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   PETRŽALSKÉ NOVINY

V miestnom úrade sme sa dozve-
deli, že ide o marketingový ťah. 

Za kampaňou so starými vrakmi 
áut, ktoré „parkujú“ na sebe a sú roz-
miestnené na troch frekventovaných 
miestach v Petržalke, stojí mestská 
časť. Ide o plánovanú aktivitu, ktorá 
je súčasťou širšej informačno-komu-
nikačnej aktivity v súvislosti s pripra-
vovanou a diskutovanou parkovacou 
politikou. 

Jej cieľom je vzbudiť, ba až vy-
provokovať záujem a diskusiu Petr-
žalčnov v súvislosti s katastrofálnou 
situáciou s parkovaním. V Petržalke 
dnes totiž chýba 17-tisíc parkova-
cích miest, pričom sa parkuje, ľudo-
vo povedané, nadivoko - na tráve, na 
chodníkoch, pri detských ihriskách, 
dokonca na priechodoch pre chod-

cov. Trávnaté plochy i provokatívny 
charakter kampane vybrala mestská 
časť zámerne – vraky sú, samozrej-
me, zabezpečené a boli na mieste len 
5 dní, no poukazujú na to, že všade 
v Petržalke nám tisíce áut denne ničia 
zeleň tak, že sa už nikdy nespamätá. 
„Tento stav je ďalej neudržateľný. 
Ľudia už parkujú kdekoľvek a nie je 
to celkom ich vina. Paradoxne sa už 
ani nepozastavia nad tým, keď vidia 
auto zaparkované na tráve. Zbystria, 
až keď vidia na tráve zaparkované 
dve autá na sebe,“ vysvetlil zámer 
kampane 1. zástupca starostu Ján 
Bučan. Práve Petržalka chce ako prvá 
stanoviť jasné pravidlá v parkovaní 
a zaviesť nový moderný parkovací 
systém. Zvýhodnení pritom majú byť 
rezidenti, teda Petržalčania. „Domá-

*

Záhadná kampaň s autami 
Aj vy ste krútili hlavami, keď ste popri ceste videli 
parkovať autá jedno na druhom? Zostali tak po 
nehode? Stoja tak naschvál? Čo je za tým? 

Pokračovanie na 8. strane 

Jesenné čistenie
Harmonogram pristavenia veľkoka-

pacitných kontajnerov.

My a developeri, 
developeri a my
(po koľký raz?)
Stavať či nestavať? Má či nemá ísť 

Petržalka ďalej? Aký je jej ekono-

mický, ekologický, ale najmä ľudský 

potenciál?
strany 12 - 13

strana 2

strana 4

ci musia mať prednosť, keďže platia 
miestne dane, ale zaparkovať nedoká-
žu aj ´vďaka´ mimobratislavčanom, 
ktorí žiadne miestne dane neplatia. 
A to nie je spravodlivé,“ tvrdí Bučan.

Miesta, kde počas týchto piatich 
dní bola umiestnená reklama vo 
forme vrakov, boli už v sobotu opäť 
v pôvodnom stave a Petržalka ubez-
pečuje všetkých svojich obyvateľov, 
že počas kampane nedôjde k žiadne-
mu poškodeniu zelene.

Súťaž Petržalských novín 
o lístky do divadla.

POZOR, SÚŤAŽ!
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Zaznelo v online diskusii

Petržalka aj v tomto roku pokračuje s rekonštrukciami predzáhra-
diek. Úspešný dotačný program, tzv. Konto zelene, dá aj tento rok 
atraktívnu tvár ďalším zeleným plochám.

Aj túto jeseň bude Petržalka zelená 

Ostatná online diskusia sa niesla v znamení parkovania. Na otázky Petržalčanov tentoraz odpo-
vedal prednosta MÚ Miroslav Štefánik. 

Štefan: Páni z úradu, som 
vodič sanitky a veľmi dobre 
viem, čo je to ísť krokom s hú- 
kačkami pred panelák. Keď 
zavediete parkovaciu politi-
ku, čim garantujete, že sanit-
ky budú mat čistý prejazd? 
Prednosta: Koncept parko-
vacej politiky bol pripravova-
ný aj preto, aby sa sanitkám 
zvýšil dojazdový čas. Práve 
realizáciou rezidentského 
parkovania zavedieme ele-
mentárny poriadok na chod-
níkoch, na zeleni, ale aj na 
prístupových cestách k by-
tovým domom. Po zavedení 
nových pravidiel budú môcť 
parkovať len tam, kde to 
bude umožnené dopravným 
značením. Parkovať sa bude 
dať len tak, aby mohli naprí-
klad aj ostatné záchranné 
zložky – nielen sanitky, ale aj 
hasiči či polícia – bezkolízne 
prísť na miesto, kde je potreb-
ný ich zásah pre záchranu 
zdravia či dokonca života. 

Zdenka Farská: Ak si bu-
dem chcieť kúpiť parkovaciu 
kartu, musím vlastniť auto 
alebo stačí trvalý pobyt?
Prednosta: Rezidentskú kar-
tu si bude môcť zakúpiť kaž-
dý, kto má v Petržalke trvalý 
pobyt a je vlastníkom moto-
rového vozidla, čo preukáže 
občianskym preukazom, vo-
dičským preukazom a tech-
nickým preukazom. 
Marek: Dobrý deň, veľmi by 

ma zaujímalo prečo by moji 
dvaja súrodenci mali platiť za 
parkovanie, keď ma prídu na-
vštíviť z iných častí mesta? 
Prednosta: A prečo by za 
to mali platiť všetci Petržal-
čania? Úlohou každej samo-
správy je starať sa o svojich 
obyvateľov. Preto väčšia časť 
parkovacích kapacít bude 
určená práve pre nich tak, 
aby mohli zaparkovať zhru-
ba do 150 m od svojho byd-
liska. Návštevníci budú môcť 
zaparkovať na miestach, 
ktoré budú na to určené, 
budú však musieť počítať s 
tým, že to nebude v blízkosti 
obytných domov. 

Maťo: Zamestnávateľ mi dal 
1remné auto aj na súkromné 
jazdy, a preto ho parkujem 
doma. Mám v takom prípade 
nárok na kartu? Ako a kde si 
ju kúpim?
Prednosta: Aj takáto kate-
gória žiadateľov bude mať 
nárok na rezidentskú kartu, a 
to po predložení občianskeho 
preukazu, vodičského a tech-
nického preukazu, ďalej výpi-
su z obchodného registra za-
mestnávateľa a dohody resp. 
zmluvy so zamestnávateľom 
o zverení vozidla na súkrom-
né užívanie. Obdobne môže o 
parkovaciu kartu požiadať aj 
živnostník.

Matej: Vyriešením parkova-
cej politiky v MČ Petržalka 

zákazmi a príkazmi veľa áut 
nebude mať kde zaparkovať. 
Je plánovaná aj výstavba ga-
rážových domov? Bude MČ 
dotovať využívanie garážo-
vého domu tak, aby bol po-
platok za užívanie prijateľný? 
Vo Viedni stojí celodenné 
parkovanie v zbernej garáži 
4 eurá.
Prednosta:: Zavedením re- 
zidentského parkovania sa 
podľa odborných odhadov 
niekde uvoľní až 20% par-
kovacích miest, spolu so 
zjednosmernením aj to už 
pomôže. Ale máte pravdu – 
parkovacie kapacity musia 
pribudnúť, my garantujeme, 
že každý cent zo zavedenia 
nových pravidiel pôjde opäť 
späť do systému – teda aj 
do budovania nových ga-
ráží. Samozrejme, aj našou 
snahou bude stanoviť v nich 
také ceny, aby boli prijateľné, 
aby zohľadňovali rezident-
skú kartu plus nejaký mierny 
doplatok za základnú pre-
vádzku garážového domu. 
Takže už pôjde len o to, aby 
sa voči každej takejto inicia-
tíve nezdvihla vlna odporu, 
ako to je teraz – aj v tomto 
roku sme mali na stole mi-
nimálne dva projekty na vý-
stavbu garážových domov, 
vždy ich však zastaví petícia 
obyvateľov. 

Števo: Bude sa môcť občan 
dostať k infomáciám, kam 

pôjdu vyzberané peniaze  
z parkovného?
Prednosta: Samozrejme, 
plánujeme zriadiť transpa-
rentný účet, na ktorom bude 
jasne a zreteľne vidieť každý 
cent, ktorý zo zavedenia par-
kovacej politiky získame, ako 
aj to, na čo budú tieto :nancie 
použité. Zvažujeme aj rozšíre-
nie oblastí participatívneho 
rozpočtu tak, aby Petržalča-
nia mohli svojím hlasovaním 
spolurozhodovať o tom, čo sa 
z týchto peňazí zrealizuje.

Juraj L. Je mestská časť pri-
pravená aj na možnosť, že 
návrh VZN o parkovaní v za-
stupiteľstve neprejde?
Prednosta: Petržalka na 
zavedení parkovacej politiky 
pracuje už 5 rokov, pretože si 
uvedomujeme, že ide o rie-
šenie nielen pre toto volebné 
obdobie, ale pre mnohé ge-
nerácie po nás. Je to základ, 
ktorý je potrebné položiť na 
to, aby sa z Petržalky nestalo 
veľké chaotické parkovisko 
a aby sme na každom kroku 
nezakopávali len o autá, aby 
nám ich kolesá nezničili všet-
ku zeleň a aby nám výfuky z 
nich úplne nezničili ovzdušie. 
Ak poslanci zastupiteľstva 
neschvália VZN a Prevádzko-
vý poriadok, preberajú tým 
zodpovednosť za to, že par-
kovanie sa riešiť jednoducho 
nebude a pokračovať bude 
chaos. 

Harmonogram 
pristavovania veľkokapacitných 
kontajnerov
   
30. 9. (streda) pristavenie
2. 10. (piatok) odvoz 

Holíčska 8 – chodník
Topoľčianska 19
Šintavská 8
Smolenická 5
Budatínska 7 –  kontajnerové stanovište
Budatínska 27 – kontajnerové stanovište
Strečnianska 11
Znievska 13
Znievska 28-30 – kontajnerové stanovište
Tematínska 6 – kontajnerové stanovište

7. 10. (streda) pristavenie
9. 10. (piatok) odvoz
 
Beňadická 2-4
Beňadická 1
Vyšehradská 31 – voľne stojace kontajnery  
                             – oproti bytovému domu
Vígľašská 17
Krásnohorská 16
Jasovská 12
Jasovská 51
Žehrianska 14
Ľubovnianska 10 – kontajnerové 
                                    stanovište
Bzovícka 26 – kontajnerové stanovište

4. 10. (streda) pristavenie
16. 10. (piatok) odvoz
 
Marie Curie-Sklodowskej medzi 13-29
A. Gwerkovej medzi 12-14
M. Medveďovej 7-9
Mamateyova 16-24
Mamateyova vnútroblok 1-15
Pankúchova medzi 1-7
Bulíkova medzi 9-15
Blagoevova medzi 12-14
Šustekova 25-31
Mlynarovičova 12-14

Už pripravujeme návrhy 
úprav predzáhradiek, 

ktoré realizujeme v rámci 
projektu „Petržalské predzá-
hradky“ už sedem rokov. Jeho 
prostredníctvom samospráva 
umožňuje obyvateľom zrevi-
talizovať si predzáhradky pri 
obytných domoch novou vý-
sadbou trvaliek, drevín, alebo 
rekonštrukciou trávnikových 
plôch. „Každoročne eviduje-

me okolo 20 žiadostí o úpra-
vu okolia bytových domov,“ 
prezradila Eva Čevelová z re-
ferátu zelene a dodala, že pri 
príprave návrhu spolupracuje 
najviac s obyvateľmi. „Zohľad-
ňujeme lokalitu, svetelné a 
pôdne podmienky. Výsledkom 
je konečný návrh, podľa kto-
rého naša dodávateľská firma 
predzáhradku vysadí,“ dodala. 
Predzáhradky sa revitalizujú 

postupne podľa aktuálneho sta-
vu zelene, termínu podania žia- 
dosti a rozsahu prác, ako aj 
množstva finančných pros- 
triedkov, vyčlenených na tento 
účel v rozpočte mestskej časti. 
Každoročne sa prostredníc-
tvom tohto projektu podarí 
skrášliť asi 10 predzáhradiek. 
S realizáciou prác začne samo-
správa už koncom septembra.

Jeseň je aj vhodným agro-

technickým termínom na vý-
sadbu drevín. Tak, ako každý 
rok, v novembri pripravujeme 
výsadbu asi 40 ks odrastených 
listnatých stromov na plochy 
verejnej zelene aj úpravu vnú- 
trobloku na Romanovej ulici 
2-12. Túto lokalitu si vybrali 
obyvatelia v rámci verejného 
hlasovania o použití prostried-
kov z participatívneho rozpoč-
tu. „Babie leto si budú môcť 

užiť klienti Strediska sociál-
nych služieb na Mlynarovičo-
vej ulici, kde sme tento týždeň 
ukončili revitalizáciu areálu. 
Vybudovali sme okružný chod-
ník, dláždenú terasu, umiest-
nili 6 lavičiek, vysadili štrkový 
záhon s trvalkami, drevinami, 
veľkými kameňmi a na ploche 
800 štvorcových metrov sme 
vysadili nový trávnik,“ vyme-
novala rozsah prác Eva Čevelo-
vá a dodala, že klienti strediska 
sa už nevedeli dočkať, kedy 
budú môcť skultúrnené pro-
stredie využívať na prechádzky 
a spoločné posedenia

(tod)

foto: Moro Košírer
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Ako sme v Petržalke pripravení  
na vykurovaciu sezónu?

Dlhoročným zmluvným partnerom pre výrobu  
a dodávku tepla a teplej vody v Petržalke bola spoločnosť 
Dalkia, člen skupiny Veolia. Medzinárodné aktivity skupi-
ny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny 
Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene 
akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto roka 
k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. S účin-
nosťou od 1. septembra 2015 došlo aj k zmene obchod-
ných mien všetkých jej dcérskych spoločností. Dalkia na 
Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.

Skupina Veolia zabezpečuje ener-
getické služby a dodáva teplo 2,4 

miliónom domácností na celom svete 
a prevádzkuje 76 000 energetických 
zariadení. Na Slovensku Veolia Ener-
gia zabezpečuje dodávku tepla a teplej 
vody pre viac ako 98 000 domácností  
v 27 mestách a obciach, medzi ktoré 
patria Bratislava, Senec, Vráble, Vr-
bové, Žiar nad Hronom, Brezno, Lu-
čenec, Poprad, Košice, Kráľovský Chl-
mec a ďalšie. Veolia Energia poskytuje 
tiež celý rad podporných služieb pre 
59 priemyselných klientov a úspešne 
rozvíja projekty energetickej efektív-
nosti. Veolia Energia zamestnáva na 
Slovensku 821 ľudí. 

Nás, Petržalčanov, však zaujíma pri-
pravenosť spoločnosti Veolia Energia 
na čoraz chladnejšie dni a noci. Spýtali 
sme sa na to teda najkompetentnejšie-
ho, generálneho riaditeľa spoločnosti 
Veolia Energia, Ing. Miroslava Kota.

Skončilo sa horúce leto a tým aj ob-
dobie letnej údržby. V akom stave je 
tepelný systém v Petržalke?

Klasická letná údržba a s tým spoje-
né letné odstávky tento rok v Petržalke 
boli už len minimálne. Všetky potreb-
né servisné a údržbárske práce sa pre 
zvyšovanie komfortu pre odberateľov, 
teda domácnosti, vykonávajú neod-
kladne počas celého roka.

Stav tepelno-energetických zaria-
dení je na dobrej úrovni, vďaka čomu 
dokážeme zabezpečiť plynulú a kom-
fortnú dodávku tepla a teplej vody. 

Zavádzate aj moderné systémy, kto-
ré v konečnom dôsledku šetria odbe-
rateľom peniaze?

Počas nášho 15-ročného pôsobe-
nia v Petržalke bolo na modernizáciu 
tepelného hospodárstva preinvestova-
ných viac ako 29,06 mil. eura. Účinnosť 
výroby tepla sa vďaka tomu zvýšila  
o viac ako 6%. Nové riadiace systémy, 

obehové čerpadlá, rekuperátory, vý-
menníky, hydraulické vyregulovanie 
primárnych a sekundárnych rozvodov 
a mnohé ďalšie priniesli okamžitý efekt. 
Ďalšou dôležitou etapou bola inštalácia 
kogeneračných jednotiek s výrobou 
elektriny a tepla (KVET) v 18 existu- 
júcich kotolniach v roku 2013. V tomto  
a nasledujúcom období sa sústreďuje-
me na rozsiahle investície do obnovy 
rozvodov teplej vody, sekundárnych 
rozvodov ústredného kúrenia a techno-
lógií odovzdávacích staníc tepla (OST) 
v celkovom objeme 38,5 mil. eura. 
 
Na tento rok ste avizovali 5-percent-
né zníženie cien, dodržíte tento sľub?

My tento záväzok prekročíme. Už 
dnes našim odberateľom fakturujeme 
ceny, ktoré sú v porovnaní s priemerný-
mi cenami minulého roka výrazne niž-
šie ako spomínaný pokles o 5 percent. 
V týchto dňoch finalizujeme návrhy 
cien pre budúci rok a už teraz môžem 
vyhlásiť, že v znižovaní cien budeme 
pokračovať. A pripravované zníženie 
bude aj pre Petržalčanov znova citeľné.
 
Je teda z vášho pohľadu petržalské 
CZT perspektívne? 

Som o tom presvedčený a svedčí  
o tom aj množstvo objektov, ktoré sa za 
posledné roky pripojili k centrálnemu 
systému. Len v tomto roku sme blízko 
prekročenia rekordného množstva no-
vých pripojení, bude to viac ako 5 mil. 
kWh nového odberu tepla. Za všetko 
spomeniem napríklad novú tvoriacu sa 
bytovú zónu na Fuxovej, kde očakáva-
me 680 novopripojených bytov.

V rámci modernizácie a efektívnej-
šieho – objektívnejšieho - merania 
ste v Petržalke spustili aj projekt sa-
mostatného pripájania bytových do-
mov na rozvody tak, aby mal každý 
bytový dom samostatný merač na 
päte domu. V akom stave je tento váš 

projekt? Má už každý bytový dom 
takýto merač?

Drvivá väčšina bytových domov 
dnes v Petržalke disponuje vlastným 
meraním na päte domu. Tam, kde  
v minulosti nedošlo k dohode a vlast-
níci bytov neodsúhlasili zmenu zapo-
jenia zo sériového na paralelné, sme 
nemohli zabezpečiť inštaláciu týchto 
meračov. Týka sa to 31 objektov. 
 
V rámci šetrenia teplom, a tým aj 
financií obyvateľov, sa Petržalka 
masívne zatepľuje. Pre Veoliu Ener-
gia to určite znamená nižší objem 
vyrobeného a dodaného tepla vo  
vykurovacom období. Aký je váš 
súčasný pohľad na túto skutočnosť  
a aký je stav bytových domov v Petr-
žalke z pohľadu výrobcu a dodáva-
teľa tepla?

Od začiatku nášho pôsobenia sme 
aktívne podporovali opatrenia sme-
rujúce k šetreniu nákladov za teplo na 
strane spotreby. Spomeniem napríklad 
projekt znižovania spotreby tepla pre 
základné školy, ktorý sa nám odvtedy 
podarilo úspešne zopakovať v rámci 
iných objektov. Naším cieľom je mať 
spokojného klienta, ktorý má aj vďaka 
našim radám a pomoci nižší odber tep-
la, ako nahnevaného klienta s veľkým 
odberom a nepriaznivou perspektívou 
ďalšej spolupráce. V súčasnosti evidu-
jeme v Petržalke asi 71% zateplených 
objektov. 
 
Pre efektivitu komfortu, ale i využi-
tie dodávaného tepla v samotných 
bytoch, je dôležité tzv. vyregulovanie 
tepelnej sústavy. Koľko bytových do-
mov má vyregulovanú primárnu aj 
sekundárnu tepelnú sústavu?

Primárna aj sekundárna vykurovacia 
sústava (vstupy do objektov) na stra-
ne dodávateľa tepla je vyregulovaná. 
Správne vyregulovanie aj vnútro blo-
kovej tepelnej sústavy rozvodov má, 

samozrejme, veľký vplyv na rovnaký 
komfort dodávky tepla pre jednotlivé 
byty. O tento typ vyregulovania treba 
požiadať správcu objektu. 
 
Kedy sa oficiálne spúšťa kúrenie?  
A ako postupovať, ak chcú obyvate-
lia v bytových domoch spustiť teplo 
skôr ako stanovuje legislatíva?

V zmysle platnej legislatívy sa vyku-
rovacie obdobie začína 1. septembra 
príslušného kalendárneho roka a kon-
čí sa 31. mája nasledujúceho kalen-
dárneho roka. Dodávateľ však začne 
dodávať teplo, ak vonkajšia priemerná 
denná teplota vzduchu vo vykurova-
com období klesne počas dvoch za se-
bou nasledujúcich dní pod 13 stupňov 
C a podľa predpovede vývoja počasia 
nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej 
priemernej dennej teploty v nasledu- 
júcom dni nad túto hodnotu. 

Jednotlivo je možné pristúpiť k do-
dávke tepla vtedy, ak je bytový dom zá-
sobovaný teplom z jednotlivej priamej 
vetvy, slúžiacej len pre daný dom. Pre 
takéto bytové domy môže dodávateľ 
spustiť teplo aj mimo vykurovacieho 
obdobia - ak sa zodpovedná dohod-
nutá kontaktná osoba odberateľa s ta-
kouto požiadavkou obráti na centrálny 
dispečing (Tel.: 0850325542). V prí-
pade, že sú bytové domy zásobované 
teplom z centrálnej odovzdávacej sta-
nice, tak sa musia vzájomne jednotliví 
odberatelia napojení na túto vetvu do-
hodnúť a dať spoločnú požiadavku na 
centrálny tepelný dispečing.

Prerušiť vykurovanie je tiež možné, 
ak vonkajšia priemerná denná teplo-
ta vzduchu vo vykurovacom období 
vystúpi počas dvoch za sebou na-
sledujúcich dní nad 13 st. C a podľa 
predpovede vývoja počasia nemožno 
očakávať pokles vonkajšej priemernej 
dennej teploty v nasledujúcom dni 
pod túto hodnotu. 

Jozef Návojský



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSSS TTTTT UUUUUU DDDDDDD IIIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL AAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €

Objednávky: 

Ľubka 0907 556 758
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Inzercia

JÁN POLÁK vodoinštalácie, 

údržba. Tel.: 0905 627 321

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

PREDÁM POZEMOK  
o výmere 1 300 m2 so všetkými 

inžinierskymi sieťami asi 10 km 

od Košíc. Tel.: 0918 713 804.

PRÍJMEME UPRATOVAČ-
KY. Tel. číslo: 02/63532146.

PEDIKÚRA, MANIKÚRA. 
Tel.: 0905 939 634

PILATES KURZ V KAJANGY-
ME, na Vígľašskej 3. Začíname 

23. 9., cvičí sa 2 x týždenne. 

10 h/45,-€. Str. - Pia.od 10,00 h. 

Max. pčet osôb 8. Prihláste sa na 

tel. č.: 0905 337 293. 

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM.  
prijme vyučenú kuchárku 

a pracovníčky do kuchyne do 

pracovného pomeru. 

Tel: 02/62412998.

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

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže 

na prenájom bytového priestoru 

na Gerulatskej ul. 62/12 v k. ú. Rusovce

v celkovej výmere 99,6 m2.

Poloha prenajímaných priestorov je situovaná v centre Rusoviec.
Minimálna cena nájmu je 400,- €/mesiac + energie.

Bytový priestor sa prenajíma na dobu 5 rokov.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na 
Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, 

odd. správa majetku (tel. č. 02/68 20 70 31) do termínu 30. 9. 2015. 
Rovnako do termínu 30. 9. 2015  je možné podať ponuky.

 ♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka 
5. septembra 

Robert Hulin – Andrea Goretti Dos Anjos de Vasconcelos
Marek  Daráš – Ing. Miroslava Kvasničková
Mgr. Lukáš Zednikovič – Mgr.art. Lucia Pelikantov 

Cirkevne sobáše 
5. septembra 

Ing. Martin Pristaš – Ing. Margita Hudečková

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

ZLATNÍCTVO - 
ZÁLOŽŇA

Blagoevova 24, Petržalka

· Výroba, oprava 
 a predaj šperkov 
· Výkup mincí

Kontakt: 0918378751 
peterkozanek@gmail.com

www.zlatnictvokozo.sk

Milí Petržalčania, ak chcete vyhrať lístky na divadelné 
predstavenia Mata Hari a Pokrvní bratia, ktoré sa 
hrajú v Novej scéne, stačí, ak zodpoviete na otázku:

Ktorý petržalský panelák bol skolaudovaný 
ako prvý?
 

Ak si nie ste odpoveďou celkom istí, odpoveď nájdete 
v tomto čísle Petržalských novín.

Svoje odpovede nám posielajte na adresu: 
sutazimspn@gmail.com do 25. septembra. 
Vyžrebovaní súťažiaci dostanú po dva lístky na spomínané 
predstavenia.

POZOR, SÚŤAŽ!
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paralyzovala Bratislavu 

S Í D L I S K O

V rámci projektu mestskej časti s názvom „Bezpečný a dôstoj-
ný život pre seniorov“ fi nancovaného Radou vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kriminality sa mestská časť Bratisla-
va-Petržalka rozhodla zorganizovať preventívne prednášky 
zamerané na zvýšenie kvality života a bezpečnosti seniorov 
prostredníctvom preventívnych aktivít v snahe chrániť ich pred 
kriminálnou činnosťou a protispoločenským správaním, často 
páchaným práve na senioroch. 

Seniori nám nie sú ľahostajní

Ciele projektu zahŕňajú aj 
snahu oboznámiť ich so 

spôsobmi riešenia vzniknu-
tých problémov a možnos-
tiach inštitucionálnej pomoci 
a ochrany v prípade núdze. 
Uvedené ciele chce mestská 
časť dosiahnuť preventívnou 
kampaňou, šírením osvety 
a informovanosti seniorov 
v najpálčivejších oblastiach.

Posledné prieskumy a ak-
tuálne správy z médií pouka-
zujú na najfrekventovanejšie 
oblasti kriminálnej činnosti 
a protispoločenského správa-
nia  páchaného na tých najzra-
niteľnejších -  našich senioroch. 
Seniori sa čoraz častejšie stáva-
jú obeťami nekalých praktík 

zovať tri tematické prednášky 
v uvedených oblastiach:
1. Ochrana občanov pred 

úžerou a úžerníckymi 

praktikami nebankových 

subjektov

2. Ochrana pred nekalými 

praktikami nebankových 

subjektov a následnými 

exekúciami

3. Ochrana pred nekalými 

praktikami podomových 

predajcov, „šmejdov“

Prednášky sa uskutočnia 
v dňoch 24. a 29. septembra 
v čase od 9. do 12. h v kinosále 
Domu kultúry Zrkadlový háj.

(upr)

ilustračné foto: archív

rôznych subjektov a nedispo-
nujú dostatočnou informova-
nosťou a schopnosťou brániť 
sa pred podvodmi, nátlakom 
a agresiou.

Petržalská samospráva sa
z tohto dôvodu rozhodla pri-
praviť prednášky, besedy a ná-
zorné ukážky, ako sa aj starší 
obyvatelia môžu brániť a chrá-
niť.

Na základe posledných 
prieskumov a konzultácií so 
štátnou tajomníčkou Minis-
terstva spravodlivosti SR Mo-
nikou Jankovskou a po skúse-
nostiach s už uskutočnenými 
prednáškami pre seniorov, 
organizovaných MČ, sa sa-
mospráva rozhodla zorgani-

Na petržalskej železničnej stanici sa rekonštruuje, zaujímalo 
nás, či ide len o údržbu alebo o väčšie opravy. 

Odpovedala nám Martina 

Pavliková, hovorkyňa ŽSR: 
„Železnice SR k realizácii 
opráv pred staničnou budo-

tým, že podchod z Panónskej 
ulice na Kopčiansku slúži ako 
cyklochodník a aj ako spoj-
nica dvoch ulíc pre peších 

vou a v nej pristúpili z dôvodu 
jej nevyhovujúceho technic-
kého stavu. Jednak zvýšeným 
pohybom cestujúcich, jednak 

a je vystavený veľkej záťaži. 
Dlažba sa nadmerným použí-
vaním  na mnohých miestach 
uvoľňuje, vznikajú terénne ne-
rovnosti, čo zase môže narušiť 
bezpečnosť prechodu cestu-
júcich. Opravou sa opísané-
mu stavu snažíme predísť. 
V minulosti sme zaznamena-
li sťažnosti v súvislosti s tým, 
že dlažba pred vestibulom 
z Kopčianskej ulice je klzká, 
a to hlavne v zimných mesia-
coch. Napriek tomu, že dlažba 
spĺňa kritériá protišmykovosti 
v zmysle projektovej doku-
mentácie, pristúpili ŽSR k jej 
výmene z dôvodu množiacich 
sa sťažností. V ŽST Bratislava 
– Petržalka sa vymieňa dlaž-
ba (pred vstupom do vestibulu 
od Kopčianskej ulice) za pro-
tišmykovú, opravuje sa omi-
etka pod prístreškom budovy 
od Kopčianskej ulice. Plus  za-
mestnanci  ŽSR obnovujú ná-
tery lavičiek, smetných košov, 
zábradlia a pod.“

Na petržalskej železničnej 
stanici sú dlhodobo nefunkč-
né dva z troch eskalátorov. Na 
tie sa však opravy nevzťahujú, 

Dva z troch eskalátorov 
sú stále nefunkčné

podľa vyjadrenia hovorky-
ne ŽSR v súčasnosti zvažujú 
všetky možnosti, ako dlho-
dobý problém s eskalátormi 
vyriešiť.  Podľa webu ŽSR boli 
eskalátory v minulosti veľmi 
poruchové – ozubenie a reťa-
zové prevody opotrebované. 
Aj výška spotreby elektrickej 
energie a neustálej údržby je 
podľa ŽSR fi nančne náročná. 
Prevádzkovanie eskalátora si  
vyžaduje nemalú investíciu, 
na čo v súčasnosti nemá ŽSR 
vyhradené fi nančné prostried-
ky. Ako náhradu za nefungu-
júci eskalátor odporúča cestu-
júcim využívať funkčný výťah 
v jeho tesnej blízkosti.

M. Dobríková

foto - autorka
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Okrem spoločnej rieky 
Dunaj ich spája aj spo-

ločná myšlienka - prezentovať 
a poznávať kultúrne fenomé-
ny a osobnosti umenia a špor-
tu z krajín, ktorými preteká. 
Bratislavská organizácia ces-
tovného ruchu v tomto roku 
pod hlavičkou Danube festi-
valu zastrešuje viacero podu-
jatí členov Bratislava Tourist 
Board konajúcich sa počas 
septembra v hlavnom meste. 
„Prostredníctvom III. Dunaj-
ského bienále, SUP Maratho-
nu 2015 či projektu Bratislava 
Goes Classical sa Bratislava 
stane hostiteľom veľmi zaují-
mavej a pestrej palety repre-
zentantov jednotlivých krajín. 
Nechajte sa niesť na vlnách 
Dunaja smerom, ktorým vás 
to najviac láka,“ hovorí Agáta 
Mikulová, výkonná riaditeľka 
Bratislava Tourist Board.

Danube Festival, Donau FEST, DUNA FES-
TIVAL, sú názvy podujatí, ktoré sa organi-
zujú vo viacerých európskych 
mestách od nemeckého Ulmu až po rumun-
ský Izmail.

Festival umenia a športu 

III. Dunajské bienále – 
umelecké podujatie pod 
záštitou galérie Danubiana 
Meulensteen Art Museum sa 
začalo 29. augusta a potrvá do 
25. októbra 2015. Predstavuje 
spolu 22 výtvarníkov z de-
siatich krajín, cez ktoré prete-
ká Dunaj. 

Maratón Stand Up Paddle 
surfovania, alebo aj SUP Ma-
rathon 2015 bol už štvrtým 
ročníkom športového po-
dujatia v areáli Divoká voda 
v Čunove. Nešlo o klasické 
surfovanie, nakoľko súťažia-
ci na surfoch stoja a pádlujú. 
Celá akcia sa konala 12. sep-
tembra. 

Obľúbeným pokračujúcim 
projektom Danube Festu je 
Bratislava Goes Classical, kde 
vystupujú viaceré významné 
osobnosti klasickej hudby. 

 (vs)

Plastové okná 
a zasklenie loggií

Interiérové dvere
a zárubne

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

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Tešíme sa na vaše podnety, 
návrhy , reakcie.
email: 

petrzalskenoviny@gmail.com

VÝSTAVA
TITANIC

INCHEBA EXPO BRATISLAVA

12. 8. 2015 - 6.12. 2015

PRAVDIVÝ PRÍBEH TITANICU

www.vystavatitanic.sk infolinka: 0918 117 118
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 Vodné #ltre Nerezové fľaše               www.kvalitavody.sk 

po chorobe, úraze a pod.

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607

e-mail: info@harris.sk 

MOBILIZÁCIA 
IMOBILNÝCH, 

LEŽIACICH NA LÔŽKU 

www.harris.sk

 Okresná Rada SMER-SD Bratislava 5 Vás pozýva na

STRETNUTIA OBČANOV 

S  P O S L A N C A M I  M Z  P E T R Ž A L K A  A  P O S L A N C A M I  N R  S R

 Dňa 24. 9. o 18,00 hod.  Téma: Parkovanie v Petržalke
   Stretnutia sa zúčastní aj bývalý starosta Petržalky 

   a primátor Bratislavy pán Milan Ftáčnik.

 Dňa 13.10. o 17,30 hod.  Téma:  Pozor na praktiky „Šmejdov“

 Dňa 19.11. o 18,00 hod. Téma:  Tepelné hospodárstvo a možnosti   
   jeho rozvoja v mestskej časti Petržalka

 Dňa 10. 12. o 18,00 hod. Vianočný koncert

 

 Podujatia sa uskutočnia v DK Ovsište.   Všetci ste srdečne vítaní.

 

Váš profil:

Pracovná náplň:

Čo ponúkame:

KARIÉRA V S L STI LIDL SL V SKÁ A

Á V  E V  KARIÉR

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Predavač/ka – pokladník/čka
Bratislava – Betliarska ul., Jiráskova ul.

Bene+čná 
výstava
Galéria Lepší svet 
slávnostne otvo-
rila 17. septembra 
bene+čnú predajnú 
výstavu obrazov 
Mareka Halásza s 
názvom V PROCESE/
IN THE PROCESS. 

Ide o sériu abstraktných 

malieb mladého perspek-

tívneho výtvarníka. Výťažok  

z predaja diel pomôže ľuďom 

s mentálnym znevýhodne-

ním, o ktorých sa stará nezis-

ková organizácia Lepší svet. 

Výstava potrvá do 30. októb-

ra na Jurigovom námestí 1  

v Karlovej Vsi. Séria malieb  

s názvom V procese (2015), 

pripravená v rámci špeciál-

neho projektu pre Galériu 

Lepší svet, nepriamo odka-

zuje na autorov pôvodný 

a pretrvávajúci záujem o 

skúmanie  podôb kultúrnej 

pamäti.     (upr),  foto: archív

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A
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Pre 53 žiakov ZŠ - Turnianska 10 bol začiatok 
školského roka netradičný a nezabudnuteľný. 

Integrácia 2015

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

Petržalka, Kopčianska 8, tel.: 02/6224 0154

Ružinov, Seberíniho 1, tel.: 02/5262 3316
www.praktickaambulancia.sk

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov

Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!

Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

Pokračovanie z 1. strany Zúčastnili sme sa na charita-
tívnom koncerte Integrácia 

2015 na Zimnom štadióne On-
dreja Nepelu, ktorý osobnou 
účasťou podporili aj prezident 
Andrej Kiska, minister škol-
stva J. Draxler, predseda NR SR 
P. Pelegrini, primátor Bratisla-
vy I. Nesrovnal a ďalší význam-
ní hostia. Jednásťtisíc žiakov 
z celého Slovenska a zahraničia 
podporilo nádhernú myšlien-
ku spojiť všetky deti a ukázať 
im cestu vzájomnej tolerancie 
a spolupatričnosti. Naučiť sa 
prijímať svojich rovesníkov, 
ktorí sa líšia zdravotne, alebo 
sú zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia, pretože slnko 
svieti pre všetky deti rovnako. 
Na koncerte vystúpila Lúčnica, 
Olympic, Tublatanka, Rytmus, 

Adela Banášová, Katka Brych-
tová, Nela Pocisková a mnoho 
ďalších, ale aj reprezentácia 
Slovenska vo futbale, hokeji 
a podujatie podporil aj Marián 
Hossa s víťazným Stanleyho 
pohárom.

Bol to pre nás zúčastnených 
obrovský zážitok s nádhernou 
atmosférou, na ktorú nikdy 
nezabudneme.

Žiaci 6. B, 8. A 
ZŠ Turnianska 10

Učiteľka záhradníčkou

Na Lúkach, Dvoroch, v Há-
joch, Ovsišti, ale aj v ďal-

ších lokalitách si ľudia skráš-
ľujú životné prostredie pred 
svojím domom. Revitalizo-

prostriedkov, nehovoriac 
o tom, koľko voľného času od-
pracovali bez nároku na od-
menu. Jednu krásnu záhradku 
sme objavili pred panelákom 
na Lúkach I., na Brančskej uli-
ci č 9. Gréta Krčulová je po-
volaním učiteľka a rozhodla 
sa vybudovať záhradku pod 
oknami paneláku ešte pred 
20 rokmi. Dodnes ju udržiava 
a obohacuje kvetmi, okrasný-
mi rastlinami a ružami. Oby-
vatelia domu, ale aj okoloidúci 
záhradku obdivujú. 

Text a foto: 
Miroslav Košírer

vali niekoľko desiatok ne-
využitých zelených plôch aj 
v blízkom okolí. Mnohí kvety, 
ale aj nízku zeleň do záhradky 
kúpili z vlastných fi nančných 

PREDÁM LACNO 
PC INTEL CELERON, 
E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB 
RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 
GB pamäť... Cena: 200 € 
(pôvodná cena 500 €) 
Info: 0905 273 414

Záhadná kampaň 
s autami 

Petržalka momentálne vy-

hodnocuje prieskum verejnej 

mienky na túto tému, v pon-

delok sa na webstránke usku-

točnila online diskusia, v ktorej 

starosta a prednosta zodpove-

dali viac ako 40 otázok Petržal-

čanov (odpovede nájdete aj na 

str. 2). Ako vyplýva z prieskumu 

agentúry Polis, až 89 % Petr-

žalčanov si myslí, že ľudia, ktorí 

majú v Petržalke trvalý pobyt, 

by mali mať zaručené, že svoje 

parkovacie miesto si vždy nájdu 

(rozhodne áno 53,8 %, skôr áno, 

ako nie 35,2 %). 

Meststká časť Petržalka chce 

od nového roku zavádzať na 

celom svojom území nový par-

kovací systém, ktorý má upred-

nostniť ľudí s trvalým pobytom 

a zaviesť do celého systému 

parkovania poriadok a spravod-

livosť. S takýmto krokom podľa 

prieskumu súhlasí 73 % obyva-

teľov mestskej časti (rozhodne 

súhlasí 34,4 %, skôr súhlasí, ako 

nesúhlasí 38,6 %, rozhodne 

nesúhlasí 6,8 % obyvateľov).  

O tom, či bude v Petržalke platiť 

nový parkovací systém, rozhod-

nú miestni poslanci na zastupi-

teľstve 22. septembra. 
(tod)

 foto: archív
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Projekt bol 

"nančne podporený 

Radou vlády 

Slovenskej republiky 

pre prevenciu 

kriminality. 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky

Mestská časť Bratislava-Petržalka Vás v rámci projektu

„Bezpečný a dôstojný život pre seniorov “
srdečne pozýva na prednášky spojené s besedou, ktoré sa uskutočnia 

v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj v dňoch:

24. septembra 2015 od 9:00 do 12:00 h a 29. septembra 2015 od 9:00 do 12:00 h

Prednášky budú venované témam:

 

Prednášajúci: 
JUDr. Monika Jankovská

Ing. Jozef Halcin

i

Pre zúčastnených bude pripravený darček a občerstvenie.
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Moje nezmysly  
a demokracia

Ukazuje sa, že túžba po demokracii 
ešte u náš nezapustila pevné kore-

ne. Tak ste pán Anton Šurda z Hrobákovej 
ulice ukončili svoj nevraživý príspevok,  
v ktorom sa venujete mojej osobe a Pe-
tržalským novinám. Keďže ste sa podpí-
sali, predpokladám, že ste slušný človek.  
A zrejme aj bystrý, lebo viete, čo je tabloid, 
i keď v anglicky hovoriacich krajinách je 
stále synonymom pre bulvár, čo Petržalské 
noviny zrejme nie sú. A ste aj zhovievavý, 
keď alternatívne uvažujete, že v proputi-
novskej kampani možno nie som zjavným 
plateným agentom, ale iba hlupákom, kto-
rý píše nezmysly. 

Vráťme sa však k spomínanej nezakore-
nenej demokracii. Súhlasím s vami. Nie je 
to bohviečo. Demokracia po slovensky sa 
dnes prejavuje ako kyjak proti všetkým, 
ktorí majú odlišný názor ako nositelia vše-
obecne prijímaného. Súčasný módny po-
hľad môže vychádzať z presvedčenia, ale 
môže byť aj plný pokrytectva prinášajúce-
ho pre konajúceho výhodné bene3ty či už 
v politickej kariére, zamestnaní, spoločnos-
ti alebo v rôznych dobrovoľných štruktú-
rach. Pre starších nič nové pod slnkom. Nie 
je to tak dávno, čo sme mali kopy šialene 
tlieskajúcich pravoverných komunistov, 
ktorých som vídaval pod oknami pri Mod-
rom kostolíku prichádzajúcich z celého 
kraja tajne na omšu, sobáše či krstiny. Nie 
je dávno ani to, ako rodáci naši pravoverní 
prisahali na všetko nesväté ísť so Soviet-
skym zväzom na večné časy a nikdy inak. 
Potom prišli iné prísahy, iní priatelia a vraj 
aj iná doba. Nová, demokratická, s novými 
hodnotami. Opätovne preinačovanými 
podľa situácie, podľa spoločenskej nálady, 
podľa tlaku vraj rovnocenných partnerov 
či už v Únii alebo vo svete. Ako povedal 
pápež Ján Pavol II. Wojtyła, dejiny učia, že 
demokracia bez hodnôt sa rýchlo premie-
ňa na jasnú alebo kamu7ovanú totalitu. A 
tak sa zasa, v zmysle známeho - kto nejde s 
nami, ide proti nám, začíname škatuľkovať 
na takých i onakvých. Sme predsa Slováci!

Petržalské noviny tvoria skúsení profesio-
nálni novinári. Redakcia sa nikdy neznížila 
niekomu alebo za niečo nadávať. I keď nie 
každý názor musí byť nevyhnutne správny, 
v záujme plurality vždy bola a je prístupná 
iným názorom, vychádzajúcich z historic-
kej pravdy, overených faktov alebo vše-
obecne známych skutočností. 

Tak si myslím pán Šurda, že je potrebné 
moje nezmysly čítať pozornejšie. Ak by sa 
tak stalo, dozvedeli by ste sa, že zahraničnú 
politiku USA v roku 1968 v súvislosti s au-
gustovými udalosťami komentoval šéf jej 
diplomacie Dean Rusk a nie autor aj týchto 
riadkov.

Jaroslav Gründler

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Zo srdca blahoželám.  
S prírodou to však 

dopadlo horšie, a tak vraj 
budú drahšie nielen zemia-
ky, ale, bohužiaľ, aj náš dru-
hý chlieb, čiže pivo. Také 
dlhotrvajúce horúčavy sme 
u nás údajne nemali od de-
vätnásteho storočia. Nevi-
em, verím.

Na svoje si prišli milovní-
ci rôznych, v tomto prípade 
najmä teplotných, rekor-
dov. Redaktori mali pre me-
teorológov deň čo deň na 
jazyku jedinú otázku – tak 
čo, budú rekordy? Napokon 
čiastkové boli, hlavný však 
nepadol. Chválabohu, pre-
tože 20. júla 2007 v Hurba-
nove namerali 40,3 stupňa 
Celzia. 

To by nám tak ešte chý-
balo! Mimochodom, dosa-
hovanie všakovakých rekor-
dov, to za socializmu bola 
všeobecne obľúbená zábav-
ka. A k tomu ešte záväzky. 
Hocijaké, len aby boli. Nech 
je čo vyhodnotiť a následne 
odmeniť. Len na ilustrá-
ciu: Rekordy naši pracujúci 
lámali vo výrobe ocele na 
hlavu, vo výnosoch husto-
siatych obilnín, prírastkoch 

ošípaných, dojivosti a iné. 
Smolu mali ľudia pracujúci 
v kanceláriách. Tam moh-
li akurát tak lepšie strúhať 
ceruzky.

Pýtal som sa raz istého 
agronóma jednotného roľ-
níckeho družstva, ako je 
možné, že rok čo rok dosa-
hujú vyššie výnosy obilnín. 
Vraj mi vec objasní, ak to 
niekde nevytáram. Činím 
tak až dnes, po dlhých ro-
koch. Vec sa mala tak, že 
každý rok vrchnosti nahlá-
sili rovnakú obsiatu plochu. 
Prirodzene, tajne vždy za-
siali viac a viac. A rekordné 
výnosy boli na svete.

Dnes si už na rekordy 
tak nepotrpíme. Stále sa 
však vyskytujú. Napríklad, 
známe rekordy v neza-
mestnanosti, rekordný po- 
čet havárií, rekordné množ- 
stvo alkoholu v krvi. Prí-
padne menej hodnotné, 
trebárs rekordne veľká 
torta, či zjedené množstvo 
bryndzových halušiek. Je- 
den rekord z čias socia-
listického Českosloven-
ska mám doteraz v živej 
pamäti. Vznikol naozaj 
nezvyčajne. Písal sa rok 

1983, bolo 26. júla a na šta-
dióne v Mníchove takmer 
štyridsať stupňov. V behu 
na osemsto metrov žien 
štartovala aj naša reprezen-
tantka Jarmila Kratochvílo-
vá. Len aby niečo odbehla, 
hoci mala drobné zranenie. 
A navyše, osemstovku ne-
behávala. Lenže za socíku 
nešlo do zahraničia vyces-
tovať len tak. Pre favoritku 
pripravili aj akéhosi zajači-
ka, bežkyňu, ktorá jej mala 
pomôcť dosiahnuť čo na-
jlepší čas. To však Jarmila 
netušila a pustila sa rovno 
za ňou. Keď dohodnutá 
zajačica odstúpila, vysvitlo, 
že Jarmila je na čele s po- 
riadnym náskokom. To si 
už konečne všimli aj tele-
vízni komentátori, ktorí sa 
práve vytešovali z akéhosi 
nemeckého rekordu. Preto 
je na svete záznam iba z po- 
sledných dvesto metrov 
behu. Stojí však za to, lebo 
 v cieli sa čas zastavil na hod-
note 1:53,28. Platí doteraz  
a je to najdlhšie trvajúci sve-
tový rekord v atletickej his-
tórii. Súčasné najlepšie sve-
tové bežkyne na tejto trati 
sa k nemu dokážu priblížiť  

Peklo, rekordy a Jarmila
Nakoľko práve čítate tieto riadky, usudzujem, že napriek pe-
kelným horúčavám ste toto leto prežili bez ujmy na zdraví. 

v najlepšom prípade sotva 
na sekundu!

Asi po roku som pre vte-
dajší Televízny klub mla- 
dých s Jarmilou Kratochví-
lovou, rodáčkou z mesteč-
ka Golčův Jeníkov, robil 
rozhovor. Pýtal som sa aj 
na doping, z ktorého ju ob-
viňovali tí, čo neverili, že 
taký výkon možno vôbec 
dosiahnuť. Vraj jej jediný 
podporný prostriedok bol 
vitamín B12. A pevná vôľa. 
Telu treba v pravej chvíli 
vedieť rozkázať. To je teda 
riadny kontrast v porovnaní  
s dopingovým škandálom, 
ktorý práve otriasa medzi-
národnou atletickou fede-
ráciou. Mimo kamery mi 
povedala aj niečo o svojom 
vidieckom stravovaní už 
ako špičková športovkyňa. 
Keď ju raz lekárka oháňa- 
júc sa zdravým stravovaním 
prinútila zjesť ovsené vloč-
ky, okamžite tajne zabehla 
do bufetu, kde si dala svoju 
obľúbenú klobásu. A telo 
fungovalo tak, ako bolo 
zvyknuté. 

Nepotrvá dlho a začneme 
sa tešiť na radovánky zim-
ného charakteru. Budeme 
sa však priebežne sťažovať, 
že nám je trochu chladno. 
Prežili sme leto, rozdáme si 
to aj so zimou - ako rovný  
s rovným. A hotovo!

Oskar Král

Tak si myslím

Na začiatku septembra, 
čiže už v novom škol-

skom roku, si skoro vždy za-
listujem v mojej žiackej kniž-
ke. Pozoruhodný je aj fakt, že 
za celé tie roky sa mi nepo-
darilo postúpiť ani o ročník 
vyššie. Stále v šiestej, ako sa 
vtedy hovorilo, ľudovej. A to 
všetko vďaka mojej mame, 
ktorá sa práve vtedy rozhod-
la, že tento skvost vzdeláva-
cieho procesu uchová aj pre 
budúce generácie.

Povedané úprimne, z toh-
to hľadiska mi je dnešných 
detí tak trochu ľúto, pretože 
žiacku knižku už nájdete len 
v elektronickej podobe. Rodi-
čia k nej teraz majú okamžitý 
prístup, čo pri papierovom 
vyhotovení možné nebolo. 
Šikovní ju preto vedeli na istý 

čas stratiť, zabudnúť, skryť 
a všeličo iné. V havarijnom 
prípade – zlé známky, ešte 
horšie poznámky - ako zá-
chranné lano slúžil sfalšo-
vaný podpis jedného zo zá-
konitých rodičov. V mojej 
archívnej žiackej knižke ich 
je pomerne dosť. A verte, 
napodobňovať podpis bola 
činnosť napínavá. Viete, o 
aké vzrúšo tak deti teraz 
prichádzajú? Také na inter-
nete nezažijete.

Nedávno som si v rádiu 
vypočul zaujímavú infor-
máciu o výskume anglic-
kých študentov. Tí sa totiž 
podujali zistiť, koľko také 
myslenie stojí. Podľa nich 
denne na prevádzku našej 
telesnosti vydáme zhruba 
sto wattov energie. Z toho 

dvadsať percent ide na naše 
myšlienkové pochody, čiže 
wattov dvadsať. Prerátané 
na dnešné ceny elektriny vraj 
hodina myslenia vychádza 
zhruba na dva centíky. Kto 
chce, nech verí. Dúfam len, 
že sa to týka študentstva a 
nie aj pedagogického zboru. 

Hoci, stáva sa všeličo. 
Spomínam si napríklad na 
našu učiteľku chémie. Vied-
la nás síce po dobrej ceste, 
žiaľ, nesprávnym smerom. 
A tak sa stalo, že už zakrát-
ko sme znenávideli nielen 
cestu posiatu chemickým 
prvkami, ale aj cieľ, boha-
to vyzdobený chemickými 
vzorcami. A naopak, mladý 
muž zvaný slovenčinár spô-
sobil, že istý zhora nie veľmi 
obdarený spolužiak, sa nau-

Koľko stojí myslenie? čil zopár básničiek dokonca 
i zarecitovať. 

Škola života, to je niečo 
iné. Mal som kedysi spolu-
žiačku, ktorá na rozdiel od 
triednej väčšiny, vedela všet-
ko a vždy. Tajne, ale aj otvo-
rene, sme ju za to nenávideli 
a často jej želali všeličo zlé. 
Čo sa napokon aj splnilo.  
V živote to dotiahla aku-
rát na referentku. Verím, 
že sme to neprivolali my. 
Podaktorí žiaci z našej trie-
dy sa učiteľom za zlé znám-
ky chceli dokonca pomstiť.

Keď sa tak dnes pozerám 
okolo seba, počúvam a čí-
tam, niekedy mám pocit, 
že túžba mstiť sa učiteľom  
v mnohých a kdekade zosta-
la dodnes. Alebo hodnota 
ich myslenia, bez ohľadu na 
postavenie, sú tie dva centí-
ky na hodinu?

Oskar Král
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Práca, rodina, koníčky – život je dokonalá rovnováha medzi rozumom a emóciami. Užite si ho s novým automobilom Fiat Doblò. Má nový originálny a výrazný dizajn, novo 

navrhnutý pohodlný a všestranný interiér, vyše 30 nastaviteľných polôh sedadiel, inovatívny systém Uconnect a priestor až pre 7 sedadiel, aby sa vám dovnútra vošiel celý váš svet.

WWW.FIAT.SK
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Aktívna rodina

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7 MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0903 139 299, 0907 754 442, 

FAX: 02/63 823 174 OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK



12 • 18. 9. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
S Í D L I S K O

parkovanie; áno, aj bezcitný 
výrub zdravých stromov, viď 
lesík Krasovského; áno, aj 
poburujúce a okolie ponižu-
júce budovy, napr. ako tá na 
Betliarskej ul., keď pôvodne 
obchodný dom sa podfukom 
zmenil na obytný. Lebo za tie 
roky nebol developer ako de-
veloper. 

Je nás naozaj už dosť?
Nie každý bol však k obyva-

teľom Petržalky dobyvateľom 
ich územia. Ak predsa, potom 
bol v nej naposledy. Väčšina 
investorov postavila, čo podľa 
projektov a stavebných povo-
lení mala, ba za vlastné pe-
niaze aj čo ešte navyše mohla 
a chcela. Čo pridala ľuďom 
dotknutého územia ako bo-
nus - čoby verejnú investíciu. 
Vysadili novú zeleň, upravili 
cesty, vybudovali chodníky, 
priechody, postavili detské ih-
riská, zriadili materské školy - 
ako kompenzáciu, bolestné za 
to, že výstavbu a iné zaťaženia 
prostredia domáci strpeli, vy-
držali a pribudnutých Petr-
žalčanov ako nových susedov 
prijali. Lebo to posledné nie 
je až tak samozrejmé. Niek-
torí z nás sa cítia byť už tými 
„poslednými Petržalčanmi“, 
takže sa domáhajú: Stop ďal-
šej výstavbe, je nás tu už dosť! 
(Niektorí(é) sa touto lepkavou 
rétorikou výlučnosti dokonca 
„preposlancovali“ do takého 
či onakého zastupiteľstva.) 
Paradoxne sú to tí, ktorí tiež 
sem prišli (alebo ich rodičia). 
Skade-tade, odinakiaľ. A nikto 
ani ich, tak ako väčšinu z nás 
pred tromi-štyrmi desiatkami 
rokov zo Staropetržalčanov 
na pravý breh Dunaja nevolal, 
ale ani potom nevyháňal, hoci 
sme zabrali cudzie. Vhupli sme 
sem vtedy tak „socialisticko - 
developersky“ - s výmerom na 
byt v ruke. Družstevný, štátny, 

Miestny poplatok za rozvoj
(z návrhu zákona) 

„Ak si nemá kto z nudy alebo so zá-
merom do čoho či do koho kopnúť, 
naporúdzi sú developeri - ako univer-
zálne zlo... Ak privrieme oči - 
a čo všetko pre dvomi desaťročiami 
v Petržalke nebolo, ak ich otvoríme 
- a dnes je, potom pri súdnosti by 
sme už nemali byť ani nevidomí ani 
nevedomí. Ani k investorom - deve-
loperom“ - napísali sme pred dvomi 
rokmi v redakčnom článku. 

Dve či tri čitateľské reakcie 
naň boli našské. Ano-

nymné a obviňujúce. Ktorý 
developer si nás kúpil, koľ-
ko nám zaplatil. Nebolo ani 
jedno, ani druhé. Len sme 
nepodľahli kadejakým proti-
venstvám (aj petičným) proti 
čomu a komu, ale hľadali sme 
súlad súkromného a verej-
ného záujmu za niečo. Ako 
možné a užitočné. Na jednu 
misku váh sme kládli výsled-
ky - projekty zaujímavých, 
originálnych polyfunkčných 
stavieb, harmonické obytné 
zóny, objekty na nové pracov-
né, obchodné a voľno časové 
možnosti. Predsa Centrum 
Gercenova, SKYBOX, Slneč-
nice, Nový háj, Vienna Gate, 
Aupark, Digital Park a iné sú 

2 2

My a developeri, 
developeri a my
(po koľký raz?)

takou neprehliadnuteľnou 
pridanou hodnotou Petržalky. 
Je už iná ako len paneláková. 
Moderná, krajšia, funkčnej-
šia. Na druhú misku váh sme 
zasa naložili dôsledky - áno, 
aj „zahustenie“ konkrétnej 
lokality; áno, aj „prehustené“ 
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podnikový. Nikoho sme sa 
na nič nepýtali, po svojom sa 
zabývali. Niekde tú svojskosť 
vidieť doteraz. Nie je lákavá, 
najmä „lodžiová“. 

Nová Petržalka sa demo-
graficky vlnila, vlní a bude 
vlniť. Ako rieka. Od augusta 
1997, keď na Romanovej ul. 
3 skolaudovali prvý pane-
lák, rástlo sídlisko naozaj ako  
z vody. Pred rokom 1989 mala 
podľa trvalého bydliska až 
135 tisíc obyvateľov, po ňom 
v roku 1997 o 10 tisíc menej, 
čiže 125 tisíc, v roku 2007 me-
nej o ďalších 10 tisíc, takže už 
115 tisíc, potom prišiel i rok, 
keď štatistika hovorila už len 
o 105 tisíc obyvateľoch... Ak-
tuálne je nás cez 112 tisíc. Je 
to veľa, dosť či málo? Tak si 
pripomeňme niekdajšie prog-
nózy o výstavbe a čase. Dnes 
by nás malo byť 150 tisíc. Ani 
to nemalo byť konečné číslo. 
Boli návrhy až k 170 tisíc trva-
le bývajúcim Petržalčanom...

Pustiť či nepustiť, sta-
vať či nestavať?

Niekto namietne, čo tam 
vtedy - socialistické plánova-
nie! Aká dnes záväznosť? No 
nenáhlime sa v záveroch. V 
roku 2006 uskutočnila agen-

- alebo názor architekta a developera Drahana Pet-
roviča, podpredsedu IUR, jedného z iniciátorov zá-
kona o miestnom poplatku za rozvoj a člena pracov-
nej skupiny na jeho prípravu 

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) sa od svojho vzniku v roku 
2010 snaží o zavedenie tohto zákona. Chápeme ho ako veľmi 
potrebný nástroj na vytvorenie férového a predvídateľného 
vzťahu medzi stavebníkmi a samosprávou v oblasti budovania 
infraštruktúry. Na konkrétnej podobe zákona sme s minister-
stvom /nancií a zástupcami UNM pracovali od polovice roka 
2013. Práce na zákone boli ministerstvom /nancií v lete 2014 
zastavené. Aj keď je podstata zákona v poriadku, jeho aplikácii 
v praxi sa zákon nevenuje a táto časť nie je vôbec premyslená.  
A práve vytvorenie nástrojov na jeho správnu a spravodlivú 
aplikáciu v praxi je nesmierne dôležité a zároveň veľmi kompli-
kované. Začnem sadzbou poplatku za rozvoj. Interval je stano-
vený na 10 - 45 €/m2 hrubej nadzemnej podlažnej plochy. Tento 
údaj bol vygenerovaný bez serióznych a komplexných analýz 
a podrobných prepočtov. Doslovne išlo o „analýzu“ na dvoch 
stranách A4... A keďže ani obce nebudú mať pri určení výšky 
poplatku povinnosť vypracovať základnú „ekonomiku“, nakoľko 
táto časť bola z návrhu zákona odstránená, je takmer isté, že v 
budúcnosti „reprezentant“ samosprávy osloví developera s po-
nukou zníženia poplatku na jeho spodnú hranicu za „súkromnú“ 
/nančnú odplatu. Uvádzané rozpätie je navyše nereálne vysoké. 
Poplatok na hornej hranici sadzby môže napr. znamenať zvýše-
nie cien bytov medzi 3 tisíc až 8 tisíc eur na byt.

Možnosť stanoviť poplatok na rôzne územia rôzne, opäť bez 
akýchkoľvek serióznych analýz, umožňuje vymedziť ulicami aj 
minimálne územie a tam stanoviť maximálny poplatok, zatiaľ 
čo stavby v území doslova cez ulicu nemusia byť zaťažené po-
platkom vôbec. Ako bude prebiehať „diskusia“ s dotknutými 
majiteľmi pozemkov a developerských projektov si vieme živo 
predstaviť... 

Ďalej návrh zákona neurčuje, aby poplatok spravovali v Bra-
tislave a Košiciach ich mestské časti. Môže sa tak stať, že popla-
tok za rozvoj bude zavedený napríklad pre Ružinov, ale výnosy  
z poplatku budú použité v Dúbravke. To by bolo proti základ-
nej myšlienke zákona, keď výnosy z poplatku majú slúžiť na in-
fraštruktúru tam, kde si to nový projekt svojimi reálnymi dopad-
mi vyžiada. Ak má byť správcom poplatku mesto, zákon musí 
upraviť využitie poplatku vo vzťahu k lokalite, ktorá je ním zaťa-
žená. V opačnom prípade sa účelový poplatok mení na daň. 

Vážnym nedostatkom zákona je nemožnosť zápočtu in-
vestícií, ktoré realizuje investor do verejnej infraštruktúry na 
základe požiadaviek v záväznom stanovisku mesta. Nemožnosť 
zápočtu vyplýva z postoja MF SR, ktorý chápe zákon ako ďalší 
zdroj príjmov pre obce, ale bez ďalších povinností. Obce teda 
nie sú povinné realizovať z výnosov z poplatku konkrétne in-
vestície do infraštruktúry k určitému termínu (napr. rozšírenie 
ciest), pričom ich realizácia je často podmienkou kolaudácie 
spoplatnenej stavby. Na rokovaniach na pôde MF SR sa pri 
príprave zákona súhlasilo s postupom, že tieto investície rých-
lejšie, efektívnejšie a v potrebnom termíne realizuje stavebník,  
a ten teda bude mať možnosť započítať si ich voči poplatku. 
Aby sa nestalo, že infraštruktúru sám postaví a ešte za ňu zaplatí 
aj poplatok. Do zákona sa to však nedostalo... 

Je smutné, že rok ležal návrh zákona kdesi na poličke MF. Rok 
sa na ňom mohlo ďalej pokračovať a dopracovať ho do zmys-
luplnej podoby. Dovolím si tvrdiť, že v jeho dnešnej podobe je 
zákon neférový, potenciálne diskriminačný a namiesto transpa-
rentnosti vzťahov medzi stavebníkmi a samosprávou do nich 
vnesie ďalšiu pôdu na korupciu až vydieranie.

Čo v zákone áno a čo nie 

túra GfK Slovakia prieskum 
v bratislavskom regióne a vý-
sledná štúdia prekvapivo kon-
štatovala, že viac ako polovica 
opýtaných by sa v najbližších 
dvoch rokoch presťahovala 
do Petržalky. Najmä mladí 
ľudia do 24 rokov. Za vyše 50-
percentnou Petržalkou skon-
čil Ružinov s 13 percentným 
záujmom, vychytené Staré 
mesto lákalo iba 4 percentá 
respondentov. Takže - ako 
potom? Pustiť ich či nepustiť 
do Petržalky? To nie sú cudzí, 
blízkovýchodní utečenci, to 
sú naše deti... 

Tak - stavať či nestavať? Má 
či nemá ísť Petržalka ďalej? 
Aký je jej ekonomický, ekolo-
gický, najmä však medziľud-
ský potenciál? Má nekonflikt-
ne pokračovať Slnečnicami, 
Petržalkou City, má začať 
Južné mesto, Kapitulské polia, 
Matador a iné? Koľko toho 
unesie Petržalka, čo unesie 
sama a čo už neunesie, keď je 
už roky doslova „zamínovaná“ 
problémovým parkovaním?

 
Keď je Viedeň prvá  
a Bratislava  
osemdesiataprvá

 Ešte k zahusteniu, prehus-
teniu či inému husteniu ako 

najčastejšiemu petičnému 
zaklínadlu proti novej výstav-
be. Aj v Petržalke. V marci 
priniesli média informáciu, 
že poradenská spoločnosť 
Mercer vyhodnotila v rebríč-
ku miest, kde sa žije najlepšie, 
už po piaty raz za sebou Vie-
deň (1,7 mil., hustota 4 258 
obyv. na km2). Ako absolútnu 
jednotku. Dvojkou je Zurich 
(358 tis., 4 195 obyv. na km2), 
trojkou Ženeva (185 tis.,  
11 724 obyv. na km2), štvor-
kou kanadský Vancouver (611 
tis., 5 336 obyv. na km2), päť-
kou novozélandský Auckland 
(1,4 mil., 2 500 obyv. na km2). 
Poradenská spoločnosť hod-
notila 223 miest na svete. Bra-
tislava (419 tis., 1 143 obyv. na 
km2) skončila na 81 mieste. 
(Mimochodom, Petržalka so 
112 tis. obyvateľmi má husto-
tu 3 905 obyv. na km2). Hod-
notila sa politická, sociálna a 
ekonomická klíma, lekárska 
starostlivosť, možnosti vzde-
lávania, infraštruktúra, sieť 
verejnej dopravy, zásobovanie 
elektrinou a vodou, ponuka 
na voľný čas, napr. reštaurá-
cie, divadlá, kiná, športové 
vyžitie, dostupnosť spotreb-
ného tovaru od potravín až po 
autá, stav životného prostre-
dia od parkov a zelene až po 
znečistenie vzduchu. Hustota 
obyvateľstva nebola žolíkom, 
ktorý rozhoduje o kvalite ži-
vota a šťastí ľudí v meste. Na 
zamyslenie, všakže?

Kto chce stavať, bude 
platiť

 Nie náhodne dnešná téma 
developerov, nie náhodne ta-
kýto tón a v tomto čase. V slo- 
venskom parlamente je to-
tiž poslanecký návrh zákona  
s jednoduchým názvom - Zá-
kon o miestnom poplatku za 
rozvoj. Dnes, zajtra sa doň 
pustia poslanci. Má byť prelo-
mom. Ako uvádza dôvodová 
správa, narastajúca výstav-
ba predovšetkým vo väčších 
mestách Slovenska vyvoláva 
potreby budovania ďalšej in-
fraštruktúry, čo predstavuje 
tlak na výdavky v rozpočtoch 
jednotlivých samospráv. A tie 
zväčša chýbajú. Takže pod-
ľa návrhu zákona – kto bude 
chcieť v obci, meste stavať, 
musí im za to zaplatiť... 

 Rudolf Gallo

foto: archív PN
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Moderný byt bez sadrokartónu? Možno 

tak pred dvadsiatimi rokmi. Dnes si touto 

technológiou skrášľujeme a uľahčujeme 

život čoraz častejšie. Priečky, predsade-

né steny, znížené stropy. V tom všetkom 

majú závity sadrokartónové systémy. 

Tri tipy, 
ako na sadrokartón 

Okrem estetických výhod 

majú sadrokartónové systé-

my aj praktické využitie. Pre-

krytie nerovných povrchov, 

nízka hmotnosť, rýchlejšia 

montáž v porovnaní s mu-

rovanými stenami, priestor 

pre vedenie inštalácií, lepšia 

izolácia proti hluku, protipo-

žiarna ochrana a dokonca aj 

skvalitnenie vzduchu . 

Istotou, že inštalácia sadro-

kartónu bude bezpečná, sú 

tri základné odporúčania: 

1. Kombinácia kvality
Ako dosiahnuť kvalitnú realizáciu sadrokartónu v interiéri? 

Kombináciou troch podstatných vecí: systémových prvkov 

(dosky, kovové pro1 ly, skrutky), systémových konštrukcií 

a systémovej montáže podľa technologického predpisu. 

„Nesprávnou a neoverenou kombináciou týchto prvkov sa 

výrazne zvyšuje riziko nesprávnej funkčnosti a bezpečnosti 

hotovej realizácie,“ hovorí Róbert Vinca, odborník na sadro-

kartóny, a zároveň odporúča používať tzv. certi1 kovaný sys-

tém – systémovú konštrukciu. 

2. Nechajte to na profesionálov 

Práca so sadrokartónom nie je zložitá, ale vyžaduje si odbor-

nosť. Ako si preklepnúť odborníka? Jednoducho. Kvali1 kova-

ní montážnici sadrokartónu by mali mať certi1 kát o školení, 

prípadne preukaz montážnika, ktorý vydávajú výrobcovia 

sadrokartónu. 

3. Zabudnite na „fejky“ 
Aj v stavebnej brandži narazíte na dovozcov, ktorí nemajú 

skúšky pre danú krajinu. Dajte si pozor najmä na podozrivo 

lacné materiály, pretože pri lacnejších pro1 loch je veľká prav-

depodobnosť, že sa použilo pri výrobe menej železa a pro1 l 

znesie menšiu záťaž. Najrozumnejšie je používať značkové 

materiály jedného výrobcu, ktoré majú certi1 kát materiálov. 

„Fejky“ nekupujte, radosť z pár ušetrených eur nebude taká 

veľká ako riziko nekvalitnej výstavby.

(up)

foto: archív

PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete už aj na facebooku!

„Zatiaľ platí predpokla-
daný termín ukonče-

nia stavebných prác začiat-
kom októbra a následne sa 
začne kolaudačné konanie,” 
uviedla hovorkyňa Miestne-
ho úradu Petržalka Michaela 

Platznerová.

Hrubá stavba plavárne medzi 
Jiráskovou a Tupolevovou uli-
cou je už dokončená, objekt je 
kompletne zastrešený a robot-
níci pracujú na opláštení bu-
dovy. Vo vnútorných priesto-
roch vyrovnávajú plochy 
okolo bazénov, aby mohli po-
ložiť okolo nich dlažbu. V šat-
niach a hygienických zariade-
niach sú hotové obklady a po-
stupne montujú sanitu. Skom-
pletizovaná je už bazénová 
technológia v podzemí. Do-
končuje sa úprava priestorov 
okolo novej plavárne, robot-
níci ešte musia dorobiť cestu 
a dokončiť parkovacie plochy 
i verejné osvetlenie. 

Základný kameň petržalskej 
plavárne položili začiatkom 
júla 2014. Pôvodne mestská 
časť predpokladala, že by pla-
váreň mohli otvoriť už v má-
ji tohto roka. To sa však ne-
podarilo. Petržalský úrad sa 
pri výstavbe totiž stretol s via-
cerými nečakanými vecami, 
práce zdržiavala napríklad chý-
bajúca dokumentácia k star-
ším rozvodom. „To sa stalo 

aj na ploche, kde spoločnosť 
začala s výstavbou plavárne. 
Stavebník na jednom mieste 
odkryl v zemi časť starej ka-
nalizácie, ktorá nebola v plá-
noch zakreslená, tú musel 
odstrániť z dôvodu kolidova-
nia so základmi budovy. Na 

inom mieste bol zase vodovod 
umiestnený inde, ako to vy-
značila Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť a časť museli 
tiež presunúť z dôvodu zasa-
hovania do základov budovy,” 
vysvetľovala M. Platznerová 
s tým, že tieto úpravy zdržali 
stavbu o niekoľko dní.

Denná kapacita novej pla-
várne bude 640 návštevníkov. 
Ľudia budú mať k dispozícii 
25-metrový plavecký päťdrá-
hový bazén, zážitkový bazén, 
detský bazén a whirlpool pre 
relax v horúcej vode. Chýbať 
nebude ani saunový svet, solá-
riá či občerstvenie. Pre vodičov 
tu bude možnosť zaparkovať na 
štyroch parkoviskách s celko-
vou kapacitou 53 miest, z toho 
dve parkovacie miesta budú 
vyhradené pre vozidlá osôb 
s obmedzenou schopnosťou 

Plaváreň dokončia 

v októbri
Dokončenie výstavby dlhoočakávanej verejnej plavárne 
Petržalke sa posúva až na október. Kým samospráva v Petržalke 
ešte v máji počítala s dostavaním na konci augusta, po novom 
sa termín posunul na začiatok jesene.
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da, ich maximálna rýchlosť je 60 km/h, cestov-
ná cca 40 km/h.

Podľa aktuálneho harmonogramu má byť do 
konca roka dokončená celá stavba. Plánovaný 
termín dokončenia Starého mosta je 15. de-
cember 2015. 

Plán zvyšných prác v Petržalke nepredpokla-
dá už ďalšie dopravne obmedzenia podobné 
tým ako boli na križovatke Bosákova - Jantáro-
va. Krátkodobo bude obmedzená premávka na 
Černyševského a Einsteinovej počas demontáži 
ochranných sietí z estakády - asi 3 dni. Podrob-
né informácie o tom, ako projekt Nosného do-
pravného systému pokračuje nájdu čitatelia na 
stránke www.bratislava.sk v sekcii Starý most. 

Michaela Dobríková

foto: autorka, M. Košírer

„Novému“ Starému mostu chýba už len sto metrov, aby spojil 
pravý a ľavý breh Dunaja. 

Električka pôjde štyridsiatkou 

Prestavba Starého mosta je spolu s vybu-
dovaním električkovej trate zo Šafárikovho 

námestia po Bosákovu ulicu súčasťou prvej eta-
py budovania Nosného dopravného systému.. 
Projekt bude stáť 58,8 milióna eur bez DPH a je 
<nancovaný z eurofondov. Európska komisia už 
odobrila na projekt grant 63 miliónov eur z Ko-
hézneho fondu Európskej únie. Na <nancovaní 
projektu sa 85 percentami podieľa Európska 
únia, desať percent prispeje štát a päť percent 
zaplatí mesto Bratislava. Podmienkou je, že pro-
jekt musí byť dokončený a vyfakturovaný do 
konca roka 2015.

Podľa informácií z magistrátu je v súčasnosti  
v Petržalke položených cca 500 m koľají. Cel-
kovo chýba ešte položiť približne 150 metrov 
trate na bývalom obratisku. Tieto zvyšné met-
re sa budú realizovať až v októbri, po dodaní 
výhybiek. Potom chýbajú už len koľajnice na 
mostných objektoch. Ku koncu augusta bolo 
ukončených a prevzatých 16 objektov, na pre-
vzatie je pripravených ďalších deväť. Väčšinou 
ide o objekty inžinierskych sietí. Po novej trati 
budú jazdiť obojsmerné električky značky Ško-

pohybu. Výstavba plavárne sto-

jí 4,2 milióna eur. Mestská časť 

si zobrala na výstavbu úver, 

dotáciu pre mestskú časť odsú-

hlasili aj poslanci Bratislavské-

ho samosprávneho kraja.

(SITA, upr)

oto: M. Košírer
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S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

PRIVÍTAJTE  
AMERICKÝCH TURISTOV  

U VÁS DOMA 

Ukážte Američanom  tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma 

pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii  

a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru  

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

v prostredí Vášho domova. 

KTO SME?

Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby v období 

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

rých je zaujímavou príležitosťou mať možnosť stráviť s Vami chvíľu 

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

Zaujala Vás naša ponuka?

VY

 Bývate v Petržalke.

 Hovoríte po anglicky.

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

ich domácim koláčom, kávou alebo čajom (návštevy sú plánované 

vopred, podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať 

hostí len príležitostne).  

 Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave  

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

turistami.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte 

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

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti očným lekárom 
 ZADARMO (pri kúpe okuliarov). Tel.: 0911/237 232

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

Posilňovňa pod 
holým nebom 
Workout, čiže cvičenie vonku, 
v prírode či na sídlisku,  
v súčasnosti zažíva boom  
a je najmä medzi ľuďmi  
z mesta čoraz obľúbenejšie.

Workoutové prvky, teda aké-
si hrazdy na posilňovanie 

vlastnou hmotnosťou, poznáme 
už z areálu Veľkého Draždiaka. 
Ďalšie takéto ihrisko otvorili v so-
botu, 12. septembra, v Ovsišti na 
Medveďovej ulici. Vybudovali ho 
Mladí sociálni demokrati na šty-
ridsiatich metroch štvorcových. 
Nájdete tu päť workoutových 
prvkov  pre dospelých a staršie 
deti a jeden pre deti malé. Okrem 
hrázd si tu každý bude môcť za-
cvičiť aj na kruhoch. V sobotu 
teda minister obrany Martin Gl-
váč s petržalskou poslankyňou 
Ivanou Antošovou domaľovali 
posledný cvičebný prvok a po-
tom sa už mohla strihať páska. 
Slávnostný punc celému aktu 
dali petržalský reper PLEXO,  spe-
váčka Katie a sestry Winklerové.

Do konca septembra tu bude k 
dispozícii zadarmo tréner, každý 
utorok a štvrtok od 16. do 17.30 h,  
aby všetkým záujemcom ukázal, 
ako sa na workoutovom ihrisku 
správne cvičí.

(sv), foto: archív

Večer  
autentického 
folklóru 

Večer autentického folklóru 
si už získal srdcia milovní-

kov slovenských tradícií. Cieľom 
folklórneho cyklu je prinášať do 
Petržalky jedinečné spojenie 
tradičnej hudby, tanca, ľudo-

vých zvykov a gastronómie pre 
všetkých, ktorí majú radi folklór. 
Preto aj v septembri pripravili 
Kultúrne zariadenia Petržalky toto 
výnimočné podujatie – uskutoč-
ní sa 25. septembra o 19. h v DK 

Zrkadlový háj. Na pódiu vystú-
pia folklórne skupiny Ekonóm a 
Skorušiná, Tanečnice z Lúčnice 
seniorky, mužská spevácka sku-
pina Šumiačan, Ľudová hudba 
Pecníkovci a sólisti, Rozkazovač-

ky z Očovej, Samuel Adam – víťaz 
Slávika Slovenska 2015 a ďalší… 
Na záver pripravia účinkujúci vy-
nikajúce občerstvenie. 

Projekt pod záštitou starostu 
Vladimíra Bajana a s podporou 

Ministerstva kultúry SR sa stal už 
neoddeliteľnou súčasťou obľú-
bených kultúrnych a spoločen-
ských podujatí Petržalky. 

(upr)

foto: archív



 18. 9. 2015 • 17PETRŽALSKÉ NOVINY
S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

Kostol Svätej rodiny a farnosť 
slávili narodeniny 

 Tak si myslím

1 2

3 4

Už dvadsať rokov uply-
nulo o založenia far-

nosti a desať rokov od po- 
sviacky petržalského Kos-
tola Svätej rodiny. Tieto ok- 
rúhle vyročia oslávili veriaci 
Petržalčania 12. septembra 
svätou omšou, ktorú v jubi-
lujúcom kostole slávil brati-
slavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský. Kostol i dnešné 
Námestie sv. Jána Pavla II. 
sa doma i vo svete preslávi-
lo 14. septembra 2003, keď 
sem zavítal pápež Ján Pavol 
II. a blahorečil slovenských 
mučeníkov z čias totality  
sr. Zdenku Schelingovú  
a biskupa Vasila Hopku. 

 Z histórie života farnosti 
Svätej rodiny treba pripo-

menúť, že veriaci sa na bo-
hoslužby schádzali najprv 
v Dome kultúry Zrkadlový 
háj, neskôr si prevažne svoj-
pomocne vybudovali kos-
tol moderného typu, ktorý  

2. júla 2005 konsekroval vte-
dajší bratislavsko-trnavský 
arcibiskup Ján Sokol. Na je-
seň v roku 2013 tu otvorili 
pastoračné centrum, ktoré 
slúži nielen na farské, ale aj 
na voľnočasové aktivity. Do 
pastoračného centra pri-
chádzajú deti, mládež, skau-
ti, seniori, snúbenci i mladé 
rodiny, organizujú sa tu letné 
tábory, púte, koncerty a čos-
koro pribudnú aj adventné 

tvorivé dielne a mnohé iné 
akcie. 

V súčasnosti farnosť Svä-
tej rodiny vedú oratoriáni sv. 
Filipa Neriiho pod vedením 
pátra Juraja Vitteka. V rámci 
osláv dvoch výročí naznačil, 
že toto duchovné a spoločen-
ské centrum je otvorené pre 
všetkých ľudí žijúcich v tejto 
mestskej časti Bratislavy.

Marta Majerčáková 

foto: autorka
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU
SEPTEMBER - 
OKTÓBER 2015

www.kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

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

PRIPRAVUJEME V DK ZRKADLOVÝ HÁJ:

25.09. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

  

FS EKONÓM, FS SKORUŠINÁ
TANEČNICE Z LÚČNICE SENIORKY 
MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA ŠUMIAČAN 
ĽUDOVÁ HUDBA PECNÍKOVCI + SÓLISTI 
ROZKAZOVAČKY Z OČOVEJ 
SAMUEL ADAM - víťaz Slávika Slovenska 2015
a ďalší

Realizované s podporou MK SR 

27.09. | 17:00 | CC CENTRUM  

Realizované s podporou MK SR 

MOMENTUM 
MUSICUM          

cyklus komorných koncertov 

OD ĽUDOVEJ PIESNE 
PO MUZIKÁL

17.10. | 18:00 
FRAGILE

24.10. | 14:00 
PETRŽALSKA BARETKA 2015

24.10. | 19:00 
TEPLÁKOVÝ BÁL

23.09. | 19:00 | DK LÚKY   

CESTOVATEĽSKÝ KLUB

ZÁPADNÁ SUMATRA

* ODBORNÉ TANEČNÉ SEMINÁRE

* MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ 
V ORIENTÁLNYCH TANCOCH

* GALASHOW

25.09. - 27.09. | DK LÚKY

festival orientálnych tancov

3.10. | 9:00 - 13:00
CC CENTRUM

prihlasovanie na:

0903 398 545 | 0917 711 090

27.10. | 19:00
ACH JÚLIA! OCH RÓMEO! 

NA VINE JE SHAKESPEARE?

festival v rámci Mesiaca úcty k starším
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Okrem peknej knihy sa prváčikovia 
môžu zapísať do knižnice úplne za-

darmo. Stačí vyplniť čo najskôr prihlášku 
a odovzdať ju pani učiteľke alebo pánovi 
učiteľovi, prípadne navštíviť s rodičom 
niektorú z pobočiek pre deti a mládež. 
Slávnostné pasovanie za čitateľa knižnice 
sa uskutoční v spolupráci so základnými 
školami postupne vo všetkých detských 
pobočkách – Vavilovova 24, Dudova 2, Fur-
dekova 1, Turnianska 10 a Proko3evova 5. 
Miestna knižnica pripravila pri tejto prí-
ležitosti aj výstavu nových kníh pre deti 
a veselé sprievodné podujatia. Možnosť 
bezplatného zápisu rozšírila aj na „prváči-
kov“ stredných škôl, ktorí sa môžu zapísať 
na ktorejkoľvek pobočke. 
Knižnica v minulom roku rozšírila svoj fond 
až o 6 392 kníh. V porovnaní s verejnými 
bratislavskými knižnicami patrí k najväčším 
knižniciam nielen počtom pobočiek, ale aj 
veľkosťou svojho fondu, ktorého hodnota 
je asi milión eur. 

(tod)

foto: archív

Prváci zadarmo

Presne o mesiac, 10. októbra, rozžiari ulice nočnej Bratisla-
vy päťdesiat unikátnych umeleckých diel. Biela noc, najväč-
ší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, 
prichádza po prvýkrát do hlavného mesta.

Biela noc plná umenia 

„Hlavné námestie ob-
sadia obrovské za-

jace z Tasmánie, vesmírna 
inštalácia 5 000 svetielok 
oživí Ondrejský cintorín, 
200 neónov rozpohybuje 
obrátenú pyramídu Sloven-
ského rozhlasu, v Medickej 
záhrade vyrastie vyše met-
rová tráva, na jazere bude 
plávajúci priehľadný dom. 
Pohybom môžete roztan-
covať dom v centre alebo 
sa vystaviť pixelovej smrš-
ti,“ vymenúva len pár hlav-
ných diel od svetových aj 
domácich špičiek umenia 
riaditeľka festivalu Zuzana 
Pacáková.

Vyše 150 umelcov  
z rôznych krajín nainšta-
luje svoje diela na päťde-
siatich bodoch v centre 
Bratislavy. Trasa Bielej 
noci povedie od Šancovej 
ulice cez Medickú záhradu 
a historické jadro mesta  
k Novému mostu, až po 
námestie Eurovea. Divá-
ci sa stretnú s najnovšími 
svetovými trendmi súčas-
ného umenia na netradič-
ných miestach ako sú par-
ky, mosty, nábrežie, fasády, 
hradby, cintorín, jazero či 
výklady. Vizuálne atrak-
tívne inštalácie, digitálne 
umenie, mapping, perfor-

mance, koncerty a tanec 
potrvajú len počas jednej 
noci, od 19. do 2. hodiny 
ráno. 

Prestížny medzinárodný 
festival Biela noc vznikol v 
Paríži v roku 2002 a len 
minulý rok ju videlo skoro 
3 milióny ľudí. Biela noc 
sa rýchlo rozšírila do Eu-
rópy a celého sveta, aj do 
miest ako New York, Los 
Angeles, Chicago, Miami, 
Toronto, Rím, Tel Aviv, 
Madrid, Brusel, Amster-
dam, Brighton, Turín či 
Petrohrad. Na Slovensko 
– najprv do Košíc (3. 10. 
2015) a tento rok prvýkrát 

do Bratislavy, ho priniesla 
Zuzana Pacáková, ktorú 
festival očaril počas štúdia 
na parížskej Sorbonne.

Popri predstavení sú-
časného umenia širokej 
verejnosti si Biela noc kla-
die za cieľ podporiť tvorbu 
domácich a zahraničných 
umelcov, rozvíjať kultúrny 
turizmus a vytvoriť vzťah 
obyvateľov k svojmu mes-
tu a verejnému priestoru. 

(dv) 

 „Hodinka hororu“
autorské stretnutie spisovateľov, ktorí píšu hororové príbehy.
Hostia: Katarína Soyka, Lenona Štiblaríková, Mark E. Pocha, Janko Iša, 
Martin CucoLuciak
17. septembra 2015 o 17. h. pobočka Vavilovova 26

„Divoký Byľ Dikins“
prezentácia knihy Martina Slivu chlapca – autistu, ktorý svet svojich 
túžob, hrdinov a obľúbených 3lmov pretavil do vlastnej tvorby.
30. septembra 2015 o 14.00 hod. pobočka Proko&evova 5

Výstavy
Výstava fotogra&í Andreja Lojana
výstava zachytáva každodenný svet klientov neziskovej organizácie 
Lepší svet, ktorá sídli v Petržalke pobočka Turnianska 10
  

September v knižnici
„Ženy vo vede“
výstava o súčasných úspešných ženách v oblasti vedy. 
Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Centrom 
vedecko – technických informácií a Národným centrom pre popula-
rizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 
Výstava do 30. septembra 2015 pobočka Vavilovova 26

Na dobrú noc
„Večerníček naživo“
podvečerné čítanie a pozeranie obľúbených rozprávok pre všetky 
deti a ich rodičov 
pondelok, streda, štvrtok od 18.00 – 19.00 hod.
 pobočky Proko&evova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10
pondelok, štvrtok od 17.00 – 18.00 hod.   
  pobočka Furdekova 1
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Byť cudzí v cudzom svete nie je 

dobré. Dobré nie je byť ani cu-

dzí vo svojom meste. Dá sa riecť, 

že status takéhoto jedinca je ešte 

ťaživejší, gniavi ho myšlienka, že  

o svojom rodnom sídle nevie viac. 

Teda aspoň o kúsok viac ako ori-

ginálny prišelec, toť od Trnavy či 

nedajbože až od Košíc. Aby sme 

si boli načistom, nič proti Košiča-

nom, ktorí v Bratislave zaparkujú 

so svojím biznisom a miliónmi 

limitovanými zmluvami, nič proti 

spoločnosti hoci z Cypru či biz-

nismenom z Horného Dolného. 

Nech to však už funguje a jed-

notne! Aby sme vo svojom meste 

neboli cudzincami, ktorých máta 

parkovací mišmaš. 

Byť Bratislavčanom ma teší, 

menej tešivé sú rokmi rokúce 

pusté rozpravy o jednotnej par-

kovacej politike. Toť, pár dní do-

zadu som si na chvíľu, dlhšie by 

to bol trest, vypočul v televízore 

poslaneckú rozpravu v jednom 

bratislavskom okrese. O parkova-

ní. Odsúhlasovali niečo na zajtra, 

pričom nevedeli, čo bude dnes. 

Komunálna politika po slovensky. 

A o nej dajme reč. 

Ešte v roku 2010 prijalo mestské 

zastupiteľstvo koncepciu mest-

skej parkovacej politiky s cieľom 

dosiahnutia zhody v parkovacej 

politike, postupného zjednoco-

vania platenia poplatkov, organi-

zácie parkovania a odstavovania 

vozidiel vo všetkých mestských 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch 

Cudzí vo svojom meste 

častiach. Bol to rozumný krok v 

ústrety územnému generelu sta-

tickej dopravy. Spoločné pravidlá 

parkovania v meste si ako neús- 

pech pripísal manažment pred-

chádzajúceho primátora, ktorý ne- 

dokázal presadiť a zjednotiť ná-

zorové nezhody predstaviteľov 

jednotlivých mestských častí. 

Vtedy takmer 5nálny návrh vše-

obecného záväzného nariadenia 

hlavného mesta o vymedzení 

úsekov miestnych komunikácii na 

dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsobe platenia a 

spôsobe preukázania zaplatenia 

odporučilo schváliť zo 17 mest-

ských častí len šesť, medzi ktorými 

bola, všetka česť, aj Petržalka (PN 

19/2013, 6/2015). Jednotná par-

kovacia politika sublimovala na 

snahe subjektov získať peniaze do 

vlastného vrecka. Teda do vrecka 

mesta a mestských okresov, nie 

jednotlivcov, aby bolo medzi nami 

jasné čo naskutku jasným musí 

byť. Menej jasné zostáva ako ďalej. 

Hlavné mesto plánuje spustiť 

celomestskú parkovaciu politiku 

začiatkom budúceho roka, pre-

zrádza agentúrna správa. Je dobré 

byť Bratislavčanom. Mám dôvod 

sa pousmiať.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Kde klimatizácia spaľuje dôveru  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Dňa 10. 8. 2015 som požiadal správcu SBD Bytča o manuál ako mám pokračovať, aby som získal povolenie na 
inštaláciu klimatickej jednotky z vnútornej strany balkóna. Všetko, ako družstvo požadovalo, som uskutočnil. Po 
schôdzi dňa 21. 8. 2015 žiadosť neakceptovali a po vyše hodine schôdzu ukončili bez požadovaného hlasovania, 
lebo musí byť trojpätinová účasť (nik zo zúčastnených o tom nevedel). Z 28 vlastníkov bolo na schôdzi šestnásť. 
Predtým vyžadovaný súhlas nadpolovičnej väčšiny spolubývajúcich (20 podpisov) družstvo neakceptovalo. Aj 
keď po hodine čakania stačí súhlas polovičky zúčastnených, hlasovať nikto nedal. Na základe toho som poslal 
dňa 21. 8. 2015 sťažnosť, kde som žiadal uviesť, podľa akého zákona SR nie je možné moju žiadosť schváliť. 
Dňa 2. 9. 2015 som dostal odpoveď, že sťažnosť považujú za neoprávnenú, kde sa odvolávajú na Váš výklad. Na 
základe tejto odpovede som sa dostal na začiatok, kde je nový postup. Ako mám vedieť každý zákon a SBD Bytča 
platené vlastníkmi bytov nemusí nič, pričom pristupuje k nám šikanovaním byrokraticky s manuálom, ktorý je 
po 21 dňoch neplatný?! Za Vaše stanovisko ďakujem.   Miroslav K., Bytča

Veronika (gmail.com):

Nemýlite sa. V prípade, ak je 

to potrebné, ďalšie pracovné 

voľno na nevyhnutný čas sa 

zamestnancovi poskytne bez 

náhrady mzdy, ak vyšetrenie 

alebo ošetrenie nebolo mož-

né vykonať mimo pracovné-

ho času. Zamestnávateľ môže 

na vyšetrenie alebo ošetrenie 

zamestnanca v zdravotníc-

kom zariadení poskytnúť 

ďalšie pracovné voľno aj  

s náhradou mzdy. 

 Jednou vetou

Práva a povinnosti vlastníka 

bytu a nebytového priesto-

ru (ďalej len „vlastník/ci“) upra-

vuje § 11 zákona o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov  

č. 182/1993 Z. z. v platnom znení 

(ďalej len „zákon“), ktorý sa dotýka 

podstatného rozsahu problémov, 

na ktoré ste narazili v súvislosti so 

žiadosťou o povolenie inštalácie 

klimatizačného zariadenia na 

balkón. 

Pre náš prípad je dôležitý jeho 

štvrtý odsek, ktorý obišli všetky 

novelizácie zákona prinajmen-

šom od roku 2004: Vlastník bytu 

alebo nebytového priestoru v do- 

me nemôže vykonávať úpravy 

bytu alebo nebytového priesto-

ru v dome, ktorými by ohrozoval 

alebo rušil ostatných v neprime-

ranom rozsahu alebo by menil 

vzhľad domu bez súhlasu spo-

ločenstva; ak sa spoločenstvo 

nezriaďuje, je nevyhnutný súhlas 

vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v dome. Toľko para-

grafové znenie. Pokiaľ ide o spo-

mínaný súhlas, je potrebné zvolať 

schôdzu vlastníkov, nestačí, ak 

vlastník „obehne“ susedov a v zo- 

zname majiteľov bytov si nechá 

podpísať príslušnú kolónku. Takto 

vyzbierané podpisy nemajú zá-

konom požadovanú právnu silu. 

Zvolať schôdzu môže štvrtina 

vlastníkov, ak na ich žiadosť ne-

zvolal schôdzu správca do 15 dní 

od doručenia žiadosti. Zástup-

ca vlastníkov alebo iný vlastník 

v dome nemá v kompetencii 

schôdzu zvolať. 

Ako vyplýva z písomnej re-

akcie SBD Bytča, vašej sťažnosti 

predchádzali skutočnosti, ktoré 

nemôže považovať za zákonné 

riešenie a to z dôvodu nedosta-

točnej znalosti novely zákona  

o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov. Z vyjadrenia podpísa-

ného predsedom SBD Bytča nie 

je zrejmé, či neznalosť zákona 

pripisuje vám alebo kriticky mieri 

do vlastných radov. Predpokla-

dám, že váš zmluvný správca by 

mal zákon ovládať a tak sa mi na-

tíska otázka, prečo vás pred spus-

tením zbytočných byrokratických 

prieťahov o veci hodnoverne 

nepoučil v zmysle litery poža-

dovaných právnych predpisov. 

Citácia môjho právneho názoru 

mala byť družstvom limitovaná 

úsekom, v ktorom sa zmieňujem  

o spoločných častiach domu 

(napr. obvodové múry) a sú-

hlasom spoluvlastníkov domu 

umiestňovať na ne komunikačné 

alebo iné zariadenia. Ostatné, na-

príklad de5nícia podlahovej plo-

chy, nemajú s inštaláciou klima-

tizačnej jednotky pri vybavovaní 

vašej veci nič spoločné, nakoľko 

sa dotýkali inej právnej veci. Po-

kiaľ ide o hlasovanie na schôdzi 

vlastníkov, možnosť „hodinové-

ho“ hlasovania aj po novelizácii 

zákona zostala zachovaná. Vo 

vašej veci na prijatie rozhodnutia 

v zmysle § 14 ods.3 zákona bola a je 

dostačujúca nadpolovičná väčšina 

hlasov prítomných vlastníkov. Túto 

možnosť máte aj bez ďalšej schôdze 

a to formou písomného hlasovania, 

ktoré môže vyhlásiť správca alebo 

štvrtina vlastníkov ak správca nevy-

hovie ich požiadavke na písomné 

hlasovanie do 15 dní od doručenia 

žiadosti. I keď zákon explicitne ne-

určuje počet hlasovacích dní, malo 

by byť pravidlom, že z dôvodov 

eliminácie nežiaducich javov je naj-

vhodnejší jednodňový termín. To sú 

však všetko náležitosti, o ktorých je 

správca povinný vás informovať a 

zariadiť potrebné. 

Nakoľko ide o zateplený dom, je 

v záujme všetkých vlastníkov vyhlá-

senie zhotoviteľa, že montáž nie je v 

rozpore so záručnými podmienkami. 

Nemyslím si však, že pri klasickej by-

tovej klimatizácii je potrebné správ-

covi dokladovať veľkosť vŕtanej diery 

cez zatepľovací systém. S toľkými 

dokladmi a vyjadreniami, počnúc 

ústredným rezortným orgánom a 

končiac technickými popismi, ktoré 

ste priložili k svojej žiadosti, by v Ja-

ponsku postavili celé sídlisko.

Som dlhoročná psičkárka a po svojom psíkovi zbieram všetky exkremen-
ty. Žiaľ, najmä majitelia veľkých psov na túto povinnosť zabúdajú. Chcem 
sa ale opýtať, ako je to u ľudí. Bola som svedkom, ako mamička dala svoje 
dieťatko na veľkú v parku a papier aj s kakaničkou nechala tak. Týkajú sa 
pokuty za znečistenie iba majiteľov psov? Mária L. (zoznam.sk) 

Kde klimatizácia spaľuje dôveru 

Všeobecne záväzné naria-

denie Mestskej časti Brati-

slava - Petržalka pod č. 2/2014 

v ustanovení § 5 ods. 1 ukladá 

povinnosť každému dodržiavať 

čistotu a poriadok na verejných 

priestranstvách, zdržať sa aké-

hokoľvek konania, ktorým by 

mohol spôsobiť porušenia ve-

rejného poriadku a čistoty v roz-

pore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a dobrými 

mravmi. Pokiaľ niekto koná v ne- 

súlade s povedaným, dopúšťa 

sa priestupku bez ohľadu na to, 

či ide o spomínaný príklad psič-

kára alebo mamičku s dieťaťom. 

Priestupku proti verejnému po-

riadku sa v zmysle § 47 ods. 1 

písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskor-

ších predpisov dopustí ten, kto 

znečistí verejné priestranstvo, 

ktorým na účely citovaného 

zákona sú všetky miesta určené 

na verejné užívanie, najmä ulice, 

námestia, parky, zeleň a jej do-

plnkové zariadenia, detské ihris-

ká, atď. V predmetnej veci sa o 

dodržiavanie právnych predpi-

sov stará najmä obecná polícia, 

ktorá má príslušné oprávnenia, 

v našej mestskej časti je to okrs-

ková stanica MsP. Za priestupok 

možno uložiť pokutu do 33 eur. 



18. 9. 2015 • 21PETRŽALSKÉ NOVINY K R I M I

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

minv.sk. 

Miroslav
DUDÁŠ 
(52)
z Bratislavy 

Lukáš
MINÁRIK 
(39)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár a krátke 
bledé vlasy, bledé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava príkaz na zatknutie pre 
prečin poškodzovania cudzej veci.

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
tmavé kučeravé vlasy a zelené oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V. príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.

Hovoríme s Ladislavom Faturom, veliteľom mestskej polície v Petržalke

Najčastejšie riešite pries- 
tupky na úseku bezpeč-
nosti a plynulosti dopravy 
a až na druhom mieste sú 
priestupky proti verejné-
mu poriadku. Ako vyznieva 
vaša práca za uplynulé ob-
dobie v číslach? Bolo horú-
ce leto v niečom odlišné? 

V priebehu mesiacov jún 
až august riešila Okrsková 
stanica Petržalka 3 486 uda-
lostí. Z uvedeného počtu 
bolo 693 oznamov nepotvr-
dených, to znamená, že sme 
nezistili porušenie zákona. 
Mali sme 2 793 priestupkov, 
z ktorých bolo vyriešených 
1 602, a to na úseku bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej 
premávky (57 %). Na úseku 
verejného poriadku sme rie-
šili 909 priestupkov (33 %) 
a 282 bolo iných priestup-
kov. Leto má vplyv na našu 
činnosť skôr v tom smere, 
že pohyb v mestskej časti je 
redukovaný o občanov na 
dovolenkách a je tu relatívne 
väčší pokoj. Na druhej stra-

ne teplé počasie ťahá ľudí 
mimo obydlia a zvyknú byť 
problémy s prevádzkami ob-
čerstvenia, ktoré majú letné 
terasy.

Leto je v Petržalke aj na 
vodných plochách, cyk-
lotrasách a množstve spolo-
čenských akcií, ktoré v zim-
ných dňoch absentujú. Ako 
ste mali zabezpečené tieto 
priestory? 

Okrsková stanica v rám-
ci letnej turistickej sezóny 
participovala na ochrane ve-
rejného poriadku spolu s po-
licajným zborom, pričom vý-
kon služby sme zamerali na 
lokality, ktoré sú využívané 
občanmi na relax a oddych. 
V najexponovanejšie dni, 
hlavne cez víkendy, boli zara-
dené do výkonu služby hliad- 
ky, ktoré sa venovali čis-
to len oddychovým zónam  
a to od Tyršovho nábrežia, 
a to UFO pláž, Magio pláž, 
cez hrádzu, Malý Draždiak, 
Veľký Draždiak, hrádzu a ja-

Obyčajné priestupkové leto 

zerá v Rusovciach a Čunove. 
Hliadky sa zameriavali na ve-
rejný poriadok a znečisťova-
nie verejného priestranstva, 
dodržiavanie ustanovení prí- 
slušných všeobecných zá-
väzných nariadení. Tiež si 
všímali parkovanie motoro-
vých vozidiel na miestach, 
kde to je zakázané. Ostatné 
spoločenské akcie boli moni-
torované priebežne v rámci 
výkonu hliadkovej činnosti.

Vyskytli sa špecifické prí-
pady, ktoré si vyžadovali 
zvýšenú, resp. opakovanú 
pozornosť? 

Nie, žiadne extrémne prí-
pady, ktoré by sa vymykali 
bežným priestupkom, sme 
nezaznamenali. Zvyčajne išlo 
o nedovolené parkovanie na-
jmä pri vodných plochách, 
kúpanie zvierat vo Veľkom 
Draždiaku a rušenie nočného 
pokoja zo strany prevádzok s 
letnými terasami. Na uvede-
né prípady sme sa zamerali 
vo zvýšenej miere. 

 
 Viete, že...

... od 1. januára do 6. sep-
tembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1 528 doprav-
ných nehôd, čo je o 100 
menej ako v rovnakom ob-
dobí vlaňajška? Pri týchto 
nehodách prišlo o život 18 
osôb, z toho traja motocy-
klisti, piati chodci a jeden 
cyklista. Ťažko zranených 
bolo 66 osôb. Na cestách 
Slovenska zahynulo 161 
osôb, čo je o 24 menej ako 
v rovnakom období v roku 
2014.

... v čase od 21. 8. do 9. 9. na-
hlásili v našom kraji krádež 
39 motorových vozidiel,  
z toho v Petržalke 6 (Rov-
niankova, Budatínska, No-
belovo nám., Osuského, 
Gessayova, Blagoevova)?  
V noci zlodeji potiahli 35 a 
cez deň štyri vozidlá. Zmiz-
la aj jedna motorka, jeden 
skúter a dve nákladné vo-
zidlá. V dňoch 21. - 24., 31. 
augusta a 5. septembra 
krádež vozidla nehlásili.

... za prvých štrnásť rokov 
tohto tisícročia sa v Slo-
vensku utopilo 1539 osôb, 
z ktorých 538 skončilo svoj 
život pod vplyvom alkoho-
lu? Najpočetnejšiu skupinu 
z celkového počtu osôb, 
ktoré prišli o život vo vode 
tvorili osoby do 60 rokov 
(302), utopilo sa aj 81 detí 
vo veku do 10 rokov. Naj- 
viac ľudí (827) sa utopilo 
v tečúcich vodách. Polícia 
vyšetrovala 96 utopení,  
z nich v 26 prípadoch ne-
bol preukázaný prečin ani 
trestný čin. 

 Polícia upozorňuje 
Lákala ich navigácia
Daniel (25) a Mário (24) zo Se-
rede našli v hlavnom meste 
zaľúbenie vo vykrádaní áut, 
pričom prioritu hrali autorá-
diá s navigáciou. Vo všetkých 
troch prípadoch zlodejstva si 
v mesiacoch január až apríl 
vybrali auto Škoda Octavia. 
Poškodeným spoločnostiam 
krádežou z ich vozidiel za-
parkovaných na petržalských 
uliciach spôsobili celkovú 
škodu približne 3 350 eur. 

   Z bloku polície

 

Polícia upozorňuje občanov 
na podvodníkov, ktorí sa vy-
dávajú za verejného činiteľa. 
Pod zámienkou vykonania 
kontroly rodinného prostre-
dia alebo kontroly zamest-
návania u zamestnávateľa sa 
pokúšajú dostať do obydlia 
alebo do firmy. Podvodník sa 
legitimuje falošným služob-

František
FRANKO 
(37)
z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, čelo kol-
mé, nos rovný, vlasy hnedé krátke.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava II. príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre 
prečin nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov 
a prekurzorov, ich obchodovania s 
nimi. Hľadaný používa i ďalšiu iden-
titu a to Miroslav FOLTÍN, nar. 1980.

Dovolenky, prázdniny i tropické dni sú za nami. Aké boli pre 
mestských policajtov, či sa k denným teplotám pridávali iné 
horúce okamihy, nám priblížil LADISLAV FATURA, veliteľ 
Okrskovej stanice MsP BA Petržalka. 

Polícia upozorňuje

ným preukazom a v prípade, 
že sa dostane dnu, môže vy-
užiť chvíľkovú nepozornosť 
alebo moment prekvapenia 
na odcudzenie osobných 
vecí, cenností či hotovosti. 
Je nevyhnutné, aby sa pra-
covník pri požiadavke vstu-
pu preukázal preukazom 
štátneho zamestnanca. Pri 
podozrení je možné ho po-

žiadať, aby sa okrem služob-
ného preukazu legitimoval aj 
ďalším osobným dokladom, 
potvrdzujúcim jeho totož-
nosť. Občan je spravidla o 
príchode pracovníka orgá-
nu štátnej správy prípadne 
iného verejného činiteľa 
oboznámený vopred, a to 
oficiálnou písomnou formou 
prípadne telefonicky.

Falošní kontrolóri
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- navštívili sme Hollywood, kú-
pali sme sa v Tichom oceáne aj  
v akvaparku na Long Beach. 
Druhý týždeň sa konali samot-
né hry olympiády. Veľkolepý 
úvodný ceremoniál otvárala pr-
vá dáma USA Michelle Obama 
a vystúpili na ňom hviezdy ako 
Stevie Wonder, Avril Lavigne či 
Arnold Schwarzenegger. Šampi-
onát navštívil aj plavec Michael 
Phelps a bývalá gymnastka Nad-
ja Comaneci. 

Ako ste spokojní so športovou 
časťou?

Keďže sme na európskej olym-
piáde minulý rok nezískali zlato, 
hoci tam bola menšia konkuren-
cia, nešli sme do USA s veľkými 
očakávaniami. Tým skôr, že oba-
ja žiaci sa na takomto veľkom po- 
dujatí zúčastnili po prvýkrát. Ale 
darilo sa im veľmi dobre a napriek 
silnej konkurencii sa im podarilo 
obom získať zlatú medailu. 

Čomu ten úspech pripisujete?
Ich chceniu. Obaja, ale najmä 

Erika, tam prišli s tým, že vyhra-

Súťažili v disciplíne bocce na 
Špeciálnych hrách sveto-

vej olympiády v kategórii Single,  
v skupinách bez rozdielu veku a 
boli vôbec najmladšími účastník-
mi. Na základe úvodného „roz-
strelu“ boli zaradení do divízií 
podľa svojich schopností. Obom 
sa podarilo prebojovať do vyso-
kých divízií (zjednodušene - čím 
vyššia divízia, tým viac súperov). 
A zvíťaziť v nich. Viac nám po-
rozprávala pedagogička Linda 

Jančiová zo ŠZŠ a MŠ Žehrian-

ska, ktorá oboch úspešných špor-
tovcov sprevádzala: 

Prvý z dvoch týždňov v USA 
sme boli čestnými hosťami mes-
ta Corona (cca hodinu od L.A), 
ktoré nám pripravilo program. 
Nechýbal policajný sprievod, 
návšteva radnice a prehliad-
ka mesta, ukážky práce policaj-
tov a hasičov, hudobný program 
– jednoducho, naozaj sme bo-
li hosťami, o ktorých bolo veľ-
mi dobre postarané. Potom sme 
mali čas aj na vlastný program 

Žehrianska má zlato až z Ameriky
Na prelome júla a augusta sa v Los Angeles v USA konala  
14. Svetová letná špeciálna olympiáda. Slovensko prostredníc-
tvom Slovenského hnutia špeciálnych olympiád súťažilo medzi 
165 krajinami sveta. A prinieslo si domov spolu 24 medailí  
(7 zlatých). Medzi 25 športovcami zo Slovenska boli aj dva-
ja žiaci zo Špeciálnej ZŠ A MŠ Žehrianska. Deviatačka Erika 
Szépeová a ôsmak František Rigo. Obaja reprezentovali školu 
aj Slovensko na takomto podujatí prvýkrát.

jú. A prvé víťazstvo ich len na-
budilo k ešte lepším výkonom. 
Takže, nie šťastie, ale cieľavedo-
má snaha priniesť domov zlato.  
A musím povedať, že to nema-
li jednoduché, lebo ihriská bocce 
boli síce na veľmi vysokej úrov-
ni, ale gule na nich odskakovali 
a kĺzali sa celkom inak, ako bo-
li zvyknutí, a nemali ani šancu 
si ich vyskúšať dopredu. Okrem 
kategórie Single bojovali aj v ka-
tegórii Double, v ktorej skonči-
li štvrtí. Myslím si, že vzhľadom 
na počet silných súperov to bo-
lo veľmi slušné umiestnenie. Bolo 
by určite lepšie, keby sa na nich 
nepodpísala všadeprítomná kli-
matizácia a aj únava z náročné-
ho podujatia. Musím povedať, že 
klimatizovali naozaj všade a pre-
chody z haly, kde bolo 13°C, do 
rozpáleného kalifornského dňa 
boli pre nás opakovaným šokom. 

To ale asi nebol najsilnejší zá-
žitok z USA, však?

V Amerike sme boli po prvý 
raz, takže mnohé veci pre nás 
boli nové. Už len samotný let 
(ponad Grónsko) bol pre deti 
veľmi silným zážitkom. Prvým 
sklamaním ale bolo, že slávny 
Hollywood je len jedna prepl-
nená ulica a za ňou kopec. Ne-
milo nás prekvapilo aj množstvo 
bezdomovcov a špinavé ulice. 
Je to krajina veľkých extrémov, 

na jednej strane luxusné vily na 
Long Beach, na strane druhej 
špinavé obchody a kriminalita.

Aká bola reakcia spolužiakov?
Škola sa začala až dva týždne 

po našom návrate, takže o tom 
už všetci vedeli. Ale po príchode 
z USA celú delegáciu vítali no-
vinári, takže tam si svoju chvíľu 
slávy mohli vychutnať dosýta. 
Na záver by som sa ešte chce-
la za školu poďakovať spoloč-
nostiam 3D s.r.o., SOVA Digital 
a.s. a OZ Vrabčiaci, vďaka ich fi-
nančnej podpore sme sa mohli 
na14. Svetovej letnej špeciálnej 
olympiáde zúčastniť a dosiahnuť 
takýto úspech.

ŠZŠ a MŠ Žehrianska má  
v disciplíne bocce dlhoročnú 
tradíciu a úspešne Petržalku a 
Slovensko reprezentuje po ce-
lom svete na Európskych ale-
bo Svetových hrách špeciálnej 
olympiády a vždy domov pri-
nesie cenné kovy. Tak, ako v ro-
ku 2014 v Anverpách alebo ešte 
skôr v Aténach, Šanghaji či Rí-
me. Samotní úspešní športovci, 
Erika a Fero, s nadhľadom zhod-
notili, že tohtoročná olympiáda 
bola ľahká, súperi nemali šancu 
a vlastne to celé bola brnkačka, 
ktorú si radi zopakujú

Michaela Dobríková
foto: archív ŠZŠ 

a MŠ Žehrianska

Exhibičné priateľské futbalové stretnutie

Nedeľa 20. 9. 2015 o 10,30 hod. ul. Sklodowskej, Ovsište – Petržalka

FC Petržalka Old BOYS – FC Spartak TRNAVA Old BOYS

 V akcii za FC Petržalka: 

 Filipko, Medveď, Strelec, Filipko, Maixner,   
 Obšitník, Kusalík, Žiga, Olejník...

 V akcii za Spartak TRNAVA: 

 Vladimír Ekhardt, Marek Ujlaky, 

 Miroslav Karhan, Čmiľanský, Hluško, Kožlej...

 Príďte sa baviť futbalom!
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,,Vo všeobecnosti som sa  
v mnohých činnostiach zlep-
šil, viac som sa vyjazdil na 
súťažiach so staršími prete-
kármi, ktorí majú od 17 do 
27 rokov. Hoci som ešte stále 
iba žiak, jazdím už v kategó-
rii mužov, na majstrovstvách 
Slovenska som v tomto roku 
skončil na treťom mieste. S 
trénerom Matejom Matysom 
sa mi veľmi dobre spolupra-
cuje, dobre si rozumieme, je 
to tiež mladý človek, lebo má 
iba 28 rokov. Matys patril u 
nás medzi snowboardovú 
špičku, potom čo mu nevyšla 
účasť na OH 2014 v Soči, už 
viac-menej jazdí len rekreač-
ne. Mne už odovzdáva štafe-
tu a svoje bohaté skúsenosti,“ 
vraví S. Jaroš.

Počas leta Samko Jaroš ab-
solvuje tréningy na suchu, sú 
na rozvoj dynamiky, k tomu 
patrí tiež posilňovanie, absol-
vuje aj gymnastickú prípra-
vu a to v dvoch petržalských 
školách. ,,Skoky predvádzam 
vo vybudovanom snowbo-
ardovom tréningovom cen-

podporoval a financoval svojho 
syna. Našťastie, mladého pre-
tekára oslovila firma Snowbo-
ardzezul a tiež Oakley, takže je 
materiálne zabezpečený.

Matej Matys patrí medzi 
priekopníkov snowboardu na 
Slovensku. Rodák z Čadce, kto-
rý už žije osem rokov v Petržal-
ke, od desiatich rokov lyžoval a 
potom na popud niektorých ka-
marátov a kamarátiek začal so 
snowboardom. ,,Zapáčilo sa mi 
to a s chuťou som sa vrhol na 
tento šport,“ vraví 28-ročný tré-
ner. ,,Keďže sa mi nesplnil môj 
hlavný cieľ - dostať sa na olym-
piádu, hoci som odjazdil skoro 
celú kvalifikáciu, rozhodol som 
sa pretekať už len na Sloven-
sku. Svetové poháre vynechám, 
už chcem odovzdať svoje skúse-
nosti mladším jazdcom, ako je 
Samko Jaroš. Takže pro-
fesionálne jazdenie 
už ide z mojej stra-
ny na vedľajšiu ko-
ľaj, pritom som sa po-
hrával aj s myšlienkou, že 
pôjdem inou cestou, keďže 
som vyštudoval vysokú školu.“

tre na konci Petržalky smerom 
na Čunovo. Volá sa Line 36.  
V tomto areáli, jedinom v Eu-
rópe, kde chceme založiť silný 
klub, si môžu lyžiari a snowbo-
ardisti zaskákať aj v lete, nie je 
k tomu potrebný sneh. Celá fin-
ta spočíva v nájazde z kief a do-
padá sa do nafukovačky. Takže 
časť letnej prípravy si odrobím 
aj tu. Môj šport je špecifický v 
tom, že nemám žiadny koniec 
sezóny, vypnem ozaj iba na 
chvíľu, počas prázdnin. Stále 
musím byť zapojený do nejakej 
pohybovej aktivity, snowboard 
nemôžem vynechávať, lebo po-
tom by som vyšiel z cviku. Moja 
príprava je všestranná, chodí-
me trénovať do Rakúska na rôz-
ne ľadovce, ale aj do Švajčiarska 
či do Talianska. Navštívili sme 
aj Holandsko. Súťažné obdobie 
sa pre mňa začne v decembri, 
keď je už dosť snehu na prete-
kanie a tentoraz chceme už ísť 
na preteky aj do spomínaných 
krajín.“ Vrcholový šport sa ne-
dá robiť bez peňazí, veľa rokov 
Samkov otec Martin, tiež býva-
lý snowboardista, bol jediný, kto 

bude veľmi ťažké, lebo konku-
rencia je aj v snowboarde veľ-
ká. Samko musí byť na úrovni 
po všetkých stránkach, hlavne 
technicky, pritom nemáme ta-
ké tímy ako napríklad Ame-
ričania, ktorí dokážu posta-
viť na štart aj 40 jazdcov. Na 
Slovensku je nás v reprezen-
tácii iba niekoľko, podpora od 
zväzu či od sponzorov je oveľa 
menšia, ako v krajinách, kde 
snowboarding už má tradíciu. 
Chce to všetko čas, predpokla-
dám, že naša spoločná práca 
sa prejaví tak o tri roky a vte-
dy by už mal byť Samko kom-
pletným jazdcom. Musíme ve-
ľa cestovať za snehom, lebo u 
nás zima trvá iba tri mesia-
ce, z tohto pohľadu je to teda 
náročné a únavné,“ pripomína 
M. Matys.

Obidvom Petržalčanom se-
zóna prakticky trvá celý rok, 
absolvujú niekoľko kôl Sloven-
ského pohára a hlavne svetovú 
juniorskú tour od 15 do 18 ro-
kov. Pozostáva z desiatich pre-
tekov od Európy až po Japon-
sko, Austráliu a Čile. Cieľom je 
prebojovať sa do záverečného 
finále, ktoré bude v apríli 2016 
v Rakúsku za účasti dvadsia-
tich najlepších jazdcov z celé-
ho sveta, a v ňom dosiahnuť 
čo najlepší výsledok. 

 Milan Valko

foto: Matej Matys

M. Matys trénuje Samka Ja-
roša rok a pol, ako podľa ne-
ho napreduje mladý pretekár? 
,,Samko mal gymnastickú tré-
nerku a kondičného trénera, 
takže spolu so mnou sme sa 
mu venovali traja ľudia. Urobil 
veľké pokroky, trošku má ne-
výhodu v tom, že je v takom 
veku, kedy dosť rastie. Za ten 
rok a pol vyrástol veľa, skĺbiť 
jeho vývin s profesionálnym 
športom je dosť náročné. Buď 
je to na úkor zdravia, alebo 
na úkor športu. My sme zvo-
lili skôr cestu - nech jeho telo 
urobí to, čo má. Pritom trénu-
jeme na jeho pomery veľa, ale 
stále čakáme na to, kým sa je-
ho telo dostatočne vyvinie. A 
potom začneme ešte s väčšou 
záťažou. Na svete je už niekoľ-
ko jazdcov, ktorí majú iba 15 
rokov a už jazdia prvotriedny 
snowboarding. Celkovo mož-
no povedať, že vrchol v tomto 
športe pretekár dosahuje me-
dzi 17. a 27. rokom.“

Samkovi na prípravu veľ-
mi pomohol Line 36, kde sa 
za krátky čas naučil a vyskú-
šal si nové veci, napríklad dvo-
jité saltá a podobne. Tréner so 
svojím zverencom majú do 
budúcnosti jasný a najväčší 
cieľ, vybojovať si účasť na zim-
nej olympiáde. ,,Pre to urobí-
me maximum, lebo olympiá-
da je pre každého športovca 
vrchol kariéry. Dostať sa tam 

Talentovaný 14-ročný snowboardista Samko Jaroš je veľkou 
nádejou tohto športu na Slovensku. Mladý Petržalčan  spolu 
so svojim trénerom Matejom Matysom majú pred sebou veľa 
cieľov, tým najväčším je účasť na zimnej olympiáde. 

Veľký talent z Petržalky 
sníva o účasti na zimnej olympiáde
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MŠK Iskra je na čele!

MŠK proti vyspelé-
mu súperovi, 

za ktorý hrá aj bývalý kano-
nier FC Petržalka akadémia 
Milan Strelec, zvládol obidva 
polčasy herne i strelecky. 
,,Pred zápasom sme si pove-
dali, že treba využiť výho-
du domáceho prostredia na 
zisk dôležitých troch bodov. 
Som veľmi rád, že sme tento 
cieľ splnili. Hrali sme dobre, 
kontrolovali sme dianie na 
ihrisku, naše víťazstvo je ab-
solútne zaslúžené. Podali sme 
kompaktný výkon, ukázali 
sme dobrú organizáciu hry. 
Pracujem so šikovnými fut-
balistami, to, čo im naordi-
nujem, aj splnia,“ vraví tréner 

MSK Ľuboš Lojdl. Ústrednou 
podstavou MŠK je stredopo-
liar Peter Striško, ktorý strieľa 
aj dôležité góly. ,,Je to pre nás 
veľmi cenný hráč, lebo je fy-
zicky silný, ťažko ho odstaviť 
od lopty, má dobrú techniku i 
strelu. Bez problémov obíde aj 
dvoch hráčov, robí nám dobré 
služby, ale som rád, že aj ďalší 
hráči sa prezentujú dobrými 
výkonmi. Po ťažkom zranení 
začal hrávať aj Smolinský, 
takže sme na tom celkom 
dobre. Chceme vyhrať každý 
zápas,“ dodal ešte Ľ. Lojdl

MŠK Iskra Petržalka – ŠK 
Krasňany Bratislava 4:1 (2:0). 
Góly:  7. Škamla, 35. Matúš, 

Tréner slovenskej futsalo-
vej reprezentácie Mari-

án Berky zverejnil konečnú 
nomináciu na blížiaci sa ba-
rážový dvojzápas ME 2016  
s Azerbajdžanom, v ktorej 
má až 9-členné zastúpenie 
úradujúci majster Slov-Matic 
FOFO Bratislava, ktorý sídli  
v Petržalke. Prvý duel bol na 
programe v utorok 15. sep-
tembra o 18.00 SELČ v Baku, 
odveta presne o týždeň  
22. septembra o 19.00 h  
v Mestskej športovej hale  
v Trnave. V nominácii zo Slov 
-Maticu sú: brankár Peter 
Brndiar a hráči do poľa: Pe-
ter Kozár, Anton Brunovský, 
Peter Haľko, Matúš Kyjovský, 
Dušan Rafaj, Marek Bahna, 
Attila Fehérvári a Martin 
Zdráhal. 

(mv)

„Pred zápasom sme po-
čítali s tým, že Čataj 

bude dobrým súperom na to, 
aby  sme sa dostali do hernej 
pohody a zabrali aj strelecky. 
Naše prognózy sa naplnili, le-
bo mužstvo aj bez zraneného 
Filipa Šeba podalo dobrý a 
koncentrovaný výkon, snažilo 
sa hrať naplno celé stretnutie 
a dať čo najviac gólov. To je 
pozitívne,  teší ma, že sme sa 
uchytili aj herne, takže som 
spokojný, hoci sme nepremeni-
li dva pokutové kopy.  Lavrin-
čík a Majdák  boli určení na 
jedenástku, žiaľ, z bielej znač-
ky zlyhali, možno to spôsobil 
aj zlý terén. To nie sú však 
výhovorky, jednoducho takí 
skúsení hráči z takejto veľ-
kej výhody musia dať góly. S 
naším mladým a vynoveným 
mužstvom sa snažíme kon-
cepčne pracovať, všetci hráči, 
teda odchovanci a niekdajší 
dorastenci z ŠKP Bratislava, 
poctivo trénujú a pracujú na 
sebe. Preto verím, že to bude 
z našej strany už len lepšie a 
lepšie, všetci sa chcú učiť a 
napredovať. Veľmi túžime už 

aj vonku bodovať, naposledy 
sme úplne zbytočne prehrali 
na pôde NMŠK Bratislava 
1922, lebo sme z množstva 
šancí nedali gól.  Takže v ne-
deľu 20. septembra na ihris-
ko FK Bratislava pôjdeme s 
jednoznačným cieľom vyhrať, 
možno ešte káder doplníme 
o nejakých hráčov,“ povedal 
nám tréner FC Petržalka aka-
démia Rastislav Kunst.

FC Petržalka akadémia - ŠK 
Čataj – FK 7:0 (4:0). Góly:  
6. a 48. Rojko,  16 a 64. Va-
cula,  7. Rybecký, 35. Gen-
diar,  76. Lavrinčík.

 Milan Valko

foto: Ján Luky

Až deviati 
zo Slov-Maticu

Dva, päť, sedem, takto  postupne stúpa počet gólov v bráne sú-
perov FC Petržalka akadémia v novej sezóne na domácej pôde 
v Ovsišti v V. lige skupina Bratislava-mesto. Naposledy zverenci 
trénera Rastislava Kunsta rozdrvili ŠK Čataj. 

Futbalisti MŠK Iskra Petržalka sa po 5. kole VI. ligy skupina Bratislava-mesto prebo-
jovali na čelo tabuľky, keď v šlágri prvých dvoch tímov zdolali ŠK Krasňany rozdielom 
triedy 4:1 (2:0). Klub z pravého brehu Dunaja je tak spolu so Sláviou Ekonóm stále  
bez prehry!

 na ZŠ Budatínska hostí FC 
Volkswagen Bratislava.
             (mv)

foto: Ján Luky

49. Štefanec, 75. Striško -  53. 
Strelec (11 m).  
MŠK v 6. kole hrá znova, v so- 
botu 19. septembra o 10.30 h 


