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   PETRŽALSKÉ NOVINY

Televízia Bratislava 
vysiela už 10 rokov
O jej začiatkoch, súčasnosti a budúc-
nosti sme sa rozprávali s jej riaditeľ-
kou Máriou Urlandovou.
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Aj vám miznú lampy? 
Povedzte nám to!
Petržalka prosí obyvateľov o pomoc. 
Ak je vo vašom okolí odpílená alebo 
nefunkčná lampa, dajte nám to vedieť.
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Nedela 3.septembra 2017

15.00 - 18.00

Dostihova draha, P etrzalka

Petržalská JAMA 
bude naj  

Samotný povrch vytvára svo-
jím farebným rozlíšením povr-

chu bežeckú dráhu pre deti, „naj“ 
budú 3D polgule na skákanie alebo 
aj chodníček napríklad na prete-
ky autíčiek. Jedinečné sú takzva-
né balančné prvky, ktoré slúžia na 
zlepšenie držania tela a spevnenie 
samotného jadra. Malé ihrisko 
s bránkami na futbal zas poteší 
priaznivcov kolektívneho športu. 

Staršia mládež a dospelí si precvičia 
celé telo na modernej streetwork- 
outovej zostave. Zaujímavosťou je 
aj kopec s lezeckými úchytmi či sa-
mostatné cvičebné stroje pre senio-
rov. Deti poteší pyramída z lanovej 
siete a obľúbená hojdačka „vtáčie 
hniezdo“. „Možno to bude znieť ako 
klišé, ale petržalský areál JAMA 
bude naozaj miestom, kde cvičí celá 
rodina,“ povedal starosta Vladimír 

Bajan a dodal, že je to ihrisko, ktoré-
ho prvky navrhli v úzkej spolupráci 
s obyvateľmi okolitých domov. A aj 
to je dôvod, prečo bude „naj“. Bude 
totiž spĺňať ich potreby. 

Stavebník pokračuje s prácami 
tak, aby ihrisko bolo k dispozícii Pe-
tržalčanom po ich návrate z letných 
prázdnin.

(tod)

foto: M. Platznerová 

Obľúbené ihrisko na Vígľašskej ulici si doteraz užívali 
najmä deti. Všetko sa však onedlho zmení. Na ploche 
viac ako 17 árov bude jedinečným areálom v celej Brati-
slave. Celá plocha je totiž pokrytá moderným mäkkým 
povrchom. Jeho najväčšou výhodou však je, že „hrať 
sa“ môžu súčasne deti, mládež, dospelí aj seniori. Areál 
poskytuje aktivity pre všetky vekové kategórie. 
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Aj na vašej ulici zostáva po zotmení tma? 
Veru, verejné osvetlenie postupne mizne, 
po lampách ostávajú ako dôkaz jeho exis-
tencie len kýpte trčiace z chodníka či trávy. 
V súčasnosti evidujeme 160 odpílených stĺ-
pov bez náhrady, napríklad na uliciach Ho-
líčska, Budatínska, Starhradská, Lietavská, 
(tam z 5 za sebou stojacich pouličných lámp 
popri chodníku pred necelým mesiacom 
odpílili 3), Čapajevova či Belinského (tam 
odstránili už 3 zo 4 lámp a bez náhrady).

V Petržalke sa nachádza 
približne 8 800 stĺpov 

verejného osvetlenia a z to-
ho magistrát eviduje 3 900 
ako ohrozených, čo je už 
takmer polovica počtu. Keď 
sme žiadali magistrát, aby 
sa nám k odpíleným stĺpom 
vyjadril, tak nám odpoveda-
li, že stĺpy museli odstrániť, 
lebo boli skorodované. Po-
chválili sa, že vlani ich v Pe-
tržalke nahradili 17 a tento 
rok plánujú vymeniť ďalších 
68 stĺpov. Na viac vraj nie sú 
peniaze. Petržalka preto pri-
pravuje komplexný materiál 
stavu verejného osvetlenia 
na svojom území, a preto 
prosí obyvateľov o pomoc. 
Ak je vo vašom okolí odpí-

lená alebo nefunkčná lampa, 
odfotografujte ju a fotku spo-
lu s uvedením ulice zašlite 
mailom na tlacove@petr-
zalka.sk alebo do správy na 
sociálnom profile Viem byť 
Petržalčan. Všetkým, ktorí 
nám so spisovaním pomôžu, 
vopred ďakujeme.

Podozrivé 
verejné obstarávanie

Hoci bolo dávno jasné, že 
Siemensu sa končí zmluva  
s hlavným mestom na konci 
roka 2016, primátor Ivo Ne-
srovnal to akoby vôbec ne-
bral na vedomie a začal konať 
až po tomto termíne. Aj to 
veľmi čudne. „Už počiatočná 
snaha primátora utajiť všet-

ky informácie o analýze osvet-
lenia a podmienkach tendra 
pred poslancami rozhodne 
nevzbudzovali dôveru. Čo 
však viem určite povedať, to-
to verejné obstarávanie nie je  
v súlade so zákonom o ma-
jetku obcí. Prípadný víťaz 
verejného obstarávania totiž 
dostane do prenájmu na 20 
rokov majetok mesta, okrem 
iného aj stĺpy verejného osvet-
lenia. Podľa spomínaného 
zákona o majetku obcí môže 
rozhodovať výlučne zastu-
piteľstvo, čo sa doteraz neu-
dialo,“ pripomenul petržalský 
starosta Vladimír Bajan. 

Verejné obstarávanie spo-
chybnili viacerí odborníci, 
dokonca aj Úrad pre verejné 
obstarávanie (ÚVO) eviduje  
k súťaži na nového prevádz-
kovateľa verejného osvetlenia 
v hlavnom meste SR - Brati-

Aj vám miznú lampy? 
Povedzte nám to!

slave námietky, ako aj podnet. 
Tender na nového prevádz-
kovateľa verejného osvetlenia 
v hlavnom meste kritizujú 
niektorí mestskí poslanci a 

Keď funguje spolupráca obyvateľ - poslanec
Rozbitý chodník, odpadky, špina - koncom júna naše noviny oslovil Tibor Mokoš, obyvateľ Ovsišťa. Je vší-
mavý k svojmu okoliu a nerobí mu problém ozvať sa a žiadať nápravu stavu. Úlohou novín nie je opravovať 
komunikácie a odpratávať smeti, ale vieme, kto prevzal zodpovednosť za Petržalku a sľúbil, že sa o ňu bude 
starať. Na náš návrh T. Mokoš kontaktoval „svoju“poslankyňu Danielu Palúchovú:

Obrátil sa na mňa ako obyvateľ Ovsišťa na svoju zástup-
kyňu – poslankyňu za tento obvod v zastupiteľstve MČ 
Petržalka. Prekážali mu poprevracané, nefunkčné, pohyb 
a zdravie ohrozujúce betónové prvky, zničené či chý-
bajúce obrubníky. A veľa iných, malých, ale dôležitých 
drobností. Jeho upozornenia a námety na zlepšenie som 
si preverila a následne komunikovala a spolupracovala 
na ich odstránení s miestnym úradom a Miestnym pod-
nikom verejno-prospešných služieb. Som rada, že obyva-
teľom Ovsišťa nie je ľahostajné ich okolie a obracajú sa 
na mňa s takýmito podnetmi. Miestny poslanec nemôže 
mať oči všade, ale ak chce, vie účinne pomôcť. 

Čo sa teda reálne podarilo?
Ako som spomínala, pán Mokoš ma upozornil na via-
cero problémov, ktoré boli odstránené - ako napríklad 
betónové kvádre v blízkosti DK Ovsište, ktoré prekážali 
chodcom. Ďalej bolo mimoriadne vyčistené Ovsištské 
námestie a jeho bezprostredné okolie. Rovnako som sa 

postarala o doplnenie a osadenie nových lavičiek v tejto 
časti Petržalky. Po nedávnej veternej smršti som pomoh-
la zabezpečiť odpratanie popadaných stromov a koná-
rov. Obracajú sa na mňa aj iní obyvatelia, na základe ich 
požiadaviek bolo obnovené vodorovné dopravné zna-
čenie. Konkrétne priechody pre chodcov pri zastávkach 
MHD Bulíkova a Ovsištské námestie.

Vaša spolupráca s občanmi pokračuje, zdá sa že v Ov-
sišti je práce nad hlavu...
Áno, v súčasnosti sa okrem iného venujem riešeniu prob-
lematiky čistoty a údržby okolia obchodných priestorov 
v okolí DK Ovsište, kde je zvýšený pohyb ľudí. S pánom 
Mokošom som v kontakte, informuje ma o zmenách a 
prípadných nedostatkoch, ktoré sa ako poslankyňa za 
obvod Ovsište budem snažiť operatívne riešiť v pro-
spech obyvateľov a návštevníkov tejto časti Petržalky. 

Tento článok je snahou inšpirovať aj ďalších obyva-
teľov Petržalky. Buďte ako pán Tibor Mokoš, oslovte so 

žiadosťou o nápravu svojich susedov – petržalských 
poslancov. Chodia do práce rovnakými chodníkmi 
ako vy a ich deti sa bicyklujú a hrajú v rovnakých 
vnútroblokoch. Mená poslancov i kontakty nájdete 
na webovej stránke miestneho úradu www.petrzalka.
sk. Zoznam ulíc volebných obvodov poslancov na 
web stránke našich novín www.petrzalskenoviny.sk. 

Poteší nás, ak sa o svoje skúsenosti podelíte s aj  
s našimi novinami.

Michaela Dobríková
foto - T. Mokoš

Lúky III, pohľad z bytu 
Lietavská 12, 

4. podlažie

výhrady k nemu má aj Regio- 
nálne združenie bratislav-
ských mestských častí. Pod-
ľa združenia mesto spustilo 
tender bez odbornej diskusie 
a dialógu o rozvojových plá-
noch mestských častí. Podnet 
na ÚVO už podali mestskí 
poslanci Ján Mrva a Lucia 
Štasselová, pretože tender po-
važujú za netransparentný a  
v rozpore so zákonom. Mest-
skí poslanci sa 14. júla uznies-
li, aby sa táto súťaž zrušila, no 
primátor toto uznesenie ne-
podpísal. Preto vyzvali primá-
tora, aby do 25. augusta zvolal 
mimoriadne zastupiteľstvo, 
ktoré má prelomiť primátoro-
vo veto a opätovne sa uzniesť 
na zrušení súťaže.

(sf) 

Lúky III, Lietavská 8, zo zadu by-
tového domu ,vnútroblok Lietav-
ská - Znievska - Budatínska

Lúky III, Lietavská 14-16 zo zadu 
bytového domu, vnútroblok Lie-
tavská - Znievska - Budatínska

Lúky III, Lietavská 8, zo zadu 
bytového domu ,vnútroblok Lie-
tavská - Znievska - Budatínska

Lúky III, Lietavská 12 až 16 zo za-
du bytových domov, vnútroblok 
Lietavská Budatínska Znievska
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Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 

Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku za jediný deň! 

Sedačková lanovka vás prepraví z Kamzíka 

na Železnú studničku (alebo späť) za osem a pol minúty. 

Na kilometrovej trase prekoná prevýšenie 186 metrov. 

Urobte si výlet s deťmi a pokojne so sebou vezmite 

svojich štvornohých priateľov alebo bicykel!

Pozývame vás na diskusiu 
o komunitnom pláne
Mestská časť Bratislava-Petržalka je pripravená pred-

ložiť návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie rokov 

2018 – 2022, ktorý budú na najbližšom zastupiteľstve 

schvaľovať poslanci. 

Tomu však bude predchádzať verejná diskusia s obyvateľmi a 

odbornou verejnosťou. Cieľom verejnej diskusie je zohľadniť 

miestne špeci&ká, potreby fyzických osôb v oblasti sociál-

nych služieb, predchádzať zhoršeniu sociálnych situácií a rie-

šenie miestnych sociálnych problémov. „Je pre nás dôležité, 

aby sme o tomto dokumente verejnosť nielen informovali, 

ale aby obyvatelia na tvorbe komunitného plánu aj aktívne 

participovali“, povedal starosta Vladimír Bajan. 

Verejné prerokovanie návrhu Komunitného plánu  

sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

obdobie 2018 – 2022 sa uskutoční 11. septembra (pon-

delok) o 16.00 h v CC Centre, Jiráskova ul. č. 3.

Horúci zemiak, ktorý sa 
v podobe sťažnosti na 

chýbajúci chodník opäť dostal 
na svetlo, mesto pustilo z rúk. 
A pritom nejde o problém, 
ktorý by sa objavil pred pár 
dňami. Obyvateľ (jeho meno 
máme v redakcii) na tento 
dlhotrvajúci katastrofálny 
stav upozornil primátora Iva 
Nesrovnala, svoju sťažnosť v 
kópii poslal aj starostovi Vla-
dimírovi Bajanovi.

O čo ide?
Citujeme z mailu: „Hneď 

od zastávky MHD Ľubov-

na parkovisko nemocnice.“
Petržalský starosta Vladi-

mír Bajan okamžite zareago-
val a poslal žiadosť primáto-
rovi Ivovi Nesrovnalovi, aby 
konal, keďže je to výhradne 
v jeho kompetencii. „Na zá-
klade viacerých podnetov 
obyvateľov a poslancov a na 
základe vykonanej obhliadky 
Vás žiadame o návrh a reali-
záciu takých opatrení, ktoré 
povedú k zlepšeniu prístupu  
k nemocnici od križovatky 
Antolská – Betliarska, resp. 
od zastávky MHD Ľubov-
nianska. Žiadame Vás o vy-

nianska v smere z mesta sa 
chodník končí a návštevní-
ci nemocnice musia ísť na 
najbližší chodník (na dru-
hej strane cesty) krížom cez 
cestu, lebo k priechodu pre 
chodcov sa môžu dostať len 
po „chodníku“ vyšliapanom 
v tráve, často po blate, sne-
hu alebo ľade. Priechod nie 
je bezbariérový, chodník na 
druhej strane cesty je po-
škodený, hrboľatý, navyše 
za mostom už nepokračuje 
a chodci musia prechádzať 
okolo parkujúcich vozidiel 
alebo krížom cez cestu rovno 

pracovanie a realizovanie 
chýbajúcich peších prepojení, 
ktoré budú slúžiť k bezpeč-
nosti a spokojnosti všetkých 
Bratislavčanov a návštev-
níkov nemocnice.“ Starosta 
primátora ubezpečil, že Pe-
tržalka bude pri riešení tohto 
problému nápomocná v me-
dziach jej kompetencií.

Riešenie je opäť 
v nedohľadne

Primátor Ivo Nesrovnal 
zareagoval tak, ako je pre-
ňho typické. On by veľmi rád 
pomohol, niečo spravil, ale, 
žiaľ, nemôže. Z jeho odpo-
vede petržalskému staros-
tovi vyberáme: „Je v mojom 
záujme, aby sme spoločne 
tento nevyhovujúci stav dali 
do poriadku, pretože mojím 
cieľom je, aby sa Bratislav-
čania v našom meste cítili 
nielen dobre, ale aj bezpeč-
ne. Obzvlášť, ak ide o taký 
frekventovaný a dôležitý 
priestor, ako je nemocnica. 

Začali sme podnikať kroky 
k vybudovaniu chodníka, no 
zistili sme, že potenciálny 
pozemok, na ktorom by sa 
chodník mohol nachádzať, 
je v súkromnom vlastníctve. 
Vyzvali sme preto vlastníka 
na rokovanie, pretože nemô-
žeme vybudovať chodník na 
pozemkoch, ktoré nemáme 
vo svojom vlastníctve.“

To je síce chvályhodné, že 
mesto vyzvalo vlastníka na 
rokovanie, zarážajúce je však 
to, že tak spravilo až teraz, 
po viacerých upozorneniach 
a sťažnostiach. Ako keby do-
teraz na magistráte nikto ani 
netušil, že tu chodník chýba, 
že priechod k nemocnici je 
nebezpečný. Možno, keby 
bola pre vedenia mesta bez-
pečnosť pacientov a všetkých, 
ktorí do nemocnice na Antol-
skej chodia, naozaj dôležitá, 
tak by s vlastníkom pozem-
kov rokovalo už dávno...

(sv)

foto: archív redakcie

Mesto horúci zemiak 
pustilo z rúk
Komunikácie okolo nemocnice na Antolskej sú problémom 
azda odvtedy, odkedy nemocnica stojí. Niektoré sú síce „mest-
ské“, ale doteraz neskolaudované, takže napr. sneh a ľad  
z nich odpratáva Petržalka, aby boli bezpečné. Doteraz chýba-
jú chodníky a spojovacie komunikácie. Hoci na to poukazujú 
obyvatelia, pacienti aj naša mestská časť, mesto sa tvári, že  
z jeho strany je všetko OK.
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Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

Platba v hotovosti

MŠ Holíčska príjme do trva-

lého pracovného pomeru po-

mocnú silu do kuchyne, na po-

lovičný úväzok. Informácie na 

t. č.: 0903519220.

SSSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDDDD IIIIIIIIII OOOOOOOOOOO   BBBBBBBBBBB EEEEEEEEE LLLLLLLLL LLLLLLLL AAAAAAAA NNNNNNN IIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 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: Janka  0903 191 885 

 Katka  0905 156 765

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

3D mihalnice .....................................................50 €

Permanentný make-up obočia ................90 €

Objednávky: Ľubka 0907 556 758

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
1. 7. 2017 Martin Dobroň – Lenka Majerčíková 
8. 7. 2017 Ľubomír Kapusta – Simona Mátyásiová
 Ivan Nemlaha – Tamara Veselská
15. 7. 2017 Mohamad Chahrour – Zuzana Zahradniková
22. 7. 2017 Václav Petrík – Michaela Siegelová
 Peter Bielik – Martina Chomová
5. 8. 2017 Ján Suchoba – Anna Čopáková
 Ivan Šebök – Petra Holická
 Patrik Kysela – Lucia Ulehlová 

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

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

prijme kuchára 
alebo pomocnú silu
aj na čiastočný úväzok.

STRAVOVACIE 
ZARIADENIE

PRI DOMOVE TRETIEHO VEKU 
NA POLORECKÉHO 2

Tel.: 0908 800 722

DOBRÉ PLATOVÉ PODMIENKY.

Kamenárstvo
Jednohrob komplet 1 300 € 
k tomu lampáš a váza zdarma

Trnavská cesta 67 Bratislava 

Tel.: 0907705948, www.kamenarstvoradko.sk

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Cirkevné sobáše
1. 7. 2017 Ján Papulák – Mária Luxová 
8. 7. 2017 Andrej Kmeť – Katarína Mrváňová

Festival zdravého životného štýlu 

Na Hviezdoslavovom 
námestí sa môže-

te tešiť na skvelý hudobný a 
tanečný program, prednášky, 
lekárov sa môžete aj spýtať, 
čo vás naozaj trápi a zaujíma. 
Nebudú chýbať ani zdravot-
nícke zóny, kde vám zadarmo 
spravia kompletné vyšetrenie. 

Medická záhrada bude veno-
vaná najmä vášmu telu, 
ponúkne priestor pre jógu s 
profesionálnym učiteľom, aj 
pohybové aktivity, ktoré roz-
prúdia vaše telo a naštartujú 
myseľ.  Samozrejmosťou budú 
aj rôzne hry pre deti, cirkus a 
ďalší program.

Okrem tohto ponúkne festival 
stánky so zdravou kuchyňou, 
fresh nápojmi, rôzne ochut-
návky, informácie o zdravom 
životnom štýle, kozmetiku 
či zdravotné poradenstvo. 
Chýbať nebudú súťaže o skvelé 
„fitfest“ ceny. Všetky informá-
cie nájdete na www.fitfest.sk.

Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí a v Medickej záhrade sa počas 
15. až 17. septembra uskutoční jedinečný festival FITFEST. 



PETRŽALSKÉ NOVINY 25. 8. 2017 • 5S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Zdravie máme iba jedno a v mnohom záleží na nás, ako sa oň dokážeme 
starať. Keď potrebujeme pomoc lekára, očakávame, že v kraji bude 
fungovať dostupný, moderný a dobre fungujúci systém zdravotnej 
starostlivosti. Podľa zákona je to kraj, ktorý tvorí podmienky na rozvoj 
zdravotníctva. V Bratislavskom kraji máme štátne zdravotnícke zariadenia, 
ktoré plnia funkciu pre obyvateľov kraja, ale aj pre obyvateľov celého Slo-
venska. A máme zdravotnícke zariadenia kraja, ktoré kraj ešte za Ľuba Ro-
mana prenajal do súkromných rúk, okrem polikliniky v Karlovej Vsi.

Dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti 
Mojím cieľom je zabezpečiť 
kvalitu a dostupnosť zdra- 
votníckych služieb v kraji. To 
si vyžaduje optimalizáciu siete 
zdravotníckych zariadení a sta-
novenie minimálnej dostup-
nosti zdravotníckych služieb. 
Keď rozprávam so starostami 
a primátormi, vždy hovoríme 
aj o zdravotných strediskách, 
ktoré sú v obecných budovách 
a ktoré obce podporujú, aby 

zvýšili dostupnosť ambulant-
ných zdravotníckych služieb 
pre občanov. K tomu treba 
pridať polikliniky, nemocnice  
a špecializované zariadenia, kto-
ré majú byť dostupné pre ľudí. 

Kvalita zdravotnej  
starostlivosti 
Určite chcem preveriť ako 
fungujú nájomné zmluvy na 
zdravotnícke zariadenia, uza- 
vreté v minulosti. Chcem pri-
spieť k tomu, aby poliklinika  

v Karlovej Vsi bola vzorovou po-
liklinikou a príkladom pre ostat-
né polikliniky v kraji. Chcem rie-
šiť dostupnosť pohotovostnej 
služby, osobitne v Malackách, 
ale aj ďalších častiach kraja, aby 
ľudia nemuseli cestovať ďaleko, 
keď potrebujú pomoc. V otázke 
kvality lekárskej starostlivosti 
chcem stáť na strane pacienta, 
občana, ktorý má nárok na čo 
najlepšie služby. Budem riešiť 
sťažnosti občanov, rovnako ako 
aj jasné pravidlá, ktoré sa týkajú 

poplatkov. Nemôže to byť tak, 
že v Malackách sa platí, v Brati-
slave sa za tú istú službu nepla-
tí, tu treba urobiť jasné pravidlá 
v spolupráci s ministerstvom 
zdravotníctva.

Prevencia 
a zdravý životný štýl 
O svoje zdravie sa musíme sta-
rať v prvom rade sami. Budem 
podporovať rozličné aktivity a 
programy na podporu zdravia 
a prevenciu ochorení. Budem 

podporovať zvýšenie pohybo-
vých aktivít občanov, zmenu 
stravovacích návykov a rozvoj 
zdravého spôsobu života, a to 
už od stredoškolskej mládeže. 
Ale keď nás zdravie nebude 
poslúchať, musí kraj zabez-
pečiť kvalitné a dostupné 
zdravotnícke služby pre svo-
jich občanov. O to sa budem 
usilovať. 

Kraj musí zabezpečiť kvalitné 
a dostupné zdravotnícke služby 

 Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk

Letné mesiace sú ideálnym obdobím urobiť niečo pre svoj mozog. 
Účasť vo výskume Neuropsy zameranom na poznávacie funkcie 
ponúka Centrum Memory, ktoré sídli na Mlynarovičovej 21. Viac 
o projekte nám prezradili psychologičky Petra Brandoburová  
a Simona Krakovská. 

Zapojte sa do projektu Neuropsy! 

Môžete nám stručne pred-
staviť, o aký projekt ide?

Projekt Neuropsy, ktorý rea-
lizujeme pod odborným vede-
ním prof. Antona Heretika  
z Katedry psychológie FF UK, 
je výnimočný. Jeho cieľom je 
zlepšiť metódy vyšetrenia psy- 
chológov na Slovensku. Tých 
vyhľadávajú ľudia, ktorí sa 
sťažujú na zhoršenie pozor-
nosti, pamäti, reči, mysle-
nia a podobne. Tieto oblasti 
označujeme ako poznávacie 
funkcie mozgu. Úlohou psy-
chológa je vedieť človeka s ta- 
kýmito problémami vyšetriť. 
Na to používame rôzne testy 
a úlohy, ktorými hodnotíme 
funkcie mozgu. V našom pro-
jekte ide o to zmodernizo-
vať a overiť tieto testy tak, 
aby zodpovedali súčasným 
poznatkom.
Koho do výskumu hľadáte?

Máme záujem o mužov a že- 

ny vo veku nad 50 rokov, ktorí sa 
v súčasnosti neliečia na závažné 
neurologické alebo psychiatric-
ké ochorenie. Mali by mať v po- 
riadku zrak aj sluch, aby na 
úlohy dobre videli a správne 
nás počuli. Momentálne naj-
viac hľadáme ľudí, ktorí absol-
vovali maximálne 11 rokov 
školskej dochádzky. 

Čo treba spraviť?
Záujemcovia o výskum za- 

telefonujú na kontaktné číslo 
0944 533 966, kde si dohod-

nú termín testovania. Testuje 
sa priamo v Centre Memory 
na Mlynarovičovej 21 v Pe- 
tržalke. Stretnutie je indivi-
duálne a podľa tempa, ktoré 
vyhovuje účastníkovi, trvá 
maximálne 2 hodiny. Počas 
testovania zaškolená psycho-
logička Centra Memory zadá-
va rôzne úlohy zamerané na 
poznávacie funkcie mozgu. 
Výsledky sú spracované ano-
nymne. Vďaka nim sa dozvie-
me viac, ako ľudia rôzneho 
veku priemerne odpovedajú 

na jednotlivé úlohy. Nejde te- 
da o diagnostické vyšetrenie. 
Testovanie slúži rozvoju vedy 
na Slovensku. Ako odmenu 
za účasť máme pripravené 2 
pracovné zošity na trénovanie 
poznávacích funkcií, ktoré si 
účastník odnesie domov. 

Prečo by sa mali ľudia  
zapojiť?

Do dnešného dňa sa do 
výskumu zapojilo viac ako 
120 ľudí. Celkovo potrebu-
jeme otestovať približne 500 
osôb. Práve takýto veľký 
počet ľudí nám umožní šta-
tisticky spracovať výsledky 
testovania. Napriek možnej 
počiatočnej nervozite hod-

notia podľa našich skúse-
ností testovanie ľudia ako 
zábavné a zaujímavé. Ide o 
možnosť vyskúšať si rôzne 
typy úloh. Samozrejme, psy-
chologičky sú k dispozícii, 
aby zodpovedali akékoľvek 
otázky a poskytli poraden-
stvo. Chceme preto všetkých 
vyzvať, aby si venovali 2 
hodiny času a prišli zažiť 
niečo nové. Súčasne veríme, 
že výsledky nášho výsku-
mu zlepšia služby poskyto-
vané pacientom s rôznymi 
ochoreniami, ktoré sa môžu 
prejavovať práve zhoršením 
poznávacích funkcií mozgu. 

 Anabela Nová
foto: archív PN

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31374093
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Ako sme sa spoznávali 
navzájom vo svete

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok:

Knihovníka/knihovníčku
Termín nástupu: od 1.10.2017 alebo dohodou

Požadované predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie , prípadne VŠ I. a II. stupňa
bezúhonnosť, znalosť práce s PC – používateľ – MS WORD,EXCEL, 

INTERNET, vítaná je znalosť knihovníckeho programu CLAVIUS, 
práca s bremenom.

Žiadosti s profesným životopisom a motivačným listom posielajte 
na adresu: Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 

Bratislava do 6. septembra 2017 alebo na :
e-mail: sekretariat@kniznicapetrzalka.sk.

Leto sme začali hneď v 
deň vysvedčenia. Za 

celoročnú prácu v škole, 
ale aj u nás, v Komunitnom 
centre, sme sa rozhodli 
odmeniť sa a začať prázd-
niny spolu na víkendovom 
pobyte v Hornej Súči. Deti 
sa už celé mesiace chystali 
a nevedeli sa dočkať. Ví-
kend bol krásny a plný zá-
žitkov. Ubytovaní sme boli 
v budove škôlky, deťom sa 
páčilo, že namiesto klasic-
kých izieb s posteľami si 
mohli sami poukladať na 
zem matrace. Aj jedlo sme 
si mohli variť spoločne. 
Okrem toho sme si spra-
vili opekačku a staršie deti 
pripravili pre tie menšie aj 
nočnú hru, chodili sme na 
výlety a veľa sa rozprávali 
o tom, čo sa deje doma a 
v škole. Práve takéto výlety 
prispievajú najviac k vytvo-
reniu dôverných vzťahov 
medzi deťmi a pracovník-
mi/čkami. Na výlete sa 
zúčastnili okrem detí vo 
veku 10 - 14 rokov aj 4 star-
ší mladí ľudia. Títo okrem 
zaslúženého oddychu mali 
na chate aj inú prácu. Dva 
týždne po tomto výlete sa 
totiž zúčastnili na medzi-
národnej výmene mládeže 
na Sicílii, kde reprezento-
vali Slovensko. Na chate 
ešte mali kopec roboty 
s prípravou. Mali si pripra-
viť workshop o ľudských 
právach, predstavenie na 

talentovú show, vymyslieť, 
akým národným jedlom 
ponúknu ostatných účast-
níkov výmeny, čo povedia 
o Bratislave a o sebe. 

O dva týždne nato sme 
sa vybrali so štyrmi mladý-
mi ľuďmi na medzinárodnú 
výmenu mládeže na Sicílii 
s témou: „Všetci sme roz-
dielni, ale všetci sme si 
rovní.“ Cez deň sme sa učili 
o ľudských právach, hrali 
sa hry a chodili na výlety. 
Každá krajina predviedla 
aj workshop o ľudských 
právach. Workshop slo-
venskej skupiny pomocou 
tieňového divadla však 
všetci jednoznačne ozna-
čili za najlepší workshop 
posledných rokov. Keď sme 
sa pozerali na naše obecen-
stvo, mnohí z nich dokonca 
mali slzy na tvárach. Tento 
úspech veľmi posilnil našu 
skupinu, mali ste vidieť tie 
ich sebavedomé pohľady! 
A potom bolo už gombič-
kou na druhý deň repre-
zentovať Slovensko aj s prí-
pravou tradičných jedál.

Na výmene sa zúčastnili 
aj mladí utečenci napríklad 
zo Sýrie. Takí, ktorí pre-
žili to, čo my vidíme len 
v televízii. Jeden chlapec so 
svoju rodinou utiekol pred 
vojnou cez more, v jednej z 
tých lodí, ktorá sa prevrá-
tila a odvtedy má panický 
strach z mora. A práve naše 
decká boli jednými z tých, 

ktorí ho podporili, aby vô-
bec vkročil opäť do mora. 

Zmena na našej sku-
pine bola viditeľná už po 
dvoch týždňoch. Sku-
pina, ktorá sa na začiat-
ku hanbila komunikovať 
s kýmkoľvek a nevedela, 
ako sa zapojiť do progra-
mu, po dvoch týždňoch 
úžasnej práce odchádzala 
s plačom. Pretože práve 
prijatie deťmi z rôznych 
kultúr a veľa objatí a lásky 
je presne to, čo v mladých 
ľuďoch dokáže vyvolať 
zmeny. 

Budúci rok sa chystáme 
na stretnutie s našimi pria-
teľmi v Portugalsku. Naša 
skupina sa už teraz hlási 
na doučovanie z angličtiny, 
pretože zistili, aký veľký 
význam má hovoriť cu-
dzou rečou, a tiež vymýšľa-
jú, čo všetko by sa dalo na 
Kopčanoch zmeniť tento 
rok. Možno štyria mladí 
ľudia sa vám nezdá veľké 
číslo... Zmena v ich samot-
ných je však obrovským 
úspechom.

Za to, že sme mohli rea-
lizovať tieto výlety vďačíme 
našim donorom: Nadačné-
mu fondu Telekom pri Na-
dácii Pontis, Miestnemu 
úradu Petržalka, Jurajovi 
Š., Dobrej krajine a Inter-
national Women‘s Club of 
Bratislava

Dominika Goghová 

foto: OZ Ulita

Letné prázdniny si poriadne užili aj deti z Kopčianskeho 
sídliska. Nabrali veľa síl a skúseností, aby oddýchnutí a po-
silnení sa mohli opäť vrátiť do školských lavíc a tiež k mno-
hokrát náročnému každodennému životu s jeho výzvami.

V budove Strednej zdravotníckej školy na Streč-

nianskej ulici sídli aj Stredná odborná škola pod-

nikania, ktorá už roky čaká na svoju rekonštrukciu 

a obnovu celého areálu.

„Budova oboch škôl, nachádzajúca sa takmer v strede Petržalky, 

už roky čaká na komplexnú rekonštrukciu. Oproti okolitým byto-

vým domom nemá stále vymenenú ani polovicu okien, ktoré už 

dávno prekonali svoju životnosť, nehovoriac o celkovom zatep-

lení budovy, s čím je spojené veľké množstvo energetických strát,“ 

hovorí Eduard Demel, poslanec Bratislavského samosprávne-
ho kraja z OZ My sme Petržalka, ktorý niekoľko rokov bojoval 
za rekonštrukciu celej budovy a jej a areálu. „Som veľmi rád, 

že sa v tomto roku podarilo vyčleniť na rekonštrukciu takmer 

1 milión EUR v rozpočte BSK. Projektová dokumentácia bola už 

vysúťažená a v súčasnosti sa čaká na verejné obstarávanie na 

výber dodávateľa rekonštrukcie,“ dodáva Eduard Demel. Stred-
ná zdravotná škola je jednou z dvoch zdravotných škôl v ce-
lom Bratislavskom kraji, z ktorých má každá inú špecializova-
nú výučbu zdravotníckeho personálu. Aktuálne sa môže začať 
len s rekonštrukciou budovy a nie s celým schátralým areálom 
s množstvom náletových stromov, keďže budovu vlastní kraj 
a pozemok pod budovou s celým areálom Hlavné mesto SR 
Bratislava. Z tohto dôvodu si oba územné celky už roky preha-
dzujú zodpovednosť za stav areálu a orezávanie drevín, keď-
že tie sa na jednej strane nachádzajú v areáli strednej školy 
vymedzenej plotom, resp. už len múrikom bez oplotenia, na 
druhej strene na pozemku mesta Bratislavy. „Veľmi sa teším, že 

sa začalo s procesom rekonštrukcie. Zmena bude výrazná, zlep-

šia sa podmienky na výučbu pre žiakov aj učiteľov. Teší ma tiež, 

že v rámci architektonického projektu rekonštrukcie sa podarilo 

zachovať fresku na priečelí vstupu do budovy, ktorá tvorí neod-

deliteľnú súčasť svojej doby, začiatku výstavby Petržalky,“ dodá-

va na záver riaditeľka zdravotnej školy Eva Drobná. 

(msp)

foto: archív

Začne sa s rekonštrukciou 
Strednej zdravotníckej školy 
na Strečnianskej 
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Bratislavský región dostane Family Park!

Family Park bude mať den- 
nú kapacitu okolo dve-

tisíc návštevníkov a okrem 
vyžitia pre rodiny, ponúkne 
program aj žiakom škôl. Pod-

ľa prieskumu verejnej mien-
ky zo septembra 2015 si 54 
% obyvateľov kraja myslí, že 
vybudovanie takéhoto parku 
je potrebné a až 37 % obyva-

teľov (najmä rodičov malých 
detí) to dokonca považuje za 
veľmi potrebné. Pozemok na 
konci bratislavskej Petržalky 
je dokonalým miestom aj 

Unikátny projekt Family Parku naberá reálne kontúry! Vyrásť má 
na okraji bratislavskej Petržalky na župných pozemkoch a po jeho 
vybudovaní vznikne priestor, kde budú môcť rodiny s deťmi tráviť 
voľný čas, zabaviť sa, ale aj spoznávať náš región. Obyvateľov župy 
navyše jeho výstavba nebude nič stáť!

Hľadá sa investor,
ktorý postaví

Viac informácií nájdete
na stránkach

www.region-bsk.sk
www.uvo.gov.sk

RODINNÝ PARK
v Petržalke

vďaka dopravnému spojeniu 
a blízkemu diaľničnému na-
pojeniu. 

„Sme vo finále, po mno-
hých rokoch ťahaníc, kto-
ré nám spôsobilo predošlé 
vedenie. Pretože na tieto 
pozemky podpísali desať 
miliónové zmenky a takmer 
sme o pozemok prišli. Dnes 
je situácia taká, že župa sa 
postará o to, aby tu vyrástol 
rodinný park. Pretože taký-
to priestor, kde by sa mohli 
stretávať celé rodiny a trá-
viť spolu svoj čas zábavou 
a hrami v regióne chýba,” 
ozrejmil predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny 
kraj je od roku 2008 maji-
teľom pozemkov na okraji 
Mestskej časti Bratislava – 
Petržalka, ktorej zástupco-
via takisto súhlasili s vybu-
dovaním rodinného parku. 
Táto lokalita je aj v Územ-
nom pláne Hlavného mesta 
SR – Bratislavy definovaná 
ako územie pre šport.

Na takmer deviatich hek-
tároch pozemkov na konci 
Petržalky teda vyrastie ro-
dinný park, s pracovným 

názvom Family Park, vďaka 
koncesionárovi, ktorý sa 
môže prihlásiť až do sied-
meho septembra a súťažné 
podmienky sú zverejnené aj 
v anglickom jazyku. Prihlásiť 
sa môžu nielen domáci, ale 
aj zahraniční záujemcovia. 
Ešte v decembri minulého 
roka totiž schválili poslan-
ci župného zastupiteľstva 
Návrh konceptu rodinného 
parku, zábavno-náučného 
charakteru v Bratislavskom 
kraji.

Súťažné podklady pre 
prevádzkovateľa budúceho 
Family Parku pripravovali 
odborníci dva roky. Presnú 
definíciu Family Parku hľa-
dalo viacero odborníkov, 
medzi nimi napríklad aj 
Hlavná architekta Hlavného 
mesta SR – Bratislava Ingrid 
Konrad, župní poslanci či 
architekti, takmer dva roky. 
Výsledkom ich práce je jas-
né a transparentné zadanie, 
ktoré už začiatkom septem-
bra spozná víťaza. Výstavba 
Family Parku navyše nebude 
stáť obyvateľov bratislavské-
ho kraja ani cent.

(BSK)

foto: archív BSK
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Veru tak, čas ubehol ako 
voda a pedagogickí a od- 

borní zamestnanci ZŠ na 
Prokofievovej sa zamýšľali nad 
tým, ako toto výročie osláviť, 
aby bolo skutočným výročím 
školy, výročím tých, ktorí 
školu robia školou – teda de- 

tí. Nazvali sme ho Deň školy.
Učitelia, vychovávateľky a 

všetci zamestnanci školy v spo- 
lupráci s rodičmi pripravili 
rôznorodý program, ktorý sa 
niesol v edukačnom znamení. 

V ten deň sa vyučovalo ne-
tradičnou hravou formou, nie  

v učebniach, ale na rôznych 
stanovištiach školského dvora.

Na deti čakali edukačné ak-
tivity, tvorivé dielne, živá kniž-
nica s pozvanými hosťami, 
kino v interaktívnych učeb-
niach, chemická šou, interak-
tívne divadlo, spoločenské hry 

a počítačová animácia My  
z IX. B.

Svoje sily si mohli deti od-
merať vo vybíjanej a v ďal-
ších športových aktivitách,  
v petangu, na chodúľoch, 
so žonglovacími loptičkami, 
skokoch a hrách na chod-
níku. Veľkú radosť žiakom 
pripravilo hasičské auto na 
školskom dvore. Deti ma-
li jedinečnú možnosť bez-
prostredne nahliadnuť do 
tajov a zaujímavostí práce 
hasičov HaZZ. Zážitkový 
program spestrilo aj maľo-
vanie na tvár. Počas zábav-
ného dopoludnia sa o ob- 
čerstvenie, desiatu a spoločný 

V posledných júnových dňoch bola atmosféra v našej škole odlišná 
od tej bežnej, ktorá predchádza ukončeniu školského roka. Školský 
rok 2016/2017 mal odlišnú vôňu ako tie predchádzajúce, pretože 
niesol pred sebou číslo 30.

Bratislava má prvú očnú električku
Predstavte si, že nastúpite 

do očnej električky a po 

ceste do cieľovej stanice si 

stihnete sami vyšetriť zrak. 

Síce bleskovo, ale aspoň 

na chvíľu upriamite svoju 

pozornosť na najdôležitejší 

orgán, na ktorý množstvo 

ľudí často zabúda. 

V   Bratislave ju stretnete na 
trasách električiek číslo 2 

(Železničná stanica Nové mes- 
to – Hlavná stanica), 7 (Staré 
mesto; Námestie SNP Železnič- 
ná stanica Rača Vinohrady), 8 
(Ružinov – Námestie Ľudovíta 
Štúra), 9 (Ružinov – Karlova Ves)

„Je úžasné, že si v rámci pre-

sunu električkou z miesta na 

miesto môžete spraviť očné tes-

ty, aby ste vedeli, či sa máte po-

náhľať k lekárovi alebo nie,“ teší 
sa zo spolupráce Očnej kliniky 
NeoVízia s Dopravným podni-
kom Bratislava primár a očný 
chirurg, MUDr. Radovan Piovar-

či. Električka bude premávať do 
júla budúceho roka.

„Ľudia si väčšinou myslia, 

že jediným ochorením oka je 

nutnosť nosenia okuliarov. Oko 

však postihuje množstvo iných 

ochorení, ktoré v počiatočnej 

fáze nesprevádzajú žiadne prí-

znaky - začervenanie, bolesť, 

zhoršovanie videnia. Pacient si 

ich nemá šancu všimnúť, zbadá 

ich až v pokročilejšom štádiu, 

kedy je už liečba zložitá.“ 

Očné preventívne prehliadky 
dokážu podľa očných lekárov  
diagnostikovať aj iné skryté 
ochorenia, ktoré sa ako prvé pre-

javia na oku. „Precízne vykona-

né komplexné očné vyšetrenie 

dokáže v niektorých prípadoch 

odhaliť nádory mozgu, vnút-

roočné nádory, niektoré druhy 

leukémie, infekčné ochorenia 

(boreliózia, toxoplazmóza, pá-

sový opar...), autoimunitné 

ochorenia, ktoré postihujú ako 

prvé oko, neskôr obličky, srdce, 

kožu, pohlavné orgány.“ 

Vo vnútri električky si môžu 
cestujúci krátkym testom otes-
tovať farbocit či spraviť test 
zameraný na odhalenie ocho-
rení sietnice. Súčasťou interiéru 
električky sú aj informácie o naj-

novších bezbolestných lasero-
vých operáciách očí, o operácií 
očí po päťdesiatke a o ochorení 
sivého zákalu. 

Testy sú jednoduché, umiest-
nené po celej dĺžke vo vnútri 
električky. Stačí sa počas cesty 
postaviť a postupovať podľa in-
štrukcií na plagátoch. 

Očný chirurg MUDr. Piovarči 
pripomína, že jazda električkou 
nenahradí vyšetrenie u lekára. 
Bratislavská očná klinika ňou 
chce však vzbudiť záujem ve-
rejnosti o dôležitosť včasnej 
prevencie a moderných typoch 
operácií a liečby očných ochore-
ní, ktorá je k dispozícii už všetkým 
slovenským pacientom. 

Lekári Očnej kliniky NeoVízia 
chcú touto električkou upozor-
niť na to, že by sme očné pre-
hliadky nemali nikdy zanedbať. 
Komplexné očné vyšetrenie je 
ideálne podstúpiť precízne raz 
ročne, minimálne však každý 
druhý rok. 

(vs)

Dobrovoľníci, 
hláste sa!

Dobrovoľnícka skupina 

Vŕba, bude robiť 

25. septembra o 17.30 h 

infostretnutie 
a nábor nových 
dobrovoľníkov, 

ktorí by radi svoju dobrovoľ-
nícku službu vykonávali pre 
onkologických pacientov. 

Podmienky, miesto a čas  
a ďalšie informácie o Dob-
rovoľníckej skupine Vŕba 

nájdete na 
www.dsvrba.sk 

alebo sa informujte u koor-
dinátorky dobrovoľníkov: 

Ing. Mária Látalová, 

0948 100 539, 

koordinatorka@dsvrba.sk

obed pre všetky deti postarali 
kuchárky v školskej jedálni.

Vyvrcholením kreatívnych 
aktivít bola bublinková šou 
v aule školy. Bolo to prvé 
podujatie tohto druhu a na-
ozaj sa vydarilo. Spokojnosť 
a dobrá nálada vyžarovala  
z tvárí všetkých detí. Autor- 
kou myšlienky Dňa školy bola 
Eva Hlistová, psychologička 
základnej školy. Patrí jej za to 
veľká vďaka.. 

Naša škola má za sebou 30. 
školský rok, ktorý priniesol 
mnohé úspechy v súťažiach 
detí, úspešné bolo testova-
nie piatakov aj deviatakov, 
v ktorom naši žiaci dosiahli 
výsledky nad celoslovenský 
priemer.

Zaželajme teda našej ško-
le ešte veľa úspešných rokov  
a hlavne usilovných žiakov  
a ústretových rodičov. 

Text a foto: Erika Machová

Prokofievova oslavovala 
tridsiatku
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Petržalskej samosprá-
ve sa však toto spon-

tánne parkovanie obyt- 
ných vozidiel, bez napo-
jenia na vodu či kanali-
záciu, bez zabezpečenia 
odvozu odpadu, v lokali-
te, ktorá má byť výstav-
nou skriňou metropoly  
a ktorá ani v územnom plá-
ne nie je určená na takýto 
účel, nepáči. Zarážajúce je, 
že k veci sa neozýva hlavná 
architektka ba ani hygie-
nici… Kam poputuje to, 
čo ostane po sprchovaní, 
umývaní riadu či použití 
toaliet (ak ich vôbec majú) 
v karavánoch? Do Dunaja? 
Či do Sadu Janka Kráľa?

„Pán primátor by mal 
zvážiť, či je to najšťastnej-
šie riešenie, inak sa nám 
môže stať, že nabudúce 
si tam už turisti rozložia 
ohniská a budú si tam 
variť guláš,“ zapája sa do 
diskusie starosta Petržalky 
Vladimír Bajan. 

„Parkovanie karavanov 
alebo áut na Tyršovom 
nábreží nie je zakáza-
né. Hlavné mesto umož-
ňuje využívať dočasne 
tento priestor, ktorý je  
v jeho správe. Vychádza 
tak v ústrety turistom,“ 
povedala Veronika Šafári-
ková z magistrátu. Mesto 
vraj vychádza v ústrety 

Bratislavčanom alebo tu-
ristom, ktorí si tam môžu 
bezplatne zaparkovať svo-
je vozidlá a do centra mes-
ta sa presunúť buď pešo, 
alebo električkou cez Starý 
most. Mesto ale zároveň 
pripúšťa, že do budúcna 
vyvstáva otázka premys-

lenia na využitie daného 
priestoru.  

Hygienici ani policajti 
nič nezmôžu 

„Daný stav je individu-
álnym využívaním priesto-
ru ku kempovaniu, ktoré 
nepodlieha posudzovaniu 

orgánu verejného zdravot-
níctva,“ skonštatovala ho-
vorkyňa úradu Regionálne-
ho zdravotníctva Katarína 
Nosálová na margo súčas-
ného kempingu na petr-
žalskom nábreží Dunaja s 
tým, že z hľadiska ochrany 
verejného zdravia ide o vy-
užívanie na vlastné riziko.  

„Nelegálne zariadenia 
nepodliehajú štátnemu 
zdravotnému dozoru, or-
gán verejného zdravotníc-
tva v danom prípade ne-
môže za prípadné zistené 
nedostatky vyrubiť sankcie 
voči fyzickým osobám,“ po-
vedala Nosálová.

Ani mestská polícia ne-
môže zasiahnuť. Nikde 
nie je totiž žiadna značka, 
ktorá by tam parkvanie ka- 
ravanov zakazovala. A tým, 
že sa turisti pred karavan-
mi sprchujú, prípadne si na 
tráve usteľú, či si tam daú 
nejké to pivko, zrejme ne-
vzbudzujú ani žiadne ve-
rejné pohoršenie…

Hoci sa všetci komptent-
ní tvárili, že je vlastne všet-
ko v najlepšom poriadku, 
napokon sa ukázalo, že si  
to nemyslia predovšetkým 
Bratislavčania, ani petržal-
ská samospráva. Možno aj 
kvôli tomu sa primátor Ivo 
Nesrovnal nechal počuť, 
že tam dá osadiť značky, 
ktoré by tam kempovanie 
zakázali. „Túto iniciatívu 
môžem len a len uvítať,“ 
hovorí petržalský starosta 
Vladimír Bajan. „Hľadať 
aspoň nejaké riešenie toho 
nedobrého a nedôstojného 
stavu je totiž vždy lepšie, 
ako ľahostajnosť, s akou sa 
doteraz k veci pán primá-
tor staval.“

(sv)

foto: Miro Košírer

Neoficiálny kemping uprostred mesta, v tesnej blízkos-
ti chráneného parku, najstaršieho v strednej Európe, pred 
bránou divadla. Na najlukratívnejších pozemkoch v centre 
mesta. Vlastníkovi pozemku – hlavnému mestu a jeho pri-
mátorovi – to spočiatku neprekážalo. Veď napokon, je to až 
na druhej strane Dunaja… 

 

Mrcha dovolenky, mrcha prázd-

niny. Ani v horúcom lete ne-
dopraje politické panstvo slúžiacej 
Slovači pokoja. Bez rozdielu, či je 
vládne či protivládne. Lebo nie je 
to príslovečné pánske huncútstvo, 
ale už likvidačná mastenica. Verej-
ná, takmer dennodenná v priamom 
prenose - urážky, podozrenia, obvi-
nenia, odvolania, vyhrážania, vyhlá-
senia,  tlačovky sa valia ako donáška 
do domu. Tí v oblekoch, kravatách, 
tie v sukniach, kostýmoch sa nepo-
zvane natlačili do našich rodinných 
domov, bytov, obývačiek. V ich pre-
javoch - v hneve, zlobe, nenávisti a 
závisti akoby jedna (zlá) mater mala. 
Dôvod majú našský, ľudový. Jedni 
majú a druhí chcú mať, lebo nemajú. 
(Daj Bohu dušu, a nám dukáty!) I keď 
sa pred každými voľbami nepánsky 
národ  zastrája, že dá hlasy len lep-
ším, múdrejším, pracovitejším, sta-
točnejším pánom a paniam, slova 
si nedostojí. Od volieb k voľbám sa 
ľud zakaždým - zmýlil. Lebo keby tak 
nebolo, už by sa nezastrájal.  A zasa 
sa zastrája... Asi nemá na výber. Niet 
z čoho, z koho, stav doby ako stav 
trvalý... Čo tam aké desatoro. 
Marcus Tullius Cicero, rímsky štátnik, 
rečník, 5lozof pred dvetisíc rokmi, 
presne v roku 58 pred naším leto-
počtom, zade5noval rímsku spoloč-
nosť, postavenie jednotlivca v nej a 
prerozdelenie moci ako schody s je-
denástimi schodíkmi, údajne takto 
(odspodu):

všetkým trom

všetkých štyroch

piatich 

šiestich

všetkými siedmimi

ôsmich

všetkých deviatich

všetkých desiatich

A že - dejiny, vraj vývoj ľudstva. 
Cicero to nezodpovie, možno sú-
časník. Čo je originál doby. Či to, 
vtedy, bolo tak, ako je dnes, či dnes, 
je tak, ako bolo vtedy?

Rudolf Gallo

Jedenástoro 
„nebožích“ prikázaní  

Glosa

Kemping na nábreží 

S P O L O Č N O S Ť
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Zľava i sprava, zhora aj zdola zlé chýry 
sa na malého človeka, veľkej politiky 
neznalého, pritláčajú. Hútam - ktože 
by tak mohol mať zálusk na Európu, 
ktože si na vojnami tak často zmietaný 
svetadiel brúsi zuby? Migranti, džihá-
disti, Číňania, Rusi? Historická pamäť 
mi pripomína Poniky, kam padli Turci. 
Popravde ale treba povedať, že vojská 
uhorského protikráľa Istvána Bocskaya 
sa na úbohej vieske parádne vyvŕšili už 
pred ázijskými nájazdníkmi. 

Turci, Tatári či Mongoli s veľkou 
pravdepodobnosťou Poniky a šíre eu-
rópske okolie odignorujú. Pokiaľ ide o 
aktuálny problém s migrantmi, tu by 
som bol celkom pokojný. Vďaka kan-
celárke frau Merkel, ktorá ich už nevíta 
s transparentmi, sa bezbrehé masové 
bláznovstvo pomaly mení na reálnu 
humanitu. A to aj vďaka Turkom, Sa-
mom Chalupkom tak očiernených. 
Na rozdiel od okolia, Slovensko je pre 
migrantov terra incognita, nielen pre 
náš heroický boj proti kvótam, ale aj 
pre duplicitu, pretože beženec u nás 
náhodou sa vyskytnutý rýchlo zute-
ká, čím získava štatút dvojnásobného 
migranta. Džihádistom sa nateraz po-
darilo postaviť Európu do pozoru, je v 
strehu, každú chvíľu kdesi niečo buch-
ne, strelí, narazí, doseká. Možno vraž-
diace monštrá vo všetkom prsty ne-
majú, médiá väčšinou hovoria o akte 
šibnutého jedinca, nie o terorizme. 
Jeden nikdy nevie. Chuť na starú dob-
rú Európu isto-iste majú Číňania. Sú 
všade okolo nás, cítime ich v investí-
ciách, hmatateľne aj v značkových vý-
robkoch od výmyslu sveta. Už len ča-
kám, kedy sa bryndzové halušky budú 
hrdiť pečaťou mejdinčajna. Verím, že 
na takýto kšeft sa pripravovali dlhé 
desaťročia. V čase môjho detstva je-
den Číňan k nám, do Bratislavy, vpadol 
takpovediac osobne, ale nič strašné 
sa vtedy nestalo. Ako pomocník v ob-
chode rozvážal tovar na starej káričke 
a nám, deťom, v dobrej chvíli, keď sme 
mu neukazovali šikmé oči, rozdával 
turecký med. No a Rusi? Neviem, kedy 
Európu, ale mňa ruskí tankisti už ohro-
zovali dvakrát. Raz si ma chcel veliteľ 
T-34 osvojiť a poslať do Leningradu, 
pretože mu Nemci vyvraždili celú rodi-
nu, vraj aj s takým zlatým chlapčaťom 
ako som bol ja. O pár desaťročí neskôr 
sa pokúšali sklátiť ma pred Luxorkou, 
keď sme spájali lanami dva tanky, kto-
ré v auguste prišli do Československa  
s bratskou pomocou. 

Tak si myslím, že nie je nič lepšie, 
ako mať v Európe americké vojenské 
základne. Niet nad bratskú pomoc. 

Jaroslav Gründler

Chýry svetom letia 

Tak si myslím Dovolenka – ako dovoliť si

Aj cyklistov treba rešpektovať 

Medzi električkovou a auto-
busovou zastávkou Farské-

ho (smer Muchovo námestie) sa 
z prostriedkov MHD presúvajú 
davy cestujúcich z jednej zastávky 
na druhú po cyklochodníku, pri-
čom majú dostatočný priestor na 
chodníku pre chodcov. Prípadne na 
ňom stoja ľudia alebo ho zneužíva-
jú mamičky s kočíkmi. V dopravnej 
špičke sa stáva, že aj 40 ľudí vystúpi 
z autobusu a prechádza po cyklo-
chodníku na električkovú zastávku. 
Pokiaľ by tam bol policajt, mohol by 
hromadne pokutovať nezodpoved-

ných ľudí a priniesť vysoký príjem 
do mestskej pokladnice. Pri za-
stávke Farského bolo už viacero 
slovných konfliktov medzi cyk-
listami a chodcami a nečudoval by 
som sa, keby sa čoskoro objavili aj 
fyzické strety.

Na cyklochodníku na nadjazde 
Jantárová cesta smerom na Sta-
rý most sa pravidelne pohybu-
jú chodci, pre ktorých je určený 
chodník na druhej strane nadjaz-
du. Navyše, prechádzajú cez pri-
echod určený pre cyklistov a tým 
ich blokujú.

Pri zjazde zo Starého mosta 
smerom na Šafárikovo námestie 
je novovybudovaný cyklistický 
priechod, ktorý je zvyčajne bloko-
vaný nezodpovednými chodcami, 
pričom sa človek musí uhýbať ma-
lým deťom, ktoré tam bez dozoru 
pobehujú. Na tomto 1,5 km dlhom 
úseku je za pár minút jazdy mož-
né stretnúť aj 50 ľudí, ktorým je 
možné udeliť pokutu a vyzbierať 
prostriedky na lepšie označenie 
cyklochodníkov, prípadne viac 
mestských policajtov.

Cyklista z Petržalky

Stále sa hovorí o tom, že by cyklisti mali brať ohľad na chodcov, 
ale myslím si, že by to malo platiť aj naopak. Najmä na vyznačených tra-
sách pre cyklistov.

Môj pes, presnejšie psica Aida, 
má počas letných horúčav 

lepší pitný režim ako ja. Pije len a 
len čistú vodu. Presne podľa potre-
by. A to pritom nepočúvala žiadne 
varovania meteorológov a médií. 
Na druhej strane treba povedať, že 
na rozdiel odo mňa nepozná také 
lahôdky ako je káva, víno, pivo či 
borovička.

Mnohí spoluobčania z našej de-
diny nemajú k tekutine zvanej voda 
kladný vzťah. Čo sa týka jej pitia. Ba-
zénov na záhrade však majú haba-
dej. Ja som jeden z nemnohých, čo 
podobné čvachtadlo ešte nevlastní. 
Predpotopný prípad. K bazénu sa 
ešte vrátim.

Už začiatkom jari mi niektoré 
zodpovedné matky rodín zvestova-
li, akú nevšednú, exotickú, skrátka 
mnohoprívlastkovú dovolenku na 
tohtoročné leto zabezpečili. A ja 
nič, ani krok za hranice všedných 
dní. A pretože dovolenka je zrejme 
odvodená od výrazu – dovoliť si – 
dozvedel som sa, na ženské pomery 
pomerne málo slovami, kamže to 
vlastne v lete vyrazia.

Zaujímavé, tie baby boli, akoby  
v súčasnej rozprávke, tri. A tie de-
stinácie tiež. Španielsko, Taliansko  
a Grécko. A ja do počtu, čiže Slo-
vensko. Záhorie. 

V tejto chvíli už poznám výsle-
dok. Možno si ešte spomeniete  
a možno ani nie, že len čo v Španiel-
sku vypukli horúčavy, vypukli tam aj 
požiare. A tak sa prvá z troch našich 
dedinských grácií urýchlene musela 
premiestniť do náhradného hote-
la, pretože ten pôvodne objednaný  
a zaplatený takmer oblizovali pla-

mene. Samozrejme, do hotela ná-
hradného. A viete, ako to s náhra-
dami býva... Nielen zubnými.

Na gréckych ostrovoch v júli 
zasa úradovalo zemetrasenie. Po-
daktorí zo strachu pred dotrasmi 
strávili zopár nocí vonku, pri ba-
zénoch. Mojej známej som po-
vedal, že to mohla sedieť aj doma 
pri svojom bazéniku na záhrade.  
A zadarmo. Takmer sa trochu 
urazila. Ale naozaj iba trochu. Po 
panáku borovičky sa vrátila na 
pôvodný level.

Tretia turistka – destinácia Ta-
liansko – je osôbka výrazne špo-
rovlivá. Skoro sa mi žiada pove-
dať, až lakomá. Ak by to bolo čo 
i len trochu možné, zrejme by aj 
svojmu mužovi prikázala neholiť 
sa pred veľkým zrkadlom. Aby ho 
nevypozeral a ona nemusela za 
nové zaplatiť krvopotne zarobené 
peniaze.

Ako to už v živote býva, práve jej 
sa prihodila galiba. V drahej reštau-
rácii, za ťažko nasporené, si dopria- 
li luxus nebývalý. Morské potvory 
a všeličo k tomu. Chutili náram-

ne. Zbodli ich bleskovo. Lenže po 
rýchlej kozumácii nasledovala aj 
rýchla dekonzumácia. Niekoľkoná-
sobne opakovaná. A dva dni niečo 
podobné diéte. Len si predstavte, 
v akej forme skončili tie, ako moja 
mama hovorila, naškrečkované pe-
niaze. A k tomu ešte treba pridať aj 
fakt, že zopár dní slnko nesvietilo 
tak, ako sa patrí. Lenže, komu sa 
na slnko sťažovať? Tomu Najvyš- 
šiemu? Jednoduchšie bolo sťažnos-
ti vyklopiť mne.

Celkom na záver som si nechal 
seba samého. Akokoľvek to na jar 
vyzeralo biedne, moje dovolen-
kové leto zatiaľ plynie minimálne 
uspokojivo. Absolvoval som zopár 
nadpriemerne príjemných dní, ani 
minútu ma netriaslo a neprenasle-
dovali plamene. Strava primeraná. 
Žiadne balenie, vybaľovanie, stre-
sové cestovanie. Nikde ma finan-
čne neošklbali.

Vážne rozmýšľam o tom, že 
budúce leto, ak sa dožijem, si rov-
nako vyrazím zasa.

Oskar Král

foto: archív redakcie
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Mária Urlandová stojí na 
čele bratislavskej televízie 
od jej vzniku. Pani riadi-
teľka, v čom vidíte najväčší 
význam regionálnej tele-
vízie a špeciálne Televízie 
Bratislava? 

TV Bratislava je projekt 
nezávislej produkčnej spo-
ločnosti Viva Studio, s.r.o, 
ktorá ako jedna z prvých v 
audiovizuálnom priemysle 
na Slovensku mala zriadené 
profesionálne televízne štú-
dio. Našou ambíciou preto 
bolo aj vlastné televízne vy-
sielanie, čo sa nám podarilo 
v roku 2007, kedy sa po prvý 
raz objavilo špeciálne vysie-
lanie pre obyvateľov Bratisla-
vy. Sme radi, že na TV Bra-

tislava si obyvatelia hlavného 
mesta zvykli, že ho majú 
radi, sledujú ho, čoho dôka-
zom je aj ich komunikácia s 
našou redakciou. Význam 
regionálnej televízie je v 
tom, že potom, ako sa občan 
dozvie z internetu množstvo 
zbytočných informácií o ha-
váriách a tragédiách na inom 
konci sveta, potrebuje najmä 
informáciu spred vlastných 
dverí, teda o tom, či sa re-
konštruuje električková trať, 
či bude mať miesto v škôlke, 
ale aj o tom, ako rozhodujú 
poslanci o budovaní nových 
stavieb či parkov v jeho okolí. 
To je podstatné a to obyva-
telia cítia, že im bratislavská 
televízia poskytuje.

Vo vysielaní TV Bratislava 
majú svoje pevné miesto 
aj informácie z mestských 
častí, svoju reláciu má aj 
mestská časť Petržalka 
pod názvom Petržalských 
13. Priestor majú aj iné 
mestské časti...

Televízia Bratislava chce 
byť televíziou všetkých Bra-
tislavčanov. Sme radi, že 
mestské časti pochopili, že 
najväčší význam má spája-
nie informácií z mestských 
častí do jedného celku, pre-
tože obyvateľ, ktorý býva v 
Petržalke, ale pracuje v No-
vom Meste potom vezie deti 
na krúžky do Karlovej Vsi, 
potrebuje mať informácie 
na jednom mieste. Týmto 

spojovacím informačným 
bodom je Televízia Bratisla-
va. Sme preto radi, že vysie- 
lame aj Račiansky magazín, 
aj Petržalských 13, aj Týždeň 
v Novom Meste, vysielame 
informácie z Vajnôr, Lama-
ča, ale aj iných mestských 
častí. Petržalských 13 si už 
Bratislavčania obľúbili a živo 
reagujú na témy, ktoré vysie- 
lame práve v tejto relácii. 
Napríklad nás občania upo-
zornili na problém bezdo-
movcov na Fedinovej ulici 
či na nefungujúce eskalátory 
vo vestibule ŽST Petržalka. 
Témam sa vo vysielaní už 
venujeme. 

Ako predsedníčka združe-
nia RegionTVnet iste vidíte 
perspektívu v spolupráci 
regionálnych televízií. Aké 
sú hlavné dôvody na takú-
to spoluprácu?

Dôvody sú mentálne aj 
ekonomické. V mentálnej 
rovine to vidím najmä v tom, 
že sa stále nepodarilo dosiah-
nuť, aby pôsobenie regionál-
nych televízií bolo zo strany 
reprezentácie vnímané ako 
nevyhnutné. Jednoducho, 
ľudia potrebujú aj informá-
cie z blízkeho okolia a dnes 
vieme, že vizuálne vnímanie 
je dominantné. Dôležité však 
je, že regionálne televízie vy-
sielajú program vo verejnom 
záujme, čo museli deklaro-
vať aj pri získavaní licencie. 
A tento verejný záujem sa 
neodráža v podpore zo stra-
ny politickej reprezentácie 
vo všeobecnosti. Preto Re-
gionTVnet ako združenie sa 
usiluje o dosiahnutie aspoň 
minimálnej podpory zo stra-
ny štátu, napríklad poskyto-
vaním dotácie 1 euro na jed-
ného občana. Pre regionálne 
televízie by to bola obrovská 
pomoc a pre štát naozaj len 
minimálna strata. Dúfame, 
že sa nám podarí dosiahnuť 
aspoň minimálnu podporu. 
To je perspektíva regionál-
nych televízií.

(sv)

Televízia Bratislava 

vysiela už 10 rokov

 

Spracovať tému „Ako recyklu-

jem“ majú príležitosť vo svojich 

výtvarných prácach žiaci a štu-

denti v dvoch vekových kate-

góriách - od 11 do 13 rokov a 

od 14 do 16 rokov. 

Fotogra"cká súťaž je urče-

ná starším žiakom, presnejšie 

študentom stredných škôl a tiež 

vysokoškolákom vrátane dok-

torandov. Cez objektív fotoapa-

rátu sa môžu pozrieť na tému 

„Voda a veda.“

Obe súťaže sú sprievod-

ným podujatím Týždňa vedy a 

techniky na Slovensku, ktorý sa 

pravidelne koná v novembri a 

organizuje ho Ministerstvo škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR 

spoločne s Národným centrom 

pre popularizáciu vedy a tech-

niky na Slovensku pri CVTI SR. 

(NCPVaT CVTI SR). 

„V tomto ročníku sme sa roz-

hodli upriamiť pozornosť tak 

trochu na témy spojené so ži-

votným prostredím a veríme, že 

tak, ako každý rok, aj tentokrát 

budeme mať náročnú úlohu vy-

brať z množstva skvelých prác 

tie najlepšie. Naším cieľom je, 

aby sa veda dostala do povedo-

mia širokej verejnosti a najmä, 

aby si mladí uvedomili, že je 

možné spájať ju s rôznymi ob-

lasťami spoločnosti, dokonca 

aj umením cez kresby, maľby či 

fotogra1e,“ hovorí Andrea Puta-

lová, riaditeľka NCPVaT CVTI SR. 

Výtvarná súťaž sa koná už po 

dvanástykrát. Hodnotiaca ko-

misia vyberie zo zaslaných prác 

tie, ktoré postúpia do súťažné-

ho výberu. V každej z kategórii 

budú traja víťazi. 

Podobne sa bude vyberať aj 

pri fotogra8ách, kde sa stane ví-

ťazom kategórie vždy len jeden 

súťažiaci. Fotogra8cká súťaž 

oslávi svoj piaty ročník. 

„Ocenení sa môžu tešiť na 

diplomy, ale i vecné ceny, za kto-

ré vďačíme našim partnerom sú-

ťaže. Práce je potrebné zasielať 

poštou priamo na adresu Centra 

vedecko-technických informácií 

SR,“ konkretizuje Putalová. 

Súťažné návrhy je možné za-

sielať najneskôr do 11. októbra 

2017 a výsledky budú slávnost-

ne vyhlásené v rámci Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku 

2017 v dňoch 6. až 12. novem-

bra 2017.

www.tyzdenvedy.sk 

Eva Vašková

Súťaže, kde je aj  
veda umením 
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Pôvodne sa malo takmer  
90-tisíc m2 župných po-

zemkov rozparcelovať do 
súkromných rúk. Petržalskí 
poslanci v BSK však presved-
čili ostatných poslancov, aby 
pozemok ostal v majetku 
župy. Jeden z našich hlavných 
argumentov bol, že obyvatelia 
Petržalky tvoria takmer pätinu 
všetkých obyvateľov Bratislav-
ského kraja a nepotrebujú ďal-
šiu zástavbu, ale zeleň, vodné 
plochy, podporu pre viacge-
neračné pohybové aktivity  
a rozvoj osobnosti detí a ich 
kreativity.

Zastupiteľstvo BSK nako-
niec definitívne rozhodlo 
pozemky v Petržalke ne-
predať. 
Schválilo zámer urobiť na nich 
park rodinného, zábavno-ná-
učného charakteru. Park by 
mal vybudovať a prevádzkovať 
dodávateľ s dobrým menom a 
skúsenosťou vybratý medzi-
národnou súťažou. 

Projekt parku sa pred 
schválením koncesnej 
zmluvy predstaví verej-
nosti. 
Súťažné podklady v sloven-
skom a anglickom jazyku sú 
zverejnené na stránke BSK  
a Úradu pre verejné obstará-

vanie. Ponuky na realizáciu  
a prevádzku parku môžu záu-
jemcovia predkladať do 7. sep-
tembra 2017. Následne komi-
sia vyberie najlepší projekt  
a predstaví ho verejnosti. Až 
potom sa dá koncesná zmlu-
va na odsúhlasenie poslan-
com BSK. Rozhodujúce bude 
teda dobré meno prevádzko-
vateľa a realizátora parku, jeho 
skúsenosti, kvalita projektu, 
prijateľné vstupné, ale aj ter-
mín, kedy by mohol byť park 
sprístupnený verejnosti.

Ako sa rodili podmienky 
súťaže na park. 
Poslanci zvolili odbornú ko-
misiu, ktorá mala spracovať 
podmienky súťaže. Komisiu 
tvorili poslanci BSK, zástup-
covia odbornej verejnosti, 
hlavná architektka a dôveru 
dostali aj súčasní poslanci 
MČ Petržalka Elena Päto-
prstá a Ján Karman. Komisia 
sa stretávala takmer každý 
týždeň a hlavné požiadavky 
na park sa začali rysovať aj 
v spolupráci s verejnosťou, 
ochranármi a občianskymi 
združeniami z Petržalky. 

Čo sme stanovili ako roz-
hodujúce:
Rozhodujúce kritériá pre park 
nadregionálneho charakteru 

Nádej, že Petržalka bude mať veľký zábavno-náučný rodinný park, je veľká.  

V týchto dňoch sa začala veľká medzinárodná súťaž na vybudovanie Family par-

ku v Petržalke. Pozemok župy na rozlohe 9 hektárov pri Dolnozemskej a kruhovej 

križovatke pri Južnom meste sa nakoniec predávať nebude.

Family park štartuje
budú: edukatívnosť, origi-
nalita, podpora kreatívneho 
myslenia, možnosť využitia 
pre školy, viacgeneračné vy-
užitie, prírodný charakter, 
zeleň a vodné plochy, bez-
pečnosť, ekológia, viacge-
neračné pohybové aktivity 
- cvičebné prvky pre deti, 
seniorov, postihnutých, ale 
aj dôveryhodný partner – 
prevádzkovateľ parku. 

Požiadavky sú zhrnuté aj do 
konkrétnych kritérií súťaže, 
napríklad:
1. minimálne 5 atrakcií pre 
rozvoj motoriky a pohybo-
vých vlastností detí do veku 
6 rokov; minimálne 5 atrakcií 
pre podporu a rozvoj krea-
tivity detí vo veku od 6 do 12 
rokov; minimálne 5 atrakcií 
pre podporu vzdelávania 
detí a mládeže vo veku od 6 
do 12 rokov a staršie; mini-
málne 5 atrakcií pre podporu 
fantázie a minimálne 5 atrak-
cií na podporu a logického 
myslenia. 
2. Originalita, zameranie na 
výchovu a vzdelávanie detí a 
mládeže s dôrazom na eko- 
lógiu... (zelený labyrint, vod-
né prvky, mini zoo domácich 
zvierat, tvorivé dielne s in- 
štruktorom atď.)
3. dopravné riešenie v nad-
väznosti na pešie a cyklistic-
ké trasy a mestskú hromad-
nú dopravu...
4. hľadisko udržateľnosti a  
dopadu na životné prostre-
die, inovatívnosti, použitého 
materiálu a koncepcie zele-
ne... (Ďalšie súťažné podklady 
sú zverejnené na stránke www.
region-bsk.sk).

Aby bola zaručená trans-
parentnosť
Súťažou vybratý projekt bude 
ešte pred schválením pred-
stavený verejnosti a až potom 
bude definitívne odsúhlasená 
koncesná zmluva poslancami 
zastupiteľstva BSK. Ak sa ne-
nájde vhodný prevádzkovateľ 
a verejnosť nebude súhlasiť  
s výberom našej komisie, sú-
ťaž navrhneme ako členovia 
komisie zrušiť. Ak sa nám  
v septembri podarí vybrať 
dobrý návrh, Petržalka má 
šancu mať unikátny rodin-
ný park, zábavno-náučného 
charakteru a nadregionálneho 
významu. 

Elena Pätoprstá 
poslankyňa BSK za Petržalky

Pozemok župy pri Dolnozemskej a Južnom meste sa predá-
vať nebude. Župa sa nechala inšpirovať rodinným parkom 
Mirákulum pri Prahe a robí medzinárodnú súťaž na Park 
rodinného typu v Petržalke.                 foto: www.mirakulum.cz

Ako vidí tento projekt petržalský 
starosta Vladimír Bajan? 

„Bol som veľmi prekvapený, že župní poslanci už vypísali 

súťaž na Family park bez toho, aby projekt rodinného par-

ku verejne prerokovali. Pritom poslanci za Petržalku, ktorí sú  

v župnom zastupiteľstve, trvajú na verejnom prerokovaní 

aj pri menších investíciách. Myslím si, že je veľmi nekorekt-

né k petržalskej verejnosti najskôr vypísať súťaž a až potom 

predstaviť projekt. Keď som si o Family parku prečítal, bol 

som prekvapený, že takmer 10-hektárový pozemok by mal 

byť znehodnotený nejakou turistickou atrakciou. Ale - všetko 

bude jasnejšie, keď nám projekt predstavia. Napriek tomu si 

však myslím, že takýto strategicky výhodný pozemok by si 

zaslúžil aj väčšiu investíciu, ako napr. multifunkčné športo-

visko s nadregionálnym charakterom.“ 
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Najskôr zvládla prvé, han-
livé, o betónovej džungli, 

anonymnom gete, sloven-
skom Bronxe; neskôr zvládla 
aj prednovembrové magis-
trátne pohŕdanie, že je len 
zásobárňou pracovnej sily pre 
Bratislavu, jej slepým črevom, 
tak čo ešte od mesta chce, 
keď je len na krok „od plota“; 
zvládla aj ponovembrové pre-
zidentské bľabotanie, že „lidé 
bydlí v krááálikááárnááách“; 
zvládla tiež domáce mediál-
ne posmechovanie panelákov 
ako papierových domov, kto-
ré by bolo najlepšie (a všet-
ky!) zbúrať, a Petržalku, ako 
najväčší panelový koncentrát 
strednej Európy, zvlášť. Na 
výstrahu! Návody na búra-
nie (vraj tak, ako „to robia“ v 
niekdajšej NDR) núkali na-
rýchlo vyhúknutí revoluční 
mudrlanti, čo a kde s „vybúra-
nými“ ľuďmi, to už neporadil 
nik. Petržalka zvládla i cudzie 
novinárske tamtamy, tie, pred 
dvomi rokmi v amerických 
„ňujorktajmsoch“, keď autor-
ka v reportáži Monolity Bra-
tislavy zavŕšila svoje hodinové 
poznanie Petržalky objavne. 
Citát: „Nie sú v nej žiadne prí-
rodné plochy, kde by sa ľudia 
stretávali, či si dokonca uro-
bili prestávku, žiadne obcho-
dy, žiadne služby.“ Nuž... No 
comment!

Petržalská rovnica

Petržalka sa na svoj panelá-
kový osud nikdy nesťažovala, 
nehorekovala, ale nepoddala 

sa mu. S nadhľadom, vlast-
ným poznaním, skúsenosťa-
mi, svojimi kritériami hodnôt 
ho trpezlivo znášala. Poznala 
svoju skutočnosť, príjemnú a 
prijateľnú, ale aj opačnú - ne-
príjemnú a neprijateľnú. Ne-
tutlala nič v sebe ani o sebe, 
dávala to, a dávala sa, verejne 
najavo. Napokon, na ľavom 
brehu Dunaja ju už v čase vý-
stavby magistrátni úradníci, 
najmä však mestskí stranícki 
funkcionári, častovali, že svo-
jím osadenstvom (prišli do nej 
zo všetkých slovenských lúk 
a hájov, ale i vrchov) je - re-
belantská. I keď jej priamosť, 
otvorenosť, nebojácnosť sved-
čila skôr o odvahe. Pravý breh 
Dunaja dal tak všeobecne na 
známosť, že Petržalka a jej 
obyvatelia sú - Petržalčania. 
Čo nebolo celkom to isté, že 
sú obyvateľmi Bratislavy bý-
vajúci v Petržalke. Nebola to 
vtedy, a nie je to dodnes, žiad-
na petržalská výlučnosť, ani 
snaha odlíšiť sa, ale vedomé, 
vzťahové, citové stotožnenie 
sa s miestom a prostredím (v 
takom stave, v takej skutoč-
nosti), v ktorom ľudia žijú. 
Čo zasa nie je to isté, že kde 
bývajú... Takže, to je tá naša - 
petržalskosť... Každý panelák 
a život v ňom sa stal, a je stá-
le sám o sebe dôkazom, či sú 
jeho obyvatelia medzi sebou 
anonymní, odcudzení, sebec-
kí, alebo súdržní, ohľaduplní, 
vzájomne si pomáhajúci. Či 
spoločný dom, prostredie 
okolo neho zveľaďujú, alebo... 

Petržalka si rokmi formu-
lovala vlastnú a svojskú odpo-
veď. Nemudrovala, nevytŕčala 
sa, neupozorňovala sa seba. 
„Makala“ na sebe. Tí, čo ju 
vidia po desaťročiach sa pý-
tajú domácich, či je to naozaj 
„tá istá“ Petržalka... Lebo ona 
naozaj rástla, zelenela, obno-
vovala, modernizovala sa. Čo 
je už i čas prítomný. Niet slo-
venského mesta ani mestskej 
časti, kde by sa obnovil bytový 
fond v takom rozsahu (poč-
tom i percentami bytových 
domov a bytov) ako v Petr-
žalke. Nikde toľkí obyvatelia 
mesta, mestskej časti nevložili 
do obnovy svojich domov toľ-
ko peňazí, ako Petržalčania. 
Nastavila sa (až na niekoľko 
neobnovených panelákov) 
petržalská rovnica: vlastník 
bytu, resp. spoluvlastník by-
tového domu = investor. Má 
niektoré mesto na Slovensku, 
mestská časť v Bratislave toľ-
ko pupočných šnúr so svojimi 
obyvateľmi ako Petržalka? 

Mimochodom

Toľko ospevovaný trend 
spoločného bývania - komu-
nitné bývanie – sme poznali  
v Petržalke už pred tridsia-
timi - štyridsiatimi rokmi. 
Život v panelákoch bol zvy-
čajne a zväčša pokračovaním 
kolektívneho spôsobu života 
v študentských domovoch v 
Mlynskej doline, Horskom 
parku, na Mladej Garde, Laf-
ranconi, Družbe, „Nešporáku“ 
i „Suvoráku“. Veď také bolo i 

nové petržalské osadenstvo. 
Najmladšie na Slovensku. Mla-
dí ľudia, mladé rodiny, malé 
deti, spoločné víkendy, večery, 
MDD, Veľké noci, Vianoce i 
Silvestre. Podobné problémy, 
podobné starosti, rodičia ďale-
ko, spoločné riešenia, spoločné 
radosti... Skrátka, komunita. 
Viac než tretina Petržalčanov 
mala vysokoškolský diplom. Je 
to tak dodnes. Petržalka bola a 
stále je slovenskou jednotkou 
vo vysokoškolskej vzdelanosti. 

Isteže, starneme... 

Reči o Petržalke však už nie sú 
iba obnosenou rečou o panelá-
koch, nedávnou o megakasíne, 
novšou o parkoviskách a elek-
tričke, ale aj najnovšou, že...že 
v nej toľkí - starneme. Aspoň 
tak sa vyjadril pred časom v 
jednom rozhovore mladý de-
mograf. Podľa odhadov bude 
v Bratislave v roku 2050 až 30 
percent seniorov nad 65 rokov. 
Na otázku, ktorá časť Bratislavy 

starne najviac, odpovedá mla-
dý demograf, že „najhoršie je 
na tom Petržalka, resp. okres 
Bratislava V.“ A ešte dodá: 
„Bratislava V je špecifická 
svojou vekovou štruktúrou.“ 
Akoby ani to nestačilo, mladý 
demograf, ktorý ešte nebol na 
svete, keď sa do Petržalky sťa-
hovali mladé rodiny s deťmi, 
udrel tretí raz. Na otázku, kde 
sa sťahujú mladé rodiny dnes, 
časť demografovej odpovede 
znie: „V Petržalke je jedna z 
najnižších reprodukcií, v dvoj-
ke je vyššia...“ 

Tak! Je ďalší petržalský mý-
tus... Z najmladšej bratislav-
skej mestskej časti sa stáva 
najstaršia. Materské školy tre-
ba začať prerábať na domovy 
dôchodcov. Ešte titulok do 
bulváru: V Petržalke sa deti 
nerodia, lebo sa už „nerobia“!
O tom a inom v najbližších 
PN.

Rudolf Gallo

foto: autor 

Keď „najhoršie je na tom 

Petržalka“

Časom, premenami, najmä však skutkami a vzťahmi zvládla 
Petržalka kadejaké reči. 

S Í D L I S K O
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Partneri podujatia wch2017.zps-diving.sk

3. – 9. SEPTEMBER
BRATISLAVA – VE KÝ DRAŽDIAK

ŽABÍ MUŽI NA VE KOM DRAŽDIAKU 
Sú to športové esá, ktoré však pri ich športovom výkone 
nevidíte. Pre o? Skrývajú sa totiž pod vodnou hladinou 
rybníkov, priehrad a vodných nádrží. Orienta né potápanie 
je výnimo né v tom, že preteky v jednotlivých disciplínach 
nikdy nie sú rovnaké. Orientujeme sa isto pod a kompasu, 
neexistuje žiadna iná orientácia, neexistuje žiadny iný 
záchytný bod, ani mapa, akú majú orienta ní bežci.

Pre tých, ktorí ešte nikdy nevideli túto športovú disciplínu 
v akcii, je tu príležitos  zaži  ju na bratislavskom Ve kom 
Draždiaku v podaní 100 vrcholových športovcov zo 14. krajín 
sveta (Slovenská republika, eská republika, Ma arsko, 
Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Estónsko, Chorvátsko, 
Ukrajina, Rusko, Kazachstan, Rakúsko, Kanada, Egypt). 
26. otvorené majstrovstvá Európy a9. otvorené majstrovstvá 
Európy juniorov v orienta nom potápaní sú výbornou 
príležitos ou, ako vám predvies  netradi ný potápa ský 
šport a da  možnos  pri uchnú  k neopakovate nej atmosfére 
stretnutia športových potápa ov. 

Kompas s plavbomerom, monoplutva alebo potápa ská 
f aša sú len as ou výstroja, ktorý umož uje pretekárom 
spo ahlivý a rýchly presun medzi kontrolnými bodmi. Preto 
neváhajte a prí te podpori  slovenské reprezenta né 
družstvo Zväzu potápa ov Slovenska.

ponúka 
MOŽNOSŤ STRAVOVANIA 

POČAS PRACOVNÝCH DNI 

AJ VÍKENDOV S MOŽNOSŤOU 

ROZVOZU STRAVY.

JEDÁLEŇ 
PRI DOMOVE TRETIEHO VEKU 

NA POLORECKÉHO 2

Tel.: 0905 222 626

V ponuke sú 3 druhy jedla aj diétne.

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na hanudelova@aii.sk

KOSEC ručný krovinorezom, kubota 
MECHANIK nákladných vozidiel
PILČÍK  
ZÁHRADNÍK vyučený v odbore
VODIČ „C“

ŠPECIALISTA verejného obstarávania  
s praxou
DISPEČER PREVÁDZKY

pedikúra 

manikúra klasická 

 manikúra japonská

 gelové nechty na rukách

 gelové nechty na nohách

 masáž nôh

 detoxikácia - prístrojová

 depilácia
Katarína Tóthová, Znievska 19,Petržalka-Bratislava

Kontakt: 0904 518 831, email:katarina.pedikura@gmail.com
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Život tam plynie bez zása-
hov človeka, ktorý je skôr 

pozorovateľom a len prikladá 
ruku k dielu, aby sa potravi-
ny dostali na stôl v tom naj-
lepšom prevedení. Napríklad, 
samotnú mrkvu šľachtili osem 
rokov, kým dosiahli uspoko-
jivú kvalitu a proti najväčšie-
mu škodcovi sa tam nebojuje 
chemickými postrekmi, ale 
obyčajnou cibuľou, ktorej vô-
ňu pochmurnatka mrkvová 
neznáša. Okolo tisícky hovä-
dzieho dobytka spása pasien-
ky, ktoré sú rovnako vytvorené 
iba prírodou... 

Stefan Hipp, 48-ročný tretí 
pokračovateľ rodinnej tradície, 
ktorá si vyše 50 rokov zakladá 
na dobrom mene, je veľmi sy-
matický a príjemný pán, s kto-
rým je radosť hovoriť a sám je 
úzko spätý s prírodou. 

Prezraďte nám, koľko vlast-
níte hektárov pôdy a koľko 
zamestnancov máte?

Nie je to žiadne tajomstvo, 
tu, v Poľsku, vlastníme 2 000 
hektárov pôdy na pestovanie 
produktov a chovanie dobyt-
ka. Máme však aj dodávate-
ľov, spolupracujeme s osem-
tisíc farmármi, ktorí vlastnia 
spolu 80-tisíc hektárov pôdy. 

Zamestnávame tritisíc ľudí po 
celom svete.

Neprekážalo vám, že o svo-
jom povolaní ste nerozhodo-
vali sám, ale doslova vám 
bolo predurčené pokračovať 
v rodinnej tradícii?

Budete sa možno čudovať, 
ale naopak. Ako dieťa som s 
otcom často chodil po farme 
a vlastne už odmalička som 
sníval o tom, že budem pra-
covať práve v rodinnej firme 
a pokračovať v tom, čo môj 
dedo a otec vybudovali. Od 
prvej triedy na základnej škole 
som už chodieval do kance-
lárie, kde som všetko pozo-
roval, a priznám sa, bol som 
fascinovaný kolobehom živo-
ta v prírode a prácou mojich 
predkov. Vyštudoval som eko-
nómiu a politológiu, a potom 
som pokračoval v štúdiu agro, 
no najviac skúseností som zís-
kal priamo z praxe.

Na trhu je kvantum rôznych 
„umelých“ výživ, ktoré sa 
predávajú, bolo ťažké presa-
dzovať čisté prírodné výživy 
a zabojovať s nimi?

Áno, bol to veľký boj, ne-
ustále sme v Nemecku boli 
na trhu dvojkou či trojkou, 

no všetko sa otočilo, keď sme 
začali presadzovať bio kvalitu 
v starostlivosti o deti v rámci 
stravovania, pretože nie každá 
matka môže po pôrode dojčiť. 
A boj je to stále, lebo Hipp 
je malá rodinná firma oproti 
korporáciám ako Danone či 
Netslé. Nikdy sa však nevzdá-
me svojich ideálov, máme svo-
ju víziu a chuť pracovať. 

Zvyšujete výrobu, nakoľko 
polia sa rozširovať nedajú, 
ale v rámci spolupráce urči-
te existujú možnosti ako ex-
pandovať vo väčšom množ-
tve na trh?

Samozrejme, výrobu chce-
me zvyšovať, ale spoľahlivo 
preverujeme partnerov, s kto-
rými sa púšťame do spolu-
práce. Máme záujem aj my 
samotní zabezpečiť zvýšenú 
výrobu nákupom ďalších ne-
chemicky ošetrovaných polí. 
Je to stále veľká výzva, ťažko 
sa hľadajú vhodné prírodné 
priestrantvá zodpovedajúce 
našim požiadavkám na bio 
kvalitu.
 
Ako preverujete bio kvalitu 
svojich dodávateľov?

Pokiaľ sa niekto chce prezen-
tovať značkou bio, musí dodr-
žiavať podmienky stanovené 
Európskou úniou. Tie preveru- 
jú aj nezávislí kontrolóri a má-
me ich, samozrejme, aj my. 
Kontroluje sa všetko - pôda, 
v ktorej sa suroviny pestujú, 
materiály v surovom aj spra-
covanom stave a rovnako aj 
výsledné produkty, ktoré idú  
k spotrebiteľovi. Každý pro-
dukt podlieha 250-tim kon-
trolám a kontroluje sa 2 000 
ingrediencií. 

Navštíviť farmu v Poľsku, v oblasti Godkovo-Podagi, neďaleko 

Gdaňska, kde sa pestujú tie najzdravšie potraviny a v úplne 

prirodzenom zdravom prostredí sa chovajú zvieratá na výrobu 

detskej výživy, je zážitok. 

Organický farmár Stefan Hipp: 

Mäso je dôležitou zložkou 
našej potravy

Spomenuli ste Európsku 
úniu, ako ju vnímate, nakoľ-
ko vieme, že Británia opus-
tila toto spoločenstvo?

Vnímam ju veľmi, veľmi po-
zitívne. Som rád, že vznikla, 
vidím v nej skutočnú dôleži-
tosť, stabilitu. Som smutný, že 
Británia sa takto rozhodla. Bol 
náš veľký partner. Zatiaľ sme 
aj my v očakávaní, pretože nik 
nevie, ako bude Brexit skutoč-
ne vyzerať v praxi. 

Vráťme sa na vašu farmu. 
Ako prišlo k symbióze dobyt-
ka a bocianov, ktorí si spolu 
krásne nažívajú?

Zariadila to samotná prí-
roda, nemáme na tom žiad-
nu zásuhu. Viete, dobytok 
pri spásaní vytrháva veľké 
trsy zeleného porastu, pod 
ktorým sa nachádza množ-
stvo červov a hmyzu, ktorý 
okamžite konzumujú bocia-
ny. Preto striehnu na kaž-

dé zahryznutie sa do zelene. 
Radosť ich pozorovať. 

Od pestovania plodín a cho-
vateľstva je len krok k vare-
niu. Rád varíte?

Varenie milujem. V našej 
spoločnosti je jedlo veľmi 
dôležité a pripisujeme veľký 
význam tomu, čo sa dostane 
do hrncov a na tanier a eš-
te aj v akej úprave. Polievka 
z červenej repy, podávaná na 
studeno, je naša špecialita.

Ako vnímate nástup moder-
ných gurmnánskych aktvít 
– vegetariánstvo, vegánsto, 
surová strava a podobne?
Som za jedenie mäsa. Dva dni 
v týždni odporúčam mäso aj 
matkám, ktoré dojčia, z toho 
jeden deň ryby. Myslím, že 
sme nastavení tak, že naše telo 
mäso potrebuje. 

(ao)

foto: Vladimíra Stoklasová
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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info.styla@aquatek.sk
+421 911 519 194

KUPÓN
na 1ks

darčekového predmetu
showroom AQUATEK  v OC STYLA

I N Z E R C I A
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Sami proti sebe?!

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

Petržalská baretka oslávi 5 rokov 
Aby humor nevymizol z hudby ani z písaného slova, aby jednoducho nevymizol z našich ži-

votov, aby nám bol taký vlastný ako lídrovi skupiny LOJZO Marianovi Kuchanskému, preto sa 

členovia tejto legendárnej skupiny rozhodli podporovať všetkých, ktorí vo svojej tvorbe hu-

mor uprednostňujú. Tak vznikla Petržalská baretka, ktorej 5. ročník nás o pár týždňov čaká.

Oponu hore, prosím

Jednotlivci a skupiny, ktoré sa chcú na tejto 

celoslovenskej prehliadke humornej hu-

dobnej a literárnej tvorby zúčastniť, musia sa 

prihlásiť do 25. septembra na adresu: Kultúrne 

zariadenia Petržalky 

Mgr. Iveta Nečesaná 

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5, alebo 

mailom: iveta.necesana@kzp.sk. Výber účast-

níkov odborná porota oznámi do 30. septem-

bra. Samotná Petržalská baretka odštartuje 

21.10. o 14.00 h v DK Zrkadlový háj. Podu-

jatie organizujú Kultúrne zariadenia Petr-

žalky v spolupráci s Národným osvetovým 

centrom. Záštitu nad prehliadkou prevzal 

starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Ocenení interpreti vystúpia aj na Tep-

lákovom bále a najlepší hudobníci aj na 

Galaprograme Dní Petržalky 2018. 

Na prehliadke sa môžu zúčastniť: 

1. vokalisti a inštrumentalisti (od 18 ro-

kov) zo SR, ktorých tvorba a interpretácia 

je zameraná na hudobné žánre z ob-

lasti populárnej hudby – country, folk 

a trampská pieseň, (príp. bluegrass). Pre 

prihlásené skupiny, resp. interpretov je 

prezentovaný repertoár limitovaný mi-

nutážou a počtom skladieb: 

- skupiny a formácie - 3 skladby, resp. 

max. 20 minút čistej hudby 

- sólista (duo) - 3 skladby, resp. max. 12 

minút čistej hudby 

2. autori piesňových textov s humor-

ným alebo satirickým podtextom. Pre 

autorov textov je limitovaný počet veršov: 

-  3 texty v maximálnom rozsahu 30 veršov 

Je potrebné zaslať: 

a) prihlášku 

b) prezentovaný repertoár, resp. text piesne 

c) charakteristiku hudobného telesa, resp. 

stručný životopis autora 

d) fotogra9 u (nepovinná príloha) 

(upr)

21.10. | 14:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ ROVNIAKOVA 3, BRATISLAVA

PETRZALSKÁ 
BARETKA

2017

VYHODNOTENIE NA TEPLÁKOVOM BÁLE
PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKY:WWW.KZP.SK / WWW.LOJZO.EU

Máte radšej komédiu alebo klasickú drámu? Chcete 

nakuknúť niekam do histórie alebo sa s nadhľadom 

pozrieť na súčasnosť? To všetko umožňuje divadlo. 

Jeho čaro si môžete vychutnať aj priamo v Petržalke. 

Divadlo Aréna, ako hovorí 
Ján Lukáč, jeho PR ma-

nažér, sa profiluje ako divadlo 
aktuálnych tém, modernej 
formy a poznávania histo-
ricko-politického kontextu. 
A v tomto duchu sa bude 
niesť aj nastávajúca sezóna 
2017/2018. Prinesie napríklad 
titul svetovej dramatiky Skle-

nený zverinec od Tennessee 
Wiliamsa, v ktorom divadlo 
sľubuje okrem silného príbe-
hu aj hviezdne obsadenie. 

Máte hypotéku? Pôžičku? 
V pripravovanej inscenácii 
Bankári od Georga van Hout-
sa sa čo to prezradí o svete, 
v ktorom vládnu peniaze. Hru 
predstaví divadlo v réžii Juraja 
Bielika, autora predchádza-
júcich úspešných „arénov-
ských“ komédií Írska kliatba, 
Closer či Extasy Show, ktoré 
na doskách Arény zostávajú 
aj v nadchádzajúcej sezóne. 

„Druhú polovicu sezóny 
plánujeme odštartovať insce-
náciou, pripomínajúcou 25. 
výročie úmrtia jednej z naj-
výraznejších osobností politic-
kého života Alexandra Dub-
čeka, ktorého život a kariéru 
originálne spracoval Viliam 
Klimáček v texte na objed-
návku Divadla Aréna. A, na-

pokon, máme v pláne záver 
sezóny venovať veľkolepému 
projektu Pucciniho Toscy,“ 
dopĺňa Saša Sarvašová, dra-
maturgička Divadla Aréna.

Zároveň dopĺňa, že divad-
lo bude pokračovať v pravi-
delných prenosoch z Metro-
politnej Opery v New Yorku, 
pripravujú sa jazzové kon-
certy a tradičnej slovenskej, 
ale i svetovej kinematogra-
fii vzdajú hold každý štvrtý 
štvrtok v mesiaci v podobe 
premiérových premietaní fil-
mov v HD kvalite. 

Komédie ovládnu aj Kul-
túrne zariadenia Petržalky. 
Už 10. septembra sa v DK 
Zrkadlový háj Diana Mórová, 
Ján Koleník, Zuzana Šebová 
a ďalšie známe herecké tváre 
zamotajú do spleti nevery, 
omylov a klamstiev, z kto-
rých nakoniec vznikne vtip-
ná fraška. Hra francúzskeho 
dramatika George Feydeau 
Len si pospi miláčik je pod 
režijnou taktovkou Michala 
Vajdičku z pražského Dejvic-
kého divadla.

Anka Šišková a Ady Haj-
du sú v Otvorenom man-

želstve... presnejšie v rov-
nomennej divadelnej hre ta-
lianskeho dramatika Daria 



FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave  svadby - deti - oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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Zlomatka - 
Z bonbónik 
s Idou Rapaičovou 
Napriek divadelným 

prázdninám a tradičnej 

uhorkovej sezóne si v júli 

prišli na svoje aj milovníci 

Tálie. Nielen na Bratislav-

skom hrade ako diváci 

Shakespearovských dní, 

ale aj v Divadle 

ARTEATRA 

na Bielej ulici v Bratislave. 

Tam totiž uvideli 

inscenáciou 

talianskeho autora 

Maria Gelardiho 

Zlomatka.

Fo, ako manželský pár, dostá-
vajú do tradičného konfliktu, 
ktorý má v tomto prípade ta-
liansku príchuť. Tragikomédia 
vás donúti zamyslieť sa nad 
tým, či by ste odpustili neveru, 
ale predovšetkým vás donúti 
schuti sa zasmiať. 

„Zároveň by sme radi upo-
zornili na zaujímavý hudobný 
program v Dome kultúry Zr-
kadlový háj. Ku koncu septem-
bra privítame Rusín Čendeš 
Orchestra. Ide o zoskupenie 
mladých umelcov, ktorí dáva-
jú rusínskému folklóru punc 
world music. Spájajú totiž 
prvky karpatsko-balkánskej, 
rómskej a jazzovej hudby,“ ho-
vorí Alexandra Illéšová z Kul-
túrnych zariadení Petržalky. 
Ďalej pripomína, že pre tých 
tradičnejších poslucháčov sa 
chystajú koncerty Františka 
Nedvěda so synom Vojtom a 
v októbri bude patriť pódium 
fešákom – legendárnej kape-
ly Fešáci. Tá si pri príležitosti 
svojho 50. výročia zaspomína 
aj na Michala Tučného. 

„A v neposlednom rade tu 
máme dve hudobno-tanečné 
zaujímavosti. Pre milovníkov 
folklóru, prvý tohto sezónny 
Večer autentického folklóru, 
kde sa predstavia aj hostia z 
televízneho programu ZEM 
SPIEVA. Fanúšikov orientál-
neho tanca môže zasa po-
tešiť medzinárodný festival 
Pressburg Dance Fest 2017,“ 
uzatvára Illéšová. 

Eva Vašková

Program bol zostavený  
z najlepších čísiel, ktoré 

prešli hodnotiacim výberom 
odbornej komisie. To, že na 
umeleckej škole študuje mnoho 
talentovaných žiakov, potvrdili 
výkony účastníkov zaradených 
v programe do interpretácie 
27 skladieb. Úvodná zborová 
skladba slovenského autora 
Petra Cóna s názvom Struč-
ne, v naštudovaní speváckeho 
zboru Sláviček, vyznela dy-
namicky a kultivovane s dô-
razom na artikuláciu, čistotu 
intonácie v súznení harmónie  
so striedaním rytmických  
a melodických celkov. Cel-
kový dojem umocnil klavír 
v spolupráci s Janou Boudo-
vou. Dominantné postavenie  
v rebríčku kvality na pódiu 
získali klaviristi s obľúbe-
ným klasickým repertoárom:  
J. Haydn – W. A. Mozart - L. 
van Beethoven. Mimoriad-
ne úspešný mladý klaviris-
ta Ryan Martin Bradshaw  
z triedy prof. Vencislavy Iliev-
skej zahral tri skladby z cyklu 
Detské scény op. 15 Róberta 
Schumanna a publikum očaril 
brilantnou etudou od Antona 
S. Arenského. Na koncerte sa 
predstavili i ďalší výborní kla-
viristi ZUŠ – Ema Somolány-
iová, David Fančovič, Martin 
Hochel, Rebeka Petrášová, 
Michaela Ždímalová, Stella 
Mária Bachledová, Adam Ju-
rík, Radoslava Riasová, Ale-
xandra Brillová a Tereza Le-
javová. Muzikálny všestranne 

orientovaný Jakub Blaho za- 
hral na gitare skladbu C. Sü- 
ssera: Smaragd ped. Ivan 
Ťažký. Úspešne rozvíjajúci sa 
dychový odbor vedený ped. 
Máriou Krňovou DiS. art. pre-
zentoval hru na hoboji, klari-
nete, zobcových a priečnych 
flautách. Hrou na saxofóne v 
Suite J. Naulaisa sa predstavi-
la Martina Lenčéšová. Tem-
peramentom a čistotou hry 
vyznačoval sa Uhorský tanec 
Johannesa Brahmsa v podaní 
huslistu Lukáša Vymětala – 
ped. Mgr. Monika Gyöpösová. 
Na záver štvorručnou hrou 
obohatili koncert klaviristi 
Ema Somolányiová a David 
Fančovič v efektnom Synko-
pickom ronde českého autora 
E. Doušu.

Barbora Laucká 

Syn gay - Emil Leeger Ida Rapaičová ako matka Anna

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani 

platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť 

odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o právach pacientov)

Zdravotná starostlivosť v kocke (2) 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý 

sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore priná-

šame základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. V prí-

pade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše 

konkrétne otázky.

§ Ľudská dôstojnosť aj v chorobe 

 Pacient má právo poznať meno a priezvisko pracovníkov v zdravot-
níctve, ktorí sa o neho starajú a liečia ho. Po prijatí do zdravotníckeho 
zariadenia sa vyšetrenie, liečba a prípadný pobyt pacienta v zdravot-
níckom zariadení uskutočňuje v súlade so zásadami práva na ľudskú 
dôstojnosť a na zachovanie intimity pacienta. Všetky informácie o 
zdravotnom stave pacienta, diagnózach, liečbe a prognóze, ako aj 
všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôverné počas 
života pacienta aj po jeho smrti. Pacient má právo na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jeho zdravotný stav v dohod-
nutom alebo v primeranom čase, podľa dohodnutých a odsúhlase-
ných podmienok v čo najkratšom čase, ak ide o akútny alebo život 
ohrozujúci stav. Po dohode so zdravotníckym zariadením má žena 
právo, aby s ňou pri pôrode bola dospelá osoba, ktorú si vyberie. Pa-
cient má právo na primerané pokračovanie liečby, vrátane spoluprá-
ce medzi rôznymi zdravotníckymi zariadeniami. Pacient, alebo jeho 
zákonný zástupca, má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie 
a robiť si z nej na mieste výpisky. Pri prepustení zo zdravotníckeho 
zariadenia má pacient právo vyžiadať si písomnú správu o diagnóze, 
o priebehu ochorenia a liečbe svojho ochorenia. 

§ Podpora rodiny a priateľov 

 Pacient má právo využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok 
ustanovených zdravotníckym zariadením. Ak je do ústavnej starost-
livosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na zá-
klade odporúčania jeho ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí 
dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej škol-
skej dochádzky, možno po posúdení jeho psychického a fyzického 
stavu s ním prijať na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára 
a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa 
považuje za ústavnú starostlivosť. 

§ Právo na dôstojné umieranie 

 Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu ochorenia na takú úľavu 
a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a 
možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich. Nevyliečiteľ-
ne chorý a umierajúci pacient má právo na humánnu starostlivosť, 
dôstojné umieranie a v posledných chvíľach života sprievod osoby 
podľa vlastného želania. Pacient má nárok na dôstojné rešpektova-
nie písomnej žiadosti nebyť resuscitovaný alebo odmietnuť aplikáciu 
liečebných zákrokov a postupov. Odobrať orgány z tiel mŕtvych na 
účely transplantácie alebo vedecko-výskumné ciele možno iba vtedy, 
ak osoba počas svojho života neurobila písomné alebo inak preuká-
zateľné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity 
nesúhlasí. V prípade úmrtia pacienta má právo nahliadnuť do zdra-
votnej dokumentácie manžel, manželka, plnoleté osoby, ktoré s ním 
žili v čase úmrtia v spoločnej domácnosti a plnoleté deti; ak deti nie 
sú, rodičia

§ Sťažnosti a náhrada škody 

 Ak sa pacient domnieva, že sa porušilo jeho právo na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, má právo podať sťažnosť riaditeľovi štátne-
ho zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa mu poskytla zdravotná 
starostlivosť, štátnemu okresnému lekárovi, štátnemu krajskému le-
károvi, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, stavovským 
organizáciám a ďalším inštitúciám. Pacient má na základe rozhodnu-
tia súdu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, podľa platných právnych predpisov.

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Komu nebytový priestor? 
Jeden z nebytových priestorov v našom bytovom dome vlastní Bytové 

družstvo Petržalka. Už dlhé roky bytový priestor prenajíma, príjem putuje 

družstvu (vlastníci z toho nemajú nič, myslím tým hlavne fond opráv). Na 

katastri bytové družstvo vystupuje ako vlastník tohto nebytového priesto-

ru (vo výpise LV všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov chýba 

titul nadobudnutia, v samostatnom LV je uvedená žiadosť o zapísanie ne-

bytových priestorov z roku 2004). V bytovom dome bývam relatívne krátko, 

o vzťahoch z minulosti viem len to, čo som sa dozvedel. Aký je Váš názor na 

tento problém? Myslíte si, že sa s tým dá niečo urobiť v prospech vlastníkov 

bytov? Chvíľu som sa v zákonoch “hrabal”, niečo som našiel, no moje schop-

nosti a skúsenosti sú v tomto smere obmedzené. Podľa zákona 182/1993, 

§ 16. bod 7, (a podľa mojej interpretácie) by tieto nebytové priestory mali 

patriť nám, vlastníkom bytov.   S. F. (facc.com)

Úvodom si povedzme, 
že nebytovým priesto-

rom sa na účely zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priesto-
rov v platnom znení (ďalej 
len „zákon“) v zmysle § 2 ods. 
3 rozumie miestnosť alebo 
súbor miestností, ktoré sú roz-
hodnutím stavebného úradu 
určené na iné účely ako na 
bývanie. Nebytovým priesto-
rom nie je príslušenstvo by-
tu, spoločné časti domu ani 
spoločné zariadenia domu. 
Okrem vyššie spomenutého 
zákona, sa problematiky ne-
bytových priestorov dotýkajú 
príslušné ustanovenia Ob-
čianskeho zákonníka v plat-
nom znení a ďalšie právne 
predpisy, ako napríklad zákon 
č. 42/1992 Zb. o úprave ma-
jetkových vzťahov a vyporia-
daní majetkových nárokov v 
družstvách v platnom znení, 
zákon č. 116/1990 Zb. o náj-
me a podnájme nebytových 
priestorov v platnom znení a 
zákon č.50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom 
poriadku v platnom znení 
(ďalej len „stavebný zákon“).

Váš výklad by mohol byť 
prijateľný napr. za predpokla-
du, že spomínaný nebytový 
priestor vznikol na základe 
stavebného zákona prestav-
bou spoločných častí domu 
(priečelie, vchod do domu, 
spoločná terasa), prípadne 
spoločných zariadení domu 
(práčovňa, sušiareň, kočiká-
reň). V prípade tejto eventua-
lity by nebytový priestor pre-
chádzal pri prevode bytov do 
podielového spoluvlastníctva 
vlastníkov bytov, pričom veľ- 
kosť spoluvlastníckeho po-

dielu je určená podielom 
podlahovej plochy bytu 
alebo nebytového priestoru  
k úhrnu podlahových plôch 
všetkých bytov a nebyto-
vých priestorov v dome. Ako 
vyplýva z ustanovenia § 16 
ods.7 zákona, obdobný po-
stup by platil aj pri nebyto-
vých priestoroch, na ktorých 
sa Dnancovaním podieľali 
iba nájomcovia bytov v by-
tovom dome. Nájomné za 
užívanie takýchto priestorov 
je príjmom fondu prevádz-
ky, údržby a opráv (ďalej len 
„fond“) príslušného domu. Za 
takto daného stavu odpadá 
možnosť prevodu nebytové-
ho priestoru. Predchádzajúci 
súhlas spoločenstva, resp. 
vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome ne-
má zákonné opodstatnenie, 
uzavretie zmluvy o prevode 
spomínaných priestorov by 
bolo neplatné. 

Ak bytové družstvo preve-
die vlastníctvo nebytového 
priestoru v dome, na ktorého 
výstavbu bola poskytnutá 
účelová dotácia zo štátneho 
rozpočtu na právnickú alebo 
fyzickú osobu, je povinné 
vrátiť poskytnutú účelovú 
dotáciu do štátneho rozpoč-
tu, vzájomne vyrovnať vzťahy 
so združeným investorom a 
zvyšok zaplatenej sumy pre-
viesť do fondu. Prevod vlast-
níctva nebytového priestoru 
z vlastníctva bytového druž-
stva do vlastníctva právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby je 
možný len po predchádza-
júcom súhlase spoločenstva, 
ak spoločenstvo nevznikne, 
vyžaduje sa predchádzajúci 
súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých vlastníkov a nájom-
cov bytov v dome. Zmluva 
o prevode vlastníctva neby-
tového priestoru v dome, na 
ktorú nebol daný predchá-
dzajúci súhlas, je neplatná. V 
prípade, ak nedošlo k prevo-
du vlastníctva všetkých bytov 
a nebytových priestorov v do-
me, je pôvodný vlastník domu 
vlastníkom ostatných bytov a 
nebytových priestorov, spolu-
vlastníkom spoločných častí a 
spoločných zariadení domu, 
príslušenstva a pozemku so 
všetkými právami a povin-
nosťami vlastníka bytov a ne-
bytových priestorov v dome. 
Právo na prednostný prevod 
nebytového priestoru majú 
nájomca nebytového priesto-
ru, vlastníci a nájomcovia by-
tov. Iným, ako spomenutým 
subjektom, možno nebytový 
priestor previesť do vlastníc-
tva len so súhlasom spolo-
čenstva, ak spoločenstvo ne-
vznikne, je potrebný predchá-
dzajúci súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priesto-
rov a nájomcov bytov v dome. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru v do-
me, ktorou bolo porušené 
právo prednostného prevodu 
nebytového priestoru v dome 
alebo absentuje predchádza-
júci súhlas, je neplatná. 

Na základe dostupných 
informácií konkrétne vyjad-
renie k prípadu nie je možné. 
Odporúčam zistiť titul nado-
budnutia vlastníckych práv 
družstva k predmetnému ne-
bytovému priestoru a v prípa-
de akýchkoľvek pochybností 
požiadať o pomoc platené 
právne služby. 
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Miroslav
GALATÍK 
(33)

Popis osoby: podlhovastá tvár, vy-
soké čelo, hnedé vlasy a hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Zvláštne znamenie: Na menova-
ného vydal Okresný súd Bratislava 
IV príkaz na dodanie do výkonu 
trestu odňatia slobody pre prečin 
zanedbania povinnej výživy. 

 Krimifórum

Tomášk
PRINCZKEL(29)
zo Želiezoviec

Peter
HORÁK 

(73)
z Bratislavy

Popis osoby: výška cca 175 cm, 
silnejšia postava, hnedé vlasy, tma-
vé oči, nosil okuliare na čítanie. 
Popis oblečenia: nezistený 
Menovaný je nezvestný od roku 
2006, mal zdravotné problémy so 
žalúdkom a holdoval alkoholu. 

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

Vzťahovačný muž činu
Keby nešlo o vážnu vec, akým 
trestný čin ublíženia na zdra-
ví bezpochyby je, asi by sme 
sa zasmiali. Náhoda je blbec, 
tak sa zvykne zavše hovoriť a 
možno na tom škvarka prav-
dy bude. Neviem, azda by to 
stálo v rámci eurofondov aj 
za vedecké skúmanie, prečo 
práve blbec a nie napríklad 
tryskáč alebo dromedár. Ale 
vráťme sa k nášmu prípadu. 

Všetci to poznáme, kaž-
dému sa už prihodilo, že 
idúc zamyslený po ulici sa 
zrazu v našej blízkosti niek-
to zasmeje. Azda niet člove-
ka, ktorému by nenapadlo, 
že neznámy sa smeje práve 
jemu, a tak si začne obze-
rať svoje oblečenie, v zrka-
dielku hľadá chybný mejkap,  
siahne na intímne miesto, či 
je zazipsované. Po zistení, že 
je všetko ako má byť, sa zvy-
čajne vráti k svojim myšlien-
kam. Nájdu sa ale aj jedinci, 
ktorí nedokážu smiech preh-
liadnuť a začínajú jeho dôvo-
dy hľadať vo vzťahu k sebe. 
Čo o mne vie, čo zamýšľa, čo 
chce týmto smiechom do- 
siahnuť? Ako pán Jakub (39), 
ktorý na chodcovi idúcom 

oproti nemu zbadal v tvá-
ri podozrivý úškrn. Je vám 
na mne niečo smiešne, oslo-
vil bez okolkov Vlada (57). 
Dostalo sa mu odpovede, 
že ide na stretnutie s pria-
teľmi a opakuje si pár vti-
pov. Na jednom z nich sa 
pousmial, a tak ho ponúkol 
aj mužovi, čo ho oslovil. Vraj 
v telefóne na mestskej polí-
cií sa ozve hlas - do do dob-
rýý de deň, v v volám žže tu 
lele leží z zdochnutý kkkôň. 
O o odvezte ho, ppprosím, 
on už tttúú z z začíná z z z 
zapáchať. A kde leží?, pýta sa 
policajt. Na na n... Námestie 
hraničiarov?, pomáha mu 
policajt. N n nie, le leží na na 
... Pane zavolajte nám, keď 
to riadne vykoktáte, naštve 
sa policajt a rozhovor skon-
čí. O hodinu sa situácia opa-
kuje - do do dobrý de deň, 
ppán ppolicajt, jjjá v v volám, 
žže tu stáá le le le leží ten k 
k kôň, ooon už ssstráš ne pa 
pa pachne a a už popo ňom 
lezú m m muchy, m motajú s 
sa tu aj d deti... A kde leží, už 
to viete?, pýta sa muž záko-
na. Na na nam ... Námestie 
hraničiarov, opäť pomáha 

policajt. A a ano, už som ho 
ta taam od odtiahol. 

Dobrý, že? Pán Jakub bol 
nielen vzťahovačný, ale aj 
muž činu, a tak odpove-

dal po svojom. Z jeho repli-
ky sa rozprávač vtipov liečil 
desať dní, tri dni trvalo, kým 
sa dozvedel, že inzultant 
má doma koktavého syna. 
Náhoda je blbec, nech sa jej 
hovorí ako chce. 

Zlodeji kolies
Za policajnými mrežami skončili Jakub P. (21) a Nicolas K. (17) 
z Českej republiky. Priviedla ich tam záľuba k cudzím disko-
vým kolesám. V prvom zistenom prípade si to odnieslo auto 
zn. Toyota Avensis zaparkované na Topoľčianskej ulici, ktoré 
prišlo o kolesá v hodnote 1 300 eur. Druhé v poradí bolo auto 
Hyundai i30 na Jasovskej ulici, ochudobnené o všetky štyri 
kolesá a jeho majiteľ o 3 026 eur. Akciu na Macharovej ulici, 
zameranú na diskové kolesá vozidiel zn. Hyundai a Kia Ceed, 
im znemožnili policajti. 

Banditi lúpia 
Banku na Topoľčianskej ulici navštívil muž, ktorý pod hrozbou 
použitia zbrane požiadal o vydanie finančnej hotovosti. Ako 
to v podobných prípadoch býva, z obavy o svoj život mu za-
mestnanec banky želanie splnil. So ziskom cca 3 000 eur sa 
lúpežník stratil v priľahlých uliciach. Či už ide o toho istého, 
alebo ďalšieho lupiča, ktorému sa lacný zdroj zisku zapáčil, je 
na zistení polície. Faktom zostáva, že krátko po prvom prepad-
nutí banky na Topoľčianskej ulici si lupič so sebou odniesol 
ďalších 6 000 eur. Ľahko k peniazom sa dostal aj chlapík, kto-
rý navštívil herňu na Osuského ulici. Vabank so zbraňou mu 
dočasne vyšiel, zamestnankyňa z pochopiteľnej obavy o svoj 
život mu odovzdala finančnú hotovosť v nezistenej výške.

Leto s paragrafmi

Viete, že...

... v čase od 30. 6. do 9. 8. nahlásili v na-
šom kraji krádež 382 motorových vo-
zidiel, z toho v Petržalke 6 (Panónska, 
Pečnianska, Hálova, Kopčianska, Ma-
mateyova, Furdekova)? V noci zlodeji 
ukradli 30 a cez deň 6 áut, ukradli aj 
tri motocykle a jeden príves. V dňoch 
30. júna, 1., 5., 8., 11., 17., 23. - 25., 29. - 
31. júla a 1., 5.a 9. augusta krádež auta 
nehlásili. 
... od 1. januára do 6. augusta sme v na-
šom kraji zaznamenali 1 222 doprav-
ných nehôd, čo je o 157 kolízií menej 

ako v rovnakom období vlaňajška? Pri 
týchto nehodách prišlo o život deväť 
osôb, z toho traja chodci a jeden mo-
tocyklista. Oproti rovnakému obdobiu 
vlaňajška zahynulo na cestách Sloven-
ska o 15 osôb viac (12 perc.). Z celkové-
ho počtu prišlo v sledovanom období 
na území Slovenska o život 25 chodcov. 
... v Bratislavskom kraji sme za prvý pol-
rok 2017 zaznamenali 6 113 trestných 
činov (SR 36 165), z ktorých polícia 
objasnila 2 541 prípadov (SR 19 991), 
čo predstavuje 42 percent (SR 55)? V 

súvislosti s deliktami polícia vyšetro-
vala, resp. stíhala celkovo 2 919 ľudí  
(SR 23 088), z ktorých bolo sedem ma-
loletých (SR 476) a 494 mladistvých 
osôb (SR 1 331). Z celkového počtu 
zaevidovanej kriminality najvyšší po-
čet trestných činov, až 2 984 prípadov  
(SR 13 629), zaznamenala majetková kri-
minalita, pri ktorej objasnenosť dosiah-
la 29 percent (SR 44). Pod vplyvom al-
koholu boli páchatelia v 494 (SR 3 879) 
a drogy im dopomohli k trestnej čin-
nosti v 28 prípadoch (SR 80).

Popis osoby: chudej, 193 cm vyso-
kej postavy, kučeravé tmavo- blond 
vlasy, modré oči. Hovorí po anglicky, 
nemecky, maďarsky, slovensky. 
Popis oblečenia: naposledy mal 
na sebe čierno-modrú bundu znač-
ky ADIDAS s kapucňou, s výraznými 
zelenými lemami, sivé nohavice, 
hnedé trackové topánky, čierno-
červený cestovný batoh.
Menovaný je nezvestný od roku 
2014, kedy odišiel do Nepálu, kde 
chcel urobiť výstup do základného 
tábora na Mont Everest. Bol ubyto- 
vaný v obci Dingboche, no už na 
druhý deň sa nedostavil na raňajky. 
Jeho osobné veci, doklady, peniaze 
aj oblečenie zostali v izbe.

 V bratislavskom kraji za prvý polrok 2017 zazname-
nali policajné štatistiky 86 prípadov trestného činu 
Ublíženie na zdraví (SR 838) na základe ktorých bolo 
vyšetrovaných 58 osôb (objasnenosť 50%), jedenásť 
osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu, v troch prí-
padoch to boli drogy. Tak vraví § 156 trestného záko-
na v súvislosti s ublížením na zdraví: Kto inému úmy-
selne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na 
šesť mesiacov až dva roky. (Okolnosťou podmieňujú-
cou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody 
na jeden rok až päť rokov – je čin spáchaný na chrá-
nenej osobe, z osobitného motívu, závažnejší spôsob 
konania, za krízovej situácie alebo spôsobenie ťažkej 
ujmy na zdraví).

Vysoké teploty spôsobujú oneskorené reakcie, ktoré  
majú len krôčik k nešťastiu. Na cesty treba vyraziť 
oddýchnutý a robiť si častejšie prestávky.

Ilustračné foto: (archív polície)
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Prvé mužstvo v posledných 
troch rokoch dvakrát vyh-

ralo V. a raz IV. ligu. „Postup 
do III. ligy je vizitkou všetkých 
ľudí, ktorí v klube pracujú. 
Nebolo to však ľahké. S tre-
ťou ligou sa zvýšili nároky na 
kvalitu hráčskeho kádra, kto-
rý sme museli vhodne doplniť. 
Chceli by sme v súťaži pôso-
biť na špici a futbalom baviť 
našich fanúšikov,“ povedal 
generálny manažér klubu An-
drej Kalina. Novým trénerom 
mužstva je Balázs Borbély, 
ktorý ako kapitán bývalej Art-

Z FC Petržalka akadémia sa stáva vážny klub. Pred začiatkom novej 
sezóny jeho predstavitelia hovorili o cieľoch A-tímu, najnavštevo-
vanejšieho spomedzi bratislavských, ale aj o dlhodobých z pohľadu 
mládežníckeho futbalu.

medie Petržalka dosiahol naj-
väčší úspech kariéry, keď klub 
v ročníku 2005/2006 doviedol 
až do skupinovej fázy Ligy 
majstrov. V uplynulej sezóne 
trénoval B-tím DAC Dunajská 
Streda. „O mojom príchode do 
Petržalky sme začali rokovať 
už v zimnom období. Videl 
som niekoľko jarných zápasov 
a mužstvo na mňa pôsobilo 
veľmi sympaticky. Tak sme 
sa dohodli, že ideme do toho.  
K mužstvu som prišiel až za- 
čiatkom júla, veľmi preto ne-
dokážem odhadnúť, na čo 

Výborný vstup Petržalky 
do novej sezóny

naša kvalita bude stačiť. Sna-
žili sme sa však vybrať správ-
nych hráčov a vybudovať kon-
kurencieschopný tím.“

Novým kapitánom mužstva 
sa stal bývalý mládežnícky re- 
prezentant SR, neskôr so skú- 
senosťami zo slovenskej a ru- 
munskej najvyššej súťaže, Bo-
ris Turčák (na snímke). „Túto 
funkciu si veľmi vážim, je to 
pre mňa veľká pocta. V Pe- 
tržalke som vyrastal ako malý 
chlapec. Teraz urobím ma-
ximum pre to, aby sme aj vo 
vyššej a náročnejšej súťaži boli 

Hneď repríza $nále
V ženskej extralige je hneď v úvodnom kole na programe 
repríza &nále, obhajca titulu VK Slávia EU Bratislava so sídlom 
v Petržalke privíta mestského rivala 1. BVK Bratislava. Rozho-
dol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2017/2018. 
Extraliga žien štartuje 23. septembra, súťaž je takisto 
ako extraliga mužov rozdelené na tri časti. V prvej sa od  
23. septembra do 6. januára stretne každý s každým, v dru-
hej časti sa družstvá rozdelia na skupiny 1. - 4. a 5. - 10. Play 
o: sa začína 3. marca, posledné možné &nále je na progra-
me 18. apríla.      (mv) 

Mamička, otecko, 
daj ma na futbal
MŠK Iskra Petržalka pozýva všetkých chlapcov do družstiev 
prípraviek. Záujemcovia sa môžu hlásiť v ZŠ Budatínska na 
tréningoch každý pondelok, stredu a piatok o 16.30 h. Vý-
ber je určený pre ročníky 2008, 2009, 2010 a 2011. Treba si 
so sebou priniesť športovú výstroj. Kontaktná osoba - tré-
ner Štefan Dana, 0902 144 165.                                         (mv) 

JOKERIT PETRŽALKA 
PRED SVOJOU 7. SEZÓNOU MEDZI SLOVENSKOU HOKEJBALOVOU ELITOU

Jesenné domáce zápasy Jokeritu môžeš sledovať naživo vo FIVE POINTS BALL HOCKEY GARDEN na Tematínskej ulici 10, 
(pri jazere Veľký Draždiak)

Rozpis zápasov jeseň 2017
2/9/2017  o 10:30 Jokerit Petržalka - HBC Enviform Třinec (Cze) 
16/9/2017 o 10:30 Jokerit Petržalka - Leaders Ružinov
30/9/2017 o 10:30 Jokerit Petržala - LG Bratislava
7/10/2017 o 10:30 Jokerit Petržalka - ŠKB Martin

21/10/2017 o 10:30 Jokerit Petržalka - HBK Diaková
4/11/2017 o 10:30 Jokerit Petržalka - HBC Košice 
5/11/2017 o 10:30 Jokerit Petržaka - Vippokerpro Kežmarok
25/11/2017 o 10:30 Jokerit Petržalka - Hokejmarket Skalica
9/12/2017 o 10:30 Jokerit Petržalka - ŠK 98 Pruské



Jesenný program FCPA a MŠK Iskra
FC Petržalka akadémia a MŠK Iskra Petržalka už vstúpili 
do nového ročníka svojich súťaží tento mesiac, a preto 
pre ich fanúšikov prinášame, s kým sa ešte v jesennej 
časti III. a V. ligy stretnú. 

FC Petržalka akadémia v III. lige: 4. kolo 27.8. o 17.00 h Du-
najská Lužná – FCPA, 5. kolo 30.8 o 17.00 h FCPA – Lozorno, 
6. kolo 3.9. o 10.30 h Rača – FCPA, 7. kolo 10.9. o 10.30 h FCPA 
- Tomášov, 8. kolo 17.9. o 16.00 h Ivanka pri Dunaji – FCPA, 9. 
kolo 24.9. o 10.30 h FCPA – Slovan B, 10. kolo 30.9. o 15.30 h 
Jur – FCPA, 11. kolo 8.10. o 10.30 h FCPA – Rovinka, 12. kolo 
15.10. o 15.00 h Vajnotry – FCPA, 13. kolo 22.10. o 10.30 h 
FCPA – Pezinok, 14. kolo 29.10 o 10.30 h FCPA – Slovan Most, 
15. kolo 4.11. o 13.30 h Devínska Nová Ves – FCPA. 
MŠK Iskra Petržalka v V. lige: 3. kolo: 25.8. o 18. 30 h MŠK 
Senec – MŠK Iskra, 4. kolo 2.9. o 10.30 h MŠK Iskra – Krasňa-
ny, 5. kolo 10.9. o 16.30 h Chorvátsky Grob – MŠK Iskra, 6. 
kolo 17.9. o 16.00 h Nová Dedinka – MŠK Iskra, 7. kolo 23.9. 
o 10.30 h MŠK Iskra - Jarovce, 8. kolo: 30.9. o 15.30 h Vajnory 
B – MŠK Iskra, 9. kolo 7.10. o 10.30 h MŠK Iskra – ŠK Igram, 10. 
kolo 15.10 o 15.00 h TJ Malinovo – MŠK Iskra, 11. kolo 21.10 
o 10.30 h MŠK – ŠK Hrubý Šúr, 12. kolo 29.10. o 14.00 h ŠKO 
Miloslav - MŠK Iskra, 13. kolo 4.11. o 10.30 h MŠK Iskra - De-
vínska Nová Ves B.     (mv) 
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Výsledkový servis FC Petržalka

A-TÍM
Slovnaft Cup: 1. kolo: FC Petržalka – FK Lamač 8:0 (7. Ka-
voň, 30. Pochyba, 36., 79. Turčák (1. z 11m), 52., 76., 89. Lády, 
90. Kondrlík). 2. kolo: ŠK Tomášov - FC Petržalka 0:6 (11., 88. 
Piroska, 21., 57.Kondrlík, 27., 66.Turčák)

3. liga Bratislava: 1. kolo: FC Petržalka – ŠK Bernolákovo 
5:1 (14. Pochyba, 29., 68., Turčák, 57. Lády, 59. Kondrlík – 64. 
Horváth). 2. kolo: FC Rohožník - FC Petržalka 1:1 (8. Uhrinec 
– 43. Piroska (z 11m).

U19
2. liga SD: 1. kolo: FK Spartak Bánovce nad Bebravou -  
FC Petržalka 2:3 (21. Vecsei, 28. Maco, 64. Petriľák)

U17
2. liga MD: 1. kolo: FK Spartak Bánovce nad Bebravou - 
FC Petržalka 0:1 (49. Mojžiš) 

TABUĽKA 3. LIGA:
   1. OFK Dunajská Lužná  3 3 0 0 21 : 3 9
  2. FK Rača Bratislava  3 3 0 0 11 : 2 9
  3. FK Slovan Most pri Bratislave  3 3 0 0 8 : 2 9
  4. FC PETRŽALKA AKADÉMIA  3 2 1 0 13 : 2 7
  5. ŠK Slovan Bratislava B  3 2 0 1 13 : 4 6
  6. Lokomotíva Devínska Nová Ves  3 2 0 1 7 : 3 6
  7. ŠK Lozorno  3 2 0 1 6 : 7 6
  8. ŠK Tomášov  3 2 0 1 4 : 8 6
  9. FC Rohožník  3 1 1 1 8 : 4 4
10. FK Slovan Ivanka pri Dunaji  3 1 0 2 8 : 7 3
11. TJ Rovinka  3 1 0 2 4 : 8 3
12. ŠK Báhoň  3 0 1 2 2 : 10 1
13. FK Vajnory  3 0 1 2 3 : 15 1
14. PŠC Pezinok  3 0 0 3 1 : 10 0
15. ŠK Bernolákovo  3 0 0 3 2 : 12 0
16. ŠK Svätý Jur  3 0 0 3 2 : 16 0

Čo si myslíte o organizova-
ní takýchto mládežníckych 
kempov?

 Podľa mňa je to pre mla-
dých chlapcov veľmi dobrá 
vec. Je to veľká príležitosť za- 
trénovať si s talianskymi tréner- 
mi, ale aj ukázať to, čo v nich 
je. Človek nikdy nevie, kedy sa 
tu objaví nejaký veľký talent, a 
keď sa tak stane, potom sa bude 
hovoriť, že to sa stalo na štadi-
óne FC Petržalka akadémia.

Ako sa F. Ravanellimu páči 
tento areál? 

 Vo svete som toho dosť 
pochodil, preto môžem s po-
kojným svedomím povedať, že 
tento komplex v Petržalke sa 
mi veľmi páči, lebo je tu kvalit-
né ihrisko s umelou trávou, na 
ktorom boli všetky deti spolu 
a takto mali z tréningov iste 
veľký zážitok. V okolí je aj dosť 
zelene a stromov, čo tomuto 
areálu len pristane. 

Taliansky reprezentant sa 
počas ročného pôsobenia v se-

Mládežnícky kemp AC Miláno zavŕšil minulý mesiac týždenný po-
byt mladých futbalistov na ihrisku FC Petržalka akadémia návštevou 
legendárneho talianskeho reprezentanta Fabrizia Ravanelliho. Pri tejto 
príležitosti sme sa s 22-násobným talianskym reprezentantom, víťa-
zom Ligy majstrov v sezóne 1995/96 v drese Juventusu Turín a účast-
níkom ME 1996, na chvíľu porozprávali.

zóne 1996/97 v anglickom klu-
be FC Middlesbrough stretol 
aj s bývalým hráčom ŠK Slo-
van, Artmedie a iných klubov, 
Vladimírom Kinderom. 

Ako si naňho spomínate?
 Na tohto Slováka si veľmi 

dobre pamätám, bol to výbor-
ný hráč a veľký profesionál. 
Čo teraz robí? Rád by som sa 
s ním totiž stretol a porozprá-

Ravanelli chváli FCPA a Kindera

val sa s ním na rôzne futbalové 
témy.
 

Ambasádor Juventusu Tu-
rín je aj trénerom, hoci mo-
mentálne nemá žiadny klub. 
Verí však, že si ho čoskoro ná-
jde. V roku 2008 Juventus v 3. 
predkole Ligy majstrov vyradil 
Artmediu Petržalka po výsled-
koch 4:0 a 1:1. 

Pamätáte sa ešte na tento 
dvojzápas? 

 Ale áno, vtedy sa Juven-
tus vrátil do Ligy majstrov po 
dvoch rokoch suverénnym 
spôsobom. Vyšiel mu hlavne 
prvý polčas, keď dal tri góly. 
Raz skóroval aj hviezdny Del 
Piero. Odveta v Bratislave bola 
už iba formalitou, zápas sa 
skončil 1:1. Pamätám si však 
aj na skvelé ťaženie Artme-
die v Lige majstrov v sezóne 
2005/2006, keď to dotiahla až 
do skupinovej fázy najprestíž-
nejšej európskej súťaže.

 (mv)
Foto: Ján Luky 

úspešní,“ povedal Turčák. Mlá-
dežnícke mužstvá má v FC 
Petržalka akadémia na starosti 
šéftréner Vladimír Koník so 
skúsenosťami s celoslovenský-
mi ligovými súťažami seniorov. 
„V kontakte s Petržalkou som 
už päť rokov. Snažil som sa  
s hlasom poradným pomáhať 
v rozhýbaní niektorých vecí 
okolo mládeže. Pred novou 
sezónou sme si pripravili spo-
ločnú koncepciu, na úrovni 

žiackych a dorasteneckých 
mužstiev od U6 až po U19 
nastaviť jednotný tréningo-
vý proces v oboch fázach hry. 
Mali by sme mať spoločný 
postup pri otváraní hry, pre-
chode do útočnej fázy a reago-
vaní mužstva po strate lopty.“  
A aké sú dlhodobé ciele petr-
žalského klubu? „Naším veľ- 
kým snom je postúpiť do dru-
hej celoštátnej ligy. Finančne 
sme v súčasnosti s rozpočtom 

300-tisíc eur stabilizovaní na 
účasť v tretej lige. Sme však  
v rokovaní s ďalšími partnermi 
a hľadáme väčšieho reklamné-
ho partnera, s ktorým by sme 
mohli spojiť naše účinkova-
nie v druhej lige,“ konštatoval  
A. Kalina. V letnej prestávke 
v kádri FCPA došlo k veľkým 
zmenám, osem hráčov odišlo 
a jedenásť prišlo. Najznámejší 
z nich je bývalý ligista Juraj 
Piroska, ktorý odohral za Pe-
tržalku už niekoľko zápasov 
na jeseň 2016 a začiatkom 
tohto roka odišiel do štvrtej 
talianskej ligy. FCPA v úvod-
nom kole III. ligy zdolal ŠK 
Bernolákovo 5:1 a remizoval 
na pôde FC Rohožník 1:1. 
Darí sa mu aj v Slovnaft Cupe, 
keď vyhral doma nad Lama-
čom 8:0 a v Tomášove 6:0.  
V 3. kole sa stretne s Dunaj-
skou Lužnou. 

 Milan Valko
foto: Milina Strihovská 
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