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Pani Marína 
medzi nami  

Ako správny hostiteľ legendár-
nu divu privítal petržalský 

starosta Vladimír Bajan. Poďakoval 
sa jej, že pozvanie seniorov z Den-
ných centier prijala. „Skláňam sa 
pred vami, veď neviem o nikom, kto 
by odohral vašich neuveriteľných 
73 divadelných sezón. Ďakujem 
vám za radosť, ktorú celý život 
prinášate ľuďom na Slovensku. 
A do ďalších sezón vám želám pev-
né zdravie a neutíchajúci optimiz-
mus a energiu, ktorá z vás stále srší. 
Vždy bude pre mňa cťou stretnúť 

sa s vami,“ povedal Vladimír Bajan.
A pani Marína nezostala svojej 

povesti a hereckému kumštu nič 
dlžná. Sládkovičova Marína v jej 
podaní všetkým prítomným vyra-
zila dych. A potom už nastal čas 
na otázky a rozprávanie. Ľudmila 
Farkašovská, ktorá besedu mo-
derovala s veľkou empatiou, dala 
priestor otázkam, ktoré zaujímali 
naozaj všetkých prítomných. A tak 
pani Marína porozprávala známe i 
neznáme skutočnosti z jej detstva, 
prvých rokov v Bratislave, hovorila 

o svojej kariére a postavách, ktoré 
doteraz stvárnila, o svojom manželo-
vi, ale aj o svojom recepte na dlhove-
kosť a závideniahodnú figúru.

Rozprávanie bolo popretkávané 
vystúpeniami detí z MŠ Bradáčova 
a speváckymi skupinami Melódia 
a Petržalčanka. Nečudo, že sa niko-
mu nechcelo odchádzať a keby to 
bolo čo i len trochu možné, tak by 
historky zo života pani Maríny po-
čúvali možno aj dodnes.

(sv)
foto: (mp)     

Je to vždy sviatok osobne sa stretnúť s herečkou, ktorú 
milujeme azda všetci bez výnimky. Bol to sviatok aj 
pre petržalských seniorov, že Marína Kráľovičová 
prijala ich pozvanie na besedu z obľúbeného cyklu 
Kreslo pre hosťa. Klub Za zrkadlom DK Zrkadlový háj 
bol plný na prasknutie.

Veľkorysý dar
Klienti Strediska sociálnych služieb 
dostali 50 prikrývok v hodnote 10 000 
eur, ktoré ich zahrejú počas blížiacich 
sa jesenných chladných dní. Nečakaný 
veľkorysý dar prišiel osobne odovzdať 
pán Walter Macher zo susedného 
Rakúska. Za sprostredkovanie ďakujú 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

  Kto daruje strom?
Vianoce sú ešte ďaleko, ale miestny 
úrad sa na ne pripravuje už teraz. 
Konkrétne mu záleží na tom, aby 
sme na Námestí republiky opäť mali 
krásny vianočný strom. Ten vlaňajší 
Petržalke darovala rodina z Berno-
lákova. Ak by ste teda vy alebo vaši 
známi mali na záhrade aspoň 15-met-
rový ihličnan a boli by ste ochotní ho 
darovať našej mestskej časti, napíšte 
na zuzana.juhasova@petrzalka.sk. 
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Petržalka je najväčšia nielen rozlohou, ale 
aj počtom školopovinných detí. V škol-
skom roku 2017/2018 ich do 11 petržal-
ských základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti nastúpilo 4695,  
z toho 2333 dievčat.

I keď presné počty prváči-
kov budú známe až po 15. 

septembri, v prvý školský 
deň obsadili prváčikovia až 
700 stoličiek v 37 triedach. 
Len na základnej škole Tur-
nianska museli otvoriť štyri 
prvé triedy. „Triedy sme s 
pomocou učiteliek vyzdobili, 
aby sa v nich naši najmen-
ší žiaci cítili príjemne. Pani 
učiteľky každého srdečne 
privítali, pozreli si spoločne 
pripravený krátky program 
a v triedach im odovzdali 
knihu – darček od zriaďova-
teľa. Potom už nasledovalo 
vzájomné zoznamovanie sa,“ 
opísala náročný prvý deň 
riaditeľka školy Zlata Hala-

hijová. Škola, ktorá sa môže 
pýšiť nielen titulom Škola 
roka 2014, ale aj parádnou  
BIO-GEO odbornou učeb-
ňou, tanečnou sálou, rodin-
nou pobočkou miestnej kniž-
nice, kuchynkou na zdravé 
varenie, záhradou, ktorá učí 
či ovocným sadom, privíta-

Svoj prvý deň v škole  
zažilo až 700 prváčikov

la tento rok až 85 prváčikov. 
„Pre deti je to naozaj veľký a 
nezabudnuteľný deň, preto 
chceme, aby bol na každej z 
našich škôl nielen slávnostný, 
ale aby žiaci hneď od prvé-
ho dňa pociťovali podporu 
učiteľov a cítili sa v školskom 
prostredí ako doma,“ dodala 
vedúca oddelenia školstva a 
športu Veronika Redechová. 

(mp)

foto:  autor

Prepravná služba od októbra 
pomôže Petržalčanom

„Táto služba pomôže 
nielen samotnému 

cho-rému človeku, ale zá-
roveň odbremení rodinných 
príslušníkov od prepravy na 
návštevu lekára, nemocnice, 
pri vybavovaní úradných zá-
ležitostí alebo aj pri návšte-
ve rôznych kultúrnych a spo-
ločenských podujatí,“ dodáva 
starosta Vladimír Bajan.

Prepravnú službu si klient 
objedná minimálne deň vo-
pred medzi 8.30 a 15.00 h na 
tel. č. 0903 290 378. Služba 
bude fungovať počas pracov-
ných dní v čase od siedmej 
do pol štvrtej osobným mo-
torovým vozidlom Peugeot 
Partner. Je to priestranné 

auto, do ktorého sa pohodl-
ne vojde aj invalidný vozík a 
keďže je vyššie, dobre sa doň 
nastupuje aj ľuďom s obme-
dzenou pohyblivosťou. 

Kto chce prepravnú službu 
využívať, musí ale najskôr v bu- 
dove Strediska sociálnych 
služieb na Vavilovovej 18 
predložiť potrebné dokla-
dy - rozhodnutie o dôchod-
ku, preukaz ŤZP, posudok 
z ÚPSVaR alebo potvrdenie 
lekára o nepriaznivom zdra-
votnom stave.

Táto služba ale nebude úpl-
ne zadarmo, niečo si za cestu 
bude musieť zaplatiť aj klient. 
Koľko? Petržalčan, ktorý si ju 
objedná, zaplatí 0,30 eura za 

Petržalka zriaďuje od 1. októbra novú sociálnu službu. Budú mať 
na ňu nárok Petržalčania s ťažkým zdravotným postihnutím, 
klienti Strediska sociálnych služieb, ale aj tí, ktorých momentálny 
zdravotný zdrav obmedzuje v pohybe. Prepravnú službu teda môže 
využívať aj človek, ktorý má napr. zlomenú nohu. Petržalská samo-
správa tak opäť posunie latku v poskytovaní sociálnych služieb pre 
svojich obyvateľov vyššie.

kilometer, rovnakú sumu za-
platí aj ten, kto ho bude prí-
padne sprevádzať. Prepravnú 
službu si ale môže objednať 
aj ten, kto nemá v Petržalke 
trvalé bydlisko, zaplatiť ale 
bude musieť 0,50 eura za ki-
lometer cesty.

Dĺžka prepravnej vzdiale-
nosti sa počíta zo stanovišťa 
na Vavilovovej ulici 18 do 
nástupného miesta a násled-
ne do cieľového miesta urče-
ného klientom. K úhrade za 
prepravu sa pripočíta stojné 
- za každú začatú hodinu 1,50 
eura. Stojné pre sprevádza-
júcu osobu je bezplatné. Mi-
nimálna platba za výjazd je 
určená vo výške 2 eurá. 

Využívanie tejto novej služ-
by obyvateľmi vyhodnotí sa-
mospráva do pol roka od jej 
zavedenia. 

Bližšie informácie a poža-

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na hanudelova@aii.sk

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

ŠPECIALISTA verejného obstarávania  
s praxou
DISPEČER PREVÁDZKY

dované formuláre získajú zá-
ujemcovia na www.ssspetr-
zalka.sk

Michaela Platznerová

foto: archív
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Máme zdravé stromy?
Ľudia bývajú zvyčajne zhrození, keď vidia, ako sa 
vyrubuje nejaký strom. Hneď kričia, ako sa ničí životné 
prostredie. Nie vždy ale ide o bezohľadný zákrok.  
V mnohých prípadoch je výrub nevyhnutný, aby „cho-
rý“ strom, ktorý sa už nedá zachrániť, nebol hrozbou 
pre zdravie a životy ľudí. 

V akom stave sú petržalské 

stromy? Odpoveď na túto 

otázku by mala dať inventa-

rizácia stromov. V druhom 

polroku ju začala robiť naša 

mestská časť prostredníc-

tvom odbornej +rmy. Mapo-

vať začali stromy v areáloch 

„našich“ základných a mater-

ských škôl. Odborníci potom 

povedia, ktoré stromy majú 

akú perspektívu, ako ich tre-

ba ošetriť a pod. 

Dôvodom vypracovania in-

ventarizácie stromov je vytvo-

renie bezpečného prostredia 

pre deti, žiakov, pedagogic-

kého personálu, ako aj náv-

števníkov areálov základných  

a materských škôl.              (sv)

Pani Júlia je zo Želiezo-
viec, no počas svojej 39-

ročnej praxe už v Petržalke 
učila. Zastupovala kolegyňu 

žel zomrel a ja by som si z 
učiteľského platu sotva moh-
la dovoliť prenájom kdekoľ-
vek v Bratislave. Keď som sa 
dozvedela, že Petržalka po-
núka možnosť ubytovania v 
stredoškolskom internáte, 
veľmi som sa potešila. Je to 
v dnešnej dobe mimoriadny 
počin samosprávy, že takéto 
niečo zabezpečila.“

Na Vranovskú sa nasťa-
hovala spolu s kolegyňou 
Gabrielou, s ktorou bude 
zdieľať spoločnú izbu. Z Tur-
nianskej tu býva ešte kolega 
Juraj, ďalší traja sú z iných 
základných škôl. „Teším sa aj 
na spoločné bývanie, na to, 
ako si izbu zútulníme podľa 

v ZŠ na Tupolevovej. „Petr-
žalka sa mi mimoriadne pá-
či, aj preto sme s manželom 
bývali práve tu. Lenže man-

Už bývajú!

„Veľmi sa teším, že môžem zostať v Petr-
žalke,“ priznala sa nám Júlia Kondacsová, 
ktorá spolu so svojimi prváčikmi po prvý 
raz prekročila bránu Základnej školy na 
Turnianskej.

Najviac chýbajú WC a sprchy

Ukázalo sa že, Draždiak nie je 

ľuďom ľahostajný. Ich záujem 

predbehol moje očakávania. Na 

ankete sa zúčastnilo 1 459 ľudí. 

Nemenej zaujímavé a podnetné 

boli ich názory. 

Predovšetkým, ľudia celkom 

logicky nechcú za prístup k 

vode platiť. Bezplatný prístup 

ocenilo najviac zúčastnených 

obyvateľov (1 233 hlasov). Aj tí 

skalní pamätníci plánov na ohra-

dené kúpalisko zrejme  na túto 

tému rezignovali. Ľuďom sa páči 

prostredie (1 081 hlasov), zásad-

né zmeny nechcú a ani nepotre-

bujú. Počul som viac názorov na 

to, že okolo jazera je prebytok 

bufetov, preto ma prekvapilo, 

že viac ako tretina zúčastnených 

(507 hlasov) bufety a reštaurácie 

vníma veľmi pozitívne. Detské 

ihrisko je obľúbené aj v skutoč-

nosti a nielen v ankete. 

To, čo ľudom chýba, dali jasne 

najavo. Najmä splachovacie WC 

(920). Mobilné toalety pri bufe-

toch sú len provizóriom s nižšou 

úrovňou hygieny. Elektrické ve-

denie je stálica na stupni nega-

tív (772). Musím sa priznať, že aj  

ja keď tam plávam pod káblami, 

Taký je výsledok ankety, ktorú som na tému Veľký Draž-

diak počas júla a augusta zorganizoval. Zaujíma ma, čo  

si o relaxe pri tomto jazere myslia obyvatelia a ako by som ja  

k zlepšeniam, ktoré navrhujú, mohol pomôcť.   

seba. Už sme sa dohodli, že 
si na stenu dáme poličky,“ 
prezrádza pani Júlia, ktorá 
je ale s izbou aj prostredím 
v internáte spokojná.     

Júlia Kondacsová sa teší aj 
na samotnú školu. „Počula 
som na ňu len samé chvá-
ly. A prvé skúsenosti to len 
potvrdzujú. Škola je pekná, 
kolektív super a „moje“ pr-
váčence úžasné! Som naozaj 
rada, že tu môžem učiť.“ 

„Takéto slová naozaj hre-
jú,“ usmieva sa petržalský 
starosta Vladimír Bajan. „A 
pomôže to aj našim školám. 
Konkrétne na Turnianskej 
bola pred začiatkom tohto 
školského roka napätá situ-

ácia, lebo viacerí učitelia išli 
do dôchodku a všetci vieme, 
že do školstva sa ľudia prá-
ve nehrnú. A Bratislavčania 
už vôbec... Preto som rád, že 
sa situáciu napríklad aj na 
Turnianskej podarilo stabi-
lizovať tým, že môžeme uči-
teľom ponúknuť ubytovanie. 
Konkrétne z tejto školy tu 
bývajú traja učitelia. Verím, 
že sa im na Vranovskej bude 
bývať dobre,“ dodal Vladimír 
Bajan.

Vlastne to bol jeho nápad, 
ako pomôcť učiteľom aj ško-
lám. Využiť prázdne miesta 
v stredoškolských interná-
toch. A ako sa ukazuje, je len 
dobre, že nápad sa zapáčil 
aj predsedovi BSK Pavlovi 
Frešovi, keďže stredoškolské 
internáty sú v jeho pôsob-
nosti. Odtiaľ bol len krôčik 
k podpísaniu memoranda o 
spolupráci  a dnes sa teória 
už stala aj praxou. 

(bar)

foto: autor

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE

SALESIANER MIETTEX s.r.o. , Panónska cesta 3943 – Bratislava - Petržalka,

hľadá do svojej novej prevádzky práčovne pracovníčky a  pracovníkov

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

 „Pracovník práčovne“
Práca je vhodná pre každého. 

Termín nástupu: ihneď

Kontaktná osoba: Daniela Horínková, 

  Tel.: 02 6825 5314, d.horinkova@salesianer.sk

som tak trochu pod napätím. 

Verejnosti aj samospráve  by sa 

oplatilo dať vedieť, ako a kedy  

distribučná spoločnosť plánu-

je zmenu trasy vedenia. Lepšie 

upravené brehy by si želalo 672 

ľudí. No a sprchy tu chýbajú 563 

opýtaným.

Keďže Veľký Draždiak je aj mo-

jou „srdcovkou“, tak mi výsledky 

ankety priniesli množstvo inšpi-

rácií a podnetov. Určite budem 

hľadať také riešenia, aby tu boli 

Petržalčania ešte spokojnejší.

Michal Radosa
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PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!

Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

MŠ Holíčska príjme do trva-
lého pracovného pomeru po-
mocnú silu do kuchyne, na po-
lovičný úväzok. Informácie na 
t. č.: 0903519220.

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

Nerezové # aše

Vodné % ltre



www.kvalitavody.sk

 

nájdete nás aj na facebooku!

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

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

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885 
 Katka  0905 156 765
K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka 0907 556 758

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
19. 8. 2017 

 Peter Bojsa – Lucia Pašeková
24. 8. 2017 

 Miroslav Sečkár – Tatiana Števová
25. 8. 2017 

 Michal Cisarík – Silvia Petöczová
26. 8. 2017
 Juraj Puškár – Viera Ružinská
2. 9. 2017 

 Peter Beláň – Ivana Tormová
 Juan Valentin Barrientos Espinosa – Natália Gardon
 Milan Košťál – Renáta Halanová

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

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

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-
4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

Cirkevné sobáše
19. 8. 2017 

 Ondrej Kadlečík – Alžbeta Zdarileková

         

Dňa 10. 9. 2017 uplynulo 5 rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel a starostlivý otec

Milan Škulec

S láskou spomínajú rodina a známi.

Spomienka
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Máte doma dieťa s potravinovou intoleranciou? Pátrate v obchode 
po bezlaktózových výrobkoch? Lúštite drobné etikety, keď si ako 
celiatik chcete pochutiť na chipsoch? Hľadáte zdravú alternatívu 
sladkostí pre detí? Tak to vás poteší správa, že od augusta je v Petr-
žalke otvorená predajňa Vegana.

Plnohodnotná alternatíva 
pre zdravší život! 

V priestoroch Vienna Gate 
na 200 m2 nájdete viac 

ako 2000 produktov potravín, 
kozmetiky, drogérie a dokonca 
aj kancelárske potreby z recyk- 
látov. Bližšie nám ponuku 
predstaví Matúš Lazár, majiteľ 
predajní Vegana:
„Naša predajňa je určená pre 
všetkých, ktorí hľadajú alter-
natívu ku klasickému stravo-
vaniu, či už pre vegánov, vege-
tariánov, ľudí s potravinový-
mi alergiami alebo pre ľudí so 
záujmom o zdravú stravu.

Ponuku stále obmieňme 
ale vždy u nás nájdete čer-
stvé chladené produkty, bez-
mliečne syry, jogurty, nátier-
ky, smotany, šľahačky alebo 
majonézy. Máme aj chladené 
polotovary na štýl zelenino-
vých fašírok alebo seitanové 
náhrady mäsa, či mraziace 

boxy so širokou ponukou bez-
mliečnych zmrzlín, mrazenej 
zeleniny a ovocia. Nechýba  
ani oddelenie s detskou stra-
vou, rôznymi zdravými slad-
kosťami, cukríkmi alebo 
ovocnými kôrami. Potešenie 
si nájdu aj dospelí, ktorí si 
môžu vybrať z viac ako 40 

typov bezmliečnych čokolád 
a iných chutných sladkostí. 
Máme veľké oddelenie chip-
sov a slaných pochutín, ktoré 
je medzi našimi zákazníkmi 
veľmi obľúbené. Vieme vyho-
vieť aj športovcom, či už pro-
teínovými a energy tyčinkami 
alebo proteínovými zmesami, 

ku ktorým predávame aj sha-
kery.“

Vo Vegane nájdete okrem 
100 % rastlinných potravín a 
širokej ponuky nápojov aj koz-
metiku netestovanú na zvie-
ratách, ekologické prostriedky 
pre domácnosť či ECO kan-
celárske potreby. Dodávateľov 
svojich výrobkov Matúš Lazár 
hľadá a vyberá dlho a dôklad-
ne. V zloženiach nesmú byť 
žiadne škodlivé Éčka alebo iné 
zdraviu škodlivé látky. Väčšina 
výrobkov pochádza zo zahra-
ničia, kde je výroba takýchto 
produktov viac koncentrova-
ná. Objavuje ich na veľkoob-
chodných výstavách, kde sa 
podľa jeho slov vie porozprá-
vať s konkrétnym výrobcom 
a objasniť si, či bude dobrým 
partnerom pre spoluprácu.

„Máme v ponuke produkty, 
ktoré zákazníci inde nenájdu. 
Veľmi obľúbené sú náhrady 
mliečnych a iných živočíšnych 
produktov. Tie sú totiž v iných 
obchodoch ťažšie dostupné. 
Na Slovensku zastupujeme aj 
svetoznáme firmy ako Tofurkty 
a Follow Your Heart (USA). 
Najmä sme hrdí na vegánske 
syry, ktoré sme na Slovensko 
prvý krát priviezli už pred 
štyrmi rokmi. Najobľúbenejšie 

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA 

A SERVIS PEUGEOT Bratislava Petržalka Jasovská 22/A, 851 07, 02 / 212 907 77

NOVÉ  7-MIESTNE SUV
PEUGEOT 5008
VSTÚPTE DO NOVEJ DIMENZIE

Kombinovaná spotreba 4,1 – 7,3 l/100 km, emisie CO
2
 106 – 165 g/km. Ilustra né foto.
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sú bezmliečne syry Violife a 
Wilmersburger. Nájdete u nás 
aj okolo 30-40 typov rastlin-
ných mliek. Nemôžeme zabú-
dať ani na majonézy, kto- 
ré budú hlavne pred Viano- 
cami opäť naším bestselle-
rom. Máme ale aj veľký výber 
chladených polotovarov ako 
náhrad mäsa. Tu si vyberiete 
tiež z viac ako 40 výrobkov. 
Naša chladená sekcia sa skla-
dá zo 7-metrovej presklennej 
chladničky plnej zaujímavého 
tovaru. U nás sa nemusíte 
báť, že si nevyberiete!

Ak vás naša ponuka zau-
jala, príďte nás pozrieť do 
jednej z našich bratislavských 
predajní, kde vám radi pora-
díme. Celý personál v predaj-
niach sú vegáni a vyznajú sa 
v tom, čo predávajú. Poradia 
vám radi aj s receptami a  
v prípade záujmu vás preve-
dú celou predajňou.“

Do budúcna sa zákazníci 
Vegany môžu tešiť na bistro 
s hotovým jedlom v štýle 
street food. Okrem petržal-
skej predajne vo Vienna gate 
na Kopčianskej ulici, Veganu  
nájdete aj v bratislavskom 
Novom Meste a Košiciach. 
Informácie aj na stránke 
www.vegana.sk
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

Unikátna prírodná učebnica - Národný park 

Dunajské luhy je európskym unikátom, so svojím 

fantastickým svetom zvierat a rastlín ponúka neza-

budnuteľné zážitky pri pozorovaní prírody a pozýva 

na prechádzky so sprievodcom (k dispozícii sú aj slo-

venskí sprievodcovia a informačné tabule a brožúry 

v slovenskom jazyku). 

Ursula Grabner, vedúca marketingu  NPDA, nám o 

tejto rarite povedala viac: Národny park Dunajské luhy 

sa tiahne ako taký „zelený pás“ medzi oboma hlavnými 

mestami Bratislavou a Viedňou. Dunajské luhy sú aj pre 

Slovákov ľahko dostupné na jednodňový výlet. Znače-

né trasy a chodníky doslova pozývajú malých i veľkých 

na prechádzku, vandrovanie a pozorovanie prírody.

Len niekoľko desiatok kilometrov, smerom na Viedeň, sa za hranicami Slovenska 

rozprestiera v Európe jedinečná chránená oblasť lužných lesov. Národný park 

Dunajské luhy (Nationalpark Donau-Auen) má už dvadsať rokov. Akousi pomy-

selnou vstupnou bránou je zámok Schloss Orth – Návštevnícke centrum národ-

ného parku v obci Orth an der Donau. 

Objavte unikátny národný park

Prečo je NDPA jedinečný a v čom?
Vznikol v roku 1996, možno povedať, že akýsi zdravý 

základ však neskôr položilo obsadenie územia Stop-

fenreuther Au v roku 1984, kedy sa aktivisti snažili za-

brániť stavbe vodnej elektrárne práve tu, priamo na 

Dunaji. NPDA chráni na ploche 9 577  hektárov po-

sledné  riečne luhy v strednej Európe. Tepnou života 

je práve Dunaj a jeho stále sa meniace hladiny vody. 

Sú domovom mnohých vzácnych druhov rastlín i 

živočíchov, ako napríklad: rybárika, orla morského, 

užoviek, sysľa, patria k chráneným druhov v Národ-

nom parku Dunajské luhy. Z botanických druhov sú 

to čierny topoľ, mnoho druhov orchideí, pravý divý 

vinič, jeho pôvodné formy aj kultúry tejto révy.

„Slovenské dni” v Národnom parku 
v roku 2017

v termínoch: 15. septembra, 7. októbra, 21. októb-

ra a 1. novembra 2017 (počas slovenských štátnych 

sviatkov a vybraných sobôt) v návštevníckom Centre 

národného parku (schloss ORTH), Orth an der Donau 

(len 35 km od Bratislavy!)

ho parku) so slovenským sprievodcom, informačný 

materiál v slovenčine.

Zľavnené vstupné počas týchto „slovenských dní“ je 

až 20 % v porovnaní so stálymi cenami!

Celková výška vstupného: dospelý: € 8, 80, deti a mládež 

od 6 do 19 rokov a študenti: € 4,80. Rodinná vstupenka 

(2 dospelí, 2 deti): € 18,40. Otvorený je denne od 9.00 do 

18.00 h, od 1. októbra až do 1. novembra 2017 denne, 

od 9.00 až 17.00 h. 

Viac informácií nájdete na www.donauauen.at 

a na turistickom portáli www.kamkam.eu
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Bratislavský región dostane Family Park!

Family Park bude mať den-
nú kapacitu okolo dve-

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

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

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

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

Európsky týždeň športu

vďaka dopravnému spojeniu 
a blízkemu diaľničnému na-
pojeniu. 

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

Bratislavský samosprávny 
kraj je od roku 2008 maji-
teľom pozemkov na okraji 
Mestskej časti Bratislava- Pe-
tržalka, ktorej zástupcovia 
takisto súhlasili s vybudova-
ním rodinného parku. Táto 
lokalita je aj v Územnom 
pláne Hlavného mesta SR 
– Bratislavy defi novaná ako 
územie pre šport.

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

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

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

(bsk)

foto: archív bsk
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V areáli ZŠ Tupolevova 
budú žiaci súťažiť v be-

hu na 60 a 600 m, skoku do 
diaľky a atraktívnom štafeto-
vom behu na 4 x 60 m. Každá 
škola môže vyslať maximálne 
dvoch pretekárov na disciplí-
nu v danej kategórii. Jeden 

pretekár môže štartovať ma-
ximálne v dvoch disciplínach 
a štafete. V štafete štartujú 
za školu dve dievčatá a dva-
ja chlapci narodení v rokoch 
2002 – 2005. Za každú školu 
môže štartovať len jedna šta-
feta. Celkove môže štartovať 

za družstvo školy najviac šes-
násť pretekárov. Súťaže od-
štartujú o 9. h.

Riaditeľom pretekov bude 
Štefan Mereš a hlavným roz-
hodcom Vladimír Duda.

(rs)

foto: archív

Mestská časť Petržalka,  ZŠ Tupolevova a AK Run For Fun Petr-
žalka pripravili na 21. septembra ďalší  Školský atletický míting 
žiakov petržalských základných škôl o Putovný pohár starostu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Pred prvým zvonením
Prázdniny využila mestská časť Petržalka 

aj na to, aby buď ukončila, alebo pripra-

vila na 'niš rekonštrukcie v základných a 

materských školách.

V  MŠ Gessayova, Strečnianska a Šustekova sú kompletne 
zrekonštruované hygienické zariadenia, vymenili sa roz-

vody vody a kanalizácie, obklady, dlažby a sanita. V jedálni MŠ 
Bradáčova kuchárky určite uvítali novú elektrickú dvojrúru.
Pomaly 'nišujú aj rekonštrukcie striech na ZŠ Budatínska  
a Černyševského. Tieto rekonštrukcie stáli 190-tisíc eur, pláno-
vaná suma, ktorá sa preinvestuje na ďalších rekonštrukciách, 
ktoré nie sú ukončené, je vo výške 360-tisíc eur. 

(sf) 

ilustračné foto: archív tod

Školský atletický míting 

pred štartom

Za 7 rokov sa v táboroch BENIcamp vystri-
edalo veľa detí. Väčšina z nich chodí pravi-
delne. Tento rok navštívilo denný BENIcamp 
takmer 500 detí vo veku od 5 do 17 rokov. 

Leto v BENIcamp 

Program, ktorý tvorí viac 
ako dvadsať animáto-

rov a trénerov pod vedením 
skúsených táborových vlkov 
z BENITIMu, je skutočne 
namakaný. Tri dni tréningov 
a hier v areáli Tupolevova, 
kde má BENITIM dlhoroč-
né zázemie a dva celodenné 
výlety, z ktorých chodia de-
ti unavené, no so širokým 
úsmevom.

Od rána do podvečera 
sa deťom venujú tréneri a 
animátori, ktorí s nimi trá-
via nielen čas tréningov a 
hier, ale aj pauzy na oddych, 
desiatu, obed či olovrant. 
Starostliví rodičia sa často 

Deň otvorených dverí 
v Dome tretieho veku

Dňa 14. septembra sa v Dome 
tretieho veku na Polereckého ulici 
uskutoční po štvrtýkrát Deň otvo-
rených dverí. Sociálne zariade-
nie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Hlavného mesta SR Bratislava 
bude prezentovať svoje sociálne 
a zdravotné služby nielen záu-
jemcom o poskytovanie sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti, ale aj 
širokej verejnosti. Deň otvorených 
dverí je slávnostnou príležitosťou 
pre všetkých klientov, aby spo-
ločne oslávili 32. výročie vzniku 
zariadenia.
Prezentácia sociálnych služieb se-
niorom bude od 10.00 do 18.00 h. 
Sprevádzať ju bude bohatý kultúr-
nym programom a občerstvením.

Bližšie informácie k harmono-
gramu programu sú poskytované 
telefonicky a na webovej stránke 
www.dtv.sk.

(dp)

pýtajú, kedy môžu pre 
syna či dcéru popoludní 
prísť. Odpoveď je vždy 
rovnaká – nie skôr ako o 
štvrtej, dovtedy majú  deti 
využitý celý deň. A aj tak 

sa bežne stáva, že mamič-
ky či oteckovia svoje rato-
lesti čakajú, lebo deťom sa 
domov ešte stále nechce.

Denisa Kureková

foto: BENITIM
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Aj pri kontajneroch 
sa môže dariť malinám 

A čo ak nemáte ani záhra-
du, ani suseda, ktorému 

by ste spoza plota mohli pár 
lahodných bobuliek odtrh-
núť? Viete, že ovocie si mô-
žete pokojne vypestovať aj pri 
kontajnerom stojisku? A že 
také stojisko nemusí byť ošar-
paným miestom a skrášliť ho 
môžu napríklad aj zavesené 
kvitnúce kvetináče? Neveríte? 
Tak mi dovoľte, aby som vás 
zoznámila s Janou Bartovou a 
tým, čo sa jej darí na uliciach 
Žehrianska a Ľubovnianska 
vytvárať. 

Celý príbeh sa začal písať 
pred niekoľkými rokmi, keď si 
niektorí žiaci na hodine bioló-
gie vytvorili skalku. Boli vraj z 
toho také nadšené, že podob-
nými kvitnúcimi kvetinovými 
výtvormi začali zveľaďovať aj 
okolie niektorých panelákov 
na okolí. „Bolo to milé, že 
deti s niečím takýmto začali. 
Lenže po čase im to väčší psi 
poškodili a znečistili a deti už 
s tým nechceli mať nič spo-
ločné. Mne to ale bolo ľúto, 
že si s tým dali prácu a že to 
nakoniec zostane spustnuté. 
Zarastalo to žihľavou a bu-
rinou,“ spomína pani Bartová.  
A tak si jedného dňa od svok-
ry zo záhrady doniesla kvety a 
vysádzala. „Robila som s ma-
lou lopatkou. Takou, s akou 
sa hrajú malé deti, len s tým 
rozdielom, že bola kovová a 
viem, že som to robila do noci,“ 
hovorí s úsmevom. Kvetovým 
záhonom sa spočiatku snažila 

dať nejakú štruktúru, sťažova-
li jej to ale traja „nepriatelia“,  
s ktorými musela bojovať – 
hrabošmi, ktoré podrývali 
zem, psami, ktorí kvety často 
ocikali a niekedy aj s ľuďmi. 
Neskôr sa k tomu pridali aj 
slimáky bez ulít, ktoré často v 
noci chodila vyhadzovať, keď 
vyliezali zo zeme.

Nevzdávala sa a kvetom pri 
jej vchode a o kúsok ďalej za-
čalo dariť. Začali si to všímať 
aj susedia, a tak ju jedného 
dňa pristavil sused o niekoľko 
vchodov ďalej, či by aj tam nie-
čo nezasadila, keď zem pohra-
be. Bolo mu totiž ľúto prázdnej 
plochy. Neskôr sa pridala pani 
z ďalšieho vchodu so žltými 
ružičkami, ktoré mala v kveti-
náči. „Povedala som jej, že ich 
môže zasadiť, keď chce. Ale 
že vraj ona nemá nič, žiadne 
náradie a ja som si už kúpila 
rýľ, potom som dokúpila mo-
tyku, hrable a jedna susedka 
mi požičala kosák,“ rozpráva 
pani Bartová ďalej. Časom sa k 
nej pridala aj „parťáčka“ z ved-
ľajšieho vchodu, a tak pribudli 
ďalšie kvety, či už kúpené ale-
bo vlastnoručne dopestované. 
„Potom som nasadila kvety k 
ďalšiemu a ďalšiemu vchodu 
a tak sa to nejako rozmnožilo,“ 
usmieva sa pani Bartová. Veľ-
mi rada spomína na margarét-
ku, ktorá v jeden rok zakvitla 
dokonca trikrát a raz na nej 
napočítala okolo dvesto kve-
tov. Potom ich už radšej nepo-
čítala. „Bola nádherná. A raz, 

keď som ju zimovala, tak sa mi 
odlomil konárik, strčila som ho 
vedľa a ono sa to zakorenilo. 
Mám ich už asi dvanásť, tak 
som dala ku každému vchodu 
aj zo dva, tri. Na jar kvitnú, 
majú také strieborné lístky a je 
to veľmi pekné.“

Ako hovorí, väčšine ľuďom 
sa kvitnúce kvety páčia a zasa 
ona sa teší z toho, že môže 
aj takýmto spôsobom urobiť 
radosť. Ju to, jednoducho, 
baví. Nemá pritom problém 
ani pomôcť susedkám, ktoré 
tiež čo-to vysadia a upravia 
trávnik, aj keď zatiaľ len pred 
svojím vchodom. Alebo keď 
vidí, že niektorí sa snažia as-
poň čo-to pokosiť a zbavovať 
sa buriny. Vtedy neváha, po-
rýľuje a vysadí trávu. Ako ale 
sama priznáva, niekedy by ju 
potešilo, keby sa našlo viac 
pomocných rúk. Po zatep-
lení bytovky preto napríklad 
uvažuje aj nad akousi jarnou 
výzvou, do ktorej by sa mohli 
zapojiť obyvatelia a okolie by 

sa zveľadilo ešte viac, pozame-
tali chodníky a podobne. Od 
mestskej časti by si zasa vypý-
tali sadenice a drevenú kôru, 
s ktorou samospráva dokáže 
pomôcť pri predzáhradkách. 

No nie sú to len predzáhrad-
ky, ktoré lahodia očiam i nosu, 
druhý dych pomaly naberá aj 
okolie kontajnerového stojis-
ka. Okrem nasadených kve-
tov tu totiž nájdete napríklad  
z jednej strany aj maliny. Inšpi-
roval ju vraj sused, ktorý raz 
vtipne poznamenal, že keby 
tu miesto týchto nekvitnúcich 
kríkov boli červené maliny, 
to by sa mu páčilo. Komu sa 
nelení, tomu sa červení, a tak 
jedného dňa kúpila v obchode 
jednu malinu, ktorá sa rozrást-
la a hneď v prvý rok priniesla 
úrodu. „Tak som si hneď kúpila 
aj hnojivo. Ešteže mám takého 
tolerantného manžela, ktorý 
povie – Jani, kúp si, čo chceš 
a potrebuješ,“ hovorí s vďakou 
pani Bartová. Ale ako všade, 
aj tu sa objavil neprajník – su-
sedka, ktorej sa maliny nepáči-
li a vylámala ich. Korene však v 
zemi zostali, a tak malina opäť 
vyrástla a dokonca by čoskoro 
mala opäť kvitnúť. 

Z druhej strany zasa nájde-
te červené a čierne ríbezle a 
egreše. „Raz ich mali v ob-
chode v kvetináčoch. Bolo to 
aj dosť drahé, ale tak sa mi 
páčili visiace strapce ríbezlí 

na kríčkoch, že som si spravi-
la radosť, neodolala a kúpila. 
Ale kam to dám, premýšľala 
som. Žihľava po pás ma pri-
lákala ku kontajnerom. Dobre 
vyhnojené a aj slnko tu svieti 
a bolo rozhodnuté. Každý mi 
hovoril, že je to blbé miesto a 
že ich niekto ukradne. Ale vy-
čistila som žihľavu, zasadila 
a bola bohatá úroda. Mys-
lím si, že je to vždy lepšie, ako 
keby tam mala byť burina po 
pás. Dokonca sa tam chytili 
aj nejaké jahody. Nakoniec 
je to také zušľachtené a aj 
čistejšie,“ myslí si pani Barto-
vá, ktorá priznáva, že nesadí 
kvôli sebe, ale aj pre druhých, 
ktorí keď pôjdu okolo, môžu 
sa občerstviť. Teší sa, keď sa 
ovociu darí a keď „vlastná“ 
úroda chutí, ale aj to, že mno-
hým ľuďom záleží na čistote a 
keď vidia odfúknuté vrecúš-
ko alebo vypadnutú plastovú 
fľašu, nenechajú ich na zemi, 
ale zahodia do kontajnera. No 
a akýmsi bonusom v rámci 
skrášľovania sú kvitnúce kve-
tináče. Tie sem zavesila, keď 
začali zatepľovať panelák a ľu-
dia si celkom rýchlo na takýto 
príjemný pohľad zvykli. 

„Viete však, čo je na všetkom 
najlepšie? Že sa začali zlepšo-
vať susedské vzťahy,“ dodáva 
pani Bartová.

Text a foto: 

Martina Halušková

Myslíte si, že pekné a chutné egreše vypestujete len ak máte 
záhradu? A že maliny alebo ríbezle si môžete natrhať, len ak si 
ich sami zasadíte do záhrady alebo ich pestuje váš sused? 

Zveľadiť okolie bytových domov a zároveň vytvárať pozitívny 

vzťah k životnému prostrediu a vnímaniu zelene ako výrazné-

ho mestotvorného prvku. Aj to je snahou mestskej časti, ktorá 

už niekoľko rokov pomáha svojim obyvateľom pri revitalizácii 

predzáhradiek, a to výsadbou trvaliek či drevín alebo rekon-

štrukciou trávnikových plôch.

Podmienkou je vyplnená a podaná žiadosť o rekonštrukciu, 

ktorá je k dispozícii na internete. Podáva ju správca bytového 

domu, prípadne zástupca vlastníkov s uvedením kontaktnej 

osoby. Jej prílohou musí byť tiež zápisnica zo schôdze vlastní-

kov bytov, v ktorej väčšina obyvateľov vyjadrí súhlas s revitali-

záciou, ale aj následnou údržbou upravenej plochy obyvateľmi 

predmetného domu.

Samotné rekonštrukčné práce sa môžu prebehnúť dvomi 

spôsobmi. Prvou možnosťou je, že mestská časť dodá rastlinný 

materiál, zeminu, resp. kôru a predzáhradku si občania upravia 

sami. Samospráva však môže pritom poskytnúť odborné po-

radenstvo pri výbere rastlín, spracovaní návrhu sadovníckych 

úprav či usmernení pri údržbe novej zelenej plochy. V rámci 

druhej možnosti zabezpečí miestna samospráva spracovanie 

návrhu úpravy spolu s kompletnou realizáciou cez dodávateľa, 

prostredníctvom dodávateľskej 2rmy, povinnosťou obyvateľov 

bude následne sa o novú plochu starať.

Rekonštrukcie predzáhradiek sa vybavujú postupne podľa 

poradia podania žiadostí a rozsahu rekonštrukcie.  (red)

foto: archív 

Mestská časť pomáha 
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Dva razy o škorcoch

Kauza schody

Lenže problém je v tom, že 
spomínané schody sú ma-

jetkom mesta a mesto by sa o 
svoj majetok malo starať. Lenže, 
aj my, v Petržalke, s tým máme 
svoje skúsenosti. Od zimy mi-
nulého roka sa na to opakovane 
pýtam primátora, už som mu v 
tejto veci dal aj dve interpelá-
cie. Reakcia je značne alibistic-
ká. Hovorí sa v nej, že magistrát 
síce s opravou schodov ráta, ale 

v tejto chvíli je ešte otázne, či sa 
na ňu v budúcoročnom rozpoč-
te nájdu peniaze.  

Sám som zvedavý na konečný 
verdikt. Ak sa oprava do rozpoč-
tu nedostane, pokúsim sa ju tam 
dostať ako vlastnú poslaneckú 
prioritu. Tieto schody určite ne-
zapadnú do zabudnutia. 

Milan Vetrák, 

poslanec za Petržalku 

v mestskom zastupiteľstve

Drevené schody,  
ktoré vedú z parko-
viska na Mlynarovi-
čovej na trhovisko, 
už pomaly doslúžili, 
stali sa dokonca ne-
bezpečnými.  
Nečudo, že obyvate-
lia z blízkeho, ale  
i vzdialenejšieho 
okolia na to upozor-
ňujú petržalského 
starostu, poslancov, 
celú samosprávu. 
Spravte s tým niečo!

Už krátko po úmorných 
letných horúčavách u 

nás v dedine začali na drôtoch 
posedávať kŕdle lastovičiek. 
Zrejme preto, aby sa na repre-
zentatívnom fóre poradili, kedy 
a v akej formácii vyštartovať na 
cestu do teplých krajín. Krátko 
nato prvé aj odleteli. A potom sa 
na oblohe zjavili škorce. Tisíce 
škorcov. A vrhli sa do vysuše-
ných vinohradov. Ukoristiť čo 
najviac.

Úroda hrozna je tohto roku 
naozaj mizerná. Veľký rozruch 
preto v našej obci spôsobil in-
cident hoci len nepatrného vý-
znamu. Viacerí členovia spolku 
vinohradníkov mali podozrenie, 
že im niekto potajomky uberá 
ešte aj z toho mála čo na koreni 
zostalo.

A naozaj. Po dlhšom pátraní 
a s trochou šťastia sa priamo 
pri čine podarilo prichytiť is-
tého spoluobčana Milana B. V 
batohu toho nemal veľa. Zopár 
kíl. Ale berúc do úvahy aj pred-
pokladané predchádzajúce lupy, 
konečné čísielko sa vyšplhalo do 
zaujímavejšej výšky. 

Poškodení najskôr chceli spra- 
vodlivosť zobrať do vlastných 
rúk, napokon si však celú vec 
rozmysleli a nechali všetko na 
obecný úrad. Nech zaujme sta-
novisko. Z moci úradnej. Spo-
mínaní vinohradníci sú veriaci, 
hoci podaktorí do kostola ani 
nechodia. Veria, že zlodej dosta-
ne to, čo si naozaj zaslúži. Pekná 
predstava.

Potom sa však objavili spo-
mínané škorce. A začala sa na-
ozajstná rabovačka. Na obec- 
nom úrade sa postihnutí dozve- 
deli, že je to bežná vec. A tiež, 
že takej škode nemožno zákon-
ným spôsobom zabrániť. Lebo 
škorce sú u nás chránené. 

V auguste kulminoval škan-
dál s rozdeľovaním eurofondov 
na vedu a výskum. Veľa sa toho 
na danú tému popísalo a poho-
vorilo. Osobne som zhliadol aj 
viaceré tlačovky a vypočul si 
veľa slov. Ale veľmi som z toho 
nezmúdrel. Chyba však zrejme 
bude vo mne. Neviem medzi 
toľkými slovami dosť dobre 
odhaľovať aj niečo také, čomu 
hovoríme myšlienky. 

 Zastavil sa u mňa istý dedin-
ský známy a požiadal ma, aby 
som mu povedal, čo si myslím 
o korupcii. Vraj som viac ško-
lovaný ako on. Povedal som, 
že na takú komplikovanú tému 
predsa len nemám primerané 
vzdelanie a ani skúsenosti. Ale, 
že proti takej pliage sa určite 

urputne bojuje na všetkých 
frontoch nášho života. Len 
my, nezastávajúci zodpovedné 
funkcie, do toho až tak dobre 
nevidíme. 

Nech je však pokojný, už sa 
objavili prvé úspechy. Spome-
nul som mu významný prípad 
odhalenej korupcie. Išlo o štu-
dentov, ktorí si za klobásky a 
tuším víno chceli kúpiť skúšky 
a zásadne tak narušiť náš zabe-
haný vzdelávací systém. Riadne 
s nimi zatočili. Dobre im tak.

Moja replika ho však evi-
dentne neuspokojila. Čo bude s 
uliatymi eurofondami? Kto po-
nesie zodpovednosť? Tak do-
biedzal. Povedal som mu, aby 
ho neopantala netrpezlivosť. 
Ako nám hovorí skúsenosť z 
podobného prípadu, postačí 
takých desať rokov a dozvieme 
sa, ako to bolo naozaj.

 A keby napokon aj nie, od-
poveď je jednoduchá. Škorce 
sú u nás chránené.

Oskar Král

foto: archív redakcie

 

Za starého režimu nám radostne demonštrovali, 
ako hospodárstvo Sovietskeho zväzu dobieha pre-
hnitý kapitalizmus aj na príklade košieľ. Ich počet, 
ktorý sa za rok v bielizníku amerického robotníka 
podľa prepočtu mohol zvýšiť iba o 11 percent, v 
prípade sovietskeho to bolo takmer triapolkrát viac. 
Pravda, v návale optimizmu sa pozabudlo na infor-
máciu, že ten prvý mal v skrini desať košieľ, takže 
nemal permanentnú potrebu stav svojej bielizne 
zvyšovať, kým druhý pracant mal iba jednu či dve. 
V percentuálnom vyjadrení však vysoko vyhrával 
sovietsky občan. 

Na ekvilibristiku s percentami si spomeniem vždy, 
keď si prečítam, alebo vypočujem, takzvaných od-
borníkov či niektorých politikov o Rusku rinčiacom 
zbraňami, až sa nám celá Európa (rozumej západná) 
otriasa. Prednedávnom v televíznom spravodajstve 
zdvihol varovný prst jeden z našich exministrov 
obrany, ktorý so spravodlivým rozhorčením zaťal 
do obľúbenej oblasti. Na tému potreby obrany, po 
slovensky povedané potreby zvýšenia dolárových 
účtov zbrojárskych bossov a ich odberateľov, sa z 
našich médií dá dozvedieť všeličo. V jednom prin-
tovom sa dal počuť pán poslanec, keď spomenul 
závratné tempo, akým ruský agresor zvyšuje svoje 
vojenské výdavky. Na rovnakú nôtu zahral aj polito-
lóg s pripomienkou, že Rusko po roku 2007 spustilo 
nové kolo zbrojenia, ktorého vrchol dosiahlo v roku 
2015. Aby to bolo zaujímavejšie, do hry o potrebe 
viac zbrojiť zapojil aj HDP Nemecka, Ruska a už si 
nepamätám prečo aj Slovenska. Galimatiáš, ktoré-
mu nerozumel možno ani on sám. Podstatné však 
je, že splnil požadovanú propagandistickú úlohu. 
Pozrime sa teda na pár čísiel, ktoré o agresorovi čo 
- to môžu prezradiť. 

Z hľadiska podielu krajín sveta sa USA v roku 2015 
postarali o 35,6 percenta z celosvetových výdavkov 
na zbrojenie. Na druhom mieste sa ocitla Čína (12,8 
percent), potom Saudská Arábia (5,2 perc.) a Rusko 
(4 perc.) Podľa peňažných výdavkov na armádu boli 
Spojené štáty na prvom mieste s 563 miliardami, 
Ruská federácia vynaložila na zbrojenie cca 64 mld. 
dolárov. Predmetné čísla nevyrátali v Moskve, ale 
pochádzajú z pera Skupiny pre výskum a informá-
cie o mieri a bezpečnosti (GRIP), založenej v Bruseli 
v roku 1979. Podľa Štokholmského medzinárodné-
ho ústavu pre výskum mieru (SIPRI), celosvetové 
náklady na zbrojenie v roku 2015 predstavovali 
takmer 1,7 bilióna dolárov. V absolútnych číslach 
vynaložili na zbrojenie prvé USA 596 mld. dolárov, 
pokiaľ štvrté v poradí Rusko 66,4 mld. dolárov. Od 
roku 2006 do roku 2015 vojenský rozpočet USA 
klesol o štyri percentá, Čína zaznamenala nárast 
o 132, Saudská Arábia o 97 a Rusko o 91 percent, 
pričom ruské výdavky boli len mizivým percentom 
zo sumy, ktoré na zbrojenie, podľa spracovateľa, 
vynakladal Sovietsky zväz v 80. rokoch minulého 
storočia. 

Nie každá noticka či výrok je alebo musí byť hoax, 
tak ako nie každá informácia ponúkaná v mainstre-
amových médiách je pravdivá. Chápem potrebu 
propagandy, ale v ére informačných technológií 
ma uráža jej primitívne podanie plné servilnosti. 

Tak si myslím, že čas košieľ nás dobehol.
Jaroslav Gründler

Čas košieľ 

Tak si myslím
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Deň pred letnými prázd-
ninami zverejnil Okres-

ný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné pro-
stredie, záverečné stanovisko, 
v ktorom súhlasí s výstavbou 
II. etapy výstavby električko-
vej trate (Šafárikovo námestie 
– Bosákova). Toto stanovis-
ko nadobúda právoplatnosť 
až 30 dní od jeho zverejne-
nia na enviroportáli. Potom 
bude proces EIA ukončený. 
Teda, ak sa nik neodvolá. Je 
však pravdepodobné, že to 
nepôjde tak hladko, pretože 
k pôvodnému zámeru bolo 
vznesených viac ako 100 pri-
pomienok, mnohé veľmi ob-
šírne. Najviac (39) ich prišlo 
od Združenia domových sa-
mospráv Marcela Slávika. 

Pripomienky 
dotknutých orgánov 
a verejnosti
Po prvotnom pripomienko-
vaní je zrejmé, že spracovateľ 
posudku uprednostňuje tzv. 
variant 2 m, ktorý nevyžaduje 
preložku Chorvátskeho rame-
na, ale zabezpečí jeho sprie-
točnenie. Zároveň akceptoval 
aj preferovanú zmenu výško-
vého trasovania električkovej 
trate v úseku križovania ciest 
Kutlíkova - Pajštúnska. Inak 
povedané, vyhovel požiadav-
ke MČ Petržalka, aby bola 
táto križovatka úrovňová, ho- 
ci pôvodne sa plánovalo, že 
električka pôjde popod cestu. 
MČ Petržalka svoju žiadosť 
odôvodnila tým, že takéto rie- 
šenie je vhodnejšie pre budú-
ci urbanisticko-architektonic-
ký rozvoj okolitého územia, 
pretože trať nebude vytvárať 
výškovú bariéru. 

Z pripomienok dotknutých 
orgánov napríklad Minister-
stvo dopravy, výstavby a regio- 
nálneho rozvoja SR reagu-
je na výšku nástupnej hrany 
(0,25 m, teda pri nástupe do 
nízkopodlažných električiek 
bude nutné prekonávať výš-

kový rozdiel), ktorá je podľa 
neho v rozpore so zákonom 
o stavebnom a technickom 
poriadku dráh a trvá na bez-
bariérovom prístupe. Okres-
ný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie zas re-
guluje výsadbu navrhovanej 
zelene v okolí Chorvátskeho 
ramena s odôvodnením, že 
je to vodná stavba a do pia-
tich metrov od brehovej čiary 
toku nie je možné vysádzať 
porasty a budovať stavby.

Z reakcií na pripomienky 
dotknutej verejnosti je zau-
jímavá zmena postoja k spo- 
ločnosti Petržalka City. Kým 
v minulosti predkladateľ zá- 
meru reagoval na ich pri-
pomienky zosúladenia trate 
električky s dopravným na-
pojením projektu Petržalka 
City s tým, že si to majú riešiť 
sami, aktuálne zmenil rétori- 
ku. Akceptuje ich pripomien- 
ky a križovatkové uzly Rusov- 
ská/Jantárová a Jantárová/ 
Romanova budú projekčne aj 
stavebne predpripravené pre 
budúce dopravné napojenie 
projektu Petržalka City.

Čo sa týka objektu proti- 
tankovej steny – pamätihod- 
nosti celomestského význa-
mu, ktorá stála električke v 
ceste, bude po dohode s Ok- 
rášľovacím spolkom a inves-
torom premiestnená mimo 
plánovanú trať.

Dobrou správou je, že ma-
gistrát počíta s vybudovaním 
parkoviska Park+Ride pri za-
stávke Janíkov dvor.

Čo sa týka toľko diskuto-
vaného duálneho rozchodu 
koľajníc, ktorý je súčasťou I. 
etapy trate – pokračovanie 
nebude. Na území Bratislavy 
sú vybudované a budú mo-
dernizované trate s rozcho-
dom 1 000 mm, okrem toho 
podľa stanoviska magistrátu 
EÚ podporuje rozvoj a mo-
dernizáciu električkových 
tratí len s rozchodom 1 000 
m, takže taký bude aj v II. 
etape nosného systému v Pe-
tržalke. Zabudnite na duálny 
systém TRAM/TRAIN.

Spracovateľ zámeru sa vy-
jadril k 117 pripomienkam, 
pričom bolo 37 neakcepto-
vaných. Časť ale z dôvodu, že 
ich možno doriešiť v rámci 
urbanistickej štúdie územia, 
ktorý dal magistrát na zákla-
de súťaže vypracovať víťazovi 
prof. Ing. arch. Bohumilovi  
Kováčovi. Zmyslom štúdie je 
podrobnejšie riešiť územie a 
priniesť aj podnety na zmenu 
územného plánu. 

Metráky zeminy,  
hluk a prach
Vzhľadom na rozhodnutie 
projektantov nevyužiť te-
rénny zárez plánovaný pre 
metro, bude sa zavážať zemi-
nou. Najvýraznejšie pocítia 
diskomfort obyvatelia v okolí 
plánovaného kríženia trate 
s Pajštúnskou. Počas rokov 
výstavby trate musia ale po-

čítať so zvýšenou hlučnos-
ťou, prašnosťou a pohybom 
stavebných mechanizmov a 
dopravy všetci Petržalčania, 
a to najmä v lokalite  Janíkov 
dvor (stavenisková doprava 
pôjde po Panónske a Dol-
nozemskej), Betliarska ulica, 
Jantárová cesta, Kutlíkova, 
ale aj Jiráskova ulica smerom 
na Dolnozemskú a napokon 
Rusovská cesta v smere na 
Panónsku. Hlučné činnosti 
by mali byť vykonávané po-
čas pracovných dní od 7. do 
18. hodiny a v sobotu od 8. do 
13. hodiny. 

Hoci bol pôvodne začia-
tok výstavby naplánovaný už 
na jar budúceho roku, ma-
gistrát aktuálne spomína až 
rok 2019. Žiadať o vydanie 
územného rozhodnutia však 
stavebník môže, až keď bude 
mať právoplatné záverečné 
stanovisko z posudzovania 
vplyvov na životné prostre-
die. A zdá sa, že výhrad je  
k nemu, najmä zo strany do-
tknutej verejnosti, stále dosť.

Michaela Dobríková

foto: autor

Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje k roku 2020 
v súvislosti s predĺžením električkovej trate až na koniec 
Petržalky nakúpiť 12 až 15 nových električiek. Cena jednej 
električky by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 2,5 milió-
na eur. A kedy sa na nich odvezieme až do Janíkovho dvora?

Predĺženie električkovej trate 
sa opäť posúva

Farmárske trhy 
pred TPD Euronics 
na Farského ulici

Skončilo sa leto, ho-

rúčavy pominuli a 

pred predajňou TPD 

Euronics, pri starom 

moste, pokračujú 

trhy. Naši predaj-

covia, ktorí prežili 

horúčavy na rozpá-

lenom asfalte počas 

leta, sa už tešia na 

príjemnú jeseň  

a svojich zákazníkov 

až do Vianoc. 

Nás teší, že i počas prázdnin 

a dovoleniek boli trhy veľmi 

navštevované a našli si svo-

jich zákazníkov, ktorí si kaž-

dý piatok nakúpiť to, čo inde 

nedostanú. A tak sa môžete 

tešiť až do zimy na výborné 

výrobky z mangalice, koláči-

ky z Banskej Bystrice, syry zo 

Zázrivej, korenie všetkého 

druhu (a toho sa na letnú 

grilovačku predalo tony), ale 

aj moravské koláčiky, vínko z 

Modry, doma vyrobené dže-

my a sirupy, ktoré obsahujú 

ozajstné ovocie a mnoho 

ďalších dobrôt.

Všetko čo na trhoch na-

kúpite vyrobili či vypestovali 

malí, lokálni výrobcovia, kto-

rým záleží, aby výrobky nimi 

ponúkané boli výborné a 

čerstvé. Nič podobné nekú-

pite v žiadne sieti, všetko na 

trhoch je ozajstné, poctivé a 

nikto si nič nedovolí nahra-

diť nejakou chémiou. Klobá-

sky, špekáčky či slanina sú 

z mäsa, žiadna voda, syry či 

bryndza sú z ovčieho mlieka, 

z vína vás hlava bolieť nebu-

de, korenie si kúpite pravé, 

bez glutamátov a soli.

Príďte sa pozrieť, ak máte 

radi niečo originálne a 

zvláštne, každý piatok sa na 

vás tešia farmári pred TPD.

Duálny rozchod nebude  
v II.etape pokračovať

Plánovaná zástavka Janí-
kov dvor ďalej chátra

Na zasypanie bude potreb-
né mnoho tatroviek zeminy

Samospráva Petržalky si 
presadila úrovňové križo-
vanie trate s Pajštúnskou

Betóny zmiznú, Chorvátske 
rameno sa dočká sprie- 
točnenia
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Dve prognózy s rozdielom 
42-tisíc obyvateľov. Skoro 
polovica dnešnej Petržalky... 
Oba dokumenty vzali vtedy 
poslanci na vedomie. Možno 
pripustiť iný obsah, iný zá-
mer materiálov, ibaže ľudia a 
miesto v tom istom roku 2030 
sú tí istí. Niekomu nádejne 
pribudli, inému dramaticky 
ubudli. Nech je útechou ľudo-
vé príslovie, že keď dvaja robia 
to isté, nie je to, to isté. 

A či nie sme na tom 
práve v Petržalke -
najlepšie? 

Takže k starnutiu. Nebude-
me a nechceme v ňom súťa-
žiť s inými mestskými časťa-

V predchádzajúcom čísle PN sme uverejnili mediálne vyjad-
renia mladého demografa, že podľa odhadov bude v Bratisla-
ve v roku 2050 až 30 percent seniorov nad 65 rokov. Pokiaľ 
ide o starnutie -„najhoršie je na tom Petržalka, resp. okres 
Bratislava V“, ktorý je tiež „špecifi cký svojou vekovou štruk-
túrou.“ Na otázku, kde sa sťahujú mladé rodiny dnes, časť 
demografovej odpovede znela, že „v Petržalke je jedna 
z najnižších reprodukcií, v dvojke je vyššia...“ 

Hoci do magického roku 
2050 ešte zostáva 33 ro-

kov, téma je citlivá. Dotknúť 
sa životov iných, hodnotiť, čo 
je kedy a prečo dobré či zlé 
(v prípade Petržalky až „naj-
horšie“), čo koho (nás) čaká, 
a zrejme i neminie, chce takt. 
Nie opak. I keď čísla, grafy, in-
dexy, percentá v konkrétnom 
okamihu, čase v demografi i 
nepustia. Tie sú však, zasa 
časom, najmä však ľuďmi, 
ich životmi, činnosťami, pre-
menné. A značne. Čo platilo 
včera, neplatí dnes; ako bolo, 
to pominulo. Dnes je už inak 
a zajtra bude ešte inakšie. 
Takže, skôr hamovať v prog-
nózach, trendoch, vývojoch, 
odhadoch, aby dnes vyslovené 
v porovnaní s neskoršou sku-
točnosťou nemalo výpoved-
nú hodnotu veštenia z gule, 
vykladania kariet, čítania z 
hodených kociek. Máme totiž 
svoje skúsenosti...

Petržalka v r. 2030 - 
rozvojová či úpadková?

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ktorý 
v r. 2008 pre zadávateľa MČ 
Petržalka vypracovala jedna 
súkromná poradenská fi rma 
(nemenujeme ju), ktorá v 93-
stranovom materiáli na str. 6 
uvádza: „Prognóza prírast-

ku obyvateľstva hovorí, že 

mestská časť Petržalka bude 

mať do roku 2030 približne 

139 550 obyvateľov.“ 

V roku 2012, teda o štyri 
roky neskôr, vypracoval jeden 
ústav sociálnych štúdií (tiež ho 
nemenujeme) pre Petržalku 
Komunitný plán sociálnych 
služieb. Analytický materiál,
ktorý má 60 strán, na str. 19 o. 
i. uvádza: „Výsledkom uve-

deného vývoja by potom bol 

pokles petržalskej populá-

cie z takmer 112-tis. osôb 

na necelých 97-tis. v roku 

2030.“

Petržalka City ako zelené 

srdce Petržalky - adminis-

tratívne centrum, športovo-

relaxačné a rekreačno-

oddychové zázemie 

s Chorvátskym ramenom 

a mestským parkom. 

Predpoklad: 1 383 bytov, 

3 872 obyvateľov

Keď „najhoršie je na tom 

Petržalka“ 2

Sto hektárov atraktívneho 

územia v dotyku s riekou, 

v susedstve s chráneným 

parkom, Sadom J. Kráľa a 

chráneným areálom Soví 

les - to je CMC Petržalka, 

budúce celomestské centrum 

medzi Dunajom, diaľnicou 

D1 a tromi mostami - od 

Starého k Apollu, ba až 

k Prístavnému. Zmysel 

projektu, že rieka mesto na 

brehoch nedelí, ale spája do 

celku. Predpoklad: 2 635 

bytov, 5 700 obyvateľov.  

Juh Petržalky, tiež ako Južné 

mesto, či aktuálne Slnečnice 

- zóna Mesto a zóna Vilado-

my. Predpoklad: 7 500 bytov, 

11 000 obyvateľov
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mi. Byť víťazmi, že je nás v Pe- 
tržalke menej (absolútne, per- 
centuálne), lebo sme žili aj 
kratšie ako v Ružinove či v Ra- 
či alebo Dúbravke. Otočme 
to: ak je v Petržalke veľa tých, 
čo aj dlho žijú, potom chvála 
Bohu za zdravie a dosaho-
vaný vek na radosť ich detí, 
vnúčat, pravnúčat. Aké teda 
„najhoršie“ (ako výčitka?), keď 
je to - najlepšie. Poznámka  
„k špecifickej vekovej štruktú-
re“. Áno, máme ju. Tí, čo pred 

25 - 30 rokmi, v materských 
školách (obsadených je 2 616 
miest) niet voľného miesta, tre-
ba ich ešte pre 506 detí. Záver 
seniorov: Akáže „reprodukcia“, 
to naše deti majú deti...

Postačia k bývaniu, 
nestačia k životu

Byty, byty, byty - ako develo-
perský boom. Nielen v Petržal-
ke. Čo v nej už rastie a čo ešte 
vyrastie, čo sa už obýva a čo 
bude čoskoro zabývané, koľko 
v nej pribudne bytov a koľko 
obyvateľov v nich nájde nový 
domov, je uvedené v textoch 
pod fotografiami rezortov, 
projektov. Sú z urbanistických 
štúdií rokov 2010 - 2012, tak-
že môžu byť aj zmeny. V su-
máre to však stále znamená, 
že v priebehu ani nie jedného 
desaťročia pribudne (a už i po- 
stupne pribúda) v Petržalke 
takmer 14-tisíc bytov pre vyše 

30 - 40-timi rokmi prichádzali 
do Petržalky (už s deťmi či 
práve si zakladajúc rodinu), 
mali vo väčšine 25 - 30 - 35 
rokov. Známy fakt, Petržalka 
bola najmladším sídliskom na 
Slovensku, ba v strednej Eu-
rópe. Dnes majú vtedajší „mla-
dopetržalčania“ 60 - 65 – 70, 
ba i viac rokov. Ako novodobí 
„staropetržalčania“ v Petržalke 
zasa zväčša zostali, len deti im 
odrástli a rozleteli sa do sveta. 
Generačné nožnice sa na istý 
čas roztvorili. To je tá naša 
„špecifická veková štruktúra“.

Naše deti majú deti
Nie všetky sa však rozleteli, 

a - to nemenej dôležité, roz-
letení sa po čase vracajú do 
svojho petržalského hniezda. 
I keď už nového, svojho. Ba 
prilietavajú z iných končín 
Slovenska. Potom je tiež po-
lemické, že „v Petržalke je jed-

na z najnižších reprodukcií...“ 
Údaje Štatistického úradu SR 
to nepotvrdzujú. Naopak. Ilu-
stračne rok 2015. V Petržalke 
pribudlo (podľa trvalého byd-
liska matky) 1 383 živonaro-
dených detí. Na porovnanie: v 
Ružinove 934, v Novom Mes-
te 541, v Starom Meste 412, v 
Dúbravke 388, v Karlovej Vsi 
364, v Rači 282 detí. V podiele 
k počtu obyvateľom mestskej 
časti (104-tisíc obyvateľov) to 
predstavuje v Petržalke 1,33 
percenta. Iba Nové Mesto 
(1,43 percenta) a Rača (1,35 
percenta) majú vyššiu hodno-
tu. Akáže jedna z najnižších 
reprodukcií v Petržalke, keď je 
v trojici najvyšších v Bratisla-
ve?! Petržalka má aj iný, výreč-
nejší dôkaz. Neprehliadnuteľ-
ný, viditeľný. Preplnené detské 
ihriská (parádne obnovené, 
upravené), kočíkuje sa zasa tak 
a toľko, ako sa kočíkovalo pred 

25-tisíc obyvateľov. K súčasné-
mu bytovému fondu (45-tisíc 
bytov) pribudne jedna štvrtina. 
Postačí k bývaniu, nestačí však 
k plnohodnotnému životu. Ale 
to už nie je len záležitosť de-
veloperov, aký bonus ľuďom 
pridajú ako donášku do domu. 
„Svoje“, a najmä vo verejnom 
priestore, musia dať štát, kraj, 
mesto, obec. Včasnosťou, kva-
litou, množstvom, rozsahom, 
náplňou. Ako sa zvykne hovo-
riť - full. Nie stále za zenitom 
naliehavosti, potrebnosti. Sú 
stále aktuálne, lebo - stále nie 
sú... Petržalský výpočet: elek-
trička do Janíkovho dvora, šies-
ty most cez Dunaj, Veľký, ale i 
Malý Draždiak, nevyužitých 9 
ha na Janíkových roliach, pa-
nenský štvrtý kvadrant Brati-
slavy v susedstve s Rakúskom 
a iné a iné. 

Rudolf Gallo

foto: autor, Hájpark 

Štvrtý kvadrant Bratislavy, 
doteraz prázdne územie. Ob-
lúk zahŕňa Petržalku i obce 
Kitsee, Parndorf a mestečko 
Hainburg. Existujúci projekt 
vodného kanála od Devína s 
obchvatom Petržalky a s vy-
ústením v Čunove zatiaľ viac 
oslovuje susedov v Rakúsku, 
ako v Bratislave. Ponuka 
projektov so športovými, od-
dychovými, rekreačnými 
a kultúrnymi funkciami. 
Mesto, magistrát, budíček! 

Zóna Matador je príležitos-
ťou pre viacúčelové využitie 
priestoru, ktorý mal doteraz 
priemyselno-výrobný cha-
rakter. Verejnosť požaduje 
kontinuitu pôvodného a 
nového. Nielen staré búrať 
a nové stavať, ale zachovať 
vzácne industriálne pamiat- 
ky. Predpoklad: 2 414 bytov, 
5 252 obyvateľov. 

Bytový projekt Hájpark 
je petržalskou (aj sloven-
skou?) lastovičkou komu-
nitného bývania. 
Aktívneho susedstva. 
Bývanie v zeleni - s kaviar-
ňou, klubovňou, škôlkou, 
vnútorným dvorom, 
parkom, jazierkom, mini 
záhradkami. 
Nový trend v bývaní 
a vzťahmi ako žiť a spolu 
nažívať. Predpoklad:  
108 bytov, 328 obyvateľov.

Veľký Draždiak - genius loci 
Petržalky. Aj z jeho vyťažené-

ho štrku vyrástla Petržalka. 
Len tie drôty, len tie drôty... 

Z Petržalky sa síce nestali 
Benátky, má však to, čo má 
máloktoré mesto, ak vôbec... 
Rozšafné „vnútrobloky“ ako 
lokálne parčíky. Prírodný 
kapitál na sídliskovú komu-
nikáciu. Von z vynovených 
bytov, z obnovených panelá-
kov. Je čas obnovy - vzťahov. 



Usmejme sa,
urobíme 
lepší kraj
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V polčase šlágra 4. kola III. 
Bratislavskej ligy OFK Du-
najská Lužná – FC Petržalka 
akadémia (0:1) generálny 
manažér domácich Juraj 
Jánošík, ktorý je zároveň aj 
predsedom BFZ, privítal na 
miestnom štadióne zrejme 
najstaršieho hlásateľa na 
svete, 91-ročného Františka 

Štamberského. Ocenil jeho 
hlásateľskú celoživotnú čin-
nosť v posledných rokoch 
na štadióne FC Petržalka 
akadémia. Pri tejto príležitos-
ti mu odovzdal publikáciu o 
histórii futbalu v Dunajskej 
Lužnej, klubovú vlajku a fľaš-
ku dobrého bieleho vína.

(mv)

Pekné gesto

Vo 4. kole Svetového pohára 
slalomárov na divokej vode 
v talianskom stredisku Ivrea 
strieborný medailista z OH v 
Riu a petržalský rodák Matej 
Beňuš v kategórii singlistov 
skončil tretí. ,,Bedňa je vždy 
super. Zo štyroch kôl Svetové-
ho pohára som bol prvý, druhý 
a teraz tretí. V Markkleebergu 
som sa neprebojoval do *nále, 
ale tam bola vyslovene ľavác-
ka trať, ktorá mi vôbec nesa-
dla. Hoci mi to dnes nekĺzalo, 
ako zvykne, výsledok potešil. Aj 
vzhľadom na celkové poradie, 
Sideris síce potvrdil prvenstvo, 
ale ja som zasa odskočil tým, 

čo mi dýchali na chrbát,“ uvie-
dol v stanovisku pre Sloven-
skú kanoistiku Beňuš. 

Zuzana Rehák-Štefečeko-
vá, ktorá už niekoľko rokov  
býva v Petržalke, získala vo 7-
nále trapu na majstrovstvách 
sveta v brokových zbraniach  
v Moskve bronzovú medai-
lu. Tridsaťtriročná majsterka 
sveta z roku 2010 v Mní-
chove a víťazka z Európ-
skych hier 2015 už má z MS 
na konte štyri cenné kovy.  
V Belehrade v roku 2011 bra-
la striebro a v Nikózii v roku 
2003 bronz.

(mv)

Dvakrát bronz
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Vaša tvorba, to sú väčšinou 
príbehy zo života – inšpiruje 
vás aj miesto, kde žijete?

Určite áno, Petržalka je mi 
domovom už 37 rokov a mám 
to šťastie, že mám veľa pria-
teľov. Príbeh života každého 
z nich nejako ovplyvnil moju 
tvorbu. Samozrejme, zachová-
vam ich anonymitu a väčšina 
mojich kníh je posplietaná z 
rôznych životných príbehov. 
I keď už ma oslovili aj ľudia, 
ktorí trvali na tom, aby som 
opísala ich príbeh a nezáleží 
im, či ich v ňom niekto spozná. 
Hoci ja ich vždy varujem, že to 
môžu, ale aj nemusia oľutovať. 
Napísaný príbeh, na rozdiel 
od rozprávaného, na papie-
ri zostáva. Spolupracujem s 
Miestnou knižnicou Petržalka, 
chodievam tam na besedy 
s čitateľmi, ktoré mám veľ-
mi rada. Vierku Némethovú 
z pobočky na Prokofievovej 
považujem za svoju priateľku 
a obdivujem jej sčítanosť, vďa-
ka ktorej sú rozhovory s ňou 
veľmi podnetné. 

Dana Hlavatá tento rok 

oslávila 60. narodeniny, na-

priek tomu nepoľavuje v ak-

tivitách, píše a vydáva tento 

rok už 6. knihu, pracuje v te-

levízií, chodí na besedy s či-

tateľmi, maľuje a voľné chvíle 

venuje svojej vnučke Emke.

Čo rozhoduje o tom, ktorý 
príbeh zvečníte v knihe?

V prvom rade ma musí za-
ujať. Je mnoho ľudí, ktorí sú 
presvedčení, že zažili hrôzy, ale 
keď ich počúvam, stále na tie 
„hrôzy“ čakám a nič. Myslia si, 
akú tragédiu zažili, ale nemajú 
ani poňatia o tom, čo životná 
dráma skutočne je. Vypočula 
som si už stovky príbehov a 
bola šokovaná, akú obrovskú 
bolesť dokáže človek uniesť a 

pokračovať ďalej. Napokon, aj 
ja sama som si prešla svojím 
peklom na zemi, takže si mys-
lím, že viem rozoznať skutoč-
né trápenie. Priateľka mi vraví 
„chcem sa rozviesť.“ A ja „dob-
re, a prečo?“ Rozpráva a ja sa jej 
po vyrozprávaní jej „vážnych“ 
dôvodov opýtam: „Povedz mi 
dôvod na rozvod.“ „Veď som ti 
ich práve vymenovala“ – vraví 
mi. A ja na to, buď šťastná, 
že nemáš naozajstný dôvod – 
toto sú len pseudoproblémy.
Z rozvodu nakoniec nič nebo-
lo. Možno len – malá inšpirá-
cia na román. Mnohí ľudia sa 
často trápia, lebo sa nedokážu 
na svet, i na seba samých, po-
zrieť s nadsázkou a berú všetko 
príliš vážne. Myslím si, že je 
dôležité, aby sme si vedeli robiť 
žarty z toho, čo sa nám deje a 
aj sami zo seba. A aj preto sa 
životné trampoty mojich hrdi-
nov a ich často neľahké osudy, 
snažím v knihách kompenzo-
vať humorom. Kto by už chcel 
čítať knihy, z ktorých je iba 
smutný? Veď ani život nie je 
len čiernobiely. 

Vraví, že vie písať dokon-

ca i počas rozhovoru. Jedno-

ducho, časť mozgu sa sústre-

dí na rozhovor a tá druhá si

slobodne tvorí. Táto jej su-

perschopnosť vraj zároveň 

spôsobuje, že technické zále-

žitosti a orientácia v priesto-

re sú jej úplne cudzie. Z jej 

pera už vyšlo 37 kníh (obálky 

niektorých sú jej olejomaľ-

bami), z toho 11 je určených 

deťom, či už ako rozprávky 

alebo - bájky.

Prečo práve bájky?
Keď mi z Včielky pred troma 

rokmi zavolali, že by potrebo-
vali bájky, odpovedala som im, 
aby brnkli Ezopovi. Dali mi de-
sať dní na napísanie jednej. Ja 

som im za štyri dni poslala de-
sať. Boli z nich nadšení. A na-
vrhli mi, aby som k tým desia-
tim vymyslela ešte tridsať ďal-
ších a ponúkla ich trom vyda-
vateľstvám. Všetky zareagovali 
do hodiny. Rozhodla som sa 
pre Fortuna Libri a neľutujem. 
Dnes je na trhu už moja štvrtá 
kniha Bájky pre všetkých.

Vydávate jednu knihu za 
druhou, romány, rozprávky, 
bájky, poviedky. To znie ako 
príbeh veľkého spisovateľ-
ského úspechu v časoch, keď 
iní nariekajú, ako ťažko je 
dnes na Slovensku vydať kni-
hu. V čom je tajomstvo?

Publikujem už od 14. rokov, 
to je 46 rokov driny. Dnes, keď 
za mnou niekto príde a sťažuje 
sa mi, že nevie nájsť vydava-
teľa, odpoviem mu, že ani ja 
som nevedela. Musela som sa 
vypracovať a trvalo mi viac ako 
dvadsať rokov, kým som sa od-
vážila ponúkať vydavateľstvám 
prvú knihu. V súčasnosti si 
každý myslí, že všetci čakajú 
len na neho. Nájdu sa spisova-
telia jednej či dvoch kníh, ktorí 
majú neuveriteľné sebavedo-
mie, ale žiadnu sebareflexiu. 
Toľké sebavedomie ani ja dnes, 
po toľkých rokoch, rozhodne 
nemám. Naozaj treba na sebe 
dlhé roky pracovať. Je fakt, že 
mám danosť napísať povied-
ku či rozprávku za hodinku, 
doslova v električke. Ale to ne-
znamená, že by som podcenila 
prípravu. Naopak, dopredu si 
dôkladne naštudujem, čo po-
trebujem, pričom to často trvá 
niekoľko mesiacov, a potom 
už len píšem. Je to pre mňa 
zodpovedná práca a vášeň zá-
roveň. Splnil sa mi detský sen, 
ale už dnes viem, že zo spi-
sovateľského pera by sa vyžiť 
nedalo. Finančné ohodnotenie 
slovenských spisovateľov je 
naozaj nedocenené alebo ak 
chcete, podcenené. 

Aký je váš bežný spisovateľský deň? „Píšem, kedy sa mi chce.“ 
A kedy sa vám chce? „Stále. Píšem na dovolenke na pláži, píšem 

doma ráno o tretej, aj cestou v električke. Vždy, keď mám voľnú 

chvíľu a v hlave križovatku nápadov, píšem.“ A okrem toho maľu-
je, tvorí plastiky, vitráže, pracuje s textilom a je dramaturgičkou 
v RTVS. Predstavujeme vám Petržalčanku, Danu Hlavatú, me-
dzinárodne ocenenú autorku prózy pre dospelých i deti. 

Písanie je vášeň aj potreba

Je téma, ktorej by ste sa 
vyhli?

Nikdy nepíšem o tom, čomu 
nerozumiem. Ak už sa nie-
čomu chcem venovať, poctivo 
si to naštudujem. Napríklad 
pri písaní bájok sa podrobne 
oboznámim s každým zvierat-
kom, ktoré v nich vystupuje. 
Počas ich písania som oblože-
ná encyklopédiami a „gúglim“. 
Pretože potrebujem vedieť, ako 
sa reálne správajú, čo sú ich 
špecifiká – napríklad, koľko 
metrov denne prejde leňochod, 
či ako rýchlo behá gepard. 
A deti, ktoré budú bájky čítať, 
sa dozvedia zaujímavé, ale naj-
mä pravdivé informácie o tom, 
ako sa správame my, dospelí. 

Čerpáte často z vlastných ži-
votných skúseností?

ré vás najviac potešilo? 
To, že som sa ocitla v Čítanke 

pre 2. ročník základných škôl. 
Potom asi prvé miesto v súťa-
ži spomedzi 220 rozhlasových 
hier Slovenského rozhlasu. 
Milé bolo aj ocenenie Reader´s 
Digest Výber – prvá cena za 
poviedku, následne preloženú 
do viacerých jazykoch. Dostala 
som aj finančnú odmenu, 10-
tisíc v slovenských korunách. V 
tom čase to bola pre mňa, ako 
pre mamu, ktorá sa sama sta-
rá o dve deti, obrovská suma. 
Ibaže som ju stratila cestou do-
mov. Skoro ako z románu, že? 
Potom ešte pár ďalších súťaží a 
víťazstiev, ktoré ma veľmi po-
tešili, hoci priznávam, že dnes 
už ani neviem, kde mám všet-
ky tie „diplomy a ocenenia.“ 
Veľmi ma tešia, no nezakladám 
si na nich, rovnakú váhu má 
pre mňa pochvala z úst čitateľa 

Spisovateľ je vždy pozname-
naný svojím životom a tým, čo 
aktuálne prežíva. Myslím si, 
že každý tvorivý človek vníma 
drobné zážitky oveľa intenzív-
nejšie ako ostatní. Pretože ich 
pretavuje do svojej práce, či už 
v podobe knihy alebo výtvar-
ného umenia. So mnou sa ži-
vot nemaznal, ale mám dvoch 
úžasných synov a okrem lásky 
nás spájal a pomáhal nám pre-
konať ďalší zlý deň zmysel pre 
humor. Dodnes je pre mňa 
podstatné, aby som sa mala 
sedem dní v týždni na čom 
zasmiať a aby sa ľudia okolo 
mňa cítili príjemne.

Vaša tvorba získala ocene-
nia doma i v zahraničí, kto-

počas besied. Celkovo besedy s 
čitateľmi, či už dospelými ale-
bo detskými, sú pre mňa vždy 
príjemným zážitkom a verím, 
že je to tak aj pre druhú stranu. 
Pre spisovateľa nie je totiž nič 
krajšie a podnetnejšie do ďalšej 
práce, ako veta, „čítam vaše 
knižky, sú fakt fajn“. 

Dana Hlavatá je šťastný 

človek - má milujúcu rodinu, 

priateľov, zaujímavú prácu a 

životnú vášeň - písanie. Táto 

charizmatická dáma sa ne-

dala zlomiť životnými skúš-

kami a dnes má právom hrdo 

zdvihnutú bradu a úsmev na 

tvári, keď sa na 60. narodeni-

ny obzerá späť.

Michaela Dobríková
foto: autorka
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St. Petersburg Balet

NAJSLÁVNEJŠIA ŠKOLA SVETOVÉHO BALETU 
EXKLUZÍVNE PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

vám prináša

Piotr Iľjič Čajkovskij

www.mejdanroku.sk  tel.: 0948 381 146Info a predaj vstupeniek:
AKCIA! 2+1

Kúp dva lístky a tretí 
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Športový klub MED-
VEDICA organizuje 
cyklistické preteky 
pre deti od 3 do 15 
rokov. Ich cieľom je 
podnietiť u detí pozi-
tívny vzťah k pohybu, 
prírode, podporiť 
ich zdravý životný 
štýl a poukázať na to, 
že bicykel nie je len 
skvelým nástrojom 
na športovanie, ale aj 
dopravným prostried-
kom, napríklad na 
cestu do/zo školy. 

Pozývame vás na biketour

Toto športové podujatie 
pre celú rodinu sa bude 

konať poslednú septembro-
vú nedelu v blízkosti Malého 
Draždiaka. Pre súťažiacich je 
pripravená primeraná trať bez 
prevýšení, s prírodným povr-
chom. 

Registrácia pretekárov vo-
pred je výhodou a na preteky 
sa môžete prihlásiť na stránke 
www.medvedicatour.sk 

Registrovať pretekárov bu-
de možné aj priamo na mieste 
konania športového podujatia 
v nedeľu, 24. septembra, od 

9.00 h. Viac informácií sa do-
zviete na tel.č.: 0905 609 315.

(upr)

foto: archív Medvedica

 

Stávkovanie, adrenalín, zá-
bava a nielen to. To sú do-
stihy v petržalskom Starom 
háji! Nenechajte si ujsť 
v nedeľu, 10. septembra 
poslednú klasickú skúšku 
dostihovej sezóny. 25. Slo-
venský St. Leger CHARVÁT 
(v dostihovej terminológii 
„dlhá smrť“) preverí kobyly 
a žrebce na najdlhšej kla-
sickej vzdialenosti, vytrva-
leckých 2 800 metrov. 

Celkovo je naplánova-
ných deväť rovinových a 
prekážkových zápolení, 
ako aj vždy vzrušujúca 
Veľká starohájska steeple-
chase Hamé na 4 500 m. 
O príjemnú atmosféru sa 
v prestávkach postará ta-
nečný súbor Sillmarion, 
členovia Červeného kríža 
predvedú ukážky poskyt-
nutia prvej pomoci a, sa-
mozrejme, nebude chýbať 
vozenie detí na koníkoch 
či maľovanie detských 
tváričiek. Dostihové po-
poludnie v Starom háji sa 
začína o 13.30 h. Viac na 
www.dostihy.sk

(rip)

V nedeľu 
dlhá smrť
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

I N Z E R C I A

 

OZ DOMČEK Z 
vytvorilo Centrum voľného času na Bradáčovej ulici. Domček 
Z sa venuje hlavne pohybovým aktivitám - pre dospelých pila-
tes a SM systém, pre deti pohybová prípravka. Dnešný sedavý 
spôsob života spôsobuje bolesti chrbta, kĺbov. Naším cieľom 
je zapojiť čo najviac ľudí do cvičenia. 

Pilates a SM systém je cvičenie pre všetkých. Učí správnemu 
držaniu tela, správnemu dýchaniu a používaniu svalov pri po-
hybe. Je prevenciou bolesti pohybového aparátu a osteopo-
rózy. Je dobrým štartom pre tých, ktorí chcú začať športovať 
alebo ako doplnok k behaniu a bicyklovaniu. Cvičí sa v malých 
skupinkách. Cvičiť môžu mladí i seniori. Cvičencom sa venuje 
inštruktor, sleduje správnosť prevedenia cvikov. 

Pohybová prípravka je pre deti od 2,5 do 12 rokov. Deti sú 
rozdelené do skupín podľa veku a svojich schopností. Rozvíja-
me hudobno–pohybové a tanečné schopnosti detí. Dbáme 
na správne držanie tela a zvýšenie pohyblivosti, rozvíjame ryt-
mus, orientáciu v priestore, posilňujeme celý pohybový apa-
rát a rozvíjame koordináciu pohybu s hudbou. Vychádzame 
z princípov klasického, mo-
derného a jazzového tan-
ca. Počas roka majú rodičia 
možnosť sledovať pokroky 
detičiek na otvorených ho-
dinách a vystúpeniach.

K dispozícii máme dve 
sály. V rovnakom čase mô-
že byť dieťa na pohybovej 
prípravke a rodič vo ved-
ľajšej sále na pilatese či SM 
systéme. Ak si rodič nechce 
zacvičiť, čakanie na dieťa si 
môže spríjemniť posede-
ním pri kávičke či čaji, ale-
bo čítaním. Ženám vieme 
poradiť so starostlivosťou 
o ruky a pleť. 

Príďte si k nám zacvičiť, radi vás uvidíme. Bradáčova 7, 
www.domcekz.sk, domcekz@domcekz.sk, Fb Domček Z, 
Tel.: 0903 609 791

Týždeň otvorených dverí 
11. 9. - 14. 9. 2017

Chcete urobiť niečo 
pre svoje zdravie?

Príďte si k nám zacvičiť 

ZADARMO

Domček Z
Občianske združenie
Bradáčova 7, tel.: 0903 609 791

Čo cvičíme?
Pilates pre začiatočníkov 

 aj skúsených

Tanec pre deti do 12 rokov

 SM systém pri bolestiach 
 chrbtice, kĺbov...

všetky informácie nájdete na
domcekz@domcekz.sk
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

SEPTEMBER  2017

Pokladňa DK Lúky 

29.09. | 19:00 | 15 € / 17 €* 
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

DOM KULTÚRY LÚKY

17., 24.09. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 

20.09. | 19:00 | 2 €  ticketportal 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
THAJSKO A MALAJZIA 2017

22.09. | 19:00 | 3 €    ticketportal 
MUSIC CLUB
HUDOBNÉ KINO: Bratislavská lýra I. + hosť

29.09. - 1.10. ticketportal 
PRESSBURG DANCE FEST 2017 

SÚŤAŽE, GALASHOW, TANEČNÉ SEMINÁR

ARTKINO ZA ZRKADLOM

komplet program na www.kzp.sk

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

5. a 19.09. | 16:00 a 19:30 | 6 € / 8 € *             ticketportal

NESKORO VEČER 
TALK SHOW PETRA MARCINA 

10.09. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
MALÁ MORSKÁ VÍLA

10.09. | 19:00 | 18 €                                          ticketportal 
Georges Feydeau: 
LEN SI POSPI MILÁČIK - Finta pána Ribadiera 

12. a 26.09.| 15:00 | 3 € 
NESTARNÚCE MELÓDIE 

21.09. | 19:00 | 10 €  ticketportal

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA -  BEST OF 

24.09. | 10:00  | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO 
BABKY JEŽIBABKY

24.09. | 19:00 | 15 €                 ticketportal

DARIO FO: OTVORENÉ MANŽELSTVO

25.09. | 19:00 | 18 € / 24 €*                                        ticketportal

FRANTIŠEK NEDVĚD - 70

CC CENTRUM

pondelky, štvrtky, piatky (od 7.09.)
9:30-12:00 | 1 € / matka + dieťa
DETSKÁ HERŇA 

PROGRAMY PRE DETI
13.09. | 14:00-18:00 | vstup voľný
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017

18., 25.09. | 9:30 | 1 € / osoba
20., 27.09. | 9:00, 10:30 | 1 € / osoba
ČARBANIČKY

19., 26.09. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

21.,28.09. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO 

21.,28.09. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

24.09. | 14:30-16:00 | 2 € / osoba
FAREBNÁ NEDEĽA 

VÝSTAVY
13.09. - 29.09. | vstup voľný
PETRŽALSKÉ NAJ

18.09. - 29.09. | vstup voľný
VOĽNÁ TÉMA

22.09. - 13.10. | vstup voľný
KOLOBEH ROKA 

KONCERT
24.09. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP | 3 € 
MOMENTUM MUSICUM

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

          KONKURZY:     PRIPRAVUJEME v DK ZRKADLOVÝ HÁJ:

13.09. | 17:00 - 18:30 | ZŠ Tupolevova 20
HÁJENKA - detský folklórny súbor
JARABINKA - detská ľudová hudba

19.09. | 18:00 - 19:00 | Gymnázium, Pankúchova 6
21.09. | 18:00-19:00 | CC Centrum, Jiráskova 3

POLENO - mládežnícky folklórny súbor

22.09. | 16:00 | ZŠ Budatínska 61
LÚČKA - detský folklórny súbor

viac informácií na www.kzp.sk/oznamy

2.10. - 15.10. | PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017

5.10. | 19:00 | FEŠÁCI 50 ROKOV - TOUR

19.10. | 19:00 | SZIDI TOBIAS & BAND - SEDMOLÁSKA

21.10. | 14:00 | PETRŽALSKÁ BARETKA 2017

21.10. | 19:00 | TEPLÁKOVÝ BÁL 2017

26.10. | 19:00 | GHYMES 
27.10. - 29.10. | ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 2017
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Vyberte si svoju knižnicu z desiatich pobočiek poskytujú-

cich služby na území Petržalky.

Hneď v septembri čaká prváčikov pasovanie za čitateľov kniž-
nice. Počas neho oboznámime malých školákov s knižnicou a 
jej fungovaním a každý od nás bezplatne získa čitateľský pre-
ukaz. V spolupráci so strednými školami je pre študentov pri-
pravená informačná hodina spojená s predstavením služieb, 
on-line katalógu a e-kníh, ktoré môžu v knižnici stredoškoláci 
využiť. 

Naďalej pokračujeme v úspešnom projekte o histórii Petržalky 
Taká bola Petržalka. 

Tvorivým a písaniachtivým čitateľom pripomíname literárnu 
súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka a súťaž školských ča-
sopisov Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia. Obe 
súťaže už veľa rokov patria k úspešným podujatiam knižnice a 
porotcovia majú často neľahkú úlohu vybrať víťazov. 
Miestna knižnica Petržalka tiež popri množstve podujatí roz-
širuje svoje knižničné fondy vo všetkých desiatich pobočkách 
- detských, dospelých, rodinných a v odbornej. Chceme, aby 
sa knižné novinky, časopisy i knihy v elektronickej podobe 
dostali do rúk čitateľov čo najskôr a úprimne nás teší ich zá-
ujem. 

Katarína Bergerová

riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka

Novinky v knižnici
Miestna knižnica Petržalka pozýva v no-
vom školskom roku všetky 2017/2018 
deti a mládež na návštevu knižnice, na 
stretnutia s dobrými a peknými knihami 
a ich autormi, s ilustrátormi, osobnosťa-
mi spojené s poučením, novými vedo-
mosťami, zážitkami a zábavou.
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Komunikuje univerzálnym jazykom... ... 

... umením 
Vyrastala v Starom Meste, no dnes sa cíti pohodlne 
práve v Petržalke. A hoci jej učarovala krajina Sal-
vadora Dalího, svoju výtvarnú tvorbu prezentuje na 
výstavách v rôznych európskych krajinách. Nielen 
maliarka, ale aj lektorka výtvarného umenia, reš-
taurátorka a keramikárka Viera Čapková priniesla 
svoje „farebné objatia“ do Kafé Lampy. 

Farebné objatia je názov 
jej aktuálnej výstavy. Vie-

ra Čapková hovorí o umení 
ako o univerzálnom jazyku, 
prostredníctvom ktorého sa 
ona sama snaží zachytiť rôzne 
emócie a energie. Veď napokon 
aj také objatie je o emóciách 
 a nepozná cudziu reč. 

Výstavu si môžete pozrieť 
v Kafé Lampy na Černyšev-
ského ulici do 30. septembra, 
predtým však možno malá 
inšpirácia v podobe umelkyni-
ných slov. 

Ako sa vidí Viera Čapková? 
Ako umelkyňa - výtvarníč-
ka

 Vo svojich dielach a ich 
štruktúre sa snažím zachytiť 
rôzne emócie a energie. Moja 
tvorba prešla niekoľkými ob-
dobiami, ktoré predstavujú 
osobné skúsenosti a rôzno-
rodosť ľudského vedomia. Po 
technickej stránke pracujem 
s rôznymi postupmi, ktoré na 

poznatkov, ktorá takto vzniká, 
znásobuje aj moje vedomosti.
... Človek so skúsenosťami  
v zahraničí 

 Pôsobenie v iných kraji-
nách, prostredí a kultúre ne-
smierne obohacuje a posúva 
dopredu. Každá krajina mi 
priniesla nový rozhľad, ktorý 
som preniesla do svojich diel.
... Petržalčanka 

 Vyrastala som v Starom 
Meste, takže na začiatku bol 
pre mňa presun veľkou zme-
nou. Pôvodná Petržalka bez 
zelene sa však postupne veľmi 
zmenila a je to miesto kde sa 
cítim pohodlne.

Čo si myslí o...
... kultúre u nás a v zahra-
ničí

 Kultúra nemá hranice, je 
univerzálnym jazykom, kto-
rý nepotrebuje prekladateľov. 
Umenie má úžasnú schopnosť 
komunikovať bez rozdielov, 
nerozlišujúc národnosti, pô-
vod či ideológie. 
... Petržalke

 Z okrajového sídliska sa 
stala takmer lukratívna loka-
lita, ktorá ponúka všetky po-
trebné služby, ako aj blízkosť 
veľkomesta.

Eva Vašková
foto: archív V. Č. 

K U LT Ú R A

každom diele dotvárajú jeho 
atmosféru.
... Reštaurátorka a lektorka 
výtvarného umenia

 Je pre mňa osobne veľkým 
prínosom mať skúsenosti z via- 
cerých krajín a ateliérov, pre-
to v praxi môžem zvoliť pri 
každom diele tú najlepšiu va-
riantu pre jeho konzerváciu. 
Každý štát pristupuje ku kon-
zervácii diel aj podľa vlastných 
osobitých kritérií.

Ako lektorka sa snažím 
poskytnúť moje osobné skú-
senosti a prispieť nimi novým 
talentom. Výmena názorov a 
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 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Elena (gmail.com):  

Nenapísali ste, aké kroky ste vo veci nepla-
tenia výživného na vaše maloleté dieťa do-
posiaľ urobili. Pri splnení zákonom stanove-
ných podmienok máte možnosť požiadať o 
náhradné výživné. Ide o štátnu náhradu, keď 
si vyživovaciu povinnosť neplní jeden z rodi-
čov, ktorému bola táto povinnosť voči dieťa-
ťu ustanovená právoplatným rozhodnutím 

súdu alebo súdom schválenou dohodou. 
Na konanie a rozhodovanie o náhradnom 
výživnom je príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny podľa trvalého pobytu dieťaťa. 
Na úrade práce vás oboznámia s podmien-
kami vzniku nároku na náhradné výživné a 
poskytnú vám aj ďalšie nevyhnutné infor-
mácie ako i prípadnú potrebnú súčinnosť 
pri riešení vášho problému.  

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, bezplatné osobné konzultácie ani 

platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť 

odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o brannej povinnosti občanov)

Pripravený brániť vlasť 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý 

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

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

pade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše 

konkrétne otázky.

§ Kedy sa z muža stáva regrút   

 Branná povinnosť v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. – zákon o bran-
nej povinnosti  v platnom znení, vzniká občanovi – mužovi 1. januára 
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku ak má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky. Občanovi – mužovi, ktorý má trvalý 
pobyt v cudzine a prihlásil sa na trvalý pobyt v Slovensku po 1. januári 
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná po-
vinnosť odo dňa prihlásenia sa na trvalý pobyt. Občanovi – mužovi, 
ktorý nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná po-
vinnosť odo dňa nadobudnutia tohto občianstva, ak má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky. Branná povinnosť vzniká aj občano-
vi alebo cudzincovi, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť. 
Občanovi, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na mužské po 1. januári 
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, vzniká branná po-
vinnosť odo dňa zmeny jeho úradnej identity ak má trvalý pobyt na 
území Slovenska. Občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, môže 
dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od 1. januára kalendárneho 
roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky. Žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti 
je občan a cudzinec povinný podať s úradne osvedčeným podpisom. 
Okresný úrad v sídle kraja zaradí občana do národnej registrácie v 
deň vzniku brannej povinnosti, z národnej registrácie vyradí občana 
v deň zaradenia do záloh ozbrojených síl, vzniku služobného pomeru 
profesionálneho vojaka, zániku brannej povinnosti.

§ Zánik brannej povinnosti   

 Branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povin-
nosť, ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo al-
ternatívnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného 
okresným úradom, ďalej keď prestal byť občanom alebo mu skončil 
trvalý pobyt na území Slovenska, dovŕšil 55 rokov veku, bol uznaný za 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, pozbavený spôsobilosti 
na právne úkony, alebo ktorému bola spôsobilosť na právne úkony 
obmedzená ako aj občanovi, ktorý umrel alebo bol vyhlásený za 
mŕtveho. Občan, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť, môže 
v stave bezpečnosti štátu vziať späť dobrovoľné prevzatie brannej 
povinnosti na základe písomnej žiadosti podanej okresnému úradu 
v sídle kraja.

§ Rozkaz je rozkaz   

 Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu, o ročníkoch re-
gistrovaných občanov povolaných na odvod rozhoduje prezident 
SR na návrh vlády, o termínoch odvodu rozhoduje minister obrany. 
Registrovaného občana povolá na odvod okresný úrad v sídle kra-
ja povolávacím rozkazom. Ak registrovaný občan odoprel prevzatie 
povolávacieho rozkazu, považuje sa povolávací rozkaz na odvod za 
doručený v deň, keď odoprel jeho prevzatie. V prípade, ak sa regis-
trovaný občan nedostaví na odvod, neoznámil dôvod, pre ktorý sa 
nemôže dostaviť a povolávací rozkaz na odvod mu bol riadne doru-
čený, môže byť na odvod predvedený. Proti povolávaciemu rozkazu 
na odvod sa nemožno odvolať ani ho nemožno preskúmať súdom. 
Registrovaný občan povolaný na odvod je povinný podrobiť sa le-
kárskej prehliadke.  Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia 
zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou komisiou vydá 
rozhodnutie o spôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alter-
natívnu službu, resp. o dočasnej nespôsobilosti vykonať mimoriadnu 
službu alebo alternatívnu službu alebo o nespôsobilosti vykonať mi-
moriadnu službu alebo alternatívnu službu.                    (Pokračovanie)

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Páchnuci pes a výťahy 
Máme v dome susedu, ktorá vlastní dlhosrstého psa, a ten nás svojím silným 

zápachom niekoľko rokov neskutočne obťažuje. Býva na 12. poschodí a po 

použití výťahov je dlho cítiť silný zápach. Zdražuje to aj prevádzku výťahov, 

pretože po zistení zápachu v ňom si každý privolá druhý výťah. Viackrát bola 

na to upozornená susedmi aj vedením samosprávy a riešilo sa to aj na domo-

vej schôdzi. Bola jej odporučená zvýšená starostlivosť o psa, najmä pokiaľ 

ide o hygienu, pravidelné strihanie a návšteva veterinára, ale náprava ne-

nastala. Jej odpoveď bola, že to má len pokazené zuby a ak nedáme pokoj, 

že sa odsťahuje, byt prenajme „cigánom“ a potom uvidíme, čo v dome bude. 

Vlastník bytu sa predsa musí zdržať všetkého, čo obťažuje ostatných obyva-

teľov v dome! Obraciame sa na Vás so žiadosťou, či by ste nám i ostatným 

čitateľom s podobnými ťažkosťami nedali radu, aké možnosti máme na ná-

pravu stavu.                                    (Zástupcovia vlastníkov, Šustekova 25 – 27)

Vlastnícke práva všetkých 
subjektov v dome sú si 

rovnocenné a práve preto sú 
v určitej miere aj limitované. 
Využívaním vlastníckeho prá-
va vlastníka bytu a nebytové-
ho priestoru (ďalej len „vlast-
ník“) nesmie narušiť pokojné 
využívanie vlastníckeho práva 
inému, čo sa v plnej miere 
prejavuje aj pri susedských 
vzťahoch, najmä, ale nielen, 
v bytových domoch. V zmysle 
ustanovenia § 11 ods. 5 zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priesto-
rov v platnom znení (ďalej len 
„zákon“), ak vlastník svojím 
konaním zasahuje do výko-
nu vlastníckeho práva ostat-
ných vlastníkov tak, že ob-
medzuje alebo znemožňuje 
výkon vlastníckeho práva o. i. 
aj tým, že sústavne narušuje 
pokojné bývanie ostatných 
vlastníkov v dome, môže súd 
na návrh spoločenstva alebo 
niektorého vlastníka rozhod-
núť o predaji bytu. Nariadenie 
predaja bytu rozhodnutím 
súdu je krajným zásahom do 
vlastníckych práv, z ktorého 
vyplývajú mnohé dôsledky. 
Skôr, ako sa k takémuto kroku 
oprávnené osoby rozhodnú, 
je potrebné posúdiť, či je k 
dispozícií dostatok rozhodu-

júcich dôkazov, ktoré preu-
kazujú odôvodnenosť návr-
hu. Susedské spory o čistotu 
schodiska, vzájomné urážky, 
rôzne prieky či zapáchajúci 
pes nie sú dostatočným dô-
vodom, aby súd nariadil pre-
daj bytu. 

Oveľa lepšie a rozumnejšie 
je susedsky sa pozhovárať 
a slušne sa dohodnúť, ako 
odstrániť sporný problém. Ak 
to nepomôže, pachom obťa-
žovaný sused má možnosť v 
prípade akútnej potreby po-
žiadať o zákrok mestskú po-
líciu, nakoľko vlastník nesmie 
obťažovať susedov ani pach-
mi nad mieru primeranú po-
merom. V každom prípade 
je potrebné objektívne po-
súdenie spornej veci, teda či 
konkrétny zásah do vlastníc-
kych práv ďalších vlastníkov 
prekračuje mieru primeranú 
pomerom. Nepredpokladám, 
že privolaní policajti doká-
žu určiť a zadokumentovať 
intenzitu pachu a záležitosť 
riešiť udelením pokuty, resp. 
postúpením veci príslušné-
mu úradu na prejednanie 
priestupku, ktorý má v zmysle 
zákona o obecnom zriadení 
(zákon č. 369/1990 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov) prá-
vomoc riešiť priestupky proti 

občianskemu spolunažívaniu 
aj adekvátnym predbežným 
opatrením. Ak došlo k zrej-
mému zásahu do pokojného 
stavu, máte možnosť domá-
hať sa ochrany na obci aj bez 
predchádzajúcich zásahov 
mestskej polície. Je však po-
trebné, aby takéto podanie 
išlo od viacerých vlastníkov, 
nie iba od vás a aby bolo 
doložené relevantnými do-
kladmi, čo ste v danej veci už 
podnikli. Tvrdenie o dlhotrva-
júcom silnom zápachu totiž 
neznie príliš presvedčivo. 

Chov psov v mestských 
bytoch je dnes značne rozší-
rený. Nateraz však neexistuje 
žiadna právna norma, ktorá 
by sa zaoberala otázkou, kto 
a za akých podmienok môže 
mať psa či iné spoločenské 
zviera v bytovom dome. Zá-
kon č. 282/2002 Z. z. v plat-
nom znení, ktorý upravuje 
niektoré podmienky držania 
psov, ako aj zo zákona od-
vodené všeobecné záväzné 
nariadenie obce, sa týkajú 
len verejného priestranstva. 
K chovu psa vo vlastnom 
byte nie je potrebný súhlas 
vlastníkov v bytovom dome, 
v prípade prenajatého alebo 
nájomného bytu rozhoduje 
vždy jeho majiteľ.  
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Miroslav

KAHAJ 

(51)

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

krátke tmavé vlasy, modré oči. 

Popis oblečenia: nezistený

Zvláštne znamenie: Na menova-

ného vydal Okresný súd Bratislava 

V. príkaz na zatknutie pre prečin 

zanedbania povinnej výživy. 

   Krimipríbeh

Zdeněkk
BULÍK (59)

z Bratislavy

Dávid
FUNTÁL 
(36)

z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 

vyholená hlava a bledé oči. 

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava V. príkaz na zatknu-

tie pre prečin zanedbania povin-

nej výživy. V mieste trvalého byd-

liska sa nezdržiava a jeho súčasný 

pobyt nie je známy.

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

Poriadkumilovný pán Drahoš  
Pán Drahoslav (43) si zmys-
lel, že pocestuje do Brati-
slavy. Na tom by nebolo nič 
zvláštne, do hlavného mesta 
denne prichádzajú desaťtisí-
ce. Niektorí za prácou, iní iba 
tak, poobzerať sa, obdivovať 
jeho viac či menej historické 
pamiatky.  

Iné to bolo v prípade pána 
Drahoslava, ktorý mal na 
prácu obe ruky ľavé a z his-
tórie mesta prejavil záujem 
iba o svoju rodinu v paneláku. 
Skôr ako v posvätnej chvíli 
kľakol pred oltárom, navští-
vil svojho švagra. Týždeň 
som na slobode, svoje som 
si odsedel, za robotou som 
prišiel, u nás o voľnú lopa-
tu nezakopneš, spustil hneď 
v úvode. Slová plné bolesti 
znížili ostražitosť domáce-
ho, a tak brata svojej manžel-
ky pozval ďalej. Bol to človek 
mäkkého srdca. Návštevní-
ka pohostil, pospomínali na 
mladšie roky, keď ako kama-
ráti brúsili na starej škodov-
ke po okolitých dedinských 
zábavách. Srdečná komuni-
kácia sa skončila prosbou o 
pôžičku, pretože, vieš milý 
švagor, z basy vychádzaš s 
deravými vreckami. Švagor 

to síce nevedel, na rozdiel 
od návštevníka, spomínanú 
štátnu ustanovizeň vídaval 
ako strojvodič iba z rýchlika. 
Rodina je rodina, pomys-
lel si však, a oproti podpisu 
mu požičal stopäťdesiat eur. 
Vrátim ti všetko aj s úrokom 
o dva mesiace, sľuboval Dra-
hoslav. Pôžička prepustenco-
vi s deravou kešeňou vyvola-
la v rodine menší spor, ktorý 
manželka ukončila konšta-
tovaním - kristepane, brata 
mám vagabunda a manžel je 
debil. Vedela prečo. 

Pán Drahoslav, kamarát-
mi spoza mreží nazývaný 
Drahoš, bol pekné kvietko. 
Za rozmanitú trestnú čin-
nosť mal možnosť spoznať 
niekoľko slovenských a jednu 
rakúsku väznicu. Požičané 
eurá sa čoskoro rozkotúľali a 
keďže o robote nemohla byť 
žiadna reč, navštívil neďale-
ko Bratislavy menší kostol. 
Nešlo o vymodlenie božskej 
many, ba nebol to ani pokus 
o zhrešenie rukou kradmou. 
Cieľom bol dušpastier, kto-
rého oslovil s prosbou o 
malú výpomoc v dvadsaťeu-
rovej podobe, za čo sa mu 
dostalo odpovede v zmysle - 

pomôž si človeče, aj Pán Boh 
ti pomôže. A vraj keby Pán 
odmietol, nech sa skúsi niek-
de zamestnať, čo bol absurd-
ný návrh. Menej hlúpa sa mu, 
po vylákaní dvestopäťdesiat- 
eurovej zálohy od ženy, kto-
rej sľúbil zaobstarať staro-
žitnosti, pozdávala myšlien-
ka navštíviť sestru a dobro-
prajného švagra. Dostať sa 
do bytu v čase ich neprítom-
nosti nebol pre neho žiaden 
problém. Snubný prstienok, 

Smrť pod oknami
Pod oknami petržalských panelákov kosila smrť. Pravdepo-

dobne pádom z obloka jedného bytov na Vyšehradskej ulici 

utrpel zranenia nezlučiteľné so životom muž (80). O niekoľko 

dní neskôr asi tiež pádom prišiel o život muž (67) na Bradá-

čovej ulici.

Lúpežník za mrežami  
Petržalskí policajti objasnili dvojnásobné lúpežné prepadnu-

tie banky na Topoľčianskej ulici a lúpež vinotéky na Romano-

vej ulici, o ktoré sa v mesiacoch máj a júl 2017 postaral Dušan 

P. (32) z Bratislavy. Za gangsterskú aktivitu získal obvinenie z 

pokračovacieho zločinu lúpeže a skončil za mrežami.   

Z policajného bloku

Viete, že...

... v čase od 10. 8. do 31. 8. nahlásili v 

našom kraji krádež 36 motorových vo-

zidiel, z toho Petržalke 9 (Tupolevova, 

Jungmannova, Vlastenecké nám., Fe-

dinova 2x, Nobelovo nám., Haanova, 

Krásnohorská, Macharova)? V noci zlo-

deji ukradli 34 a cez deň 2 autá, ukradli 

aj dve nákladné vozidlá. V dňoch 26., 

28. a 31. krádež auta nehlásili. 

... od 1. januára do 20. augusta  sme v 

našom kraji zaznamenali 1 303 doprav-

ných nehôd, čo je o 158 kolízií menej 

ako v rovnakom období vlaňajška? Pri 

týchto nehodách prišlo o život deväť 

osôb, z toho traja chodci a jeden moto-

cyklista. Oproti rovnakému obdobiu vla-

ňajška zahynulo na cestách Slovenska o 

11 osôb viac (8 perc.). Z celkového počtu 

prišlo v sledovanom období na území 

Slovenska o život 26 chodcov. 

... v Bratislavskom kraji sme za sedem 

mesiacov roka 2017 zaznamenali 7 066 

trestných činov (SR 41 690), z ktorých 

polícia objasnila 2 990 prípadov (SR 23 

044) čo predstavuje 42 percent (SR 55)? 

V súvislosti s deliktami polícia vyšetro-

vala, resp. stíhala celkovo 3 366 ľudí (SR 

26 387), z nich bolo 13 maloletých (SR 

476) a 74 mladistvých osôb (SR 1526).  

Z celkového počtu zaevidovanej krimi-

nality najvyšší počet trestných činov, až 

3 438 prípadov (SR 15 603), zaznamenala 

majetková kriminalita, pri ktorej objas-

nenosť dosiahla 29 percent (SR 43). Pod 

vplyvom alkoholu boli páchatelia v 573 

(SR 4624) a drog v 19 prípadoch (SR 89).

Popis osoby: 175 cm  vysoký,  

štíhlej postavy, vlasy tmavé - pre-

šedivené,  oválna tvár, čelo vyso-

ké,  nos priamy rovný.

Popis oblečenia: nezistený

Na menovaného vydal Okres-

ný súd Bratislava II.  príkaz na 

zatknutie pre prečin zanedbanie 

povinnej výživy.

 
V bratislavskom kraji za sedem mesiacov roka 2017 
zaznamenali policajné štatistiky 212 prípadov trest-
ného činu Podvod (SR 1430), na základe ktorých bolo 
vyšetrovaných 118 osôb (objasnenosť 38%). Tak vraví 
§ 221 trestného zákona v súvislosti s podvodom: Kto 
na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obo-
hatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije 
niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú 
škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
(Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej 
sadzby  - až pätnásť rokov - je väčšia škoda, závažnejší 
spôsob konania, osobný motív, nebezpečné zoskupe-
nie, krízová situácia, čin na chránenej osobe a iné).

Za prvý polrok 2017 sme na cestách Slovenska zae-

vidovali 6 542 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s 

rovnakým obdobím vlaňajška nárast o 124 havárií. 

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je zlyhanie 

človeka. Uvedomujeme si to?

foto: (archív polície)

retiazka so zlatým príveskom 
a vyše štyristo eur v hotovos-
ti odišli spolu s ním. Pred-
tým sa stihol ešte v kuchyni 
najesť. Ku cti mu slúži, že po 
sebe dokonca umyl aj tanie-
re. Keď sa policajti čudova-
li, ako mohol skúsený zlodej 
nechať toľko daktyloskopic-
kých stôp, vyjadril sa stručne 
– na poriadok som si zvykol 
v base. 

A budete ešte poriadku-
milovnejší, podotkol postarší 
vyšetrovateľ, keď mu dopísal 
príslušné obvinenie. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler    

grundler@chello.sk     
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Od spustenia prevádzky 
sa na ľade vystriedalo 

veľa amatérskych športovcov, 
ktorí sa venujú hokeju. Trénu-
jú tam aj mladí krasokorčulia-
ri. Kvalitu petržalského ľadu si 
vyskúšali hokejisti anglickej, 
americkej, lotyšskej a ruskej 
reprezentácie do 18 resp. 20 
rokov, na ľade sa odohrávali 
súboje žien a mužov v sloven-
ských súťažiach, vysokoškolá-
ci si tam merali sily so súpermi  
z iných vysokých škôl. Pravi-
delne sa tu hrajú ligové zápasy 
starších a mladších žiakov. Na 
ľadovej ploche sa pravidelne 
konajú kurzy korčuľovania 
pre materské školy. Vedenie 
zimného štadióna organizuje 
počas zimnej sezóny korčuľo-
vanie pre verejnosť. Celoročne 
sa konajú tréningy korčuliarov 
– amatérov, ktorí sa tak môžu 
ďalej zdokonaľovať.

V lete, počas odstávok ľa-
dových plôch na iných bra-

Zimný štadión v Ovsišti otvorili vo februári 2013. Je vybavený mo-
dernou technológiou, ktorá umožňuje nepretržitú prevádzku počas 
celého roka, vrátane horúcich letných dní. V objekte je aj reštaurácia, 
z ktorej je výhľad na ľadovú plochu, športová predajňa, cross fit  
a hokejový trenažér.

tislavských štadiónoch, sa v 
Petržalke konajú rôzne hoke-
jové kempy, sústredenia a do 
priestorov moderných šatní 
svoj tréningový tábor prenesú 
aj mládežníci bratislavského 
Slovana a hokejisti Ružinova.

Na zimnom štadióne v Ov-
sišti sídli ďalší bratislavský klub 
ľadového hokeja Hockey club 
Petržalka 2010, ktorý má na 
svojich dresoch logo pantera. 
Prezidentom klubu je Lukáš 
Machala. HC Petržalka 2010 
prijíma do svojho družstva 
prípravky a predprípravky no-
vých hráčov a hráčky a stále 
prijíma medzi seba tiež adep-
tov ľadového hokeja, ktorí už 
nedostali priestor v iných ho-
kejových kluboch kvôli veku. 
Všetci záujemcovia sa môžu 
prihlásiť na zimnom štadióne, 
kde sa dozvedia podrobnejšie 
informácie. 

V krátkej histórii klubu sa 
po začiatočných detských 

„Môj zverenec sa stále ešte 
vyvíja, lebo tomuto športu sa 
začal venovať troška neskôr. 
Odkedy sme spolu, urobil veľa 
dobrej práce. Treba si tiež uve-
domiť, že desať najlepších pre-
tekárov na svete robí snoubor-
ding už od šiestich rokov, majú 
vytvorené dobré zázemie. 
Samko sa ani medzi elitou ne-
stratil, na juniorských MS z 98 
štartujúcich skončil trinásty. 
Bol to veľký úspech, lebo na 
Slovensku nemáme toľko sne-
hu ako v iných krajinách, a 
preto aj prakticky celú sezónu 
trávime v zahraničí. Najviac 
v Rakúsku, domov chodíme 
prakticky na dovolenku,“ vra-
ví M. Matys. O vyše polroka 
sa uskutočnia v kórejskom 
Pjongčangu ZOH (9. - 25. 2. 
2018. „Samko jazdí Svetové 
poháre, ktoré sú kvalifikáciou 
na ZOH. Ten systém je nasta-
vený tak, že každá krajina má 
určitý počet športovcov, ktorí 
môžu reprezentovať. Celko-
vo je ich 40, takže kritériá 
sú prísne. Slovensko má dve 
miestenky pre ženy a jednu pre 

Petržalský rodák Samko Jaroš je už najlepší snoubordista na Slo-
vensku a spolu s ďalším Petržalčanom, jeho trénerom Matejom 
Matysom, sú na veľmi dobrej ceste, lebo počas ich triapolročnej 
spolupráce 16-ročný Samko urobil ďalší výkonnostný vzostup. 

mužov. Tento systém je zložitý, 
do začiatku ZOH nás čaká 
osem pretekov, v novembri ich 
absolvujeme každý víkend. 
Treba nazbierať minimálne 
150 bodov a byť aspoň raz v 
top tridsiatke. V súčasnosti 
vedúci pretekár SP má oko-
lo 4 000 bodov a v očistenom 
rebríčku sa treba umiestniť 
do 40. miesta. To znamená, že 
20. januára, tesne pred olym-
piádou, sa zostaví rebríček po 
posledných pretekoch. Spočí-
tajú sa všetky body a ak bude 
napríklad v prvej štyridsiatke 
desať Kanaďanov, tak tam 
nechajú iba štyroch a ďalší 
šiesti vypadnú. Takže momen-
tálne povedať, či bude stačiť 
na účasť na ZOH 500 bodov 
alebo 3 000, sa nedá. Samo na 
začiatku novej sezóny mal 260 
bodov. V očistenom rebríčku 
je na 55. mieste, potrebujeme 
teda 15 miest preskočiť, aby sa 
dostal do elitnej štyridsiatky,“ 
vysvetľuje tréner. 

Samko Jaroš má tento rok 
za sebou už sériu Svetových 
pohárov, ktorú absolvoval v 

Jaroš tajne myslí na olympiádu 

Európe a v USA. „Bolo to veľ-
mi ťažké, po sezóne som bol 
úplne vyšťavený, ale najdôle-
žitejšie je, že som získal ďalšie 
cenné skúsenosti. Stále som v 
takom veku, kedy sa ešte učím 
zdokonaľovať, určite mám 
lepšiu kondíciu i silu, narástol 
som, je čo doháňať, ale som 
lepší ako pred tromi rokmi. 
Počas leta som absolvoval prí-
pravu na suchu. Gymnastické 
tréningy v Petržalke v Pengym 
klube som vymenil za Vajno-
ry, venuje sa mi tréner Štefan 
Čuvala. Kondičnú prípravu 
dva až trikrát do týždňa ab-
solvujem v areáli Slávie STU 
v Ovsišti. Boli sme aj desať 
dní na snehu v Rakúsku, aby 
príprava nebola stereotypná. 
Novým trikom na gymnastike 
a kondičnej príprave sa už v 
plnej sezóne nevenujem, lebo 
nie je na ňu čas. V auguste 
sme boli tri týždne v Austrálii 
a potom sme sa na desať dní 
presunuli na Nový Zéland na 
preteky SP. Odtiaľ ešte zamie-
rime na suchú prípravu na 
Bali. V apríli sa skončila sezó-

na a nová sa začne v septemb-
ri,“ vraví S. Jaroš.

Samko v máji absolvoval 
kondičné tréningy s najlepšou 
slovenskou snoubordistkou 
Klaudiou Medlovou a spolu 
sa pripravovali aj v Austrálii. 
„Spoločné tréningy by mali 
obidvom pomôcť, lebo Samo 
do prípravy priniesol svoju 
dravosť a Klaudia, ktorá by 
mala mať istú miestenku na 
ZOH, zasa skúsenosť. Kolektív 
sa dá vytvoriť aj vo dvojici, je 
to lepšie, ako keby jazdili sami. 
Každý z nich preferuje nejaké 
iné triky, navzájom sa výkon-
nostne potiahnu. Chceli sme 
do skupiny zobrať aj niekoho 
z Čiech, ale oni sa rozhodli, že 
pôjdu rovno na Nový Zéland. 
Austráliu sme preferovali 
hlavne kvôli výhodnému po-
časiu,“ tvrdí M. Matys.

Aj snoubording stojí veľa 
peňazí, ako je materiálne za-

bezpečený mladý pretekár? 
„Mám sponzora aj na oble-
čenie, cesty do zahraničia mi 
financuje hlavne moja rodina, 
ktorá ma vo všetkom veľmi 
podporuje. Stojí to dosť peňa-
zí, celkové podmienky mám 
lepšie ako dajme tomu pred 
tromi rokmi. Už dlhšie mi 
pomáha firma Snowboard-
zezul a teraz k nej pribudla 
aj Quiksilver. V tomto športe 
dominujú Američania a Nóri, 
celkovo je však v ňom obrovská 
konkurencia. Snoubording ne-
ustále napreduje, treba sa učiť 
nové triky. Atmosféra na pre-
tekoch je väčšinou výborná, s 
niektorými jazdcami som sa 
aj skamarátil, nadviazal som 
nové známosti. Niekedy som 
sa venoval aj florbalu, ale keď-
že som stále na cestách, už ne-
mám na tento šport absolútne 
čas.“                 Milan Valko

foto: Matej Matys

Hoci je teplo, 
pozývame na ľad
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chorobách a neúspechoch 
pomaly začalo blýskať na lep-
šie časy.

V sezóne 2013/2014 sa 
ešte trénerovi žien Romanovi 
Vargovi nepodarilo poskladať 
medailový tím, v boji o bronz 
prehrali Panterky so ŽHK 
2000 Šarišanka Prešov 2:3 na 
zápasy. No v ďalšej sezóne 
už poskladal silnejší kolektív 
a Panterky sa stali v sezóne 
2014/2015 majsterkami Slo-
venska v 1. lige žien, vo finále 
vyhrali nad HC Osy Spišská 
Nová Ves 3:0 na zápasy. 

Družstvo mužov pod vede-
ním trénera Petra Solmošiho 

za najlepšieho hráča turnaja 
bol vyhlásený Innocent Hečko  
z HC Petržalka 2010.

Po poctivom tréningu už 
aj malí Panteríci z prípravky 
ceria svoje zúbky a dosahujú 
svoje prvé víťazstvá v zápa-
soch a prinášajú domov prvé 
medaile z turnajov.

Počas letných prázdnin a 
Vianoc organizuje klub pre 
svojich hráčov sústredenia, 
kde svoje hokejové umenie už 
prezentoval Andrej Sekera – 

v premiérovom ročníku 2. ligy 
mužov obsadilo 8. miesto.

Po úspechu žien sa v žiac-
kych kategóriách na lepší vý-
sledok stále muselo čakať. Až 
v sezóne 2015/2016 zverenci 
trénera Evžena Surovku ob-
sadili 3. miesto v Pohári Joze-
fa Gubalu v kategórii starších 
žiakov a o rok neskôr jeho zve-
renci tento Pohár v kategórii 
starších žiakov vyhrali. 

V kategórii mladších žia-
kov sa výsledky tiež dostavu-
jú postupne. Hoci prvý bod v 
histórii klubu získali zverenci 
trénera Evžena Surovku ešte 
v sezóne 2013/2014, tak prvé 
víťazstvo mladších žiakov 
v histórii klubu zaknihovali 
zverenci trénera Romana Mi-
leca až v sezóne 2016/2017 v 
Pohári Jozefa Gubalu, čo ešte 
nebolo všetko, lebo pridali 
ešte ďalšie víťazstvo a 5 remíz. 
Na konci sezóny vyhrali mladí 
Panteri turnaj v Brezne, kde 

seniorsky reprezentant SR a 
hráč zámorského týmu NHL 
Edmontonu Oilers, Roman 
Žitný – reprezentant v mlá-
dežnických kategóriach do 
18 a 20 rokov a hráč f ínkeho 
Ässät Pori, ako aj hráč extrali-
gového Martina Filip Surovka. 
Teda nádejní hokejisti a hoke-
jistky mali ukážky zručností 
priamo na tréningu a spoloč-
ne si aj zatrénovali.

V hokejovom klube HC 
Petržalka 2010 sa v súčasnos-

ti venujú výchove hráčov od 
predprípavky až po kategóriu 
starších žiakov. Hráčov pri-
pravujú licenciovaní tréneri, 
starší s dlhoročnou praxou a 
skúsenosťami, ktorých dopĺ-
ňajú mladší, absolventi FTVŠ.

Pokiaľ máte záujem stať sa 
Panterom aj vy, neváhajte a čo 
najskôr príďte medzi nás, radi 
vás medzi sebou privítame.

Martin Pinček, 
zástupca prevádzkovateľa

foto: archív ZŠ

Víťazom prvého Svetového pohára klubov v malom hokejbale 
vo formáte 3+1,  ktorý sa konal v petržalskej Engerau Aréne, sa 
stalo mužstvo HBC Farma Petržalka. Vo (nále zvíťazilo nad vý-
berom Nitry 10:3. Tretie miesto obsadil Martin po samostatných 
nájazdoch. Víťazné družstvo získalo aj všetky individuálne oce-
nenia, keď sa najlepším strelcom stal Radoslav Kováč, najlep-
ším brankárom Matúš Vasil a najlepším hráčom Robert Kováč.  
Na turnaji sa predstavilo dvanásť tímov, z Bratislavy až sedem  
a na piatom mieste skončil extraligový Jokerit Petržalka.    (mv)

Prvenstvo pre Farmu

V sobotu, 9. septembra,  
sa uskutoční I. ročník 

tenisového turnaja Match- 
ball Cup. Usporiada ho 
miestny klub na Smoleníc-
kej ulici. Turnaj bude roz-
delený do štyroch skupín 
po päť hráčov, z ktorých 
prví dvaja postúpia do vy-
raďovacích bojov a hrať sa 

bude na klasický set. Sku-
piny sa hrajú na päťgemový 
set tajbrejkom. K dispozícii 
budú loptičky Wilson US 
Open. Štartovné je 25 eur 
a v cene sú tenisové kurty, 
trofeje, welcome drink, ra-
ňajky, obed, nealko a ovo-
cie. Program turnaja: 9. h 
otvorenie, 9.30 h žrebo-

vanie, 9.45 h odovzdanie 
Putovného pohára za Ligu 
2017, 10. h začiatok turnaja. 
Vlani sa uskutočnil nultý 
ročník Matchball Cup a 
jeho víťazom sa stal Martin 
Suchár, ktorý bude štartovať 
aj teraz.

(mv)
foto: Milina Strihovská

Bude Matchball Cup

 

 A-TÍM   3. liga Bratislava: 4. 3. kolo: FC Petržalka – ŠK Bá-
hoň 7:0 (19., 90. Kondrlík, 23. Piroska (11m), 29. Zaduban (vl. 
gól), 37. Pilát, 70. Pochyba, 82. Uhlík), 4. kolo: OFK Dunajská 
Lužná - FC Petržalka 0:1 (33. Turčák), 5. kolo: FC Petržalka – 
ŠK Lozorno 7:1 (15., 52. Pochyba, 32., 89. Lády, 57. Košťál, 69. 
Turčák, 78. Piroska (11m) – 60. Sagula, 6. kolo: FK Rača Brati-
slava - FC Petržalka 0:1 (82. Lády)
 U19   2. liga SD: 2. kolo: ŠK Žolík Malacky - FC Petržalka 3:1 
(23. Polonyi), 3. kolo: FC Petržalka – MŠK Považská Bystrica 
5:0 (15., 58. Sopko (1. z 11m), 54., 69. Žiga, 63. T. Horváth), 
predohrané 16. kolo: FK Baník Prievidza - FC Petržalka 2:1 
(70. Maco), 4. kolo: MŠK Púchov - FC Petržalka 6:6 (12, 40., 
53., 69., 89. Maco, 78. T. Horváth)
 U17   2. liga MD: 2. kolo: ŠK Žolík Malacky - FC Petržalka 0:6 
(14. Farkaš, 22. Mojžiš, 34. Puškár, 43., 50. Juran, 46. Žilinský), 
3. kolo: FC Petržalka – MŠK Považská Bystrica 3:0 (6. Juran, 
14. Mojžiš, 74. Habovčík), predohrané 16. kolo: FK Baník Prie-
vidza - FC Petržalka 1:2 (40. Juran, 52. L. Farkas), 4. kolo: MŠK 
Púchov -  FC Petržalka 0:5 (12. L. Farkas, 14., 32. Čiernik, 22. 
Mojžiš, 71. Gajdoš)
 ŽENY   2. liga, skupina A: 1. kolo:  FC Petržalka – FC Spartak 
Trnava „B“ 4:0 (11., 15. Sečková, 17. Milkova, 71. Poniger), 2. 
kolo: ŠK Vrakuňa Bratislava -  FC Petržalka 3:0, 3. kolo: FC Pe-
tržalka – FK Senica (odložený, 13.9.), 4. kolo: FC Petržalkaa 
– FC Union Nové Zámky 2:5 (49. Molnáriová, 53. Balážiková)

  1. FC PETRŽALKA 6 5 1 0 22:3 16

  2. FK Most pri Bratislave 6 5 0 1  13:5 15

  3. FK Rača Bratislava 6 4 1 1  19:4 14

  4. ŠK Slovan Bratislava B 6 4 0 2 30:9 12

  5. OFK Dunajská Lužná 6 4 0 2  23:6 12

  6. FC Rohožník 5 3 1 1 18:5 10

  7. ŠK Lozorno 6 3 1 2 11:17 10

  8. Lokomotíva Dev. N. Ves 5 3 0 2 11:4 9

  9. FK Slovan Ivanka pri Dunaji 6 3 0 3 13:11 9

10. ŠK Tomášov 6 3 0 3 15:14 9

11. TJ Rovinka 6 2 1 3 7:11 7

12. ŠK Báhoň 6 1 1 4 6:17 4

13. PŠC Pezinok 6 1 0 5 4:18 3

14. ŠK Bernolákovo 6 1 0 5 7:23 3

15. ŠK Svätý Jur 6 1 0 5 8:32 3

16. FK Vajnory 6 0 2 4 5:33 0

Tabuľka 3. liga
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