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   PETRŽALSKÉ NOVINY

„Koncom minulého roka vláda 
schválila dotačnú schému na 

rekonštrukcie školských budov. Vte-
dy ma veľmi potešilo, že v dokumen-
te sme boli uvedení ako príklad dob-
rej praxe, nakoľko naše opatrenia 
boli vzorom pre komplexné riešenia. 
Dnes je moja radosť ešte väčšia, pre-
tože náš projekt finančne podporil 
rezort školstva v maximálnej výške,“ 
skonštatoval starosta Vladimír Ba-
jan. Do Petržalky prišli dobrú správu 
oznámiť predseda vlády SR Robert 
Fico a minister školstva Juraj Dra-
xler.

Podľa slov starostu bude teraz 
mestská časť čakať na oficiálne po-

tvrdenie  správy ministerstvom, pri-
čom už pokračuje v konkrétnych ak-
tivitách na materskej škole. „Súbežne 
so žiadosťou o dotáciu sme začali 
so spracovaním projektovej doku-
mentácie. Ideme ďalej, tak, aby sme  
v roku 2016 mohli ponúknuť najmen-

*

Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur 
Výborná správa prišla pred pár dňami z ministerstva 
školstva. V rámci projektu zameraného na rozširova-
nie kapacít materských škôl dostane Petržalka 400-ti-
síc eur na rekonštrukciu MŠ na Vyšehradskej ulici. 

Petržalská baretka 
po tretí raz
Ako spomienku a poctu Marošovi 
Kochanskému organizuje skupina 
Lojzo už tretí ročník festivalu Petržal-
ská baretka. Ešte stále máte možnosť 
prihlásiť svoje texty a hudobné diela, 
ktoré budú súťažiť o možnosť vystúpiť 
na Teplákovom bále. Rozsah je max. 
3 skladby  alebo 3 hudobné texty. 
Môžete ich poslať až do 10. októbra 
na adresu hlavného organizátora KZP 
Petržalka. Bližšie informácie sú na 
stránke KZP, NOC a LOJZO.

ším Petržalčanom nové útulné škol-
ské prostredie,“ dodal Vladimír Ba-
jan. Okrem toho po spresnení sumy, 
potrebnej na celkovú rekonštrukciu 
budovy, ktorá sa odhaduje na viac 
ako 1 milión eur, musí samospráva 
rozhodnúť aj o tom, z akých zdrojov 
zabezpečí ďalšie financie.

Žiadatelia si rozdelia sumu desať 
miliónov eur. Celkovo sa ich o dotáciu 
uchádzalo okolo 430, pričom celkovo 
bolo podporených 113 žiadateľov. 

Text a foto: (tod)

Z množstva odpovedí na 

otázku – Ktorý petržalský 

panelák bol skolaudovaný 

ako prvý? – sme vyžrebovali 

týchto výhercov:

Dva lístky na divadelné 

predstavenie Mata Hari  

získava PhDr. Eva Čerbová.

Dva lístky na muzikál Pokrvní 

bratia získava Lucia Kóšová.

POZOR, SÚŤAŽ!

Takto by by mala vyzerať 
materská škola Vyšehradská. 

Vizuál: MÚ



2 • 2. 10. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA

Prvé jesenné petržalské zastupiteľstvo malo bohatý program 
-  poskytovanie nenávratného príspevku na súkromné mater-
ské školy, poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti, infor-
mácia o plnení rozpočtu mestskej časti za prvý polrok 2015 či 
odpočet plnenia prioritných cieľov na roky 2015 – 2018. 

O parkovaní sa bude diskutovať 

verejne 
Petržalka má 
elektronickú knihu návštev

Mestská časť Petržalka pokračuje 

v rozširovaní služieb na svojom 

webe. Paletu služieb rozširuje o tzv. 

elektronickú knihu návštev. 

Elektronická kniha návštev je priestor, 
na ktorom sa návštevníci môžu pode-
liť o svoje pocity a zážitky z návštevy 
jedinečného Petržalského rozária, prí-
padne bunkra „BS-8 Petržalka–Kopča-
ny“. Svoje zážitky vrátane fotiek môžu 
prostredníctvom mobilných zariadení 
zaslať na web stránku, kde je pre tento 
účel vytvorená špeciálna rubrika. 
„Petržalka má množstvo atraktív-

nych miest, ktoré navštevujú ľudia 

nielen zo Slovenska. Budeme radi, ak 

sa o svoje pocity podelia s ostatnými 

ľuďmi, a preto sme vytvorili túto špe-

ciálnu rubriku. Ak sa stretne so zá-

ujmom ľudí, sme pripravení ju ďalej 

rozširovať,“ povedal starosta Petržalky 
Vladimír Bajan. 

Elektronická kniha návštev je pilot-
ne zriadená pre návštevníkov Petržal-
ského rozária, ktoré mestská časť pred 
rokom obnovila po 80 rokoch. Celú 
plochu okolo sochy Janka Kráľa pokrý-
va farebné spektrum červených, žltých, 
ružových, oranžových a bielych ruží, 
ktoré spríjemňujú prechádzku parkom 
a posedenie s priateľmi, rodinou a deť-
mi. Služba je tiež k dispozícii návštevní-
kom Bunkra BS–8 Petržalka–Kopčany, 
ktorý sa nachádza tesne pri hranici  
s Rakúskom a je súčasťou histórie 
2. svetovej vojny. Pre návštevníkov 
ponúka kontakt s vojenskou atmosfé-
rou neslávnej minulosti.   

(tod)

Najočakávanejším z bo- 
dov však bol návrh 

Všeobecne záväzného na-
riadenia o ustanovení po-
platku za parkovaciu kartu 
oprávňujúcu parkovať na 
vyhradených parkoviskách 
na miestnych komuniká- 
ciách III. a IV. triedy a jeho 
prílohu, ktorú tvorí Prevá- 
dzkový poriadok pre zónu  
s dopravným obmedzením 
v mestskej časti Petržalka. 
Ten bol aj dôvodom, prečo 
sa na utorňajšom zastupi-
teľstve zúčastnili aj približ-
ne tri desiatky občanov. 
Hneď v úvode zasadnutia 
ale starosta Vladimír Bajan 
tento bod z rokovania stia-
hol na základe dohody pred-
sedov poslaneckých klubov. 
Podľa jeho slov poslanci do 
poslednej chvíle dávali ná-
vrhy na úpravu všeobec-
ne záväzného nariadenia  
a avizovali, že možno by 
bolo lepšie počkať. Ako 
dodal, zdalo sa mu to ko-
rektné a chce využiť toto 

obdobie na stretnutie a dis-
kusiu s občanmi. Niekoľko 
poslancov ale navrhlo, aby 
bolo prítomným občanom 
umožnené vyjadriť sa v dis- 
kusii. Po polhodinovej vý-
mene názorov medzi po-
slancami bol návrh schvá- 
lený ako nultý bod zasad-
nutia. 

Podľa vystúpenia obča-
nov v diskusii ich najviac 
zaujímalo, prečo parko-
vanie nerealizuje mestská 
časť Petržalka sama, ale 
podpísala zmluvu so sú-
kromnou firmou EEI, ako 
bude riešené parkovanie 
pre návštevníkov a krátko-
dobé parkovanie a kto bude 
realizovať údržbu parkova-
cích miest, za ktoré by mali 
platiť. Chceli vedieť, prečo 
bude rezidentská karta stáť 
60 eur a nie len 10 eur ako  
v Starom Meste a akú pro-
tihodnotu dostanú za túto 
sumu. Vyjadrili aj pochyb-
nosti, či je zmluva s firmou 
EEI platná a kritizovali ne-

dostatočné informovanie  
o novej parkovacej politike.

Na ich otázky v krátkosti 
odpovedal prednosta pe-
tržalského miestneho úra-
du Miroslav Štefánik. Ako 
povedal, téme parkovanie 
sa petržalská samospráva 
venuje už niekoľko rokov 
a posledné štyri veľmi in-
tenzívne. Čo sa týka par-
kovacieho systému, pri 
rozhodovaní vychádzali aj 
z dopravnej analýzy, kto-
rá porovnávala jeho rea-
lizáciu mestskou časťou 
a externou spoločnosťou. 
Podľa slov prednostu by to 
Petržalku v jej réžii stálo 
21 mil. eur. Petržalka však 
nemá problém len s par-
kovaním, ale napríklad aj 
s nedostatkom materských 
škôl či často veľmi zlým 
stavom základných škôl. 
Všetko je to otázka financií 
a priorít. Na čo máme a na 
čo už nie. Vysvetlil aj, že ak 
by mali pochybnosti o plat-
nosti zmluvy s EEI, nepod-

písali by ju. Pochybovačov 
vyzval, aby sa obrátili v tejto 
otázke na súdy. A dodal, že 
bude zriadený transparent-
ný účet, na ktorom občania 
uvidia, ako a na čo bude 
použitý zisk z parkovacích 
kariet.

Petržalský starosta Vla-
dimír Bajan po vystúpení 
občanov skonštatoval, že 
je nevyhnutné, aby disku-
sie s občanmi pokračovali.  
„S ďalšími odpoveďami bu-

deme pokračovať na stret-

nutiach,“ dodal.
Zastupiteľstvo následne 

pokračovalo prerokováva-
ním pripravených bodov 
programu. Schválili spresne-
nie podmienok na poskyto-
vanie nenávratného príspe-
vku na súkromné materské 
školy rodičom, ktorých deti 
neboli prijaté do petržalskej 
MŠ z dôvodu nedostatku 
miesta a podmienok na po-
skytovanie dotácií. Informo-
vali o tom, čo bolo realizova-
né z rozpočtu mestskej časti 
k 30. júnu 2015 a rokovali 
aj o prioritných cieľoch na 
roky 2015 – 2018. Poslanci 
boli informovaní o pláno-
vanej kompletnej rekon-
štrukcii bývalej materskej 
školy na Vyšehradskej ulici, 
na ktorú získala mestská 
časť dotáciu od ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a 
športu vo výške 400-tisíc eur 
a ktorá by sa mala začať už  
v decembri.

Michaela Dobriková

Starosta Bajan: Musíme počúvať vaše názory, lebo vaša práca je pre ľudí mimoriadna
Na miestom úrade sa uskutočnilo rokovanie na podnet zástupcov záchranných a bezpečnostných 

zložiek a +riem zabezpečujúcich verejnoprospešné činnosti. Cieľom stretnutia bolo predstavenie 

východísk pripravovanej parkovacej politiky a súčinnosť pri jej zavádzaní.

Starosta Vladimír Bajan roko- 
vanie uviedol slovami: „Stret-

nutie sme pripravili kvôli zlým 

skúsenostiam, ktoré takmer 

pravidelne sprevádzajú prácu 

záchranárov, hasičov, poli-

cajtov a napokon aj ľudí, ktorí 

vyvážajú odpad a čistia cesty. 

Východiskom je zavedenie par-

kovacej politiky, systému, ktorý 

urobí cesty prejazdné, križovat-

ky prehľadné, chodníky bezpeč-

né a parkovanie usporiadané.“ 

Starosta zároveň zdôraznil: „Mu-

síme počúvať vaše názory, lebo 

Riaditeľ OLO Roman Achimský 
na stretnutí informoval, že zvýšil 
komunikáciu so správcami byto-
vých domov a v nevyhnutných 
prípadoch zabezpečujú odvoz 
odpadov v náhradných termí-
noch. Preto podľa neho každé 
riešenie zvyšujúce priepustnosť 
ciest je prínosom pre súčasný 
stav. Veľmi podobne to vnímajú 
aj hasiči, štátna a mestská polícia, 
ktorí sa zaujímali aj o smerovanie 
riešenia parkovania na komuni-
káciách I. a II. triedy. Zástupca ve-
liteľa Hasičského a záchranného 

ho zboru v Bratislave V.
Róbert Orlíček - zástupca veliteľa 
Okrskovej stanice Mestskej polí-
cie hlavného mesta SR Bratislavy 
– Petržalka.
Adrian Mifkovič a Viera Krajčovi-
čová - zástupcovia veliteľa Ha-
sičského a záchranného útvaru 
hlavného mesta SR Bratislavy.
Juraj Tomášik - zástupca veliteľa 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Petržalka.
Roman Achimský - riaditeľ mests- 
kého podniku ODVOZ A LIKVI-
DÁCIA ODPADU a. s.
Martin Füzek - riaditeľ Miestneho 
podniku verejnoprospešných 
služieb Petržalka.

(tod)

vaša práca je pre ľudí mimo- 

riadna.“ 

Účastníkov pracovného stret-
nutia informoval prednosta 
úradu Miroslav Štefánik o snahe 
zvýšiť priamy vjazd a operatív-
nosť zásahov záchranných zlo-
žiek. „Budeme radi, ak nás na 

základe vlastných skúseností bu-

dete informovať o reálnej situácii  

a možných zlepšeniach statickej 

dopravy, ktoré nemôžeme vní-

mať ako kritiku, ale podnety na 

neustále zlepšovanie dopravnej 

situácie.“ 

útvaru hlavného mesta Adrian 
Mifkovič upozornil, že požiare 
áut sú štatisticky častejšie ako 
požiare v bytoch: „Rýchly zásah 

v tomto prípade znamená me-

nej hmotných škôd na majetku 

obyvateľov.“ Do základnej školy 
Turnianska sa hasiči práve kvôli 
parkujúcim autám nevedeli do-
stať, čo spôsobilo omnoho vyššie 
škody na budove a zariadení. 

Na záver stretnutia prisľúbili 
všetci zúčastnení pripomienko-
vať výkresy, ktoré budú zverejne-
né na petržalskej o9ciálnej strán-
ke v najbližších dňoch. 
Na rokovaní sa zúčastnili:

Viliam Wall - zástupca veliteľa 
Okresného riaditeľstva Policajné-
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Harmonogram pristavení 
veľkokapacitných kontajnerov        
Pristavenie 7. októbra (streda) - odvoz 9. októbra (piatok)

Beňadická 2-4, Beňadická 1, Vyšehradská 31 –  voľne stojace kon-
tajnery – oproti bytovému domu, Vígľašská 17, Krásnohorská 16, 
Jasovská 12, Jasovská 51, Žehrianska 14, Ľubovnianska 10 –  kontaj-
nerové stanovište, Bzovícka 26 – kontajnerové stanovište.

Pristavenie 14. októbra (streda) - odvoz 16. októbra (piatok)

Marie Curie-Sklodowskej medzi 13-29, A. Gwerkovej medzi 12-14, 
M. Medveďovej 7-9, Mamateyova 16-24, Mamateyova vnútroblok 
1-15, Pankúchova medzi 1-7, Bulíkova medzi 9-15, Blagoevova me-
dzi 12-14, Šustekova 25-31, Mlynarovičova 12-14.

Pristavenie 21. októbra (streda) - odvoz 23. októbra (piatok)

Lachova 28-32, Furdekova 10-14, Haanova 16-26, Námestie hrani-
čiarov, Gessayova medzi 13-17, Hrobákova 9-15, Osuského 22-24, 
Romanova 1-5, Kutlíkova 7-11, Rovniankova 18-22

Pristavenie 28. októbra (streda) - odvoz októbra (piatok)

Kopčianska 86, Hrobárska pri cintoríne, Kežmarské námestie, Vilova 
5-19, Gercenova 21,23, Pečnianska 17-25, Lenardova 2-8, Macharo-
va 3-7, Farského medzi 12-14 a 10-16, Jungmannova 2-8

Pristavenie 4. novembra (streda) - odvoz 6. novembra (piatok)

Černyševského 9-13, Wolkrova 11-13 parkovisko, Ševčenkova 14-
20 parkovisko, Fedinova 2-8, Hálova 11,13,15 parkovisko, Belin-
ského 18-24, Kolmá 8, Tupolevova medzi 15-17, Tupolevova 1-7, 
Markova 7-9 

TA K  S I  T U  Ž I J E M E / I N Z E R C I A

Upracme si, samospráva pomôže
Týždeň čistoty v Petržalke sa začína už 5. októbra. Projekt spúšťa 

petržalská samospráva po prvý raz. Veríme, že nie naposledy. To 

však záleží od Petržalčanov.

Neporiadok vo výklenkoch, okolo lavičiek, v parčíkoch a vnútroblo-
koch? Petržalka vyzýva obyvateľov na spoluprácu a ponúka rieše-

nie formou zavedenia tzv. Týždňov čistoty. Prvý vyhlasuje mestská časť 
od 5. októbra (pondelok) do 11. októbra (nedeľa). Do 2. októbra si môžu 
obyvatelia na telefónnych číslach 02/68 288 851, 68 288 852, 68 288 796, 
alebo e-mailom lenka.spodova@petrzalka.sk, lubica.borsova@petr-
zalka.sk, tatiana.stanova@petrzalka.sk dohodnúť stretnutie na oddele-
ní životného prostredia. Od zamestnancov dostanú zdarma rukavice  
a vrecia na odpad a zároveň si dohodnú, kedy sa brigáda uskutoční a kde 
nechajú vrecia s odpadom. Mestská časť následne zabezpečí ich odvoz  
a likvidáciu vyzbieraného odpadu. Okrem toho bude samospráva pri-
stavovať 60 veľkokapacitných kontajnerov v rámci tradičného jesen-
ného upratovania opäť bezplatne.                       (miš)

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

Petržalku chceme 
zelenú, útulnú a čistú 

„Aj preto bola oblasť environ- 
mentu jednou z priorít v stra-
tegickom rozvojovom doku-
mente – Programe hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja  
v rokoch 2008 – 2014. Pretože 
Petržalka spracováva rovna-
ký dokument pre ďalšie obdo-
bie, je namieste vyhodnotenie 
pôvodného. A to aj v oblasti 
tzv. zelenej agendy,“ informo- 
val PN prednosta miestneho 
úradu Miroslav Štefánik. Zá- 
roveň konštatoval: „Starostli-
vosť o zeleň v minuloročnom 
rozpočte tvorila výdavky pre-
vyšujúce 1,8 milióna eur, pre-
tože chceme, aby Petržalka 
bola zelená, útulná a čistá.“ 

Petržalka v danom obdo-
bí preinvestovala na výsadbe 
stromov 171 634 eur. Takmer 
70 000 eurami podporila re-
konštrukcie 63 predzáhradiek 
a 4 vnútroblokov, kde sa in-
vestovalo do výsadby a tráv-
nikov. 

V ostatnom čase mestská 
časť vybudovala dve oddy-
chové zóny, a to Ovsištské 
námestie a Vlastenecké ná-
mestie. Na ich ploche vysadili 
takmer 3 000 kríkov a 50 od-
rastených stromov. 

Získanie 50-tisícovej do-
tácie pomohlo pri 30 kon-
tajnerových stanovištiach a 
v oblasti odpadového hospo-
dárstva investovala samosprá-

va viac ako 270 000 eur na kúpu  
1 700 kusov veľkokapacitných 
kontajnerov a ďalších viac ako 
335 000 eur tvorili výdavky na 
prevádzku zberného dvora. 

Ochrana životného pro-
stredia súvisí aj so zabezpečo-
vaním poriadku a čistoty. Za 
zmienku preto stojí aj čiastka, 
ktorou samospráva financova-
la výdavky na vyprázdňovanie 
košov na psie exkrementy.  
V rokoch 2008 – 2014 to 
predstavovalo čiastku mierne 
prevyšujúcu 485 000 eur. 

Samostatnou kapitolou je 
obnovenie rozária a výsadba 
trvalkových záhonov v Sade 
Janka Kráľa. Na ploche 450 m2 
vysadili na štyroch záhonoch 
najskôr 1 426 ruží a k nim  
v tomto roku pribudlo ďalších 
738 na troch ďalších záhonoch. 
Minuloročné znovuobnove- 
nie a tohtoročné rozšírenie ro-

zária bolo financované čiast- 
kou 20 678 eur. Okrem rozária 
vysadili v tomto roku aj trval-
kové záhony. Na plochu 224 
m2 sa zmestilo 1 392 kvitnú-
cich trvaliek. Výsadba bola fi-
nancovaná čiastkou 3 714 eur. 
V Petržalke sa postupne udo-
mácnilo aj organizovanie ve-
rejných brigád zameraných na 
čistenie Chorvátskeho rame-
na, okolia Veľkého Draždia- 
ka a iných verejných lokalít. 

Rozvoj environmentálnej 
infraštruktúry bude aj jedným 
z pilierov pripravovaného 
Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Petržalky. 
Dokumentu, ktorý definuje 
aktivity pre rozvoj „zelenej 
Petržalky“, zároveň popíše aj 
spôsoby získania zdrojov ako 
ďalšieho predpokladu pre do-
siahnutie cieľov. 

(tod)



HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ. TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
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Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

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

Objednávky: 

Ľubka 0907 556 758
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Inzercia

JÁN POLÁK vodoinštalácie, 

údržba. Tel.: 0905 627 321

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 
Tel.: 0905 983 602

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA. 
Tel.: 0905 939 634

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM.  
prijme do pracovného pomeru 

pracovníčky do kuchyne. 

Tel: 02/62412998.

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

19. septembra 

Vlastimil Polák – Radoslava Pódová
Július Mesároš – Zora Baďurová 
Mgr.art. Dionýz Mikle – Nikola Lodererová
Pavel Žiak – Barbora Olejárová 
Rastislav Kováč – Ing. Michaela Neckárová
Ené Kapel – Zdenka Rigóová
Maio Matthew Matei – Mgr. Zuzana Dvorská 
 
Cirkevne sobáše 

19. septembra 

Matúš  Ochaba – Karolína  Zechelová

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

A B Z  ) nance s. r. o.
Daliborovo nám. 3, 851 01  Bratislava

pozýva občanov na verejné prerokovanie projektu

Polyfunkčný energeticky úsporný 
bytový dom Lipa
(energeticky aktívny dom)

ktoré sa uskutoční 

15. októbra 2015 o 16.00 hod.
v CC Centre na Jiráskovej ul. 3, v Bratislave -Petržalke

Som pravidelným čitateľom 

Petržalských novín, na kaž-

dé číslo nedočkavo čakám, aby 

som sa dozvedel o dianí v Pe-

tržalke. Prostredníctvom novín 

by som sa chcel aj poďakovať 

lekárom a zdravotníckemu per-

sonálu (sestričkám) Nemocnice 

Sv. Cyrila a Metoda na Antol-

skej ulici. Poďakovanie im patrí 

za starostlivosť, ktorú nezištne 

prejavovali v čase mojej hospi-

talizácie na internom oddelení 

v auguste. Moje poďakovanie 

patrí aj lekárom a sestričkám 

z neurologického oddelenia, 

ktorí sa starali o moju manžel-

ku. Bola hospitalizovaná v rov-

nakom čase ako ja. A srdečne 

sa chcem poďakovať aj prí-

slušníkom Policajného zboru 

Petržalka a príslušníkom Ha-

sičského a záchranného zboru 

Petržalka, ktorí zachránili mojej 

manželke život. Obe zložky 

doslova a do písmena naplnili 

heslo Pomáhať a chrániť! V ich 

náročnej a zodpovednej práci 

im prajem všetko dobré.

Ján Chudovský

Poďakovanie 
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paralyzovala Bratislavu 

S P O L O Č N O S Ť

Milan Stano vyštudoval grafi ku na SŠUP a maľbu u Ernesta 
Zmetáka na VŠMU, kreslí, maľuje, ilustruje knihy, venuje sa 
drevorezu a vydáva časopis Kocúrkovo vo svojom vydava-
teľstve Štúdio humoru a satiry. Pozhovárali sme sa o našej 
svetovosti i krpčiarstve.  

Ľudový humor je svetový, 
Kocúrkovo je krpčiarske 

Maliar a kocúrkovčina? To 
ide dokopy?

 Samozrejme, u mňa to ide 
spolu. Humorom a výtvar-
ným umením sa zaoberám 
celý svoj profesionálny život. 
Na začiatku profesionálnej 
dráhy som zistil, že len mať 
talent nestačí, musel som sa 
dovzdelávať a neustále učiť. Je 
to ako u huslistu, ktorý musí 
neustále cvičiť, aby mal stále 
cit v prstoch. Až potom, keď 
som vycítil, že niečo viem, 
som získal sebavedomie. Ale 
aj pokoru, keď som zistil, 
koľko toho neviem.

Tak si si našiel ventil? Hu-
mor?

 V kreslenom humore 
a spoločenskej satire je pria-
ma adresnosť a účinnosť. Páči 
sa mi kritika spoločenských 
javov a baví ma dávať do kari-
katúr aktuálnosť, guráž. Je to 
jedinečné - rozdávať humor 
a smiech. Maľovanie je iné. 
Dáva mi pokoj, harmóniu 
a pocit tvorenia krásy. Je to 
tvorba, ktorá ma napĺňa. Obe 
činnosti robím už vyše šty-
ridsať rokov. A neviem sa ani 
jedného vzdať, lebo obe mi 
dávajú radosť zo života.

Pristavme sa ešte chvíľku 
pri tvojom kreslenom humo-
re – už viac ako štvrťstoročie 
vydávaš svoje Kocúrkovo...

 Na vydávanie humoris-
ticko-satirického časopisu 
som bol pomerne dobre pri-
pravený. Od roku 1965 som 
kreslil karikatúry a robil som 
aj spoločenskú satiru. Robil 
som to profesionálne a uve-
rejňoval som ich nielen vo 
vtedajšom Československu, 
ale aj v okolitých krajinách 

Si profesionálny maliar, 
tvojím učiteľom bol Ernest 
Zmeták, uznávaná osobnosť 
v umení. Vystavuješ doma 
i v zahraničí. A predsa si asi 
známejší ako karikaturista 
– nie je to zvláštne?

 Netrápi ma to, lebo obe 
sú výtvarné profesie. Zmeták 
mi kládol na srdce, že vlast-
ná tvorba je najdôležitejšia. 
Treba ísť svojou cestou, ne-
plávať s prúdmi, ktoré len čo 
vzniknú, hneď aj zaniknú. 
Nebyť módny, ani pokroko-
vý, ale nadväzovať na tradície 
a smery, ktoré sú blízke môj-
mu naturelu. Keď mám rád 
poéziu, treba ju dať do obra-
zu, keď mi je blízky humor, 
tak ho s nadhľadom použiť 
a inšpirovať sa ním. Zmeták 
ma nenaučil len remeslo, ale 
aj uvažovať o krajine a o ume-
ní, neustále pozorovať, poučiť 
sa a vzdelávať sa. Príroda je 
veľký učiteľ. Na nijakej pred-
náške, ani pri korigovaní maľ-
by sa nenaučíš toľko, ako keď 
maľuješ priamo v prírode.

Páči sa mi na tvojej tvorbe, 
že sa rád smeješ, ale nepo-
smievaš – to je cenná de-
víza...

 Humor sa stal mojou fi lo-
zofi ou. Rád rozdávam dob-
rú náladu. Myslím pozitívne 
a pestujem si dobrú náladu. 
Pesimizmus je slepá cesta, 
ktorá vedie do pekla. Nerie-
šim hlúposti a nemám rád ľudí 
s negatívnou energiou. Každé 
ráno sa teším na nový deň, že 
v ňom niečo pekné urobím. 
Zariadim si takú prácu, ktorá 
ma teší. A to je pre mňa dôvod 
na dobrú náladu. Rád sa sme-
jem, lebo nevidím dôvod, pre-
čo by som sa nemal.

a vystavoval som ich skoro po 
celom svete. Názov KOCÚR-
KOVO som dal preto, lebo 
som vychádzal zo slovenskej 
histórie – môjho obľúbené-
ho Janka Chalúpku a Jonáša 
Záborského. Kocúrkovo je 
v našej slovenskej mentalite, 
či sa nám to páči, či nie. Bolo 
to aj za socializmu a je to aj 
dnes. Tvárime sa na niečo, čo 
nie sme.

Stále je o čom? Nezmenila 
nás trochu slobodná doba?

 V roku 1990 som videl, ako 
ľudia prezliekajú kabáty, z ko-
vaných komunistov sa stávali 
kovaní demokrati, len z krp-
cov im trčala slama. Témy na 
satiru ako stvorené. A teraz? 
Nepáčilo sa nám rozhodova-
nie Moskvy a teraz tu máme 
rozhodnutia Bruselu. A malé 
národy musia držať hubu 
a krok... Alebo?

Alebo sa môžeme zasmiať, 
nie? Alebo aj dnes sú hrani-
ce – čo je smiešne a čo je na 
zaplakanie?

 Tešil som sa na slobodu 
v umení a kultúre, ale nastal 
diktát komercie a bulváru. 
O umení sa nepíše, nedis-
kutuje... Umelec sa stal živ-
nostníkom, taký má štatút 
maliar, ak sa chce živiť svo-
jou tvorbou. Je tu množstvo 
znechucujúcich tém, no ja 
som optimisticky a pozitívne 
nastavený človek. Nie som 
naivný, doba je iná. Ja slobo-
du v umení mám, lebo ju mať 
chcem. A mal som ju aj pred-
tým, lebo som chcel, no mal 
som problémy. Ale problémy 
mám aj teraz, no iného dru-
hu. Jednoducho nič bez pre-
kážok nefunguje.

Najhlbšie korene máš asi 
zapustené v ľudovosti. A to
nielen slovenskej, bol si 
maľovať aj exotiku, aj mes-
tské zákutia. No všade ba-
dať tvoj príklon k „človeku 
miliónu“. To je danosť, ale-
bo si sa k ľudovosti prepra-
cúval?

 Za to vďačím môjmu ro-
disku a rodine, kde som vyra-
stal. Páči sa mi ľudový humor, 
umenie, naše tradície, folklór, 
z ktorého čerpám tvorivé 
podnety. Je to súčasť mojej 
osobnosti. Odjakživa.   

Takí tí naši novodobí kaza-
telia ľudovosť zatracujú, po-
smrdkáva im. Žeby to bolo 
tým naším Kocúrkovom?

 Áno, poznám také názory 
niektorých ľudí, rešpektujem 
ich. Keď sa bližšie porozprá-
vame, tak zistím, že si pod 
ľudovosťou predstavujú niečo 
iné než ja a nepoznajú ľudové 
umenie, vzory majú niekde 
inde. Dôležité je v ľudovosti 
nájsť autenticitu, mnohé veci, 
čo sa vydávajú za ľudové, 
sú pseudoľudové, nie sú au-
tentické, nie sú prežité. Veľa 
vecí, ktoré sa tvária svetovo, 
sú kocúrkovské, len aby sme 
v hanbe nezostali...
Želám ti aj za Petržalčanov 
pestrú paletu a veľa dôvo-
dov na úsmev

Gabriela Rothmayerová
foto: archív

A kto sa pri tvojich kresle-
ných vtipoch a karikatúrach 
smeje najlepšie?

 Moji čitatelia Kocúrkova, 
moji priatelia a priaznivci. Ve-
ľakrát sú to ľudia, ktorých osob-
ne nepoznám, ale napíšu mi 
také vtipné postrehy zo života, 
že sa na nich výborne pobavím. 
A také uverejňujem v našom 
Kocúrkove. A spolupracovní-
kov mám z celého krásneho 
a veselého Slovenska.

Aby sme nezúžili tvoj ume-
lecký záber, lebo je omnoho 
širší ako kreslený humor. 
Najnovšie vystavuješ svo-
je sakrálne maľby (výstava 
v priestoroch Matice sloven-
skej otvorená do 17. októbra) 
Vyvažuješ v nich a nimi svoju 
humoristickú svetskosť?

 Sakrálne stavby sú súčasťou 
krajiny a jej kultúry. Tak ich 
aj chápem, keď ich maľujem. 
Nemaľujem ich preto, že som 
veriaci človek, no hriešnik, ale 
preto, že sa mi páčia. Viera 
je spojená s pokorou, lebo sa 
skláňam pred staviteľmi tých-
to architektonických skvostov. 
Navštívil som mnoho chrá-
mov vo svete a maľoval ich. 
Katolícke katedrály, moslimské 
mešity, budhistické  chrámy, 
synagógy... V porovnaní s nimi 
sú pre mňa jedinečné tie naše 
slovenské, evanjelické. Tým, 
ako sa odlišujú rozmanitosťou, 
slohmi, výzdobou od iných. 
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

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

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

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov

Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!

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

Plastové okná 
a zasklenie loggií

Interiérové dvere
a zárubne

 

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

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

Nechajte si bezplatne vyšetriť zrak! 
Ak by každý z nás podstúpil raz ročne očnú prehliadku, osem 

z desiatich ľudí by vďaka skorej diagnostike a liečbe nemuselo 

oslepnúť.

Zrak strácame najčastejšie kvôli neliečenému sivému zákalu a ne-
dostatočne skorigovaným dioptriám. Svetová zdravotnícka orga-

nizácia (WHO) a Medzinárodná agentúra na prevenciu slepoty (IAPB) 
spolu s petržalskou Očnou klinikou NeoVízia zdvíhajú v tento deň 
varovný prst. 

Nechajte si počas Svetové dňa zraku vo štvrtok 8. októbra (15. – 
18. h) v NeoVízii bezplatne skontrolovať zrak. Lekársky tím vám vyšetrí 
základné očné parametre a s lekármi môžete bezplatne skonzultovať 
všetky svoje očné problémy. Okrem lekárov a očných chirurgov sa na 
klinike môžete porozprávať aj s pacientmi, ktorí majú laserové či vnút-
roočné operácie už za sebou. Ak ste napríklad kandidátom na operá-
ciu sivého zákalu, so svojimi skúsenosťami z operácie sa s vami podelí  
obľúbený herec Ivan Letko, ktorý má zákrok už za sebou.

(up)

Jej hlavným organizátorom 
bol náš spolužiak Miroslav 

Mlynka. Členovia modelár-
skeho krúžku ukázali žiakom 
prvého stupňa  modely par-
ných, nákladných aj novodo-
bých vlakov, ktoré boli zasa-
dené do pekného prostredia 
slovenských hôr. Deti zaují-
malo, čo je vo vnútri vláči-
kov, či sú tam sedadlá a či aj 
v okolitých domčekoch, kto-
ré boli po bokoch koľajníc, sú 
postavičky ľudí. Pred prezen-
táciou pohybu modelov vla-
kov na veľkom, asi 15 metrov 
dlhom koľajisku, sa žiaci do-
zvedeli mnoho zaujímavého 
o histórii, ale aj o súčasnos-
ti železníc na Slovensku. Po-
tom to prišlo: za pomoci po-
čítačových programov sa dali 
modely vláčikov do pohybu: 
hlásenie zastávok či iné zvuky 
vlakov, boli pre našich malých 
spolužiakov veľkým zážitkom. 
Po ukončení prehliadky sa žia-

ci od učiteľov dozvedeli, ako 
sa majú bezpečne správať na 
železničných staniciach a na 
miestach, kde sa križujú vla-
kové a automobilové  cesty.
Adamko, 2. B: - Bol som zve-
davý, ako nákladné vlaky do-
kážu utiahnuť ťarchu, ktorú 
prevážajú a páčilo sa mi, ako 
mi to Miro vysvetlil. Bavilo by 
ma robiť s vlakmi, veď aj do-
ma mám model lietadielka.
Danielka, 2. A: - Páči sa mi, 
aké sú vláčiky pekne fareb-
né. Bavilo by ma ich spúšťať 

a pozerať na ne, ako jazdia.
Nikolas, 3. B: - Vláčik - mo-
toráčik sa mi páčil najviac – 
vyzeral ako autobus. Aj ja by 
som sa rád venoval takýmto 
modelom.
Emka, 3. B: - Najviac sa mi 
páčil tunel, cez ktorý vláčiky 
prechádzali.  
Sophinka, 3. A: - Oceňujem, 
že si modely vláčikov chlap-
ci urobili sami vo svojom voľ-
nom čase. 

Sára Hlavačková 8. A

foto: Ľuboš Paller

 

V  septembri zorganizovala ZŠ Dudova 2 v spolupráci 
s modelárskym krúžkom prehliadku modelov železníc. 

Vláčiky fujazdili v ZŠ Dudova 2
S Í D L I S K O / I N Z E R C I A
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Hovorí sa im voľné živnosti. Netreba na ne nič. Ba predsa.  
Mať 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný (výpis z re- 
gistra trestov). Zaplatiť poplatok, mať doklad, pečiatku úradu, že žia-
dateľ spĺňa podmienky na výkon  rôznych činností „voľnoživnostníka“. 

Keď správca už 

naozaj musí vedieť

Bez dôkazov, 
bez istoty

Ibaže na to, či aj niečo vie, 
pozná, vyzná sa a rozumie ve-
ciam alebo prírode, zvieratám 
či stavbám, technike, tiež však 
ľuďom, ich vzťahom, či má na 
to, čo chce robiť, prevádzko-
vať, vykonávať i hodnoverný 
dôkaz - školu, vysvedčenie, 
výučný list, diplom alebo 
kurz - sa nepýta nik. Vzdela-
nie, kvalifikáciu, odbornosť 
totiž netreba žiadnemu úradu 
formálne dokladať, preukazo-
vať. 

Živnostenský zákon č. 455/ 
1991 Zb., doteraz 110 ráz 
novelizovaný (v priemere 4 
novely ročne), to pri voľných 
živnostiach nepožaduje. Mi-
nisterstvo vnútra aktualizuje 
zoznam odporúčaných voľ-
ných živností a ich obsahové 
vymedzenie. Dôkaz o od-
bornosti na ich výkon, pre-
vádzkovanie sa nepožaduje. 
Možno preto, že sú jedno-
duchšie, ľahšie, že postačí len 
zručnosť, prax. Žiadna teória, 
hlbšie poznanie veci, proble-
matiky, problému. Hoci opak 
môže byť pravdou.

Ilustrujme. V zozname pod 
č. 0103 je vyžínanie trávy, 
výrez nežiaducich krovín či 
sušenie dekoračných rastlín a 
pod. Možno súhlasiť. Netre-
ba k tomu nič okrem dobrého 
náradia. Pod č. 0105 je výroba 
cukrovej vaty. Tiež nič netre-
ba. Prekvapuje však, že žiadna 
odbornosť sa nevyžaduje pri 
živnosti č. 1008 polygrafická 
výroba. Polygrafické štúdium 
bolo prestížne, malo v Eu-
rópe cveng. Polygrafia nám 
zostala, ale už nezvoní. Azda 
i preto, že je taká voľná… Pod 
č. 2502 sú okrem iných prác 
s kovom aj zváračské práce. 
K tým sa tiež dá dostať „bez 
papierov“, hoci vedieť zvárať 
elektrickým oblúkom, pla-
meňom, bodovým a švovým 

zváraním je až istým ume-
ním. Nie náhodou sú u nás 
svetové automobilky. Predsa 
niekdajšie hutníctvo, strojár-
stvo… tradícia. 

Správa domu  
ako veštenie z kariet

Správa a údržba bytového 
a nebytového fondu je živ-
nosťou č. 6802. Ani pri tejto 
živnosti sa nikto nikoho na 
nič nepýta, ani nič od nikoho 
nepýta. A malo by sa jedno 
i druhé. Lebo nie je jedno-
duché byť správcom. Najmä 
dobrým správcom. Ako sa 
pred rokmi vyjadrilo jedno 
združenie bytového hos-
podárstva, ktoré zastrešuje 
takmer 80 správcovských 
spoločností na Slovensku, vý-
kon správy bytového domu sa 
riadi 144 právnymi normami 
- zákonmi, vyhláškami, smer-
nicami a inými predpismi. To 
bolo vtedy, pribudli však ďal-
šie normy, nielen domáce, ale 
i bruselské. V energetike, tep-
lárenstve, stavebníctve. Ob-
novujeme, zatepľujeme, regu-
lujeme… Polovica bytového 
fondu Slovenska je obnovená, 
do roku 2030 treba obnoviť 
druhú. Stačí sa pozrieť okolo. 
Aj v našej Petržalke.

Ibaže v bytovej a živnost-
níckej legislatívnej agende 
sa, pokiaľ ide o správu byto-
vého a nebytového fondu, nič 
podstatné nezmenilo. V štr-
nástich novelách k zákonu č. 
182/1993 o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov čo-
to pribudlo, rozšírili sa práva 
a povinnosti správcu, zvýšila 
jeho zodpovednosť, ale kto 

by ním mal byť, prečo a na 
základe čoho, akých podmie- 
nok, akej kvalifikácie, čo by 
mal sám odborne preukázať, 
o tom stále ani zmienka. Tak-
že nečudo, že spravovanie 
12-poschodového paneláku 
so 64 bytmi je na tej istej hod-
notovej a významovej úrovni 
ako voľná živnosť č. 9503, čo 
je výmena remienkov na ho-
dinkách alebo živnosť č. 9604, 
čo je zasa veštenie z kariet. Tiež 
paradoxne, ak chce niekto stri-
hať vlasy alebo lakovať nech- 
ty, musí preukázať odbornú 
spôsobilosť vyučením v od-
bore. Kaderníctvo a pedikúra 
sú totiž nie voľné, ale remesel-
né živnosti. Na spravovanie 
miliónových nehnuteľnosti  

pozemkov i stavieb, ktoré sú 
majetkom tretích osôb, na 
dennodenné zabezpečovanie 
služieb desiatok bytových do-
mov a stoviek bytov, na sta-
rostlivosť o kvalitné, spokojné 
a najmä bezpečné bývanie ti-
sícov ľudí, na to treba – nič!

Ešteže sa to po 22 
rokoch skončilo!

A len nedávno, pred nie-
koľkými dňami, na práve 
prebiehajúcej schôdzi NR SR. 
Zákon, ktorý schválili, ešte 
prezident nepodpísal, nevy-
šiel v Zbierke zákonov, je bez 
čísla, má stručné pomenova-
nie - zákon o správcoch byto-
vých domov. Účinnosť nado-
budne 1. januára 2016. Môže 
byť pozitívnym prelomom,  
i keď už čuť aj iné hlasy.

Vecne a podstatne: Podľa 
nového zákona musí mať 
správca odbornú spôsobilosť 
alebo musí mať aspoň jedné-
ho zodpovedného zástupcu 
s odbornou spôsobilosťou. 
Získa ju absolvovaním ďal-
šieho odborného vzdelávania  
v akreditovanom vzdeláva-
com programe. Vzdelávanie je 
zamerané na základné právne 
predpisy týkajúce sa výkonu 
správy bytových domov, na 
administratívne zabezpeče-
nie výkonu správy, odborné a 
technické zabezpečenie sprá-
vy a prevádzky budov a na 
finančný manažment a hos-
podárenie. Minimálny rozsah 

vzdelávania je 90 hodín, roz-
delené je do štyroch oblastí, 
pričom na každú oblasť bude 
musieť byť vyhradených naj- 
menej 15 hodín. Správcovia 
bytových domov budú zapí-
saní vo verejne prístupnom 
zozname správcov, ktoré 
bude zverejňovať minister-
stvo dopravy, výstavby a re- 
gionálneho rozvoja na svojom 
webovom sídle. Správca musí 
mať zriadenú kanceláriu vo 
verejne dostupnej budove. Tá 
musí byť otvorená pre vlast-
níkov najmenej dva pracovné 
dni v týždni, minimálne štyri 
za sebou idúce hodiny. Správ-
ca je povinný mať uzavreté 
poistenie zodpovednosti za 
škodu, za vznik ktorej zod-
povedá pri výkone správy, v 
rozsahu primeranom počtu 
spravovaných bytových do-
mov a miere rizika spojeného 
s výkonom správy. Zákon rie-
ši i otázku finančných sank-
cií pri porušení povinnosti 
správcom, obsahuje tiež usta-
novenia, na základe ktorých 
možno vyčiarknuť správcu 
zo zoznamu. Správca, ktorý 
spravuje bytové domy, musí 
splniť podmienky zákona pre 
výkon činnosti najneskôr do 
31. decembra 2017.

Zákon nie je zložitý. Je však 
náročný. Aj preto budeme Pe-
tržalčanov o ňom priebežne 
informovať. 

Rudolf Gallo 

Foto: archív PN 
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Bezpečný a dôstojný život 
pre seniorov
Projekt mestskej časti s názvom Bezpečný  
a dôstojný život pre seniorov 'nancuje Rada 
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality. Mestská časť Petržalka vďaka 
tomu môže organizovať preventívne pred-
nášky zamerané na zvýšenie kvality života 
a bezpečnosti seniorov prostredníctvom 
preventívnych aktivít a v snahe chrániť ich 
pred kriminálnou činnosťou a protispoločen-
skému správaniu často páchanému  
na najslabších.

Ciele projektu zahŕňajú i snahu oboznámiť seniorov  
o spôsoboch riešenia vzniknutých problémov a mož-

nostiach inštitucionálnej pomoci a ochrany v prípade 
núdze. Mestská časť chce cieľ dosiahnuť preventívnou 
kampaňou, šírením osvety a informovanosti seniorov v naj-
pálčivejších oblastiach.

Minulý týždeň sa v DK Zrkadlový háj uskutočnila prvá 
zo série prednášok Bezpečný a dôstojný život pre seniorov. 
Preventívne prednášky sú zamerané na zvýšenie kvality 
života a bezpečnosti seniorov prostredníctvom preventív-
nych aktivít v snahe chrániť ich pred kriminálnou činnos-
ťou a protispoločenským správaním. Posledné prieskumy a 
aktuálne správy z médií poukazujú na najfrekventovanejšie 
oblasti kriminálnej činnosti a protispoločenského správania  
páchaného na tých najzraniteľnejších - senioroch. Seniori 
sa čoraz častejšie stávajú obeťami nekalých praktík rôznych 
subjektov a nedisponujú dostatočnou informovanosťou  
a schopnosťou brániť sa pred podvodmi, nátlakom a ag-
resiou. Petržalská samospráva sa z tohto dôvodu rozhodla 
pripraviť prednášky, besedy a názorné ukážky, ako sa aj 
starší obyvatelia môžu brániť a chrániť.                                 (kzp)

Počas leta obslúžili knihovní-
ci v desiatich pobočkách 11 

227 čitateľov, ktorí si požičali 44 
244 kníh a 2 718 periodík. „Vy-
bavili sme 177 rezervácií kníh a 
na jedného návštevníka knižnice 
pripadlo štatisticky 4,18 výpožič-
ky kníh a časopisov realizovaných 
pri jednej návšteve, čo je na horú-
ce prázdninové leto veľmi dobrý 
výsledok,“ skonštatovala spokojne 
Viera Némethová, vedúca UKIS a 
metodiky a dodala, že na rozdiel 
od ostatných knižníc v Bratislave 
neupravovali a neskracovali vý-
požičný čas, čo súvisí s pročitateľ-
skou orientovanosťou našej kniž-
nice. Jedinou pobočkou, ktorá 
bola zatvorená počas štyroch týž-
dňov, bola pobočka sídliaca v bu-
dove ZŠ na Dudovej 2, čo súvisí 
s obmedzením režimu prevádzky 
školy v letných mesiacoch. 

V pobočkách knižníc sa počas 
dvoch mesiacov prišlo zaregistro-
vať 702 čitateľov, z toho detí do 15 
rokov bolo 109, stredoškolákov 
iba 22, dospelých čitateľov 408. 
Službu knižnice si na nasledujúci 
rok opäť predplatilo 117 dôchod-
cov a 10 zdravotne ťažko postih-
nutých ľudí. 

Najviac žiadanou bola v tom-
to období, samozrejme, litera-
túra pre dospelých – beletria 
– ktorá sprevádzala mnohých Pe-

tržalčanov na zaslúžených dovo-
lenkách. Miestna knižnica poži-
čala 33 605 kníh z oblasti beletrie 
pre dospelých a 10 639 kníh lite-
ratúry pre deti a mládež. Už tra-
dične dala knihám druhú šancu 
v dvoch kolách Knižného kolo-
toča. Pred budovou Technopo-
lu rozdali knihovníci bezplatne  
1 000 knižných titulov.

„V pobočkách sme počas ce-
lého leta pripravili pre rodiny  
s deťmi pásmo podvečerných 
večerníčkových čítaní a pokra-
čovali sme aj v celoročnom pro-
jekte Knižkovo, ktorý robíme  
v spolupráci s DSS Most na Haa-
novej ulici pre ľudí s psychický-
mi problémami – biblioterapiu,“ 
priblížila letné aktivity knižni-
ce jej riaditeľka Katarína Berge-
rová. Rovnako sa dvakrát stretli 
aj členovia Knižného klubu Bra-
tislava. Je to unikátny projekt, 
ktorý je jediným svojho druhu v 
Bratislave. Od augusta si obyva-
telia môžu prísť pozrieť výstavu 
oceňovanej ilustrátorky Martiny 
Matlovičovej do pobočky Proko-
fievova 5. 

Už po štvrtý raz priniesli kni-
hy čitateľom na petržalskú letnú 
pláž na Tyršovom nábreží pod 
názvom Open air knižnica. Sú-
časťou projektu je samoobsluž-
ná knižnica, detské programy 

s Čarodejníkom Čaroslovom  
a Letné knižné drinky so sloven-
skými autormi beletrie pre do-
spelých. Hosťami boli toto le-
to Richard Pupala, Pavol Boroš, 
Ivana Havranová, Slávka Ko-
leničová, Erik Šimšík a Andrea 
Rimová. „Potešil nás opätovný 
záujem detí a rodičov o detské 
programy. Na každom z nich sa 
zúčastnilo okolo 60 detí spolu  
s rodičmi. V samoobslužnej 
knižnici na Magio pláži sme 
mali v ponuke tiež asi 1 000 
kníh a 200 periodík, ktoré sme 
postupne počas leta doplnili 
približne 25-krát,“ dodala meto-
dička Viera Némethová.

 „Udržali sme kvalitu po-
núkaných služieb, našich čita-
teľov sme nijako neobmedzili  
v možnostiach prísť kedykoľ-
vek si vypožičať knihy či časopi-
sy, nerobili sme zbytočné úpra-
vy výpožičných hodín knižnice 
a všetky tieto okolnosti prispe-
li k dobrému obrazu a výsled-
ku Miestnej knižnice Petržalka 
v hodnotenom letnom období,“ 
skonštatovala riaditeľka Katarí-
na Bergerová a nezabudla do-
dať, že to všetko bolo možné do-
siahnuť len vďaka neoceniteľnej 
práci celého kolektívu petržal-
skej knižnice. 

(tod) 

Večerníček naživo, Knižný kolotoč, Open Air 
knižnica alebo Letný knižný drink. Nielen 
slnko, prázdniny a oddych, ale aj atraktívne 
knihy a zaujímavé podujatia spestrili Petržal-
čanom letné prázdniny. Dokazuje to aj záu-
jem o výpožičku – viac ako 44-tisíc kníh.

Počas leta sme prečítali 

44-tisíc kníh

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravili aj v tomto roku Kultúr-
ne zariadenia Petržalky a MČ Petržalka v spolupráci s miestnou 
knižnicou, reštauračným zariadením Rančík a bunkrom BS4 súbor 
podujatí, ktoré už ôsmy rok nesú názov Petržalský seniorfest. 

Petržalský seniorfest sa začína 5. októbra

Dvojtýždňový program sa 
začína v pondelok, 5. ok-

tóbra o 16. h v DK Zrkadlový háj 
Kyticou pozdravov. Okrem ta-
nečno-zábavných a speváckych 
popoludní sa seniori môžu tešiť 
na výstavu prác z tvorivej dielne 

– patchwork, petangový turnaj, 
ako aj na návštevu Múzea Petr-
žalského opevnenia – bunkru 
BS4 s odborným výkladom a 
opekaním so sebou prineseného 
proviantu. Zaujímavosťou progra-
mu Seniorfest-u bude humorné 

spracovanie svadby v podaní pe-
tržalských seniorov pod názvom 
Petržalská svadba. Pozývame aj 
na prednášky so zaujímavými té-
mami: Petržalské tajomstvá, La-
byrint vzťahov a Tréning pamäti 
na každý deň. 

Mestská časť Bratislava-Petržal-
ka sa tento rok zapája do akcie 
Jablkové hodovanie, ktoré or-
ganizuje Malokarpatské osveto- 
vé stredisko v Modre a Brati-
slavský samosprávny kraj. Je to 
vlastne oslava úrody jabĺk, plo-
dov práce našich pestovateľov 
a záhradkárov, ale tiež dobrých 
kuchárov a šikovných gazdiniek, 
ktoré toto ovocie vedia chutne 
spracovať a pripraviť z neho dob-
roty pre tých, ktorí ich majú radi  
v akejkoľvek forme. 

Zanietencom poézie odporú-
čame podujatie Zlatá slovenská 
klasika v podaní Zuzany Ocha-
rovichovej. Čerešničkou Petržal- 
ského seniorfestu bude Marcela 
Laiferová, ktorá svojím galaprog- 
ramom ukončí dvojtýždňový ma-
ratón podujatí pre seniorov.

Podrobný program nájdete 
v kalendári podujatí každého 
zariadenia KZP a samostatnom 
bulletine pod názvom Petržalský 
seniorfest 2015.
  (kzp)

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. 
Monika Jankovská, predsedníčka Rady seniorov Petržalka 
Alžbeta Korbelová a  tajomníčka Rady vlády Slovenskej 
republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných 
politík procesu starnutia populácie Mgr. Lívia Jurová.
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Občan je na konci snaženia?

N Á Z O R Y / S TA N O V I S K Á

Z redakčného e-mailu

Prepravu bicyklov v prostriedkoch MHD 
upravuje Prepravný poriadok MHD  

v Bratislave od 15. septembra 2015  

nasledovne:

len počas voľných dní, preprava bicykla je bezplat-

bicykle sa prepravujú len v prípade, ak to dovoľuje 

so súhlasom vodiča,

v jednom vozidle maximál-
ne 2 bicykle

jednostopý bicykel (bez motora, bez prívesu),

označené príslušným piktogramom

starých trolejbusoch na mieste pre kočíky, v nových 

-

len v prednom vozni,
-

autobus s prívesom na prepravu bicyklov. 

Predpis je predpis  
ale mal by nám slúžiť

Keď utečenci nevoňajú
Jeden môj známy má vlastného bývalého brata. Rozvadila ich utečenecká 
kríza. Dohovárajú sa už iba šťavnatými nadávkami. O čo konkrétne išlo?

Bývalému vlastnému bratovi 
nevoňajú utečenci. Nie pre-

to, že sa neumývajú – objektívne 
uznajme, že nemajú tak celkom 
kde – ale vraj preto, že nejedia 
mäso. A bylinožravce majú podľa 
jeho čuchu iný pach, ako mäso-
žravce. Brat sa nazúril. Nie preto, 
že vlastný brat predsa nemôže ve-
dieť, čím sa utečenci živia, nikdy 
živého na vlastné oči nevidel. Ale 
preto, lebo jeho žena je nieže ve-
getariánka, ale rovno raw. Teda 
živí sa iba živou čerstvou stravou.

„Tak moja žena ti smrdí?!“ urobil 
vo svojich úvahách ostrú a jasnú 
skratku. A oheň bol na streche.

Najskôr si vytkli pohostenia, pri 
ktorých sa vlastnému bratovi a aj 
tomu už nevlastnému navzájom 
zdvíhal žalúdok.

„Toto som mal jesť?“ pýtali sa 
navzájom.

Ale postupom debaty sa hádka 
priostrila. Už nešlo iba o sviatoč-
né stoly, nachystané ako pre krá-

liky (ako tvrdil dnes už nevlastný 
brat), a o prihrievané chlievy – čo 
zapáchalo tomu prvému. Na pre-
tras prišli aj detské časy, keď si 
chlapci navzájom odrezávali jazy-
ky. Našťastie iba v topánkach, ale 
i tak! No a napokon miera lásky, 
ktorú dostávali od rodičov.

„Veď ty nie že žerieš zvieratá, ty 
si sa zverom už stal!“ konštatoval 
ten, čo je chovaný raw.

„Vždy lepšie, ako mať namiesto 
ženy lúku, ktorú musíš spásať,“ 
kontroval už vydedený a zozvere-
ný nevlastný brat.

A kde sa im stratil prvotný 
predmet sporu, ktorý otvoril 
medzi nimi tie neprekonateľné 
rozdiely?

Nevedno – isté je len to, že 
pôvodne chceli prispieť k doro-
zumeniu medzi národmi. Veď sú 
to inak humanisti od kosti. Teda 
– ten jeden od mrkvy.

A aké je poučenie z tejto hád-
ky?

Nepúšťajte sa do debaty ani  
s vlastným bratom – nikdy neviete, 
kde v nej na vás striehnu utečenci.

Gabriela Rothmayerová

-

nianskom lese pri diaľnici smerom z mosta La- 

Mária

Michaela Platznerová, Oddelenie komunikácie 

s verejnosťou, MÚ: 

Výrub realizujú Lesy SR v súlade s hospodárskym plá-

nom. Na výrub nepotrebujú súhlas mestskej časti.

 Vy sa pýtate – my odpovedáme

Piatok, 18. septembra, o 9. h som 

do autobusu 88 o 8.13 h som sa 

s bicyklom. Zamietol to, tak som 

sa, ale len počas víkendu, lebo ce-

som ho, aby urobil výnimku, lebo 

za vodičom mi poradil, aby som  

-

-

 

-

-

-

-

-

mi to. Zasa som stopovala: vzal ma 

-

 

 

-

 

a keď sa ma zastali aj spolucestu-

 

Mária

-

-

 

čo sa naučili v kurzoch.                                     (up)

Naučte sa korčuľovať
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Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

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

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

27.11.

30.11.

11.12.

 Vodné #ltre Nerezové fľaše               www.kvalitavody.sk 

 

Váš profil:

Pracovná náplň:

Čo ponúkame:

KARIÉRA V S L STI LIDL SL V SKÁ A

Á V  E V  KARIÉR

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

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

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

Odpojenie sa od dodávateľa 
tepla bude ľahšie  
Mestské časti Bratislavy už nemôžu brániť výstav-

be nových tepelných zariadení len z dôvodu nega-

tívnych ekonomických dopadov na doterajšieho 

dodávateľa.

Uznesenie mestského 
zastupiteľstva
Starostov mestských častí k to-

muto postupu zaväzuje uzne-

senie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 

231/2015 z 25. júna 2015, ktoré 

rieši doterajší nejednotný postup 

starostov pri vydávaní záväzného 

stanoviska obce o súlade navr-

hovanej výstavby s koncepciou 

mesta v oblasti tepelnej energetiky. Mestské časti totiž v zmysle 

zákona nemajú vlastnú koncepciu v tejto oblasti a pri vydávaní zá-

väzných stanovísk musia vychádzať z koncepcie, ktorú mesto prijalo 

ešte v roku 2008 samostatným uznesením č. 496. 

 

Podmienky odpojenia sa
Určuje ich zákon o tepelnej energetike, ktorý rovnako ako koncepcia 

mesta v oblasti tepelnej energetiky ponecháva preferenciu pre sys-

témy centralizovaného zásobovania teplom, no nie za každú cenu. 

Pokiaľ je projekt vlastného tepelného zdroja, napr. domovej kotolne, 

lepší z hľadiska dopadu na životné prostredie a je aj v lepšom tech-

nickom stave, starosta musí vydať pozitívne záväzné stanovisko obce 

v prospech odpojenia sa. Treba však upozorniť na to, že nejde o sta-

vebné konanie, ale konanie, ktoré stavebnému konaniu predchádza. 

Na to, aby doterajší dodávateľ tepla nemohol blokovať odpojenie 

sa od zdroja tepla v stavebnom konaní svojím vlastným záväzným 

stanoviskom, by bolo potrebné zmeniť zákon.

V prospech alebo v neprospech obyvateľov Petržalky
Nedá sa vylúčiť, že po odpojení sa niektorých bytových domov od 

systému centralizovaného zásobovania teplom to bude mať dopad 

na zvyšok pripojených ľudí. Ani im však nič nebráni, aby si svoje veci 

spravovali sami, zobrali si úver, splatili ho (napr. 7 rokov pri 12-po-

schodovom dome) a ušetrili tak do 300 eur ročne na jednu byto-

vú jednotku v platbách za teplo. Otázku, na koho prihliadať viac pri 

odpájaní sa, zodpovedala Európska komisia, ktorá sa jednoznačne 

vyslovila, že prednosť má posudzovanie ekonomických dopadov na 

odpájajúcich sa a nie na tých, ktorí zostanú v sieti pripojení.

100-vežatá Petržalka?
Bez zmeny zákona k žiadnemu hromadnému odpájaniu sa nedôjde. 

Vedenie Petržalky by sa však malo konečne spamätať a investovať 

?nancie do tepelnej infraštruktúry, inak sa nič nezmení a ľudia budú 

mať aj naďalej záujem odpájať sa. A to je v rukách starostu.

JUDr. Milan Vetrák, PhD., 

mestský poslanec a petržalský poslanec

Bytový dom na Haanovej 
ulici. Lacnejšie a kvalitnej-
šie s vlastnou kotolňou



12 • 2. 10. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
Š K O L S T V O

menšie práce stále trvajú. 
V týchto zariadeniach, podľa 
slov riaditeľky Kvety Kmotor-
kovej, striedavo dochádzalo 
k poruchám záchodov (ne-
splachovali). Rekonštrukcia 
posledných dvoch hygienic-
kých zariadení je naplánova-
ná na október. Niektoré časti 
už boli v minulosti opravova-
né a menené z fi nancií SSŠa-
ŠZ, Rodičovského združenia 
pri MS Bradáčova a pod. 

Zatiaľ je hotová jedna 
umyváreň

Tento rok zatiaľ v MŠ Bzo-
vícka zrekonštruovali iba jed-
nu umyváreň. Riaditeľka Mgr.

Božena Kováčová: „Opra-

vili sme ju počas augusta 
s pomocou sponzorov, s pod-
porou BSK a doplatkom zo 
SSŠaŠZ. Máme prísľub, že 
pokračovanie – teda rekon-
štrukcia ďalších troch hy-
gienických zariadení v réžii 
SSŠaŠZ - bude hneď v prvom 
možnom termíne. Presný 
dátum zatiaľ nevieme.“

Piffl  ova na svoj deň 
ešte len čaká

A napokon MŠ Piffl  ova, 
ktorá na svoj deň ešte čaká. 
Stavebné práce v troch umy-
várňach sa začnú v októbri. 
A po ich dokončení bude mať 
konečne škôlka všetky hy-
gienická zariadenia nové. Už 
v minulých rokoch si totiž 
zrekonštruovali štyri hygie-
nické zariadenia. 

Potrubie deravé ako ementál, opakovane vytopené triedy, nefungujúce vo-
dovodné batérie, 30-ročná sanita a obklady, plesnivé steny s odlupujúcou 
sa omietkou – aj taká je realita hygienických zariadení niektorých škôl. 
Aj preto tento rok vyčlenila Petržalka zo svojho rozpočtu viac ako 12 mili-
ónov eur na školstvo. V tejto oblasti totiž počíta s najvyššími výdavkami.

a skončila začiatkom sep-
tembra. Zrekonštruované 
boli hygienické zariadenia 
vo všetkých siedmich trie-
dach. Boli v havarijnom 
stave a na rekonštrukciou 
ich odporúčala aj hygienič-
ka z RÚVZ hl. mesta Brati-
slavy. Okrem hygienických 
zariadení pre deti máme 
ešte nezrekonštruovaných 6 
toaliet pre dospelých, kto-
ré by potrebovali pre časté 
havárie a opotrebovanosť 
(32 rokov) tiež rekonštruk-
ciu. Vo vlastnej réžii sme zo 
sponzorských darov a 2 %
od rodičov zakúpili do hy-
gienických zariadení zrka-
dlá, sprchové závesy, vešia-
kové zostavy na uteráky, 
mydelníčky, a prepážkové 
steny medzi WC.“

je v gréckej mytológii bohyňa zdravia

HYGIENA

Spojili sily 
V materskej škole na Bradá-

čovej sa rekonštrukcia dvoch 
hygienických zariadení začala 
prvý augustový týždeň a trva-
la do konca augusta, pričom 

Zrekonštruovaná umy-
váreň v materskej škole 

stojí približne 5 000 eur, jed-
no kompletné hygienické za-
riadenie v základnej škole asi 
7 500 eur. Väčšina materských 
škôl má 4 a viac umyvární, 
základné školy až 12 hygie-
nických zariadení. Peniaze 
v ich rozpočtoch im stačia na 
drobné opravy a bežnú údrž-
bu, niekedy ani to nie. Veľká 
časť hygienických zariadení je 
však po 30 rokoch prevádzky 
v havarijnom stave. Mnohé 
školské zariadenia často ne-
mali na výber a tie najhoršie 
museli v minulých rokoch re-
konštruovať aj svojpomocne. 
Sponzorsky, z 2%, či doslova s 
pomocnou rukou rodičov.

V druhej polovici tohto 
roka sa v dvoch základných 

a štyroch materských školách 
začalo búrať, sekať, vymieňať, 
obkladať a maľovať. Rekon-
štrukcia hygienických zaria-
dení za viac ako 150-tisíc eur 
sa dotkne žiakov základných 
škôl Holíčska a Dudova a detí 
z materských škôl Bradáčova, 
Lietavská, Piffl  ova a Bzovícka. 
Pod taktovkou ich má Stre-
disko služieb školám a škol-
ským zariadeniam (SSŠaŠZ) a 
ako nám povedal jeho riaditeľ 
Ing. Milan Lezo - opravujú sa 
v prvom rade havarijné stavy, 
ostatné musí počkať.

Niečo je hotové, na nie-
čo sa ešte čaká

Mgr. Ivona Plevková, ria-
diteľka MŠ Lietavská: „Rekon-
štrukcia sa v našej materskej 
škole začala v polovici júla 

MŠ Lietavská, už v novom

MŠ Piffl  ova čaká

ZŠ Holíčska, ďalšie na rade
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Stredisko služieb školám a školským 
zariadeniam Petržalka poskytuje od-
bornú, technickú a materiálnu po-
moci školám a školským zariadeniam. 
Do tejto pomoci patrí aj bežná údrž-
ba objektov vlastnými kapacitami  
a verejné obstarávanie tovarov, služieb  
a prác. To znamená, že keď v základ-
nej či materskej škole robia náklad-
nejšie opravy a rekonštrukcie z +nan- 
cií mestskej časti, má v tom prsty prá-
ve SSŠaŠZ. PN sa jeho riaditeľa Ing. 

Milana Leza pýtali na tohtoročné re-
konštrukcie hygienických zariadení.

Koľko stojí rekonštrukcia jedného hygienického 
zariadenia v materskej a základnej škole?

 Cena sa odvíja od rozsahu prác, v MŠ je to približne 
5 000 eur za jedno hygienické zariadenie s kompletne 
vymenenými rozvodmi vody a kanalizácie, obklad-
mi, dlažbou a sanitou a v ZŠ asi 7 500 eur.

Komunikovalo Stredisko SŠaŠZP s MŠ a ZŠ vopred, 
ktoré ich hygienické zariadenia sú vo veľmi zlom 
stave a potrebujú rekonštrukciu najviac?

 Samozrejme, že komunikujeme, bez toho to nej- 
de. Treba si uvedomiť, že MČ Petržalka má 11 zá-
kladných a 19 materských. SSŠaŠZP eviduje technic-
ký stav objektov a sú mu známe všetky problémy  
v MŠ aj ZŠ a nielen hygienických zariadení. Na zákla-
de evidencie technických stavov v jednotlivých ZŠ  
a MŠ sa potom navrhujú aj priority jednotlivých ak-
cií v závislosti na +nančné možnosti mestskej časti.  
Návrhy posudzujeme na základe obhliadok a schva-
ľuje ich pracovná skupina, ktorá rieši zlepšovanie 
technického stavu objektov základných a mater-
ských škôl. Je zložená z poslancov mestskej časti  
a pracuje pod vedením 1. zástupcu starostu Jána 
Bučana. Po schválení realizácie informujeme riadite-
ľov ZŠ a MŠ o postupe, vrátane predbežných termí-
nov realizácie prác. 

Čo bude so ZŠ a MŠ, ktoré aj po rekonštrukcii čas-
ti hygienických zariadení majú ďalšie v rovnako 
zlom alebo aj horšom stave?

 Možno povedať, že v zlom, ale určite nie v hor-
šom stave ako tie zrekonštruované. Ak sa robí re-
konštrukcia v MŠ, robia sa naraz všetky hygienické 
zariadenia. Iná situácia je v ZŠ, kde sú hygienické 
zariadenia v troch pavilónoch. Najviac vyťažené sú 
pavilóny B3, tam evidujeme aj najväčšie poruchy.  
Z uvedeného dôvodu sa teda prioritne riešia rekon-
štrukcie týchto pavilónov. V ostatných pavilónoch je 
najväčší problém so sociálnymi zariadeniami, umý-
vadlami a dverami. Tieto opravy si väčšinou rieši ZŠ 
z vybratých dobrých WC, umývadiel a dverí z rekon-
štruovaného pavilónu, resp. sa riešia individuálne. 

Technický stav škôl 
dobre poznáme 

Riaditeľka Mgr. Milka Šim-
ková: „Dve sme rekonštruova-
li v spolupráci s rodičmi a so 
strediskom SSŠaŠZ, jedno nám 
rekonštruovalo SSŠaŠZ a jedna 
umyváreň bola rekonštruovaná 
výlučne z finančných prostried-
kov rodičov.“

Počas leta opravovali 
na Holíčskej i Dudovej

Do prázdninových rekonštruk- 
čných prác boli zaradené aj dve 
základné školy - ZŠ Holíčska  
a ZŠ Dudova. V prvej opravovali 
v celý 4-podlažný trakt B3. Za-
čali už v marci, čo bolo vynúte-
né haváriou, pri ktorej potrubie 

poriadne ohlodané zubom času 
vytopilo čerstvo vymaľované šat-
ne na prízemí. Do konca septem-
bra kompletne vymenili rozvody 
vody a kanalizácie, položili nové 
obklady a dlažbu a novú sanitu. 
Riaditeľ Mgr. Jozef Varga, riaditeľ 
ZŠ Holíčska, neskrýval spokoj-
nosť nad vynovenými priestormi. 
Ako povedal, vypočuli si množ-
stvo oprávnenej kritiky od ro-
dičov na pôvodný stav žiackych  
toaliet. Preto ich potešila náv-
števa zástupcu starostu Jána 
Bučana, ktorý sa bol koncom 
školského roku osobne pozrieť, 
aký je stav hygienických zariade-
ní v petržalských školách. A ešte 

ZŠ Holíčska, radosť z nového majú všetci

ZŠ Dudova – havária, ktorá vznikla z prasknutého potrubia v B1

Dvojstranu pripravila Michaela Dobríková

ZŠ Dudova

väčšiu radosť im urobila násled-
ná informácia zo SSŠaŠZ, že sa v 
lete dočkajú rekonštrukcie hygie-
nických zariadení v celom trakte 
B3. Ako dodal, je to len začiatok, 
škola ešte potrebuje kompletnú 
rekonštrukciu zvyšných dvoch 
traktov B1 a B2.

V ZŠ Dudova mali toto leto 
kvôli potrubiu na toaletách ruš-
no. Rovnako aj u nich bol zástup-
ca starostu Ján Bučan a rovnako 
aj im prišla zo SSŠaŠZ potešujúca 
informácia, že ich v lete čaká re-
konštrukcia hygienických zaria- 
dení. Ako nám povedala riadi-
teľka Mgr. Hana Závodná, tech-
nický stav toaliet v škole je naozaj 
žalostný a s ich zápachom bojujú 
všetkými dostupnými prostried-
kami. Preto mali veľkú radosť, že 
bola aj ich škola vybraná do re-
konštrukčného rozpočtu. Práce 
na troch poschodiach traktu B3, 
sú až na malé technické a estetic-
ké detaily už hotové a čakajú na 
prevzatie SSŠaŠZ. 

Škola však mala aj počas prázd-
ninových rekonštrukcií problémy 
s haváriami. A to hneď niekoľko-
krát. V trakte B1, kde je najvyšší 
počet tried, a teda sú tam toale-
ty najpoužívanejšie, sa udiali až 
tri havárie, pri ktorých potrubie  
z toaliet vytopilo susediacu trie-
du. Je teda zrejmé, že stavebné 
práce budú musieť na Dudovej 
čo najskôr začať opäť. Havarijný 
stav školy s pomocou školníka 
opravila, ale iba ako krátkodobé 
riešenie a peniaze určené na re-
konštrukčné práce SSŠaŠZ sú už 
takmer úplne vyčerpané.

Ing. Lezo aj zástupca starostu 
Ján Bučan však o tomto akútnom 
probléme vedia a riaditeľka Mgr. 
Závodná verí, že sa im spoločne 
podarí „vyčarovať“ financie, a tak 
zabrániť, aby poriadne smradľa-
vý problém ohrozil vyučovanie 
v škole.
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Vikine sa celkom náhodou podarilo vyho-

diť dve plastové fľaše na striešku nad vcho-

dom do paneláka. Celkom náhodou pri tom 

mala svedka, ktorý neváhal, a školáčku na 

nevhodné správanie upozornil. Viki je však 

rozumné dievča, a tak aj vďaka pomoci ka-

mošiek skončili fľaše tam, kde skončiť mali: 

v kontajneri.

„Dúfam, že mojim tretiakom sa nič podobné nepri-

hodí. Robím pre to všetko,“ zamyslela sa učiteľka ZŠ 
na Dudovej ul. č. 2 Alena Lampertová. Svoju do-
mnienku opiera aj o vedomosti, ktoré obohatili jej 
deti v čase nácviku hudobno-dramatického diela s 
názvom Eko ďalej? Predstavenie plné tónov, veršo-
vaných textov a pohybu, autorkou ktorého je práve 
A. Lampertová, posunulo 25 účinkujúcich z víťaz-
ného krajského kola Supertriedy 2015 do celoštát-
neho, kde skončili tretí. Za absolútny vrchol však 
rodičia malých spevákov a tanečníkov považujú to, 
že z triedy sa stal počas nácviku ozajstný kolektív. 
Dokázali to aj prezentáciou svojho muzikálika na 
celoškolskej akadémii koncom júna, ktorá zavŕšila 
uplynulý školský rok. Vidieť a vnímať odrazu toľko 
radosti, energie, úsmevov, potlesku a vďačnosti je 
vskutku niečo výnimočné.
Témou uplynulého ročníka súťaže Supertrieda bola 
ekológia. „Naše predstavenie je o motýľovi, ktorému 

sa nechce von z kukly do prostredia plného smogu 

a špiny. A tak sa deti rozhodnú pomôcť prírode,“ pri-
bližuje učiteľka. Natiahnu si rukavice, chytia metly, 
handry, koše a pustia sa do roboty. Zo všetkých síl 
im v tom pomáhajú tri dobré víly: Mária Hranaiová, 
Alena Maťasová a Jarmila Bernáthová. „Všetky sme 

seniorky, bývalé učiteľky a rady spievame. Ponúkli 

sme chlapcom a dievčatám svoj čas a lásku k piesni  

a veľmi nás teší, že sme mohli byť užitočné,“ priblí-
žila účinkovanie „babiek“ v tomto rýdzo detskom 
projekte J. Bernáthová. Netradičné stretnutie ge-
nerácií na pódiu mimoriadne ocenili organizátori 
Supertriedy. A nie je vylúčené, že sa objaví aj v naj-
bližšom ročníku tohto celoslovenského projektu. 
Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že sa doň musí 
zapojiť bez výnimky celý triedny kolektív. Nik nie 
je zabudnutý a nik nestojí osamote v kúte. Okrem 
posilnenia hudobnej výchovy a pohybovej kultúry 
sa pozitívne formujú aj vzťahy medzi účinkujúci-
mi, učia sa navzájom počúvať a tolerovať. A to je 
devíza, ktorá môže ovplyvniť budúcnosť každého 
z nich.

Text a foto: Alena Kopřivová

Superškola pokračuje
Starosta Petržalky Vladimír Bajan spolu s predsedom Slovenskej 
akadémie vied Jaromírom Pastorekom slávnostne odomkli 25. 
októbra 2012 Petržalskú super školu. Bol to absolútne nový vzde-
lávací projekt pre všetkých žiakov druhého stupňa základných 
škôl bez rozdielu. 

Postupne si získala sympatie 
u žiakov, rodičov a učiteľov, 

ktorí ocenili predovšetkým jej 
prínos pri upriamovaní pozor-
nosti žiakov na rôznorodosť 
vedných oblastí v súvislosti s 
výberom budúceho povolania, 
ako aj prezentovanie najnovších 
vedeckých poznatkov a objavov 
najuznávanejšími odborníkmi v 
danej oblasti na Slovensku. Pri-
danou hodnotou celého projek-
tu je aj možnosť žiakov ukázať 
tímového ducha a v trojčlenných 
tímoch vypracovať súťažné pro-
jekty pod vedením učiteľov. Sú-
časťou každého projektu je do-
plnková časť s názvom Ako som 
pomohol Petržalke, kde žiaci či 
už vyčistia priestranstvo pri ško-
le či dome, pomôžu pri separo-
vaní odpadu, vysadia kvietky ale-
bo akýmkoľvek iným spôsobom 
prispejú k zatraktívneniu okolia, 
osvete medzi obyvateľmi alebo 
aj k zlepšeniu susedských vzťa-
hov. Deväť víťazných tímov čaká 
trojdňový pobyt na zámku Smo-
lenice, ktorý býva plný osobných 
stretnutí s vedcami, praktických 
ukážok a zážitkov pri výletoch 
do prírody s odborným výkla-
dom. Každý člen víťazného tímu 

získa okrem toho aj hodnotné 
ceny. Najväčšou odmenou je 
však zverejnenie víťazných prác 
na petržalskej oficiálnej stránke. 
Projekt Petržalskej super školy 
zaujal pedagogických pracovní-
kov i v ostatných bratislavských 
mestských častiach a v tomto 
roku sa už v niektorých školách 
uskutočnili aj prvé prednášky.

V tomto školskom roku je pri-
pravených opäť šesť prednášok, 
po dve pre šiestakov, siedma-
kov a ôsmakov a aj prednášky 
priamo v školách pre žiakov 
deviatych ročníkov. Bránu 3. 
ročníka Petržalskej super školy 
slávnostne pred zrakmi šiesta-
kov odomknú už 13. októbra o 
10.00 h vo veľkej sále DK Zrkad-
lový háj. Pre veľký záujem príde 
o nevšedných materiáloch, pri 
ktorých sa nechal vedecký tím 
z Ústavu materiálov a mecha-
niky strojov SAV inšpirovať prí-
rodou, prednášať manažér pre 
vedu a výskum Dr. Ing. Franti-
šek Simančík. Z pripravovaných 
tém prezradíme, že budeme lo-
viť vírusy, zaoberať sa pocitmi 
zvierat, ale aj robotikou, zdravou 
výživou, aj slovenským pravopi-
som. Absolútne jedinečná bude 

prednáška, kedy prídu petržal-
ským žiakom o svojich zážit-
koch z Ekvádoru porozprávať 
víťazi súťaže organizovanej SAV 
pre stredné školy. Stredoško-
láci, ktorí strávili jeden mesiac 
v jednom z najrôznorodejších 
pralesov na svete, v biosferickej 
rezervácii Sumaco. Tam pomá-
hali monitorovať nikdy nevidené 
druhy živočíchov a opisovať ich. 
Stredoškoláci navštívili pohorie 
Andy, rovník, videli ako vzniká 
jantár, ale spoznali aj domorodú 
kultúru a nadviazali kontakty  
s ekvádorskými študentmi.

(tod)

Ako deti 
upratali prírodu 

Skrášľujeme areál školy
Základná škola Pankúchova 4 

 sa usiluje vytvárať žiakom 
príjemné prostredie v triedach, 
na chodbách a v iných školských 
priestoroch. V ostatnom čase 
sme pristúpili ku skrášľovaniu 
školského dvora, ktorý využí-
vajú žiaci na pobyt cez hlavnú 
prestávku a pri rôznych akciách 
školy súvisiacich s výchovno-vy-
učovacím procesom. Deti z ŠKD 
tam trávia čas pri voľnom pobyte 
na vzduchu a pri pestrých voľno-
časových aktivitách. 

Za účasti rodičov s deťmi a za-
mestnancov školy sme sa pustili 
do opravy a natierania oplotenia 
časti školského areálu. Niekoľko 
poškodených dielcov sme museli 

nahradiť novými a doplnili sme 
na plote chýbajúce pláty. Žiaci 
vyšších ročníkov začali v rám-
ci predmetu Rodina prakticky 
odstraňovať z oplotenia hrdzu. 
Prvú brigádu na odstraňovanie 
hrdze a natieranie plota sme zor-
ganizovali počas sviatku 15. sep-
tembra. Na brigáde sa zúčastnilo 
veľa rodičov s deťmi a niektorí 
zamestnanci školy. Rodičia pri 
natieraní plota spomínali na svo-
je školské časy, väčšie detváky im 
pomáhali a menšie sa hrali a na-
háňali pred školou. Brigády po-
kračovali ďalšie pracovné dni po 
skončení pracovného času. Kto 
mohol, zapojil sa. V sobotu, 19. 
septembra, bol opäť krásny deň, 

ktorý sme mnohí využili na na-
tieranie plota už vrchnou farbou. 
Podľa toho, ako práce pokračo-
vali, sme predpokladali, že oplo-
tenie bude natreté dvoma vrch-
nými vrstvami minulú sobotu. 
Zlé počasie však prerušilo naše 
zámery. Veríme, že nasledujúce 
dni prinesú krásne počasie ba-
bieho leta a natieranie oplotenia 
úspešne dokončíme. 

Ďakujem úprimne všetkým, 
ktorí priložili ruky k dielu a po-
máhali pri premene hrdzavého 
a ošarpaného oplotenia časti 
školského areálu na žiariaci žlto-
zelený pás. Prispeli tak nielen ku 
skrášleniu školského dvora, ale aj 
tejto časti našej Petržalky.

Mgr. Štefan Rác, 
riaditeľ ZŠ Pankúchova 4   
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riem Eurovia SK, Eurovia CS 
a SMP CZ. Projekt bude stáť 
58,8 milióna eur bez DPH a 
je financovaný z eurofondov. 
Európska komisia už odobrila 
na projekt grant 63 miliónov 
eur z Kohézneho fondu Eu-
rópskej únie. Na financovaní 
projektu sa 85 percentami 
podieľa Európska únia, desať 
percent prispeje štát a päť 
percent zaplatí mesto Bra-
tislava. Podmienkou je, že 
projekt musí byť dokončený  
a vyfakturovaný do konca  
roka 2015.                         SITA

Prejdeme Starým mostom 
v decembri?  

Mesto schválilo 
nové vedenia 
svojich podnikov

Bratislavskí mestskí poslan-

ci schválili minulý týždeň 

nový manažment Dopravné-

ho podniku Bratislava (DPB), 

Odvozu a likvidácie odpadu 

(OLO), Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti (BVS) a +rmy Metro 

Bratislava. 

Aj napriek viacerým škandá-

lom po takmer štvorhodinovej 

diskusii na rokovaní mestské-

ho zastupiteľstva predsa len 

do predstavenstiev podnikov 

poslali víťazov výberových ko-

naní na generálnych riaditeľov, 

ktorých na schválenie odporu-

čila výberová komisia zložená  

z mestských poslancov a zá-

stupcov primátora. Do DPB 

pôjde Milan Urban, do OLO 

Branislav Cimerman, do BVS 

Zsolt Lukáč a do Metro Bra-

tislava poslanci vybrali Vladi-

míra Micháleka. Do funkcie 

predsedov predstavenstiev ich 

ešte musí vymenovať valné 

zhromaždenie alebo predsta-

venstvo, záleží od stanov spo-

ločnosti. Za svoje rozhodnutie 

si mestskí poslanci vyslúžili od 

prítomných občanov piskot.

SITA

Mesto vybralo 
nových riadite-
ľov rozpočto-
vých organizácií
Mesto Bratislava vymenilo 

riaditeľov niektorých svojich 

príspevkových organizácií. 

Nových riaditeľov bude mať 

pohrebníctvo Marianum, 

Mestské lesy, Bratislavská or-

ganizácia cestovného ruchu či 

organizácia spravujúca športo-

viská v hlavnom meste – STaRZ. 

Nových riaditeľov rozpočto-

vých organizácií mesta schvá-

lili bratislavskí mestskí poslanci  

v jednom balíku s členmi pred-

stavenstiev a dozorných rád 

mestských podnikov. Mnohí 

riaditelia na sojich postoch zo-

stali aj naďalej.         SITA

Starý most a prvá časť električkovej trate do Petržalky sa 
stihne dokončiť do 15. decembra 2015. Sľubuje to bratislav-
ská radnica, ktorej predstavitelia boli minulý týždeň práce 
na projekte skontrolovať. 

Hendikepovaní budú 
môcť po zavedení tretej 

etapy integrovanej dopravy 
jazdiť v mestskej hromadnej 
doprave (MHD) s 90-percent-
nou zľavou. Táto výhoda však 
bude platiť iba na predplatné 
cestovné lístky (električenky) 
a len pre držiteľov preukazu 
ťažko zdravotne postihnuté-
ho (ŤZP a ŤZP-S) s trvalým 
pobytom v Bratislave. Na 
jednorazové cestovné lístky 
bude platiť 50-percentná zľa-
va, tak ako je schválené v celej 
sieti integrovanej dopravy v 
Bratislavskom kraji. Zhodli sa 
na tom minulý týždeň  mest-
skí poslanci. 

Hendikepovaní po zave-
dení tretej etapy Integrova-
ného dopravného systému  
v Bratislavskom kraji (IDS 
BK) predsa len nebudú cesto-
vať v bratislavskej MHD úpl-
ne zadarmo, ako to je doteraz. 
No z ceny lístka zaplatia len 
desať percent. Od novembra 
totiž začne platiť jednotná 
tarifa pre všetkých doprav-
cov zapojených do IDS BK, 
podľa ktorej majú hendike-
povaní nárok na polovičnú 
zľavu z cestovného. Hlavné 
mesto však svojim hendike-
povaným občanom poskyt-
ne na cestovanie v MHD 
na území Bratislavy z tej- 

to zľavy ešte dodatočnú 80- 
-percentnú úľavu, v súčte 
ide o 90-percentnú zľavu. 
Hendikepovaní Bratislavčan 
tak napríklad za ročnú elek-
tričenku zaplatí 26,42 eura.  
V prípade ponechania len 
polovičnej zľavy by ho vyšla 
na 132 eur. Na to, aby extra 
zľavu na predplatných líst-
koch mohli hendikepovaní 
Bratislavčania využívať, mu-
sia si vybaviť bezkontaktnú 
čipovú kartu. O jej vystave-
nie môžu požiadať na predaj-
nom mieste ktoréhokoľvek 
zapojeného dopravcu, nárok 
na extra zľavu preukážu pri 
jej vybavovaní. 

Náklady súvisiace so zave-
dením a poskytnutím extra 
zľavy bude znášať hlavné 
mesto Bratislava, ktoré bude 
jednotlivým predajcom roz-
diel refundovať. Radnicu to 
bude ročne stáť približne 1,8 
milióna eur. Prispieť musia 
aj samotní hendikepovaní, 
ktorí si zaplatia 10 percent z 

Hendikepovaní budú mať 
90 % zľavu v MHD    

Na stavbe pribudnú aj 
nové pracovné sily, už 

čoskoro by sa mala do prác 
zapojiť osemnástka nových 
robotníkov. 

Starý most v najbližšom ča- 
se čakajú posledné dva výsuvy. 
V súčasnosti má konštrukcia 
268 metrov a siaha až po no-
vovybudovaný pilier číslo 34. 
Ďalšie metre mostnej kon-
štrukcie by mali pribudnúť  
v týchto dňoch. Posledný 
výsuv je naplánovaný na ko-
niec októbra. Na petržalskej 
strane Dunaja – na Bosákovej 
ulici už dokončujú zastávky, 
namontované sú už aj prvé 
prístrešky na zastávkach. Po 

stavebnej stránke je hotová už 
aj tzv. meniareň, ktorá vyrastá 
na petržalskej strane.  

Vedenie bratislavskej rad-
nice je síce s postupom prác 
spokojné, no inak to vidia 
niektorí mestskí poslanci. 
Stav projektu začiatkom sep-
tembra kritizovali poslanci 
z mestského klubu Bratisla-
va Inak spolu s aktivistami z 
rovnomenného občianskeho 
združenia. Podľa poslancov 
zhotoviteľ stavbu nezvláda 
a pochybujú, že sa projekt 
podarí dokončiť včas. Pripo-
mínali, že jediný zmluvný ter-
mín na dokončenie projektu 
vypršal už na konci augusta, 

no zatiaľ však podľa nich nie 
je dokončená ani jedna časť 
stavby. Vedenie mesta i zho-
toviteľa projektu preto vy-
zývajú, aby urobili zásadné 
opatrenia, ktoré by viedli k 
dokončeniu projektu do de-
cembra tohto roka.  

Prestavba Starého mosta 
je spolu s vybudovaním elek-
tričkovej trate zo Šafárikovho 
námestia po Bosákovu ulicu 
súčasťou prvej etapy budo-
vania Nosného dopravného 
systému v Bratislave. Starý 
most rekonštruuje Združe-
nie MHD - Starý most, ktoré 
mesto vybralo vo verejnom 
obstarávaní. Je zložené z fi-

bežnej ceny električenky. 
O zľavy neprídu ani dar-

covia krvi. Na 90-percentnú 
úľavu z cestovného v MHD 
však budú mať nárok iba dar-
covia, ktorí sú držitelia dia-
mantovej Jánskeho plakety. 
Na to, aby takéto ocenenie 
získali, potrebuje darkyňa – 
žena 60 odberov krvi a darca 
– muž 80 odberov. Mesto vy-
počítalo, že darcov s diaman-
tovou plaketou je v Bratislave 
205. Poskytnutie tejto zľavy 
bude radnicu stáť pri dar-
coch krvi 48-tisíc eur ročne. 
S extra zľavou sa budú môcť 
v bratislavskej MHD voziť aj 
účastníci protifašistického a 
protikomunistického odboja. 

SITA
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Šetriace eskalátory 
Odkedy stojí Železničná stanica Petržalka, nemala som 
to šťastie vidieť eskalátory v pohybe. Nemala som teda 
to šťastie viezť sa nimi. Aby som bola úprimná, nechodím 
tade denne, takže je celkom možné, že stovky cestujúcich, 
prípadne chodcov smerujúcich z Kopčianskej ulice pod-
chodom na Panónsku alebo späť, to šťastie mali...

Chodiace či stojace schody bývajú opáskované, čo je jasný 
znak toho, že nie sú v prevádzke. Svedčí o tom aj prach, ktorý sa 
na nich drží. Keby sa po nich pohybovali ľudia, prach by „poutie-
rali“. Dlhodobú nefunkčnosť dvoch z trojice eskalátorov priznali 
v minulom vydaní Petržalských novín aj Železnice SR. Zmenu si-
tuácie v pláne nemajú. Poruchovosť chodiacich schodov plynú-
cu z opotrebovanosti ozubenia a reťazových prevodov vyriešili 
šalamúnsky – jednoducho ich zastavili. Môžu tak úspešne vyka-
zovať zníženie spotreby elektrickej energie a pokles nákladov na 
údržbu eskalátorov. Aké našské riešenie!

Niet pochýb o tom, že sa odborníci a pracovníci tejto štátnej 
akciovky často pohybujú v blízkom i ďalekom zahraničí. Mož-
no by práve tam našli odpoveď na otázku, ako by sa úroveň 
pomerne peknej a modernej stanice najväčšieho európskeho 
sídliska dala zmeniť z provinčnej na mestskú. Čo si počať s es-
kalátormi, by im mohli poradiť napr. v takom Mníchove. Pomaly 
na každom kroku tam chodec narazí na eskalátory fungujúce 
na fotobunku. Ak teda nik nejde, stoja, šetrí sa elektrinou, neo-
potrebúva sa ozubenie, reťazové prevody. Do pohybu sa schody 
dajú iba vtedy, keď na to je dôvod. Naozaj je to u nás problém?  
Podobne by mohlo mesto riešiť situáciu na Patrónke, kadiaľ sa 
premelú denne tisíce ľudí, ale aj na Trnavskom mýte, kde si však 
na nefunkčnosť tejto technickej „vymoženosti“ zatiaľ, našťastie, 
nemôžme sťažovať.         Alena Kopřivová

Poznámka

Paradoxy života 

Je pravda, že v kontexte s 
mašírujúcim davom v Ná-

rodnom pochode za život to 
bolo dojímavé a človeka priam 
evokovalo zamyslieť sa nad ži-
votom plným paradoxov. Čoby 
kameňom jeden dohodil, po-
chodovali tiež muži s deťmi 
na rukách, aj tehotné ženy, aj 
starci, aj chorí, ktorí rovnako, 
aspoň predpokladám, majú 
radi život, svoje narodené i ne-
narodené deti. Ale nie o nich 
je toto zamyslenie. 

Priťahuje ma materiálny 
i duševný potenciál organizá-
torov, ktorí tak vehementne, 
parafrázujem slová pápeža 
Františka, hovoria áno láske a 
nie sebectvu, hovoria áno živo-
tu a nie smrti. Ale prečo si, pre 
všetko sväté, berú pod ochra-

Upútala ma milá žabka sediaca na pleciach 
ocinka, držiaca v rukách transparent s akýmsi 
heslom, odsudzujúcim potraty ako také. 
Mlčky som s ňou súhlasil, i keď slečna 
škôlkou povinná asi o danej problematike 
vedela toľko, čo ja o nanotechnológiách 
a kvantovej fyzike. 

Tak si myslím

nárske krídla práve potraty, 
u ktorých štatistika Národné-
ho centra zdravotníckych in-
formácií už niekoľko rokov za-
znamenáva pokles? Nemáme 
my v tom našom malom svete 
slovenskom, ale aj zo širšieho 
aspektu, dôležitejšie trápenia 
dotýkajúce sa podstaty veci, 
teda zachovanie života svojho 
a životov blížnych svojich? Ži-
votov nás všetkých? 

Dozvedel som sa, že na ak-
cii sa podieľala takmer tisícka 
dobrovoľníkov. Vraj pokojná a 
radostná atmosféra, ktorá sa 
niesla ulicami hlavného mesta 
je dôkazom, že ľuďom v na-
šej krajine záleží na ochrane 
života od jeho počatia až po 
prirodzenú smrť. A ešte som 
sa dozvedel, že hlavný koor-

dinátor akcie si po zdarnom 
priebehu myslí, že magistrát 
by mal uvažovať o preme-
novaní Námestia SNP na 
Námestie Slovenského Ná-
rodného Pochodu. Nuž, v eu-
fórii človek všeličo natára. Ale, 
koniec koncov, prečo by sa tak 
nemohlo stať? Organizátorom 
ani tým, ktorí ich aktivujú, nič 
nebráni organizovať pochody 
proti bombardovaniu cudzích 
štátov, proti budovaniu vo-
jenských základní nielen na 
našom území, proti vojne, pro-
ti ohavnému požehnávaniu 
zbraní farármi, ale ani proti so-
ciálnej nerovnosti, alebo proti 
chorému zdravotníctvu či pro-
ti mnohým ďalším celospolo-
čenským neduhom. Potom by 
sme takéto pochody za život 
a takto pomenované námestia 
mohli mať v každom meste. 

Tak si myslím, že život 
a smrť majú rôzne tváre, ne-
dajú sa vtesnať len do podoby 
potratu. Prečo to nevidí práve 
katolícka cirkev, vie zrejme iba 
Boh.

 Jaroslav Gründler

Vodné # ltre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk

PRIVÍTAJTE  
AMERICKÝCH TURISTOV  

U VÁS DOMA 

Ukážte Američanom  tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma 

pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii  

a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru  

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

v prostredí Vášho domova. 

KTO SME?

Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby v období 

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

rých je zaujímavou príležitosťou mať možnosť stráviť s Vami chvíľu 

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

Zaujala Vás naša ponuka?

VY

 Bývate v Petržalke.

 Hovoríte po anglicky.

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

ich domácim koláčom, kávou alebo čajom (návštevy sú plánované 

vopred, podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať 

hostí len príležitostne).  

 Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave  

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

turistami.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte 

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

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

Ponúkame Vám:

od 18 eur za pár

od 80 eur za kus

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22
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Pátranie po zakopaných pokladoch   

Onedlho bola už viac 
ako polovica pokladov 

odhalená. Do hry sa dosta-
lo veľa cien – medzi inými 
3 automobily Volkswagen 
na mesiac, lístky na domáce 
zápasy HC Slovan v KHL, 
let balónom, kurzy lezenia, 
degustácie a mnohé ďalšie 
zážitkové ceny. O výhercoch 
tých najhodnotnejších vý- 
hier sa rozhodne na Vajnors-
kej šarkaniáde 10. októbra.

Projekt krajskej organizá-
cie cestovného ruchu Brati-
slava Region Tourism Ob-

javuj poklady bratislavského 
regiónu sa začal 11. septem-
bra a odvtedy je každý piatok 
na stránke www.objavuj-

poklady.sk zverejnených 75 
súradníc k najatraktívnejším 
miestam regiónu. V pokla- 
doch nájdu hľadači okamžitú 
výhru, ktorou je vstup na le-
zeckú stenu a potom ďalšiu 
výhru. Tou môže byť ďalšia 
okamžitá cena alebo kód, 
ktorým sa pátrači prihlásia 
do súťaže o hlavné výhry. 
Okrem toho nájdu v pokla-
de aj množstvo zaujímavostí 

o mieste, na ktorom poklad 
našli. O objavení pokladu 
stačí škriatkov informovať na 
adrese nasielsompoklad@

tourismbratislava.com. 
(up), foto: archív

Október v knižnici  
a oslava 1. narodenín

Miestna knižnica Petržalka 
otvorila vlani, v nadväznos-

ti na jej rozvojové plány a kon-
cepčné zámery mestskej časti, 
druhú modernú pobočku rodin-
ného typu v priestore pavilónu 
Základnej školy na Turnianskej 
ulici. Druhého októbra  uplynie 
rok od otvorenia pobočky a kniž-
nica je šťastná, že ju má.

Priestory knižnice na Turnian-
skej sú rozdelené na menší štu-
dijný a počítačový sektor pre ve-
rejnosť a na miesto pre oddych  
a relax s možnosťou čítania, hra-
nia spoločenských hier, ale aj 
video a DVD projekcie. Bonusom 
pobočky je závesný výstavný sys-
tém, ktorý bude slúžiť na výstavy 
určené nielen školám, ale aj verej-
nosti. Do novozriadenej poboč-
ky premiestnili knižný fond ma-
lej detskej knižnice z Lietavskej 
14, ktorá už nespĺňala základné 
štandardy a normy. Detské knihy 
doplnili o literatúru pre staršiu 
mládež a dospelých. K 13 700 
titulom pribudol aj dar Nadácie  
S. Michalkova. 

„Dostať knihy bližšie k malým či-

tateľom, to bol zámer, prečo sme 

začali budovať pobočky priamo  

v školách. Tu sa nám podarilo 

zriadiť pekné miesto pre celú ro-

dinu, ktoré, ako dúfam, využijú 

Petržalčania na spoločne chvíle 

nielen za nepriaznivého počasia,“ 

povedal pri slávnostnom otvorení 
pobočky starosta Vladimír Bajan. 
Predsedníčka Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc Sylvia Štas-
selová vo svojom prejave vyjadrila 
uznanie mestskej časti za podpo-
ru miestnej knižnice a jej projek-
tov popularizácie čítania u detí  
a mládeže a vyzdvihla prínos a 
aktívny prístup knižnice pri zavá-
dzaní inovatívnych myšlienok a 
projektov. Ku krásnemu 1. výročiu 
blahoželáme a prajeme najmä 
veľa “čítaniachtivých” detí.

(tod)

 Oprava

Projekt Objavuj poklady bratislavského regiónu odštartoval 
pred niekoľkými dňami, počas ktorých škriatkovia zverejnili 
150 súradníc. 

Po vyhlásení súťaže PN  
o lístky do divadla sa  

e-mailová pošta PN „nafúk- 
ne“. Nie inak to bolo aj teraz.  
V dobrej viere ponúknuť či-
tateľom pomôcku pri hľadaní 
odpovede sme im odporúča-
li listovať v čísle, kde nájdu 
dátum kolaudácie prvého 
petržalského paneláku. A ne-
chtiac sme ich poplietli, pre-
tože v článku sme namiesto 
roka 1977 uviedli rok 1997. 
V redakciách sa zvykne v ta-
kýchto prípadoch hovoriť, že 
úradoval tlačiarenský škria- 
tok. No... neboli sme dosť po-
zorní. Ďakujeme tým, ktorí 
nás na zlý dátum upozornili a 
všetkým čitateľom sa za chy-
bu ospravedlňujeme. 

Ceníme si prístup, ktorý 
zvolila „stará Petržalčanka“ – 
ako sama píše - Lucia Kóšová. 

V Petržalke býva od narode-
nia. V liste okrem iného píše: 
„Náš dom na Engelsovej ul. 

(dnes na tom mieste stojí Digi-

tal Park II.) búrali medzi po-

slednými v roku 1985.“ A ďa- 
lej doplnila informácie, ktoré 
iste budú zaujímať aj ostat-
ných čitateľov PN.

Ako to bolo  
V roku 1973 sa rozhodlo, že 
stará Petržalka, bude zrovnaná 
so zemou. Z pôvodnej zástav-
by rodinných domov, mar-
huľových a iných ovocných 
sadov, z polí a lúk sa malo stať 
najväčšie sídlisko v Českoslo-
vensku. Už v marci 1973 bolo 
vydané územné rozhodnutie 
na stavbu prvého paneláku. 
Základný kameň bol posta-
vený na Námestí hraničiarov  
2. apríla 1973. V auguste v ro-

ku 1977 bol skolaudovaný prvý 
petržalský panelák.

V čase medzi rokmi 1973-
1979 museli buldozéry zlik-
vidovať 90% domov starej 
Petržalky. Ostali len domy v se- 
verozápadnej časti Petržalky 
Dvory. Ján Zemko a kolektív  
v knihe Územný a sociálny 
rozvoj sídel uviedli, že ako 
prvá sa začala budovať štvrť 
Háje, aj preto si vyžiadala málo 
asanácií. Časť Háje stavali v ro-
koch 1973 – 1979, následne sa 
výstavba presunula do južnej 
časti  Lúky, nasledovali Dvory 
a posledným bolo „Centrum“. 
Táto etapa však kvôli politic-
kej zmene  v roku 1989 nebola 
ukončená a územie sa nepoda-
rilo dobudovať tak, ako bolo 
naplánované

Kde bol ten prvý petržalský 
panelák postavený? Na Roma-
novej ulici a ako sme uviedli, 
skolaudovaný bol v auguste 
roku 1977.

Pre porovnanie: V roku 1946, 
po druhej svetovej vojne, mala 
Petržalka 1 800 domov, kde ži- 
lo asi 15-tisíc obyvateľov. V roku 
1985 bolo postavených asi 34-
tisíc bytov pre 100-tisíc obyva-
teľov.

Výhercov súťaže o lístky na 
divadelné predstavenia Mata 
Hari a Pokrvní bratia uverej-
ňujeme na 1. strane.

Redakcia

Nebol to škriatok, 
ale naša nepozornosť   

Romanova ulica (archív 

GIB- Generálny investor 

Bratislavy)- 

Dni slovenskej 
literatúry 

Festival Dni slovenskej lite- 
ratúry (od 8. do 11. októb-

ra) prináša priestor na stret-
nutia s autormi a vydavateľ-
mi kvalitných kníh. Snaží sa 
upozorniť na umelecky naj-
hodnotnejšie literárne die- 
la súčasných autorov a pred-
staviť verejnosti to najlepšie, 
čo v poslednom čase vznik-
lo na Slovensku a v strednej 
Európe. Prinesie besedy, au-
torské čítania, inscenované 
pásma, výstavy, workshopy, 
tvorivé dielne pre deti i stret-
nutia s obľúbenými autormi 
v školách.

Tento rok je festival venova-
ný aj dielu a osobnosti Ruda 
Slobodu, ktorého 20. výro-
čie úmrtia si pripomíname  
v týchto dňoch. V Starej trž-
nici uvedú ukážky z jeho hier 
či =lmov a zaspomíname si 
na neho spolu s Dušanom 
Dušekom, Dušanom Ha-
nákom a Jurajom Nvotom. 
Účasť prisľúbili významní za-
hraniční hostia – Pál Závada  
z Maďarska, Petra Hůlová  
a Jan Němec z Česka, Mag-
dalena Tulli z Poľska, alebo 
Terezia Mora z Nemecka. 

Októbrové Dni slovenskej 
literatúry sú vyvrcholením 
dlhodobého projektu, v kto-
rom sme počas roka pod-
porili aktivity ľudí a združe-
ní, výrazne ovplyvňujúcich 
literárny život na Slovensku. 
Organizátori sa na vás tešia 
v Galérii Medium, KC Dunaj, 
SNG, v SCD v Hurbanových 
kasárňach, Goetheho inštitú-
te, Poľskom inštitúte, V-klube 
a v nedeľu 11. októbra v Sta-
rej tržnici.   (up)

Náš tip 
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU
OKTÓBER 2015

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

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

LÚČKA - 

NAJKRAJŠIE VERŠE 
A NAJKRAJŠIE KLAVÍRNE SKLADBY

DOBRÁ STRAVA,  ZDRAVIE DÁVA

PREDPREMIÉRA

- PREMIÉRA

NA ZEMI DOBRE MI
CHLAPČEK SYNČEK
JANKO HRAŠKO
PRIADKA A KRÁĽ
HAVO SLAVO

PETRŽALSKÝ 
SENIORFEST 

2015

                                                                  
      

     
    

   
   

 

        

5.10. - 18.10. 

ROZPRÁVKOVÁ 
JESEŇ

festival detských 
divadelných predstavení

16.10. - 18.10. 

10:00 a 14:00
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Po Puškinových stopách 
na Slovensku

...takto vyznával svoj obdiv Ale-
xandrovi Sergejevičovi Puškinovi 
slovenský básnik Andrej Sládko-
vič. V duchu týchto veršov pátrali 
11. septembra študenti Gymnázia 
Alberta Einsteina po Puškinovom 
pôsobení na Slovensku. Cieľom 
literárno-historickej exkurzie bola 
prehliadka Slovanského múzea 
A. S. Puškina v Brodzanoch, kde 
mali študenti zistiť čo najviac in-
formácií o pobyte Puškina a jeho 
najbližšej rodiny v tejto malebnej 
obci na Hornej Nitre. Študenti a 
pedagógovia predmetovej komisie 
slovenský jazyk a literatúra si pre-
zreli brodziansky kaštieľ a nádher-

ne udržiavaný okolitý park, ktorý 
po básnikovej smrti často navšte-
vovala Puškinova manželka – vdo-
va Natália Nikolajevna Puškinová 

s ich štyrmi deťmi. Zaujímavé bolo 
zistenie, že Puškin Brodzany nikdy 
nenavštívil, pretože kaštieľ kúpil 
barón Gustáv Vogel von Friesen-
hof, švagor Puškinovej manželky, 
až po jeho tragickom úmrtí. 

Tento projekt bol pokračovaním 
predchádzajúceho projektu, ktorý 
bol súčasťou mesačného študijné-
ho pobytu študentov – prvákov 
v Moskve, kde v júni navštívili 
Puškinov rodný dom a zoznámili 
sa s ruskou kultúrou.

Text a fotografi e: 

Andrea Stempelová, 

Mária Melichárová

Hálova žije hip-hopom

„Puškin! ľúbim ja tvoje stvorenie,
Ľúbim Čerkesku vľúbenú,
Na klebetníkov tvoje horlenie,
I Poltavu pobúrenú,
I Onegina, švárneho druha,
Hráča s vlnami strastných dňov,
Ľúbim obrazy tvojich snov
Ligotavých ako dúha.“     (A. Sládkovič: Duchu Puškinovmu)

Miestna knižnica Pe-
tržalka vás pozýva na 
rozprávanie príbehu 
manželstva Žo' e Chot-
kovej a následníka 
trónu Františka Ferdi-
nanda d´Este - 
V láske aj smrti spolu.
Príbeh rozpovie Alžbe-

ta Remiášová, bývalá 
šéfredaktorka týžden-
níka Slovenka a dlho-
ročná autorka rubriky Čo nebolo v učebniciach. 
Rozprávanie bude koncipované v nadväznosti na 
knihu Prezidentský palác autorov Jána Čomaja a 
Štefana Holčíka.
Stretnutie sa uskutoční 5. októbra o 17. h v rámci 
Petržalského Seniorfestu 2015 v pobočke odbor-
nej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26.

(upr)

Orientálny tanec si žiada viac 
ako šatku s peniažkami

 Pozvánka

Petržalka hostila v Dome kultúry Lúky koncom 

septembra 25. ročník medzinárodného festivalu 

orientálnych tancov Pressburg Dance Fest.  

Orientálny tanec zvýrazňuje ženskú krásu a ukáže, 
ako len možno telom interpretovať piesne s texta-
mi nielen o láske. Počas festivalu návštevníci uvideli 
orientálny tanec v jeho mnohých podobách. Pred-
stavili sa zahraniční lektori a tanečníci, súťažili ama-
térske i profesionálne tanečnice a skupiny orientál-
neho tanca. Podujatie bolo spojené s odborným 
tanečným vzdelávaním, tí najlepší sa prezentovali na 
večernej hviezdnej galašou. Hlavnými hosťami festi-
valu, ktorý organizovalo Občianske združenie Ha9 a, 
boli medzinárodne uznávaní tanečníci a tanečnice 
v orientálnom tanci. Pricestoval vynikajúci a tempera-
mentný Mohamed El Hosseny (Egypt/Fínsko), známy 
napríklad svojím lyžičkovým tancom z oblasti, v kto-
rej sa narodil. Vystúpili aj: Dahabeyu (Elena Eleftheriou 
z Grécka) pôsobí v uznávanej skupine Kazafy Troupe, 
no je aj vynikajúcou sólistkou a tanečným pedagó-
gom, z Indonézie pricestovala Christine Yaven – na-
zývajú ju indonézskou ikonou brušného tanca, ktorá 
prostredníctvom vlastnej školy presadzuje tradičný 
orientálny tanec v časti sveta, kde toto umenie práve 
prežíva obrovský boom. Českú republiku reprezento-
vala Karolina Idrisová, známa choreografka a taneč-
nica, ktorá bola aj vedúcou tímu odbornej poroty 
a autorkou Winner‘s choreography, ktorá uzatvorila 
hlavnú festivalovú šou. Uznávaná tanečnica Sahar pri-
šla do Bratislavy aj s módnou prehliadkou egyptskej 
top kostymérky Hanan Mahmoud. Obidve umelkyne 
sú aj v zahraničí uznávanými lektorkami. Z Poľska 
pricestovala tanečnica Rozalia Walocha, z Maďarska 
(partner festivalu) organizátorka viacerých tamojších 
i medzinárodných podujatí Mahasti i tanečnica mo-
derného tribalu a tribal fusion Csilla Pribojszki. Vzác-
nym prínosom pre tanečnú scénu bola Zaghareet, 
tanečnica slovenského pôvodu, ktorá v súčasnosti 
pôsobí ako profesionálna tanečnica v Káhire.

(up) 

Tanečný klub M.A.Hip-Hop 
UNIT navštevuje vyše 80 detí 

a mládeže vo veku 5 až 25 rokov. 
Klub sa zameriava na street dan-
ce a hip-hop disciplíny. Venuje sa 
rozvoju talentu detí v tanečnej 
oblasti, rozvíja ich zručnosti už od 
útleho veku  formou hudby, po-
hybu a športu. Svojimi aktivitami 
sa snaží napĺňať členov skvelými 
zážitkami, radostnými emóciami 
a priateľstvami. Na Hálovej ulici 16 
pôsobí a trénuje už 9 rokov. 

Klub M.A. Hip-Hop UNIT je členom 
tanečnej organizácie STO D IDO (Slo-
venská tanečná organizácia disciplín 
IDO), kde má možnosť súťažnej a ta-
nečno-športovej prezentácie svojich 
členov. Tiež je členom medzinárodnej 
organizácie IDO (The International 
Dance Organization). IDO  je pries-
torom pre umeleckú a športovo-sú-
ťažnú realizáciu tisícok mladých ľudí. 
MAHHU, ako si hovoria, sú niekoľko-
násobní majstri Slovenskej republi-
ky v disciplínach IDO, ale aj úspešní 

medailisti z medzinárodných sú-
ťaží. Zúčastňujú sa tiež na celoslo-
venských tanečných súťažiacich 
a festivaloch, odkiaľ si každoročne 
prinášajú víťazné trofeje.

Každého člena čakajú dva razy 
do týždňa tréningy v priateľskom 
kolektíve pod vedením skúseného 
trénera. Nových členov naučia od 
základu tanečný štýl hip-hop. Pri-
pravia tanečníkov na vystúpenia, 
ktoré sa konajú každý rok pre rodi-
čov a všetkých, ktorých baví, že ich 
M.A.Hip-Hop UNIT baví.

(up)
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ceremónií nad cenníkmi výko-
nov by azda pomohol vykonávací 
predpis, ktorý by poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti podržal 
pri zemi bez zbytočnej byrokra-
cie. Správne postavená direktíva 
by zamedzila obchádzaniu zdra-
vého zákona a neprinášala by na 
svetlo sveta absurdné poplatky, 
ktoré doslova evokujú obavy  
o mentálne zdravie experimentu-
júceho lekára.   

Zákon, ktorý prináša občanom 
viac škody ako dobrodenia a do 
spoločnosti vnáša chaos a rozpory, 
patrí do koša. Žiaľ, o jeho tvorcoch 
sa to povedať nepatrí. 

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

Môj byt v našom dome   Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Už dlhší čas si kladiem otázku skutočnej hranice bytu, lebo sa stretá-
vam s rôznym výkladom správcov, čo patrí do spoločného a čo do osob-
ného vlastníctva v bytovom dome. Patria hlavné uzatváracie ventily 
prívodu teplej a studenej vody v byte (odbočka zo spoločného rozvodu 
do bytu) do spoločného vlastníctva všetkých vlastníkov bytového domu 
alebo do osobného vlastníctva konkrétneho vlastníka bytu? Ako je to 
so vstupnými dverami do bytu? Hovorí sa, že všetko, čo je za dverami, je 
vlastníctvom konkrétneho vlastníka bytu. Ale čo dvere, ktoré sú hrani-
cou? Patria do spoločného vlastníctva, alebo sú osobným vlastníctvom? 
Môže o týchto otázkach rozhodnúť správca, alebo musia o tom rozhod-
núť spoluvlastníci a v akom pomere?  Zn.: Zástupca vlastníkov

Určujúcim podkladom pre zá-
kladné vymedzenie hraníc 

medzi spoločným a súkromným 
vlastníctvom v bytovom dome 
je na tomto mieste už viackrát 
spomenutý § 2 ods. 5 zákona 
č.182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení (ďalej len „zá-
kon“), ktorý de;nuje spoločné 
zariadenia bytového domu a zá-
kon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriad-

ku v znení neskorších predpisov 
(ďalej stavebný zákon). 

Podľa ustanovenia § 43b 
ods. 4 stavebného zákona byt 
je obytná miestnosť alebo sú-
bor obytných miestností s prí-
slušenstvom usporiadaný do 
funkčného celku s vlastným 
uzavretím, určený na trvalé bý-
vanie. Majetkové hranice, ktoré 
oddeľujú vlastníctvo majiteľa 
bytu od podielového spoluvlast-
níctva všetkých vlastníkov bytov 

a/alebo nebytových priestorov 
v dome sú dané vchodovými 
dverami do bytu, resp. do príslu-
šenstva mimo bytu. Nemyslím si, 
že je potrebné špekulovať o sku-
točnej alebo menej skutočnej 
hranici. Stavebný zákon hovorí 
o vlastnom uzavretí bytu, teda 
uzavretím bytu zariadením pat-
riacim k bytu. Všetko, čo je v ňom 
- kompletná vnútorná inštalácia 
(rozvody vody, plynu, elektroin-
štalácia, odpady), STA, ústredné 

kúrenie, obklady, omietky vnú-
torných stien,  telefónna zásuvka, 
ale aj vaňa, sprcha, WC, batérie, 
atď. - je súčasťou bytu vlastníka. 
V prípade jednotlivých rozvo-
dov je byt ohraničený hlavnými 
uzatváracími ventilmi prívodu 
teplej a studenej vody, plynu a 
elektrickými poistkami/ističmi. 
Uzatvárací ventil prívodu teplej 
a studenej vody je príslušen-
stvom bytu, nepatrí do podie-
lového spoluvlastnícka v dome. 
Neznamená to však, že vlastníci 
by nemohli – tak ako aj v iných 
prípadoch - právoplatným hla-
sovaním v zmysle § 14 ods. 3 
zákona rozhodnúť, že v prípa-
de poškodenia bude výmena 
alebo oprava hradená z fondu 
prevádzky, údržby a opráv (ďalej 
FPÚO). Nemyslím si však, že by to 
bolo prínosom, nakoľko je zná-
me, že ventily sa zvyknú zasek-
núť, ak sa s nimi občas nehýbe. 
Majiteľ bytu, ktorý takúto pre-
venciu opomenie, by pre svoje 
nedbajstvo zneužíval spoločné 

;nančné prostriedky. Je zaujímavé, 
že vlastníci v prípade vypálených 
bytových poistiek, ktoré tiež tvoria 
hranicu medzi vlastníctvom súk-
romným a spoločným, ich náhradu 
nežiadajú. Vedia, že poistky patria 
im. Čo všetko k bytu prislúcha, čo 
v prípade opravy alebo obnovy si 
vlastník hradí sám a na čo má nárok 
z FPÚO, je možné sa dozvedieť zo 
zmluvy o prevode vlastníctva bytu. 
Každá zmluva, okrem všeobecných 
náležitostí obsiahnutých v prísluš-
ných ustanoveniach Občianskeho 
zákonníka, musí obsahovať aj pres-
né vymedzenie vlastníctva bytu, 
zákonom ustanovené v § 5 ods. 1 
písm. a) až h).   

Správca bytového domu nie je 
kompetentný z vlastného rozhod-
nutia určovať, čo patrí do spoloč-
ného a čo do osobného vlastníctva, 
resp. poskytovať výklad jednotlivých 
ustanovení zákona o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov. Jeho 
rozhodovacia právomoc je daná 
príslušnými právnymi predpismi a 
zmluvou o výkone správy.

Pre náš bytový dom sú uzatvorené medzi správcom a oprávnenou právnickou osobou dve zmluvy o dielo,  
a to samostatne za účelom servisu a samostatne za účelom obnovy výťahov. Jednému z vlastníkov sa výrazne 
znečistili nohavice mazivom, ktoré sa používa pri servise a/alebo obnove výťahov. Mazivo, ktorým sa znečistili 
nohavice vlastníka sa nachádzalo v značnom rozsahu z vnútornej strany šachtových dverí. Nakoľko medzi vlastní-
kom a oprávnenou právnickou osobou nedošlo k vysporiadaniu škody a spôsobenie tejto škody má priamy právny 
vzťah s vyššie uzatvorenými zmluvami o dielo, má povinnosť správca v súlade s § 6, ods. 2, písm. d), zákona NR 
SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  vymáhať túto škodu 
od oprávnenej právnickej osoby? Keďže v tomto prípade ide o špeci:cký prípad a nemožno vylúčiť, že iný alebo 
ten istý zhotoviteľ zapríčiní inému vlastníkovi takúto alebo inú škodu, bolo by vhodné mať k dispozícii právne 
stanovisko. Ďakujem.  (zoznam.sk) 

Dve zmluvy a nohavice  

Na vašu otázku sa dá stručne 
odpovedať – nie, správca po-

vinnosť vymáhať škodu v danom 
prípade nemá. Vami spomenutý 
§ 6 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v platnom znení (ďalej 
„zákon“) de;nuje správu domu ako 
činnosť zameranú na obstarávanie 
služieb a tovaru, ktorými správca za-
bezpečuje vlastníkom bytov a ne- 
bytových priestorov v dome (ďalej 

„vlastník/ci“) požadovanú funkč-
nosť bytového domu a ktoré bez- 
prostredne súvisia s užívaním do- 
mu jednotlivými vlastníkmi.   
Ako vyplýva z dôvodovej správy  
k novele zákona z roku 2007, 

Špekulanti v bielych plášťoch 

správcovi sa zo zákona umožňuje 
zastupovať vlastníkov bytov na 
súde vo veciach, ktoré sa týkajú 
správy domu. Podčiarkujem ad-
resné vymedzenie okruhu čin-
nosti, z ktorého je zrejmé, že na 
zastupovanie v súkromnej kauze, 
ako zamastené nohavice neopa-
trného vlastníka bezpochyby sú, 
správca nie je osoba aktívne vecne 
legitimovaná – nemá oprávnenie 
byť žalobcom v súdnom spore. 
V zmysle § 8b ods. 2 písm. c) zá-
kona je správca pri správe domu 
povinný zastupovať vlastníkov pri 
vymáhaní škody, ktorá im vznik-
la činnosťou tretích osôb alebo 
činnosťou vlastníka bytu alebo 
nebytového priestoru v dome. 
Ak sú však navrhovatelia samotní 

vlastníci ako fyzické osoby a nie 
správca, je potrebné aby právny 
zástupca vlastníkov mal plné moci 
udelené každým jednotlivým na-
vrhovateľom. Zmluvný správca 
nemá oprávnenie na splnomoc-
nenie právneho zastupovania 
navrhovateľov inou osobou. Vo 
všeobecnosti sa dá konštatovať, že 
základné právne predpisy týkajúce 
sa správy domu, vrátane zastupo-
vania vlastníkov, nie vždy sú zo 
strany správcov bytových domov 
správne interpretované a dodržia-
vané. Aj preto je v prípravnom ko-
naní návrh zákona o správcoch by-
tových domov, venujúci pozornosť 
aj odbornej spôsobilosti správcov. 
Vládnemu návrhu sa podrobne 
venujeme na inom mieste.

Medzi nevyliečenými prob-
lémami, ktoré sužujú na- 

šu spoločnosť, si popredné 
miesto dlhodobo drží lieče-
nie, ktoré sa stalo zdrojom 
nielen zlosti, ale aj oprávne-
ných úškrnov občanov. Aspoň 
pokiaľ ide o poplatky v ambu-
lanciách, ktoré samé o sebe sú 
trápnou ukážkou našej dopln-
kovej ústavy.  

Deklarovaná bezplatná 
zdravotná starostlivosť za 

podmienok, ktoré ustanoví 
zákon, vytvára pole neorané, 
po ktorom sa dá svojvoľne 
brázdiť, i keď nie vždy záruka  
bezplatnosti musí znamenať 
úplný zákaz doplatkov, resp. 
poplatkov u lekára. Do kate-
górie imaginácie však určite 
patrí „poplatkový“ zákon, kto-
rý nie sú kompetentní schop-
ní dať do jednotnej podoby, 
imúnnej voči špekulantom  
v bielych plášťoch. Namiesto 

Nina (gmail.com):

O tom, že zamestnávatelia s vami nezaobchádzajú rovnako ako  
s bezdetnou ženou, prípadne s iným zamestnancom, ktorý im vy-
hovuje viac ako matka s dvomi školopovinnými deťmi, niet žiad-
nych pochýb. Diskriminácia pri prijímaní do zamestnania, či už si to 
priznáme alebo nie, stále jestvuje napriek tomu, že zamestnávateľ 
pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu 
rovnakého zaobchádzania. V danej situácii máte možnosť domáhať 
sa svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej 
ujmy v peniazoch. Podmienkou je súdu preukázať skutočnosti,  
z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej dis-
kriminácii, pričom dôkazné bremeno, že sa tak nestalo, je na ple-
ciach zamestnávateľa. Pre prípadný úspech v spore odporúčam 
konzultovať s advokátom.     

 Jednou vetouHovory na všedný deň
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Akékoľvek informácie oznámte 
na najbližšom policajnom útva-
re alebo na bezplatnom tele-
fónnom čísle 158, prípadne na 
e-mail patranie@minv.sk. 

Michal
BOBRÍK 
(27)
z Bratislavy 

Vojtech
HANDSCHUH 
(39)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vysoké 
čelo, krátke tmavé vlasy a tmavé oči 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava  II. príkaz na zatknutie  pre 
prečin neoprávneného používania 
cudzieho motorového vozidla. 

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

Stranu pripravil 

Jaroslav Gründler 

grundler@chello.sk

Bojachtivej skupine treba 
popravde priznať, že stra-
tégia nebola prvoplánovo 
rasistická, vychádzala z jed-
noduchého, ale málo pocho-
piteľného princípu – poďme 
si udrieť, bude zábavka. Uro-
biť zo ksichtu napadnutého 
trhací kalendár len preto, že 
sa ho rozhodli zaradiť me- 
dzi obeť, považovali po vzore 
supermanov rôznych kate-
górií za vrchol pohody. Neu-
vedomovali si, že aj zlý film, 
hýriaci spoločensky neuzná-
vanými akciami, má koniec, 
v ktorom dobro zvíťazí mož-
no i preto, že cesty osudu sú 
pekelne posplietané. 
Je to mentál, musí dostať 
svoje. Tejto svojej verbálnej 
vlajky sa držali, lebo jeden 
nikdy netuší, na koho natra-
f í, svet je plný kickboxerov, 
nevieš, ktorý debo na teba 
vytiahne paralyzér, slzák ale-
bo kudlu či niečo onakvejšie. 
Ak nedobiješ chlapíka, do-
bije on teba, mali na mysli 
vždy, keď si vyberali objekt 
svojho záujmu. Vychádzalo 
im to, párkrát skúšali v elek-
tričke, aby bol dôvod naštar-
tovali rozhovor, ktorý by aj v 
našich televíziách, ponúkajú-
cich širokospektrálne náučné 

formáty, podliehal pípaniu. 
Všade a vždy sa našiel mra-
vokárca prednášajúci niečo 
o slušnosti, vulgarizmoch 
a tak. Smolu mal aj dedo, 
ktorého pred časom nakopli 
pred vyskočením z električky 
len preto, že mudroval čosi 
o tom, že za jeho čias... De-
bil. Keby čušal, mohol mať 
protézu celú. Africkému štu-
dentovi zubnú náhradu ne-
rozšliapli, ale zmastili ho len 
preto, že bol na rane a dobre 
si rozumel s blondínkou na 
lavičke v parku. Akáže multi-
kultúrna láska v tomto svete 
zla, zhodnotil problém Štefan 
(19), najmladší, zato najvzde-
lanejší absolvent troch nedo-

Dať niekomu nakladačku  

končených ročníkov gymná-
zia skôr, ako trafil tmavšieho 
milovníka do sánky. 
Tretí z Čaptošov mal so šé-
fom spoločné nielen meno, 
ale aj rok narodenia. No a 
všetkých spájalo úsilie zažiť 
dobrodružstvo, vyskúšať si 
ten slastný pocit nezraniteľ-
ných bossov,  byť aspoň na 
chvíľu nadradený nejakému 
poserovi a čítať v jeho očiach 
strach. Tak nejako sa roz-
vravel nešťastný mladík do 
zápisnice prekvapenému po- 
licajtovi, za ktorým prišiel 
krátko po tom, ako mu zom-
rela milovaná stará mama na 
následky bodnutia pri lúpež-
nom prepadnutí. 

 
 Viete, že...

... od 1. januára do 20. sep- 
tembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1627 do-
pravných nehôd, čo je o 
80 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri 
týchto nehodách prišlo o 
život 20 osôb, z toho päť 
motocyklistov, piati chod-
ci a jeden cyklista. Ťažko 
zranených bolo 70 osôb. 
Na cestách Slovenska za-
hynulo 173 osôb, čo je o 
22 menej ako v rovnakom 
období v roku 2014.

... v čase od 10. 9. do 22. 9. 
nahlásili v našom kraji krá-
dež 14 motorových vozi-
diel, z toho v Petržalke 6 
(Bradáčova, Vígľašská, Vy-
šehradská, Antolská, Rov- 
niankova, Hálova,)? V no- 
ci zlodeji potiahli 11 a 
 cez deň 3 vozidlá. Zmizlo 
aj jedno nákladné vozid- 
lo. Dňa 12., 14. a 19.- 22. 
septembra krádež vozid- 
la nehlásili.

 Polícia upozorňuje 
Nešťastný stret
Na ceste z Rusoviec do Jaro-
viec sa vodič (49) motocykla 
Harley Davidson zrazil s di-
viakom a následne s vozid-
lom Seat Ibiza idúcim v pra-
vom jazdnom pruhu v smere 
od Jaroviec. Motocyklista 
utrpel zranenia, ktorým na 
mieste podľahol. Škoda na 
motorových vozidlách pred-
stavuje sumu cca 4 000 eur, 
usmrtením zvieraťa miestne 
miestni poľovníci škodujú 
200 eur. 

Riskantná hra
V herni na Námestí hrani-
čiarov si pomocou zbrane 
približne 20 až 30 ročný muž 
štíhlej postavy vyžiadal od 
zamestnankyne finančnú 
hotovosť. Z obavy o svoj 
život a zdravie mu dala asi  
8 000 eur, po čom sa neví-
taný návštevník plný spo-
kojnosti aj s výhrou vytratil 
smerom na Furdekovu ulicu. 

   Z bloku polícieEva
HROMJAKOVÁ 
(60)
z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, blond 
prešedivené, dlhšie vlasy a modro-
zelené oči
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovanú Okresný súd Bratisla-
va  IV. príkaz na zatknutie pre prečin 
neoprávneného vyrobenia a pou-
žívania elektronického platobného 
prostriedku a inej platobnej karty.

Hocikomu. Farebnému, ale do rany môže zapasovať aj premúdrený in-
teligent s bielou fasádou, ktorú mu treba pretrieť. Čaptoši, tak si hovo-
rila partia junákov vo veku postpubertálnom, ktorých životnú filozofiu 
vyjadril jej prirodzený šéf Džolino, vlastným menom František (20), na 
jednom z kultových sedení v spoločnosti neodmysliteľného jointa. 

V bratislavskom kraji za prvých sedem mesiacov roka 2015 zaznamenali po-

licajné štatistiky 79 prípadov trestného činu Výtržníctvo (SR 630), na základe 

ktorých bolo vyšetrovaných 70 osôb (objasnenosť 70 %), z toho jedenásti boli 

mladiství a maloletí, 24 osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu. Tak vraví 

paragraf 364 trestného zákona v súvislosti s výtržníctvom: Kto sa dopustí 

slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej 

neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí štátny 

symbol, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrubým spôsobom ruší 

zhromaždenie občanov alebo priebeh športového alebo kultúrneho poduja-

tia, alebo vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo 

vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuál-

nych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. (Okolnosťou podmie-

ňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby – odňatie slobody na šesť mesiacov až 

tri roky - je závažnejší

Policajti v rýchlom dosahu
V tohtoročných letných mesiacoch riešili petržalskí mestskí policajti 3 486 prípadov, 
z ktorých 1258 udalostí zistili počas výkonu služby. Nemalou mierou k tomu prispeli 
aj okrskári, ktorých občania kontaktovali najmä v prípadoch nevyžadujúcich si okamžité riešenie. 
Pre lepšiu orientáciu prinášame adresár jednotlivých okrskárov, ako aj ďalšie kontaktné údaje.

Meno Funkcia Telefón E-mail 
Mgr. Ladisla Fatura  veliteľ +421 2 625 253 31 pev@mp.bratislava.sk
Róbert Orlíček zástupca veliteľa +421 2 625 253 33 pez@mp.bratislava.sk
Marián Kapec okrskár Kopčany +421 914 369 403 pev@mp.bratislava.sk
Radoslav Matuška okrskár Dvory +421 914 369 402 pev@mp.bratislava.sk
Ľubomír Chomo okrskár Dvory +421 914 369 413 pev@mp.bratislava.sk
Martina Babiaková okrskárka Ovsište +421 2 625 253 31 pev@mp.bratislava.sk
Vladimír Arbet okrskár Zrkadlový háj +421 914 369 408 pev@mp.bratislava.sk
Róbert Godžák okrskár Rusovce +421 911 921 704 pev@mp.bratislava.sk
Jaroslav Hrnka okrskár Jarovce +421 911 921 703 pev@mp.bratislava.sk
Milan Strochsneider okrskár Čunovo +421 911 921 701 pev@mp.bratislava.sk
Peter Udič okrskár Lúky  +421 914 369 414 pev@mp.bratislava.sk
Anton Michalička okrskár Háje +421 914 369 416 pev@mp.bratislava.sk
Jozef Okruhlica okrskár Háje +421 914 369 411 pev@mp.bratislava.sk
Operačné stredisko nepretržitá služba +421 2 625 253 31 
Tiesňové volanie nepretržitá služba 159
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Každá z jedenástich základ-
ných škôl sa snaží na každý 

školský rok zabezpečiť pestrú 
záujmovú činnosti, aby žiaci ma-
li možnosť plnohodnotne tráviť 
svoj voľný čas v školskom klube 
a zabezpečuje odborníkov pre 
vedenie krúžkov podľa záujmu 
a preferencií detí. V prvom ra-
de vychádzajú školy z vlastných 
personálnych zdrojov, t.j. vý-
chovných pracovníkov, ktorí so 
žiakmi pracujú v popoludňajších 
hodinách na rozvoji ich schop-
ností a zručností, ich talentu či 
už športového, hudobného alebo 
výtvarného. Školy môžu tiež vy-
užiť a prenajať si iné organizácie 
a vedúcich krúžkov na zabezpe-
čenie záujmovej činnosti. „V mi-
nulom školskom roku navštevo-
valo dve stovky rôznych krúžkov 
3 539 žiakov z celkového počtu 
4 148, čo svedčí o vysokom záuj-
me o krúžkovú činnosť ponúka-
nú našimi školami,“ skonštatoval 
starosta Vladimír Bajan a dodal, 
že na podporu voľnočasových 
aktivít v základných školách vy-
členila mestská časť na tento rok 
vo svojom rozpočte čiastku 1 mi-
lión 46-tisíc 613 eur.

Spomedzi klasických krúžkov 
si žiaci môžu vybrať napríklad aj 
strelecký krúžok na Budatínskej, 
balet na Černyševského, žurna-
listický krúžok na Dudovej, rope 
skipping na Gessayovej, varenie 
na Holíčskej, bojové športy a se-
baobranu na Lachovej, malí vý-
skumníci sídlia na Nobelovom, 

ochranársky krúžok je na Pan-
kúchovej, mladých čitateľov na 
Prokofi evovej, hokejbal a fl orbal 
na Tupolevovej či geocaching 
a kin-ball na Turnianskej. 

V súvislosti so záujmovou 
činnosťou vydávajú školy každé-
mu žiakovi najneskôr do 10. sep-
tembra príslušného kalendár-
neho roka vzdelávací poukaz, 
ktorý odovzdá škole alebo škol-
skému zariadeniu, ktoré ho pri-
jalo na záujmové vzdelávanie, 
a to najneskôr do 25. septem-
bra príslušného kalendárneho 
roka. Hodnotu poukazu určuje 
na každý kalendárny rok Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. V tomto roku je to 
30 eur. Vzdelávací poukaz je oso-
bitný ročný príspevok štátu na 
záujmové vzdelávanie poskyto-
vané školami a školskými zaria-
deniami. Poskytovateľ záujmo-
vého vzdelávania fi nancovaného 
prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov môže organizovať pre 
žiakov v čase mimo vyučovania 
aktivity, ktorých obsah je zame-
raný na záujmovú, rekreačnú, 
telovýchovnú a spoločenskú 
činnosť žiakov. Obsah činností 
je odlišný od učebných osnov 
povinných vyučovacích pred-
metov, voliteľných predmetov 
a nepovinných predmetov. Zá-
ujmové vzdelávanie je poskyto-
vané v rozsahu najmenej 60 ho-
dín v školskom roku. 

(tod)

foto: tod 

Tri stovky príležitostí pre žiakov

Bratislava sa premenila na 
športujúce mesto!
V septembri sa skončil prvý ročník iniciatívy Eu-
rópsky týždeň športu a v Bratislave ho ukončilo 
podujatie Bratislava, športujúce mesto za účasti 
viac ako 5-tisíc návštevníkov. 

Sad Janka Kráľa sa na deň premenil na športovú oázu a 
„veľtrh“ tradičného i netradičného športu, na ktorom si 

všetci, od tých najmenších až po najstarších, mohli vyskú-
šať rôzne disciplíny či pohybové aktivity počas celodenného 
programu športových stanovíšť 35 klubov alebo v rámci 8 ot-
vorených tréningov pod vedením renomovaných trénerov.

Podujatie zorganizované pod záštitou Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, Bratislavského samosprávneho kraja, pri-
mátora hl. mesta SR Bratislava a starostu MČ Bratislava – Petr-
žalka, poskytlo obyvateľom kraja okrem možnosti športovania 
aj zdravotné poradenstvo, prehľad o športe a Európe, ako aj 
možnosť vyskúšať výživové doplnky a zdravú stravu.

Počas dňa sa mohli účastníci stretnúť so známymi športov-
cami - futbalistami ŠK Slovan Bratislava, Vladom Moravčíkom, 
Martinou Kohlovou, Richardom Nagyom, Filipom Šebom ale-
bo Tomi Kidom Kovácsom, ktorí rozdali množstvo autogramov. 
Športovci dokázali aj svoju všestrannosť.  Predstavili sa v exhi-
bičných súbojoch v lakrose, boxe a pretláčaní, kde sa proti nim 
postavili aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 
Dušan Chrenek či riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu 
Roman Csabay.

Veľkú radosť priniesol Európsky týždeň športu aj do škôl 
bratislavského kraja, pre ktoré bratislavská župa zorganizovala 
veľkú medziškolskú súťaž pod názvom Európsky týždeň športu, 
v rámci ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vy-
športovať“ poukazy na nákup športových pomôcok až v hod-
note 3 000 Eur. Školy si aj napriek hektickému začiatku školské-
ho roka pripravili množstvo skvelých pohybových a športových 
aktivít v trvaní minimálne 20 minút. Aktivity do súťaže prihlásilo 
71 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo 
spolu až 19 734 žiakov z Bratislavského kraja. Víťazné školy si 
prebrali výherné poukazy práve na podujatí Bratislava, športu-
júce mesto za účasti samotných žiakov a k ich veľkej radosti.

 (zs)

foto: archív BSK

Školy sú 
inkubátormi 
športových 
talentov

Svetová brankárska legen-
da Vladimír Dzurilla, bra-

tia Hochschornerovci, bratia 
Rančíkovci či Jaroslav Halák. Aj 
tieto zvučné športové mená 
sa spájajú s petržalským špor-
tom v školách. Samozrejme, 
vo vymenovávaní môžeme 
pokračovať, ale zaujímavejšie 
bude pozrieť sa na príleži-
tosti, ktoré ponúkajú novým 
talentom v súčasnosti. „Školy 
musia ísť s trendom, aby boli 
atraktívne a zaujímavé aj 
v rámci mimoškolských aktivít. 
Petržalské aj v tomto majú čo 
ponúknuť,“ hovorí prednosta 
úradu mestskej časti Miroslav 
Štefánik a ďalej konkretizuje: 
„Napríklad Základná škola 
Holíčska už 20 rokov ponúka 
tenisové krúžky, na Turnian-
skej do telocvične pravidelne 
láka športových fanúšikov 
školský volejbalový klub VI-
VUS. Táto škola tiež pomáha 
hľadať plavecké talenty.“

Najväčšie trávnaté plochy 
sú na ZŠ Budatínska, a to 
13 200 m2. Rozlohou zele-
ných plôch je najmenšou 
petržalskou základnou školou 
Dudova 2, necelých  4 250 m2. 
„Je pravdou, že nemalé 1 nan-
cie musíme vynakladať na ich 
údržbu, správu a prevádzku. 
Na druhej strane je dobré, ak 
školy vnímame aj ako inkubá-
tory športových talentov,“ do-
dal prednosta.                    (tod)

V jedenástich školách v zriaďovateľskej mestskej časti majú žiaci 
možnosť prihlásiť sa do niektorého z takmer tristo krúžkov. 
Jeden z nich fi nancuje prostredníctvom vzdelávacieho poukazu 
štát, ostatné si v prípade záujmu musia rodičia zaplatiť. 
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Slov-matic začal boj o dve postupo-
vé miestenky na turnaji D-skupiny 

proti Železarecu Skopje z Macedónska, 
Slieva Futsal z Fínska a FC Eindhoven. 
Slov-matic bude hrať tzv. Main Round 
Futsal Cupu už desiatykrát a pobije sa 
o ôsmy postup medzi šestnásť elitných 
klubov starého kontinentu. Na postup 
je favoritom aj z hľadiska jeho rankingo-
vého postavenia v rebríčku UEFA, kde 

mu patrí siedma pozícia. V Slov-mati-
cu po minulej sezóne prišlo k viacerým 
zmenám, tím opustila trojica opôr Mi-
chal Seidler, Gabriel Rick a Tomáš Dra-
hovský, ktorá zamierila do maďarského 
Györu či Attila Fehérvári, ktorý sa vrátil 
do Lučenca. Tréner Rejžek ale na margo 
tohto faktu podotkol, že aj tak je jeho ká-
der dostatočne skúsený a kvalitný, aby sa 
s ich absenciou vyrovnal.                  (mv)

S jasnou ambíciou postúpiť do elitnej fázy futsalovej 
Ligy majstrov 2015/2016 (UEFA Futsal Cupe) išli 
hráči slovenského majstra Slov-matic FOFO Bratislava 
so sídlom v Petržalke do turnaja hlavného kola, ktorý 
sa koná na Pasienkoch v HANT Aréne v termíne 
30. septembra až 3. októbra. 

Slov-Matic je na postup 
favoritom

VRÁTIME V
ÁM

20%
AK PRÍDETE AJ NABUDÚCE!

DPH 

Nakúpte, získajte poukážku vo výške DPH 

a ušetríte pri ďalšom nákupe

Využite túto akciu na jednej zo 6 – tich pobočiek v Bratislave.

Zároveň vás čakajú v pobočkách ďaľšie atraktívne akcie a zľavy.

Kupón je možný využiť na jeden nákup.

Suma nákupu musí byť rovnaká alebo vyššia ako suma zľavového

kupónu. Z kupónu sa nevydáva.

Pobočky Takko v Bratislave:

OC Danubia, OC Central, Bory Mall, Family Center Rača –

pri Kau1 ande, Shopping Palace Zlaté Piesky, Obchodná ulica

Platí od 5. 10. do 11. 10. 2015

 Diváci si určite prišli na svoje, lebo 
videli sedem gólov. Do druhého pol-
času sme išli s predsavzatím  obrátiť vý-
sledok vo svoj prospech. Prospeli nám 
zmeny v zostave, po katastrofálnom 
prvom polčase som ich musel urobiť, 
striedajúci hráči priniesli do našej hry 
výrazné oživenie. Boli agresívni, dobre 
napádali, a to rozhodlo. Súper nám dal 
v prvom dejstve ako sa hovorí gól aj zo 
šatne, našťastie nás to nezlomilo - po-
vedal nám tréner FC Rastislav Kunst. 

V súboji ste nepremenili dve penalty, 
proti Karlovej Vsi z dvoch jedenástok 
využil Peter Lavrinčík horko ťažko 
iba jednu. 

 Už ich nabudúce nebude asi zahrá-
vať, z druhej penalty chcel dať gól na 
5:3, žiaľ, trafi l len žrď. Aj u takého skú-
seného hráča sa prejavila psychika z ná-
ročnej situácie. 

Čím si vysvetľujete, že ste druhý raz 
doma dostali až tri góly?

 Smerom dopredu hráme kvalitne, 
v defenzíve sme sa však dopustili via-
cerých chýb.  V obrane nám pre  cho-
robu chýbali Majdák, Gabaž a zranený 
je aj Šebo, takže sme mali problémy so 
skladaním zostavy. V nedeľu, 4. októb-
ra, hráme znova doma, tieto tri body 
chceme a musíme potvrdiť v zápase. 

(mv)

Futbalisti FC Petržalka akadémia sa naposledy 
v zápase 7. kola V. Bratislavskej ligy poriadne pohrali 
s nervami svojich priaznivcov. Doma s FK Karlova Ves 
v polčase prehrávali 1:3, nakoniec však po výrazne 
zlepšenom výkone po zmene strán vyhrali 4:3 a do 
tabuľky si pripísali cenné tri body. 

Parádny obrat FC Petržalka

Prvý októbrový míting sezóny po-
núkne turfmanom spolu osem 

výlučne rovinových zápolení na 
starohájskom ovále a tiež možnosť 
stávkovať na najprestížnejšie a naj-
bohatšie dotované dostihy Európy 
- Prix de l‘Arc de Triomphe z Paríža. 
Hlavným bodom programu bude 
Jesenný hendikep MERIDIAN (I. kat., 

1 800 m, 3+, 6 500 €), na prihláškach 
> guruje jedenásť veľmi zaujímavých 
mien. V prestávkach medzi dostihmi 
sa návštevníci môžu tešiť na vystú-
penie skupiny JOHNY CASH revival 
band. Najmenší návštevníci sa budú 
môcť opäť povoziť na koníkoch. 
Štart prvých dostihov je v nedeľu 
o 14.00 hod.      (rip)

Nedeľné dostihy
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Žolík vo svete športu
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Petržalčan Varga je štvrtý raz 
majstrom sveta!

V kombinácii 1,5 km pláva-
nia a behu na 5 km dosia-

hol výsledný čas 25:42 min a v 
cieli o 7 sekúnd zdolal ruského 
reprezentanta Igora Poľanské-
ho. Bronz si vybojoval Ameri-
čan Matthew Mcelroy so 16-
sekundovým odstupom. 

,,Keď som mal po troch kilo-
metroch behu na čele náskok 
približne 20 sekúnd, vravel 
som si, že to ešte kilometer 
potlačím, a v závere už som 
potom zvoľnil a šiel na poho-
du. Cítil som sa prekvapujúco 
veľmi dobre po nevydarených 

Hokejbalisti Jokeritu Petržalka začali už piatu sezónu v najvyššej sloven-

skej súťaži – extralige. V rozhovore s manažérom a kapitánom tímu An-
drejom Augustínom sa čitatelia PN dozvedia o viacerých novinkách  

v progresívnom klube, ktorý neustále pracuje na svojom ďalšom rozvoji. 

Slovenský reprezentant Richard Varga, rodák z Petržalky, sa 
stal 16. septembra v americkom Chicagu už štvrtý raz v kariére 
majstrom sveta v akvatlone v mužskej kategórii elite.

ľanskému a vedel som už, že to 
bude dobré,“ uviedol Richard 
Varga. Predchádzajúce tri zla-
té medaily z MS v akvatlone 
získal R. Varga získal v období 
2010 - 2013 v poradí Budapešť 
2010, Auckland 2012 a Londýn 
2013. Vlani svetový šampionát 
vynechal. Vďaka aktuálnemu 
štvrtému titulu majstra sveta 
osamel na čele historického 
rebríčka úspešnosti, kde bol 
doteraz prvý spoločne s Bri-
tom Richardom Stannardom 
a Novozélanďanom Shaneom 
Reedom.            (mv)

foto: archív

pretekoch Svetovej série v triat-
lone v Edmontone. Vo vode 
som bol dosť silný, ale najlepší 
sa ma držali v háku. Neskôr v 
behu mi síce spočiatku ušiel 
Američan Zaferes, ale docva-
kol som si ho. Potom som ušiel 
dobrému bežcovi Rusovi Po-

Ste spokojný s letnou prípra-
vou? 

 Áno, podarilo sa nám vy-
tvoriť tím juniorov. Dlho sme 
na tom pracovali a od nové-
ho ročníka odštartovalo  naše 
,,béčko“ v Západoslovenskej 
hokejbalovej lige pod názvom 
Jokerit Juniors, v ktorom bu-
dú nastupovať mladí hráči 
vo veku od 16 do 22 rokov  
s potenciálom pre prvé muž-
stvo. Niektorých už dokonca 
využívame naplno aj v tomto 

pe a doplnili sme ho ešte o mla-
dých hráčov a jedného veľmi 
kvalitného univerzála Hraška, 
ktorý hral v majstrovskej Nitre, 
ale je z Bratislavy. Všetkých 
hráčov máme z Bratislavy a 
blízkeho okolia a to je veľká vý-
hoda oproti minulým rokom. 
Odohrali sme dva ľahšie zápa-
sy, ale poriadne nás preveril až 
Ružinov. V tej prvej polovičke 
zápasu bol náš výkon katastro-
fálny a v druhej naopak, veľmi 
dobrý. Dotiahli sme z 1:6 na 5:6 

extraligovom ročníku. Na tré-
ning príde v pondelok až do 
30 hráčov a vo štvrtok kom-
pletné 4 formácie, s ktorými 
počítame na zápas, a to je vy-
nikajúce. Inak bola príprava 
štandardná, ihrisko, Koliba  
a nejaké behy. Plus dva turnaje 
v Skalici a Gajaroch.

Aké zmeny nastali v kádri, ste 
silnejší oproti vlaňajšku?

 Káder ostal konsolidovaný, 
90 percent hráčov máme poko-

a mali sme veľkú šancu vyrov-
nať, ale nepodarilo sa nám to. 
Naši hráči ukázali obrovské 
srdce, zápas nevzdali a práve 
toto vždy zdobilo Jokerit - chuť  
a vôľa víťaziť. Na tomto chceme 
stavať aj v ďalších zápasoch. 

Aké máte v súčasnosti zá-
zemie v klube, fanúšikovské  
a ekonomické?

 Okrem tímu mužov a junio-
rov sme tento rok vytvorili prvý 
raz aj družstvo žien, ktoré bude 
pôsobiť v extralige SR rovnako 
ako muži, ale vo svojej kategórii. 
Je to pre nás veľmi dobré, rozši-
ruje sa nám základňa a určite by 
sme chceli v blízkej budúcnosti  
vytvoriť aj tímy detí v kategó- 
riách U12 a U15. Vystupujeme 
pod novým projektom, ktorého 
názov je JOKERIT - žolík vo 
svete športu. Je to ambiciózny 
projekt, ktorý by mal znamenať 
prelom v náhľade na slovenský 
šport aj v spôsobe jeho financo-
vania. Projekt nezastrešuje len 
hokejbal, ale aj športové talen-
ty z radov mládeže pôsobiace 
vo vrcholových zahraničných 
juniorských ligách v hokeji  
a futbale. Okrem toho zastre-
šuje aj spoluprácu JOKERITU 
s EU v Bratislave a vplýva tak aj 
na rozvoj vzdelávania. S týmito 
aktivitami stúpa aj počet našich 
fanúšikov a členov. 
 
Určite je vaším cieľom postup 
do play-off, v ktorom vás v mi- 
nulom ročníku vyradilo vo 
štvrťfinále Pruské...

 Ciele máme vždy tie naj-

vyššie, ale zapracovávame do 
kádra aj mladých hráčov, a pre- 
to musíme byť trpezliví. Liga je 
dlhá, všetko sa ukáže na jar bu-
dúceho roku. Chceme však vy-
hrávať a urobíme pre to všetko.

Máte nejakú podporu z mest- 
skej časti Petržalka?

 Pripravujeme veci za pocho-
du, verím, že budeme o pod- 
pore čoskoro diskutovať hlav-
ne so starostom Petržalky 
Vladimírom Bajanom. Vlani 
sme dostali finančnú podporu 
vo výške 2 000 eur a dva ro-
ky predtým zhodne po 1 500 
eur, za čo sme vďační. Okrem 
toho spolupracujeme aj s Bra-
tislavským samosprávnym kra- 
jom (BSK) a určite chceme 
lepšie komunikovať aj s ma-
gistrátom. Významnou je pre 
nás podpora nášho nového 
partnera Privatbanky, ktorá sa 
stala vôbec prvým partnerom 
projektu JOKERIT - žolík vo 
svete športu po jeho vzniku. Je 
to pre nás významný prelom z 
hľadiska financovania a nasta-
venia krytia financií a zároveň  
by som chcel týmto poukázať 
na fakt, že investovaním do 
nášho projektu spoločnosti 
podporia dobrú vec a rovnako 
tak môžu v budúcnosti získať 
zaujímavú protihodnotu. Celý 
systém totiž nastavujeme sys-
témom WIN-WIN a na tejto 
myšlienke chcem vybudovať 
budúcnosť financovania nášho 
športu.  

 Milan Valko

foto: archív


