorili sme v úzkej 
spolupráci s NOC aj literárnu 
časť. Rozsah je max. 3 skladby 
alebo 3 hudobné texty. 

Dokedy a kde sa možno 
prihlásiť ?

 Prihlásiť sa je možné do 21. 
septembra na adresu hlavného 
organizátora, KZP Petržalka.
Programová komisia 1. októbra 
vyberie z prihlásených účastní-
kov účinkujúcich.
Bližšie informácie sú na strán-
ke KZP, NOC a LOJZO.

Prečo by sa jednotlivci a sku-
piny mali prihlásiť ? 

 Je to jedinečná príležitosť 
prezentovať sa, sponzori za-
bezpečili hodnotné a pekné 

ceny (aj hudobné nástroje) a 
renomovaná odborná porota 
posúdi a usmerní ich tvorbu. 
Celé vyhodnotenie festivalu sa 
uskutoční na tradičnom Tep-
lákovom bále (33. narodeniny 
skupiny LOJZO), kde najlep-
ší aj vystúpia. Za bonus mož-
no považovať vystúpenie na 
Dňoch Petržalky 2016, mož-
nosť vystúpiť na Kremnických 

Petržalská baretka po tretí raz 
Ako spomienku a poctu Marošovi Kochanskému organizuje skupina 
Lojzo už tretí ročník festivalu Petržalská baretka. O tom, v akom štádiu 
sú prípravy, sme sa porozprávali s Tomášom Faborom.
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Návšteva lekára počas práce  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

do bytu, resp. do príslušenstva 
mimo bytu. Všetko za nimi - kom-
pletná vnútorná inštalácia: rozvo-
dy vody, plynu, elektroinštalácia, 
odpady, STA, ústredné kúrenie, 
obklady, omietky vnútorných 
stien, zásuvky, ale aj vaňa, WC, 
merače, batérie, atď. - je súčasťou 
bytu vlastníka. V prípade jednotli-
vých rozvodov je byt ohraničený 
hlavnými uzatváracími ventilmi 
prívodu teplej a studenej vody, 
plynu a elektrickými poistkami/
ističmi. Ako vyplýva z § 10 ods. 3 
zákona, z fondu prevádzky, údrž-
by a opráv sa 4nancujú výdavky 
spojené s nákladmi na prevádz-
ku, údržbu a opravy spoločných 
častí a zariadení domu, ako aj vý-
davky na obnovu, modernizáciu 
a rekonštrukciu domu. Vodomery 
do podielového spoluvlastníctva 

Klamú staronové vodomery? 
Pri vyúčtovaní od správcu nášho panelákového domu sa viacerým z nás nepozdávajú výdavky, ktoré súvisia  
so spotrebou teplej a studenej vody, pretože vykazujú vysoké nedoplatky. Chceli sme dať preveriť vodomery  
(v minulosti ich síce vymieňali, ale dozvedeli sme sa, že ich nevymenili za nové, ale len za poopravované  - od-
kiaľ ich vzali, nevieme). Správca nám napísal, že vodomery môže dať preveriť, odmontovať a vymeniť – keď sa 
však ukáže, že boli dobré, poplatky musíme zaplatiť my (2 ks cca 155 eur aj s montážou), v opačnom prípade to 
zaplatí z fondu opráv. Problémom je, že by sme chceli, aby to preveril niekto nezainteresovaný, kto nemá väzbu 
na nášho správcu domu, nie spoločnosť, ktorá za vodomery, odpisy vody a súčasnú situáciu zodpovedá. Existuje 
v našom štáte niekto taký? Na koho by sme sa mohli obrátiť? Alebo vôbec nemáme šancu?       Zn.: Bez šance? 

Mnohé otázky čitateľov z oblasti 
vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len „vlastník/ci“) 
sa dotýkajú údržby bytových za-
riadení, konkrétne čo musí zapla-
tiť pri opravách vo svojom byte 
majiteľ a čo zaplatí správca z fon-
du prevádzky, údržby a opráv.

Jedným z určujúcich podkla-
dov pre základné vymedzenie 

hraníc medzi spoločným a súk-
romným vlastníctvom v byto-
vom dome je § 2 ods. 5 zákona 
č.182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov  
v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“), ktorý de4nuje spoločné za-
riadenia domu. V danom prípade 
zákonodarca stanovuje, čo patrí 
do spoločného majetku všetkých 

vlastníkov. Iné zariadenia, absen-
tujúce v citovanom ustanove-
ní, nemožno považovať za veci  
v podielovom spoluvlastníctve 
všetkých vlastníkov. Majetkové 
hranice, ktoré oddeľujú vlastníc-
tvo majiteľa bytu od spoločného 
vlastníctva - podielového spolu-
vlastníctva všetkých vlastníkov 
- sú dané vchodovými dverami 

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 
2 Zákonníka práce - Zákon č. 
311/2001 Z. z. v platnom znení 
(ďalej len „zákon“) je zamest-
návateľ povinný poskytnúť za-
mestnancovi pracovné voľno s 
náhradou mzdy na vyšetrenie 
alebo ošetrenie zamestnanca 
v zdravotníckom zariadení a to 
na nevyhnutne potrebný čas, 
najviac na sedem dní v kalendár-
nom roku. 

Náhrada mzdy zo strany za-
mestnávateľa prichádza do 
úvahy iba v tom prípade, ak vy-
šetrenie alebo ošetrenie nebolo 
možné zabezpečiť mimo pracov-
ného času. Zákon neurčuje dĺžku 
nevyhnutne potrebného času 
na návštevu lekára, každý prípad 
sa posudzuje individuálne, pri-
čom treba brať do úvahy viaceré 
okolnosti. Do času potrebného 
na vyšetrenie alebo ošetrenie 
sa napríklad započítava okrem 
samotného vyšetrenia aj čas strá-
vený v čakárni lekára, vzdialenosť 
príslušného zdravotníckeho za-

riadenia, doprava a iné. Na účely 
určenia celkového rozsahu pra-
covného voľna, poskytnutého 
zamestnancovi v kalendárnom 
roku pri prekážke v práci z dô-
vodu vyšetrenia alebo ošetrenia 
zamestnanca v zdravotníckom 
zariadení, ustanovenie § 141 ods. 
5 zákona za jeden deň považuje 
čas zodpovedajúci priemernej 
dĺžke pracovného času pripada-
júceho na jeden deň, ktorý vyplý-
va z ustanoveného týždenného 
pracovného času zamestnanca, 
pričom sa zamestnanec posu-
dzuje akoby pracoval päť dní  
v týždni. Zákon de4nuje pracovný 
čas ako časový úsek, v ktorom je 
zamestnanec k dispozícii zamest-
návateľovi, vykonáva prácu a plní 
povinnosti v súlade s pracovnou 
zmluvou. Pružný pracovný čas 
(zamestnávateľ ho môže zaviesť 
na základe kolektívnej zmluvy, 
resp. po dohode so zástupcami 
zamestnancov), je tvorený zá-
kladným pracovným časom a 
úsekmi voliteľného pracovného 

času. Počas základného pracov-
ného času má zamestnanec 
povinnosť byť na pracovisku v 
určenom časovom úseku, na roz-
diel od voliteľného pracovného 
času, kedy má povinnosť byť na 
pracovisku v takom rozsahu, aby 
odpracoval prevádzkový čas. Pod 
prevádzkovým časom je myslený 
celkový pracovný čas, ktorý je za-
mestnanec povinný odpracovať 
v pružnom pracovnom období 
určenom zamestnávateľom. Na 
základe dostupnej informácie, 
pokiaľ ste neprekročili rozsah 
pracovného voľna poskytnutého 
zamestnancovi v kalendárnom 
roku z dôvodu vyšetrenie alebo 
ošetrenie, máte pri potvrdenom 
celodennom ošetrení podľa 
môjho názoru nárok na náhradu 
mzdy za neodpracovanú zmenu. 
Pokiaľ ide o rozhodnutie vo veci 
obeda, zamestnávateľ postupo-
val podľa zákona. Do ustanove-
ného týždenného pracovného 
času sa prestávky v práci nezapo-
čítavajú.

Pracujem v malej spoločnosti do dvadsať zamestnancov. Máme pohybli-
vý pracovný čas. Povinná doba je od 9. do 14. h, zvyšné hodiny môžeme 
odpracovať od 6. do 18. h. Pri čerpaní celodenného ošetrenia (napr. z dô-
vodu doliečenia) mám doklad od lekárky. V práci mi však započítajú iba 
4,5 hodiny (z 5 hodín medzi 9. a 14. h mi odpočítajú prestávku na obed 
- to tiež nepatrí do pevného pracovného času. Ostatné hodiny, teda 3,5 
hodiny, si musím nadpracovať. Je tento postup správny? Veď zo sedem 
dní, čo je 56 hodín, nám zostava iba 31,5 hodiny. Možno by sme mohli 
premeniť tie dni na hodiny a čerpať takto nie sedem dní, ale 12 x 4,5. Ale 
vedenie dobre vie, že ich čerpať nebudeme. Ďakujem za odpoveď.                                                   

Zn.: 7 dní

vlastníkov nepatria, ale ak si vlastníci 
právoplatne odhlasujú, že výmenu 
vodomerov budú hradiť z FPÚO zá-
kon neporušia. Iná situácia však na-
stane, keď vlastníci z dôvodu vyšších 
platieb za spotrebovanú vodu, sa 
snažia poukázať na chybné merače. 
V takom prípade rozhodnutie vášho 
správcu by bolo určite správne. 

Nenapísali ste, kedy vám merače 
v bytoch vymieňali. Vodomery ako 
merače pretečeného objemu stude-
nej a teplej vody sú v zmysle zákona 
o metrológii určené fakturačné me-
radlá. Čas platnosti overenia sú štyri 
roky pre vodomer na teplú vodu  
a šesť rokov na studenú vodu. Pokiaľ 
nedôverujete spoločnosti, na ktorú 
má váš správca väzby, vyhľadajte 
si cez internet certi4kovanú 4rmu, 
ktorá vám poskytne požadované 
služby.

Platí: jeden byt – jeden hlas 
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje zmenu 
správcu, schválenie zmluvy o úvere vrátane jej dodatkov a zmluvy  
o výkone správy vrátane jej dodatkov iba na schôdzi vlastníkov 
bytov a nebytových  priestorov, pričom za návrh musia hlasovať 
najmenej 2/3 všetkých vlastníkov. Aj napriek vážnosti a dôležitosti 
týchto úkonov je problémom v niektorých bytových domoch, aby 
sa na schôdzi zúčastnila požadovaná väčšina. Je právne relevantné 
(a uznesenie je právoplatné), aby do 2/3 väčšiny boli započítané aj 
hlasy prítomných vlastníkov, ktorých v súlade so zákonom poverili 
hlasovať za niektorý z uvedených prípadov neprítomní vlastníci 
bytov a nebytových priestorov?             Jozef

V zmysle zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov v platnom 
znení (ďalej len „zákon“) je pri 
dodržaní zákonom požado-
vaných podmienok, možné 
písomné hlasovať o všetkých 
otázkach dotýkajúcich sa sprá-
vy domu. Za každý byt a neby-
tový priestor má vlastník jeden 
hlas pripadajúci na byt alebo 
nebytový priestor v dome.

Vlastník môže v listinnej 
podobe, s úradne overeným 
podpisom, splnomocniť inú 
osobu, aby ho pri hlasova-
ní zastupovala (s výnimkou 
správcu). Súčasťou splnomoc-
nenia musí byť aj príkaz, ako 
má splnomocnenec hlasovať 
pri konkrétnych otázkach, 

ak nejde o splnomocnenie 
na konanie v celom rozsahu 
práv a povinností. Ak sa roz-
hoduje písomným hlasova-
ním podľa § 14 ods. 4 záko-
na (zmluva o úvere, zmluva  
o zabezpečení úveru, zmluva  
o nájme a kúpe veci, ktorú 
vlastníci užívajú s právom jej 
kúpy po uplynutí dojednaného 
času užívania, zmluva o vstavbe 
alebo nadstavbe a všetky do-
datky k nim, zmena účelu uží-
vania spoločných častí domu  
a spoločných zariadení domu 
a zmena formy výkonu správy), 
podpis vlastníka na hlasovacej 
listine potvrdia najmenej dvaja 
overovatelia, ktorí boli zvolení 
na schôdzi, resp. podpis môže 
overiť notár alebo obec.
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... od 1. januára do 16. au- 
gusta sme v našom kraji 
zaznamenali 1 390 doprav-
ných nehôd, čo je o 122 me-
nej ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto neho-
dách prišlo o život 17 osôb, 
z toho štyria chodci. Ťažko 
zranených bolo 61 osôb. Na 
cestách Slovenska zahynulo 
143 osôb, čo je o 15 menej 
ako v rovnakom období  
v roku 2014.  
... v čase od 10. 8. do 20. 8. 
nahlásili v našom kraji krá-
dež 24 motorových vozi-
diel, z toho v Petržalke 13 
(Krásnohorská, Beňadická, 
Harmanecké nám., Humen-
ské nám., Jiráskova, Polo-
reckého, Incheba, Jasovská, 
Tuhovská, Gercenova 2, 
Belinského, Jungmanova)? 
V noci zlodeji potiahli 20 a 
cez deň 4 vozidlá. Zmizli aj 
dve nákladné autá. V nedeľu 
16. augusta krádež vozidla 
nehlásili. .

 Viete, že... V bratislavskom kraji za prvých sedem mesiacov tohto roka zaznamenali 

policajné štatistiky deväť prípadov trestného činu Šírenie poplašnej správy 

(SR 43), na základe ktorých boli trestne stíhané, resp. vyšetrované tri oso-

by (objasnenosť 33 %). Tak, okrem iného, vraví § 361 zákona č. 300/2005 

Z.z. Trestný zákon v súvislosti so šírením poplašnej správy: Kto úmyselne 

spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva 

nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, 

alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také ne-

bezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou 

podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody až na 

osem rokov – je predchádzajúce odsúdenie páchateľa za taký čin a/alebo 

ak ním spôsobí vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodár-

skej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný 

obzvlášť závažný následok). 

Aktivity pani Rity   

O kvalite Rádia Jere-
van svedčí i to, že vo 

vtipných replikách na zmys-
luplné nezmysly prežíva v 
desiatkach vtipoch i dnes. 
Pravda, nie je vtip ako vtip. 
Na to akosi pozabudla pani 
Rita (58), ktorá si zažarto-
vala na účet slovenských 
mamičiek, vychovávajúcich 
pekných synkov vo veku 
študentíkov prvých tried zá-
kladnej školy. „Viete o tom, 
že po sídlisku a v blízkosti 
školy chodia dvaja muži a 
vypytujú sa malých školá-
kov, či nechcú hrať v televíz-
nom seriáli o deťoch?,“ oslo-
vila raz jednu a potom inú 
rodičku. A snažia sa dostať 
deti k autu, vraj ich odvezú 

na akési skúšky s kamerou. 
No, hovorím len čo som 
počula, asi je to strieborná 
metalíza, mercedes či čo, 
tak vravela starostlivá duša 
paneláková. O niekoľko dní 
sa k nej vlastná anketová 
otázka vrátila, povedala jej 
to kamarátka a triedna uči-
teľka syna jej susedy. Systém 
JPP, teda jedna pani pove-
dala, má platnosť v politike 
i na sídliskovom bulvári. A 
je vierohodný, kým nespľas-
ne, napríklad na sklamanej 
dôvere.  

Sú veci medzi zemou 
a nebom, súvislosti, ktoré 
málokto pochopí. Napríklad 
taká drobná zlomyseľnosť 
so značnými následkami. 

Mamky pekných synkov 
začali svojich junáčikov 
tuhšie strážiť, do školy s ni- 
mi i zo školy sprievod sa 
musel nájsť. A žiadne hry 
medzi barakmi, ba ani pria- 
mo pod oknami pani Rity, 
podľa ktorej najviac zavýjal 
usmoklený susedin syn a 
ďalších pár krpatých lot-
rov, nedávajúcich šancu jej 
popoludňajšiemu spánku. 
Tak to neskôr povedala do 
zápisnice, prekvapená ši-
kovnosťou policajtov, ktorí 
sa rýchlo dopátrali odkiaľ 
vietor zafúkal. 

Povráva sa, že nervózna 
pani Rita si našla novú pria-
teľku, ktorej však svoje skry-
té aktivity už neprezrádza. 

 
 Polícia upozorňuje

 

Canabis na Viedenskej
Hudobné podujatie na Viedenskej ceste nebolo súdené vidieť mužovi 
(28) z Čiech z dôvodu držby dvoch igelitových tašiek s obsahom zelenej 
sušenej rastliny. Predbežné výsledky expertízy ukázali, že zaistené množ-
stvo predstavuje najmenej 185 obvykle jednorazových dávok marihuany. 
Jedenásť vrecúšok s tlakovým uzáverom obsahujúcich zelenú sušenú rast-
linu, mal pri sebe aj Marián M. (23) z okresu Senica. Expertíza zistila, že ide 
minimálne o 17 obvykle jednorazových dávok marihuany. 

Agresívny Mišo
Už obvinený Michal J. (33) z Bratislavy sa na Budatínskej ulici pri požiadavke 
o preukázanie totožnosti nevedel vpratať do kože a zaútočil na policajta. 
Po spacifikovaní skončil za mrežami s vyhliadkou vzatia do väzby. 

Narkoman za volantom
Vozidlo Peugeot viedol Ján (33) z Bratislavy tak bravúrne, že na Budatínskej 
ulici narazil do zaparkovaného auta, čo ho posmelilo v ďalšej jazde. Pri pre-
jazde zákrutou v smere na Znievsku ulicu narazil do ďalšieho vozidla, ktoré 
poškodilo iné auto. Demolátor pri pokračujúcej jazde vrazil do vozidla pri 
ľavom okraji vozovky a následne poškodil ešte jedno auto. Motoristickej 
exhibícií urobila koniec policajná hliadka. Dychová skúška dopadla dob-
re, test na drogy sa skončil s pozitívnym výsledkom. Obvinenie z prečinu 
marenia výkonu úradného rozhodnutia si vyslúžil za porušenie zákazu čin-
nosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na dobu 18 mesiacov.

Trikrát a dosť!
Čerpaciu stanicu na Bratskej ulici navštívil Štefan (22) z Bratislavy viackrát. 
Presnejšie išlo o stroje na vysávanie, ktoré ho lákali tam vhodenými minca-
mi, získanými poškodením vstupných dverí a elektrickou časťou zariade-
nia. Inovačný pokus bezprácneho zisku mu vyniesol na dvakrát približne 
20 eur, tretí  pokus zasa stretnutie s policajtmi.    

Spestrenie pri vode
Pri pontónovom moste v blízkosti Veľkého Draždiaka sa za hojnej účasti 
divákov  vzájomne mlátili muž (26) a žena (33). Chlapík partnerku udieral 
do tváre, žena mu útoky opätovala údermi a kopancami. Zrejme išlo o váž-
ny dôvod, pretože výtržníci v súboji pokračovali aj po príchode polície. 

Ničil a kradol
Šesť áut zaparovaných na Znievskej a jedno na Strečnianskej ulici sa zne-
páčilo Karolovi (36) z Bratislavy, a tak na ne zaútočil. Aby nezostalo len pri 
ničení, z jedného auta potiahol vŕtačku a sadu náradia, z druhého kameru 
s pamäťovou kartou a kompresor. Konanie z celkovou vyčíslenou škodou 
7 200 eur ho priviedlo do policajnej cely, odkiaľ sa na základe rozhodnutia 
sudcu presunul za mreže vyšetrovacej väzby. 
 

Plazivé káble
V priemyselnom areáli na Kopčianskej ulici sa pomocou zlodeja odplazilo 
250 m vysokonapäťových a nízkonapäťových elektrických káblov s prie-
merom cca 5 cm neznámym smerom, čím poškodenej spoločnosti vznik-
la škoda 15 000 až 25 000 eur. 

Cirkus v cirkuse
V areáli cirkusu na Gessayovej ulici sa Adam (25) z Bratislavy začal vyhrá-
žať zabitím inému mužovi (23), načo z miesta odišiel, aby sa po krátkom 
čase vyzbrojený dvomi kuchynskými nožmi vrátil. Skončil za policajnými 
mrežami. 

Starec so sprejom
Do miestnosti v skladových priestoroch na Fedinovej ulici vkročil pán Sta-
nislav (60) z Bratislavy s predstavou odniesť si z nej peniaze. Použitím ob-
ranného spreja a fyzického ataku  spojeného s vyhrážkami získal od muža 
v kancelárii 280 eur. O svojej budúcnosti môže premýšľať za mrežami. 

 Petržalské leto v tieni paragrafov

Za sovietskej éry dostalo Rádio Jerevan otázku, či je 
pravda, že Ivan Ivanovič dostal s ocenením Hrdina 
socialistickej práce aj nové auto Moskvič. Dobre infor-
mované rádio odpovedalo: V princípe áno. Nejde však 
o nové auto, ale o starý bicykel a nedostal ho, ale mu 
ho ukradli. Toľko fiktívna rozhlasová stanica z čias  
socializmu, prinášajúca huncútske odpovede na vše-
tečné otázky.  
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Vodné # ltre, Nerezové fľaše

www.kvalitavody.sk

Š P O R T / I N Z E R C I A

Ponúkame Vám:

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

Máme pred sebou týždne pocti-
vej prípravy, na jej konci a urči-
te aj v priebehu si rovnaké testy 
zopakujeme. Čaká nás náročná 
a neľahká sezóna opäť iba s tý-
mi najväčšími cieľmi. Urobíme 
všetko pre ďalšie úspechy. Odišli 
síce niekoľkí kvalitní hráči, kva-
lita a najmä skúsenosti však v tí-
me zostali. Tím vhodne doplní-
me počas prípravy o šikovných 
hráčov. Nejdeme robiť futsal na 
kolene, budeme pracovať sys-
tematicky počas celej sezóny, 
čoho výsledkom bude, veríme, 
zisk ďalšieho, v poradí už 11. ti-
tulu,“ povedal Rejžek.

(mv)

foto: archív

Najvyššie ambície si v tábo-
re „oranjes“ vytýčili na-

priek tomu, že najúspešnejší 
slovenský futsalový klub prešiel 
v uplynulých mesiacoch veľ-
kými zmenami. Do maďarské-
ho Rába ETO Győr odišli Ga-
briel Rick, Tomáš Drahovský 
a Michal Seidler, Attila Fehér-
vári sa vrátil do Lučenca, na la-
vičke skončil tréner Ján Janík. 
Bratislavský tím doplnili v prí-
prave traja nováčikovia - Ivan 
Horváth, Alex Farion a Filip 
Kusalík. K „áčku“ sa pripojil aj 
Tomáš Kollár. V príprave ča-
kali zverencov nového hlavné-
ho trénera Martina Rejžeka tri 
prípravné zápasy s kvalitnými 

mužstvami. Slov-matic podľa-
hol českému súperovi Era-Pack 
Chrudim 2:4, stretol sa ešte 
s Tango Brno a 28. augusta odo-
hral duel v maďarskom Győri. 
Na prelome septembra a októbra 
v domácom prostredí bratislav-
skej Hant Arény organizuje sku-
pinu hlavného kola UEFA Futsal 
Cupu. Jeho súpermi budú dva-
ja kvalifi kanti (pravdepodobne 
f ínske Suevi a Železarec Skopje 
z Macedónska, ktorý už v Bra-
tislave hral pred piatimi rokmi - 
pozn.) a holandský FC Eindho-
ven. ,,Do prípravy na ceste za 
jedenástym titulom sme vstúpili 
s plnou vážnosťou, čo potvrdzu-
jú aj testy s technológiou FTA. 

Slov-matic v novej sezóne 
opäť s najvyššími cieľmi

Cieľom Slov-maticu FOFO 
Bratislava, klubu so sídlom 
v Petržalke, v novej sezóne 
je obhájiť majstrovský titul 
a uspieť aj na medzinárod-
nej scéne. 

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením
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Pretekárov na ranných trénin-
goch privítalo pekné slnečné 

počasie. Po tréningoch nasledo-
vali jednotlivé rozjazdy všetkých 
kategórií. Mário nastúpil na pr-
vú rozjazdu v kategórii Runabo-
ut 2-STROKE OPEN (dvojtaktné 
vodné skútre) a hneď po štarte 
sa zaradil na prvé miesto a po  
12-minútovej jazde si prvú prieč-
ku udržal až do cieľa. Po ďalších 
rozjazdách stojek nasledova-
la Máriova rozjazda v kategórii 
Runabout 4-STROKE OPEN 
(štvortaktné vodné skútre) na 
jeho 500-koňovom vodnom 
skútri. Po štarte sa Mário zaradil 
na druhé miesto hneď za nemec-
kým pretekárom a po 15-minú-
tovej napínavej jazde prišiel na 
druhom mieste do cieľa.

riu bez problémov vyhral a po 
súčte bodov zo štyroch prete-
kov získal svoj ďalší titul maj-
stra Českej republiky Rubanout 
2-STROKE OPEN.  

 (upr)

foto: archív

Cez prestávku Mário doladil 
skútre a po poobedňajšej pres- 
távke nasledovalo druhé kolo 
rozjázd.
V kategórii Runabout 2-STRO-
KE OPEN Mário opäť potvrdil 
svoju dominantnosť a kategó-

Lamy 
majstrom
Českej 
republiky

Koncom leta sa konali finálové preteky 
vo vodných skútroch medzinárodných 
majstrovstiev Českej republiky v Třebou- 
ticiach na rieke Labe. Zúčastnil sa na 
nich aj náš jediný slovenský reprezentant 
Mário Lamy.  

Machala je členom VV SZĽH

Aký je to pocit byť skoka-

nom roka v slovenskom 

hokejovom svete?

Nenazýval by som to tak.  

Ja som hokej hrával, ale  

skončil som v nižšom veku 

pre zranenie. S mnohými 

hráčmi, ktorí boli teraz na 

druhej strane, som sa stretá-

val v žiackych či dorastenec-

kých súťažiach. To však bolo 

už pred štvrťstoročím. Ja som 

Pred júnovým kongresom ho z hokejového prostredia 

poznal málokto. Priamo počas voľby nového prezidenta 

SZĽH sa zviditeľnil výstupom, v ktorom podporil Igora 

Nemečka a kritizoval Richarda Lintnera. Lukáš Machala, 

prezident HC Petržalka 2010, je nový člen výkonného 

výboru hokejového zväzu.

sa s viacerými priateľmi a ko- 

legami podujal pred nie-

koľkými rokmi na pomerne 

riskantný krok a postavili 

sme zimný štadión v Petr-

žalke. Vybudovali sme úplne 

nový bratislavský klub bez 

pomoci štátu, samosprávy 

či sponzorov. Dávali sme 

do toho vlastný čas, ener-

giu a peniaze. A takto je to 

stále. Vo zväze si niekoľko 

ľudí všimlo, že ideme novou 

cestou, ktorú razí aj skupi-

na okolo Lintnera. Možno 

práve preto si Igor Nemeček 

vybral náš klub, a keďže som 

jeho prezident, voľba padla 

na mňa.

  (mv)

foto: archív

Raková najlepšou obrankyňou

Slávnostné udeľovanie 

cien predchádzalo kon-

gresu Slovenského zväzu ľa-

dového hokeja. Rada Ligo- 

vej komisie I. ligy žien určila 

najlepšie hráčky na jednot-

livých postoch v najvyššej 

slovenskej ženskej súťaži. 

Za najlepšiu obrankyňu 

vyhlásili Editu Rakovú z HC 

Petržalka 2010. ,,Cena pre 

mňa znamená veľa. Je to aj 

výzva do budúcnosti. Mám 

za sebou náročnú sezónu, 

pretože ma prenasledovali 

zranenia. Snažila som sa 

to vyriešiť tak, aby som čo 

najviac dokázala pomôcť 

V Bratislave ocenili najlepších hráčov a hráčky  

v súťažiach riadených Slovenským zväzom ľadového 

hokeja (SZĽH). 

svojmu tímu. Hokej ma 

stále baví a stále mám pred 

sebou výzvy. Neprestávam 

na sebe pracovať a verím, 

že ešte aspoň jednu sezónu 

budem odovzdávať skúse-

nosti mladším spoluhráč-

kam,“ povedala Raková. Mi-

mochodom, majstrovská  

Petržalka prihlášku do no-

vého ročníka súťaže nepo-

dala, a tak bude v ženskej 

I. lige štartovať päť sloven-

ských klubov a s najväčšou 

pravdepodobnosťou jeden 

poľský z Krynice.

  (mv)

foto: archív
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Old BOYS bavia divákov
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Dobrý rozbeh MŠK Iskra

,,S myšlienkou obnoviť naše seniorské mužstvo 
sme sa už dlhšie pohrávali a sme radi, že sa 
nám to podarilo. Oslovili sme najprv starších 
a bývalých hráčov niekdajšej známej ,,mata-
dorky“, či by do toho išli, potom sme zobrali do 
kádra niekoľkých chlapcov z dorastu a sú v ňom 
aj takí, ktorí už s futbalom skončili, ale ešte ma-
jú záujem ho hrať. V prvom rade chceme káder 
stabilizovať a vytvoriť z neho ctižiadostivý ko-
lektív, ktorý bude ťahať za jeden koniec povrazu. 
Pôjdeme od zápasu k zápasu, múdrejší budeme 
po skončení jesennej časti, ktorú podrobne vy-
hodnotíme,“ povedal nám predseda MŠK Iskra 
Miroslav Karas. ,,Sme radi, že sa nám vydaril 
vstup do súťaže, ktorú sme vôbec nepoznali 
a s ktorou sa iba zoznamujeme. V prvom súboji 
proti Blatnému sme mali aj troška športového 
šťastia, lebo víťazný gól sme strelili tri minú-
ty pred koncom. S mužstvom pracujem druhý 
mesiac, v kádri je okolo 20 hráčov, trénujeme 

dvakrát do týždňa na umelej tráve ZŠ Buda-
tínska, kde v sobotu od 10.30 h hrávame aj 
majstrovské zápasy. Vekové rozpätie hráčov je 
od 24 do 34 rokov, povedali sme si, že pokiaľ sa 
bude dať, tak chceme vyhrať každé stretnutie,“ 
vraví tréner MŠK Ľuboš Lojdl. 

(mv)

foto: Ján Luky Famózne účinkovanie Petra Sagana na Tour de France posadilo 
pred televízne obrazovky tisícky Slovákov. A Petržalčania sa 

tešili, že v lete poctil návštevou aj ich mestskú časť. Ako nám napísal 
jeden z jeho fanúšikovm, Peter Návojský: „Peter Sagan nepatrí len 
Žiline, Slovensku a svetu, Peťo patrí aj nám, Petržalčanom. Je totiž 
málo tých, čo dokážu dať malým deťom zmysel a cieľ života. On to 
dokáže. Je neskutočný – a nielen výsledkami, ale aj zodpovedným  
prístupom k životu a povinnostiam!“ A starosta Petržalky Vladimír 
Bajan na stretnutí s Petrom Saganom potvrdil: „Stačí  sa pozrieť 
okolo. Petra majú radi všetci. A ako som povedal jeho mediálnemu 
manažérovi Jožkovi Korbelovi, už len stáť v jeho prítomnosti nabíja 
ľudí energiou. Verím, že si o rok budú s ním môcť Petržalčania opäť 
zabicyklovať.“  foto: archív

Lokálpatrioti, ktorí svojím futba-
lovým umením napĺňali hľadisko  

v Ovsišti, klub zviditeľňovali a skvele 
reprezentovali, žiaľ, podľa pravidiel 
zväzu, nemohli napriek víťazstvu, po-
stúpiť do vyššej súťaže, sa rozhodli, 

že budú divákov zabávať iným spô-
sobom. 

Pod značkou FC Petržalka Old BOYS 
začali novú kapitolu futbalovej zábavy. 
Exhibičné a propagačné stretnutia, pl-
né futbalovej krásy a zábavy,  pre fanú-

šikov v Petržalke a na celom Slovensku. 
Záujem o stretnutia s naším mužstvom 
futbalových rytierov FC Petržalka Old 
BOYS doposiaľ presiahol všetky oča-
kávania. Samozrejme, kto by si nechal 
ujsť vidieť v akcii Filipka, Medveďa, 
Maixnera, Kusalíka, Strelca, Kindera, 
Obšitníka, Orabinca, Pančíka, Vašíka, 
Majdáka, Žigu, Karnasa atď. Už prvé 
neoficiálne stretnutia Old BOYS pre-
ukázali ich neutíchajúcu túžbu a chuť 
po víťazstvách,  vzťah k futbalu a vôľu 
vždy predviesť maximum pre diváka. 
Po dlhšej letnej prestávke sa opäť zišli 
a zvíťazili na pôde súpera, proti svojim 
rovesníkom so Spartakom Trnava 4:2. 
Neskôr, na pozvanie veľkého zanie-
tenca petržalského mužského futbalu 
Ivana Kašičku, ktorý v 90-tych rokoch 
pôsobil aj ako funkcionár vo vtedajšej 
ZŤS Petržalka, odohralo mužstvo FC 
Petržalka Old BOYS  exhibično - pro-
pagačné futbalové stretnutie v Slatine 
nad Bebravou proti ŠK Bebrava s ví-
ťazstvom 11:2. „Futbal mi nedá spá-
vať. V tomto kraji pôsobím už desiaty 
rok. Takmer štvrťstoročie sa futbal 
v Slatine nehral. Za tri mesiace sme 
dokázali takmer nemožné. Zrekon-
štruovali sme ihrisko, vybudovali 
zázemie, dali dokopy hráčov, prihlá-
sili mužstvo do súťaže. Ciele  v klube 

máme vysoké, a verím, že ich budeme 
postupne  napĺňať a napokon sa spo-
ločne  tešiť z úspechov. Máme pred se-
bou  ešte veľa práce. A dnes je pre nás 
ten deň “D”. Môj sen sa naplnil a ne-
viem si predstaviť iné mužstvo okrem  
Petržalky, ktoré by po 21 rokoch malo 
mať tú poctu a odohrať u nás, v Sla-
tine nad Bebravou, otvárací zápas.  
Diváci  zo Slatiny a z okolitých obcí, 
ktorých sa tu zišlo takmer tisíc, vi-
deli naživo niečo, čo im už nikto ne-
zoberie a odchádzali po zápase zo 
štadióna s množstvom nádherných 
futbalových zážitkov. Chlapcom FC 
Petržalka Old BOYS ďakujeme, že 
prišli pokrstiť náš nový futbalový 
stánok a ukázali kusisko zo svojho 
futbalového kumštu, potešili srdcia 
našich futbalových fanúšikov a pra-
jeme všetkým veľa zdravia,” povedal 
Ivan Kašička, vitálny šesťdesiatnik  
a prezident ŠK Bebrava, ktorý si fut-
balové momenty vychutnával priamo 
na ihrisku ako hlavný rozhodca.  

Petržalskí fanúšikovia sa môžu tešiť 
na domáce stretnutia FC Petržalka Old 
BOYS a na ich atraktívnych súperov. 
Už v septembri by sa mal v  Petržalke  
predstaviť tím Spartaka Trnava.  

Jozef Laincz

foto: archív

Sagan patrí aj nám

Petržalskí futbalisti, ktorí sa pred začiatkom súťaže minu- 
lého ročníka rozhodli, že zachovajú mužský futbal v Petržal-
ke a budú hrať V. ligu, Lokálpatrioti, ktorí svojím futbalovým 
umením napĺňali hľadisko v Ovsišti, klub zviditeľňovali a skve-
le reprezentovali, žiaľ, podľa pravidiel zväzu, nemohli napriek 
víťazstvu, postúpiť do vyššej súťaže, sa rozhodli, že budú divá-
kov zabávať iným spôsobom. 

MŠK Iskra Petržalka má po troch rokoch znova seniorské mužstvo, 
ktoré pôsobí v VI. lige skupina Bratislava – mesto.  Zverenci trénera 
Ľuboša Lojdla súťaž dobre rozbehli, lebo najprv doma na umelej trá-
ve ZŠ Budatínska vyhrali nad FK Družstevník Blatné 2:1 a vonku nad 
ŠK Hamuliakovo 2:1.


