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   PETRŽALSKÉ NOVINY
Príďte 

na zastupiteľstvo
Prvé poprázdninové rokovanie 

petržalských poslancov bude  

v utorok, 26. septembra, od 9.00 

h v kongresovej sále Technopo- 

lu. Program zastupiteľstva náj- 

dete na www.petrzalka.sk. 

V roku 2003 pápež Ján Pavol II. 
blahorečil dvoch mučeníkov 

komunistického režimu Vasiľa Hop-
ka a Zdenku Schelingovú.

V sobotu, 30. septembra, na rov-
nakom mieste, bude vyhlásený za 
blahoslaveného slovenský salezián 
kňaz Titus Zeman (1915 - 1969). Na 
začiatku komunizmu zachránil dve 
desiatky saleziánskych bohoslovcov 
a kňazov, keď ich tajne odviedol do 
Talianska. Komunistický režim ho 
za to prenasledoval, mučil a po-
nižoval vo väzniciach a zapríčinil 
jeho smrť. Rehabilitovali ho až po 
páde komunizmu. Pápež František 
schválil jeho blahorečenie 27. feb- 
ruára 2017.

Program blahorečenia sa začne 
v piatok 29. septembra o 20.00 h 
modlitbovou vigíliou v Katedrá-
le sv. Martina. Hlavná slávnosť sa 
uskutoční v sobotu 30. septembra o 
10.30 h v Petržalke na priestranstve 
pri Kostole Svätej rodiny. O 16.00 h 
bude v ten istý deň pripravený sláv-
nostný ceremoniál v bratislavskej 
HANT Aréne (vstupenky predáva 
sieť ticketportal). Program vyvrcholí 
v nedeľu vo Vajnoroch, rodisku Ti-
tusa Zemana, svätou omšou o 10.30 
h. Podrobnosti k programu sú na 
webstránke tituszeman.sk.

Organizátori v koordinácii s polí-
ciou pripravili osobitné opatrenia pre 
organizovanie dopravy v súvislosti  
s udalosťou v Petržalke. Od piatka 
29. 9. od 7. 00 h do soboty 30. 9. do 
17. 00 h bude uzatvorená Tupolevo-
va ulica od križovatky s Pajštúnskou, 
v smere ku kostolu. Na celej tejto 
komunikácii bude v tom čase platiť 
zákaz zastavenia motorových vozi-
diel. Zákazy budú osadené dostatoč-

„Akoby to bolo včera, keď 
sa Petržalka stala centrom 
kresťanského sveta. A už je 
to štrnásť rokov, čo sme  
v Kostole Svätej rodiny  
a na lúke pred ním pri-
vítali Svätého otca Jána 
Pavla II. Aj preto odvtedy 
tejto lúke hovoríme pá-
pežská. Dodnes som ne-
smierne hrdý, že Svätý otec 
poctil svojou prítomnosťou 
práve Petržalku. O to viac 
ma teší, že nás o pár dní 
čaká ďalšia významná 
cirkevná udalosť. Som rád, 
že môžem byť pri tom,“ po-
vedal petržalský starosta 
Vladimír Bajan.

Prepravná služba  
už o pár dní
Ďalšia sociálna služba štartuje od  
1. októbra. V špeciálne vybratom  
aute bude klientom so zdravotnými 
problémami k dispozícii aj vodič, kto-
rý im pomôže aj s manipuláciou  
s invalidným vozíkom.

strana 2

Čaká nás 

cirkevná udalosť roka 

ne vopred, vozidlá porušujúce tento 
zákaz zastavenia, ako aj akékoľvek iné 
vozidlá bez povolenia organizátora, 
budú odtiahnuté. Zákaz zastavenia 
(parkovania) sa bude týkať aj vozidiel 
s vyhradeným parkovacím miestom. 
Na poriadok a bezpečnosť na týchto 
uliciach budú dohliadať policajti, kto-
rí aj ochotne poradia pri problémoch 
s parkovaním.

Od soboty 30. 9. od 6.00 h budú 
platiť rozsiahle bezpečnostné opatre-
nia a s nimi súvisiace dopravné ob-
medzenia. Bude uzatvorená Pajštún-
ska cesta od križovatky s Jiráskovou  
a Smolenickou po križovatku s Jan-
tárovou cestou. Vjazd na Iľjušinovu 
ulicu bude umožnený iba vozidlám 
s označením ZŤP, vezúcim osoby  
s preukazom ZŤP. Rovnako bude 
uzatvorený aj výjazd zo sídliska  
v smere od Brančskej a Holíčskej 
smerom na Pajštúnsku. Uvedené 
opatrenia budú ukončené v závislosti 
od bezpečnostnej situácie v sobotu 
30. 9. vo večerných hodinách.

Organizačné informácie k sláv-
nosti, podrobnosti o živote mučení-
ka Titusa Zemana aj o procese jeho 
blahorečenia sa dozviete na webovej 
stránke www.tituszeman.sk. 

Text a foto: (tod)     

Čo je samosprávny 
kraj a aké má  
kompetencie?
Pred voľbami do VÚC prinášame 
malého sprievodcu voľbami.

strany 12 – 13

Opäť si upraceme 
Petržalku
Týždeň čistoty bude v našej mestskej 
časti od 25. 9. do 1. 10. Obyvatelia si 
môžu prísť na miestny úrad po rukavi- 
ce a vrecia na odpad, pristavené opäť 
budú aj veľkokapacitné kontajnery.

strana 9

Dobrá správa 
pre petržalských majiteľov psov. 
Na Mánesovom námestí je otvorené 
Mlskafé – unikátny priestor, kde sa 
venujú v prvom rade psíkovi.

strana 15
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Petržalka opäť posunula latku kvality v pos- 
kytovaní svojich sociálnych služieb o stupie-
nok vyššie. Od 1. októbra tu totiž štartuje 
prepravná služba. Podobná služba funguje 
napr. v Starom Meste, kde je ale zabezpeče- 
ná formou príspevku na taxík. Petržalka 
však ponúka aj čosi navyše. Okrem komfor-
tu v špeciálne vybratom aute bude k dispo- 
zícii aj vodič, ktorý klientom pomôže s na- 
stupovaním a vystupovaním, aj s manipu-
láciou s invalidným vozíkom. Klientom tak 
nepochybne poskytne väčší pocit bezpečia.          

„Táto služba pomôže nie-

len samotnému chorému 

človeku, ale zároveň odbre-

mení rodinných príslušníkov 

od prepravy na návštevu 

lekára, nemocnice, pri vy-

bavovaní úradných záleži-

tostí alebo aj pri návšteve 

rôznych kultúrnych a spolo-

čenských podujatí,“ dodáva 
starosta Vladimír Bajan.

Na prepravnú službu bu-
dú mať nárok Petržalčania  

s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, klienti Strediska 
sociálnych služieb, ale aj tí, 
ktorých momentálny zdra-
votný zdrav obmedzuje v po- 
hybe. Prepravnú službu te-
da môže využívať aj človek, 
ktorý má napr. zlomenú 
nohu. Na prepravnú službu 
má Petržalka k dispozícii  
priestranný Peugeot Partner, 
do ktorého sa pohodlne voj-
de aj invalidný vozík, keďže 

Prepravná služba 
už o pár dní 

K úhrade za prepravu sa pri-
počíta stojné  - za každú za-
čatú hodinu 1,50 eura. Stojné 
pre sprevádzajúcu osobu je 
bezplatné. Minimálna platba 
za výjazd je určená vo výške 
2 eurá. 

Využívanie tejto novej 
služby vyhodnotí samospráva 
do pol roka od jej zavedenia.  

Bližšie informácie a poža-
dované formuláre získajú zá-
ujemcovia na www.ssspetr-
zalka.sk

Michaela Platznerová

foto:  autor

je vyššie, dobre sa doň na-
stupuje aj ľuďom s obme-
dzenou pohyblivosťou. 

Služba bude fungovať po-
čas pracovných dní v čase od 
siedmej do pol štvrtej, treba 
si ju objednať minimálne deň 
vopred medzi 8.30 a 15.00 h 
na tel. č. 0903 290 378. Kto 
chce prepravnú službu vy-
užívať, musí ale najskôr v 
budove Strediska sociálnych 
služieb na Vavilovovej 18 
predložiť  potrebné doklady 
- rozhodnutie o dôchodku, 
preukaz ŤZP, posudok z 

ÚPSVaR alebo potvrdenie 
lekára o nepriaznivom zdra-
votnom stave.

Táto služba ale nebude 
úplne zadarmo, niečo si za 
cestu bude musieť zaplatiť 
aj klient. Koľko? Petržalčan, 
ktorý si ju objedná, zaplatí 
0,30 eura za kilometer, rov-
nakú sumu zaplatí aj ten, kto 
ho bude prípadne sprevá-
dzať. Prepravnú službu si ale 
môže objednať aj ten, kto ne-
má v Petržalke trvalé bydlis-
ko, zaplatiť ale bude musieť 
0,50 eura za kilometer cesty. 
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Lenže – Petržalka rozhod-
ne nespí na vavrínoch a 

už dnes plánuje, čo všetko 
by sa v oblasti sociálnych 
služieb dalo robiť ďalej. Pre-
to pracovná skupina zložená  
z pracovníkov oddelenia soci-
álnych vecí, z radov u poslan-

2022 vychádzal aj z  výsled-
kov dotazníkového priesku-
mu, ktorý sme robili nielen 
medzi širokou verejnosťou, 
ale aj odborníkmi,“ vysvetľuje 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan. A aké sú jeho najdô-
ležitejšie body? Vybudovanie 
nového zariadenia sociálnych 
služieb alebo rekonštrukcia 
súčasného zariadenia na Va-
vilovovej ulici, rozširovanie 
sociálnych služieb formou 
denného stacionára a vzde-
lávanie pracovníkov v oblasti 
poskytovania sociálnych slu-
žieb. Na podnet petržalských 
seniorov sa do plánu dostalo 
aj vzdelávanie špeciálne za-
merané na túto vekovú sku-
pinu obyvateľov.

Komunitný plán bol pred-
stavený aj širokej verejnosti 
v CC Centre na Jiráskovej 
ulici, na túto diskusiu prišli 
okrem občanov aj poslanci, 
zástupca o.z. Vagus, zástup-
covia z Centra Memory n.o, 
zástupcovia ZŤP občanov  
a členovia Jednoty dôchod-
cov. O konečnej podobe ko-
munitného plánu budú ale 
rozhodovať poslanci. 

Text a foto: (tod)

cov MZ MČ BratislavaPetr-
žalka, zo zástupcov poskyto-
vateľov sociálnych služieb, zo 
zástupcov ZŤP občanov a z 
radov občanov vypracovala 
plán na ďalšie obdobie.

„Komunitný plán sociál-
nych služieb na roky 2018 – 

Sociálne služby posúvame 
opäť vyššie
O tom, aké kvalitné služby poskytuje pre 
svojich obyvateľov Petržalka, by sme 
mohli popísať  veľa strán. Napokon, na-
miesto slov tu hovoria predovšetkým činy.

Nedostali ste škôlku? 
Máme pre vás dobrú správu!
Pre Petržalčanov, ktorí nedostali pre svoje dieťa miesto v materskej škole a chodia 

za prácou smerom do Karlovej Vsi, máme dobrú správu. „Dohodli sme so samo-

správou Karlovej Vsi, že poskytnú z vlastných kapacít 45 voľných miest práve pe-

tržalským deťom,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Je to ďalší príklad dobrej spolupráce sa-

mospráv. A aj toho, že Petržalka sa snaží 

riešiť problémy (a nielen pri nedostatku miest 

v materských školách) všetkými dostupnými 

spôsobmi. 

V tejto súvislosti spomeňme aj možnosť uby-

tovania pre učiteľov materských a základných 

škôl v stredoškolských internátoch. Konkrétne 

na Vranovskej už býva prvých 7 učiteľov.

Pre deti vo veku 3 – 4 roky je v Karlovej Vsi 

voľných 18 miest, pre deti od 4 do 5 r. 16 miest, 

pre 5 až 6-ročné deti 11 miest. Väčšina voľných 

kapacít je na Dlhých dieloch. 

(tod)

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE

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

hľadá do svojej novej prevádzky práčovne pracovníčky a  pracovníkov

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

 „Pracovník práčovne“
Práca je vhodná pre každého. 

Termín nástupu: ihneď

Kontaktná osoba: Daniela Horínková, 

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

Mestská časť Bratislava - Petržalka, 
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava 

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 

vo verejnom záujme vyhlasuje

v ý  b  e  r  o  v  é    k  o  n  a  n  i  e

 na obsadenie miesta 
vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou

 

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postú-
piť do výberového konania:

 
Požadované predpoklady: 

Iné požadované predpoklady: 

Požadované doklady:

4. Overený doklad o dosiahnutom vzdelaní

7. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre po-  
 treby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto- 
 rých zákonov
    
     

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v zalepenej obálke s 

označením Výberové konanie „OKsV“ - Neotvárať, v termíne 

do 16. októbra 2017 do 12:00 hod. 

Na obálku uveďte adresu odosielateľa.

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Každý utorok 
o 18.30 – 19.30 

v KC CC Centrum, 
Jirásková 3 

ste srdečne vítaní na

 programoch  
meditácií

www.sahadzajoga.sk

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!
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FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Inzercia

MŠ Holíčska prijme do tr-

valého pracovného pomeru 

pomocnú silu do kuchyne, na 

polovičný úväzok. Informácie 

na t. č.: 0903519220

Kúpime byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

ZŠ ŠJ Tupolevova prijme 

pracovníčku do kuchyne. Te-

lefón: 2076 3823

ZŠ - ŠJ Budatínska 61 prij-

me pracovníčky do školskej 

kuchyne. 

Tel.: 0904 652 398

 ZŠ Pankúchova 4 prijme 

pracovníčku do kuchyne. 

Tel.: 6231 1109

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-
necké námestie č. 1- prijme 

- do školskej kuchyne pomoc-

nú silu. Tel. č.: 02 62412998

 Dám do prenájm ga-

ráž na Medveďovej ulici 

Tel.: 6231 3012

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
9. 9. 2017 
 Tomáš Bezák – Petra Dragúňová
 Michal Bučko – Monika Péková
 Alexander Illý – Martina Milková
 Roman Palla – Zuzana Ďuricová

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

Cirkevné sobáše
9. 9. 2017 
 Pavol Gašpar – Lucia Ličková
 Daniel Rosival – Katarína Pašteková
 Ján Heriban – Veronika Janetzká
 Šimon Bauer – Magdalena Katrincová

!

ZDRAVIA

Život  
a zdravie

FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

WWW.LAKOMIKA.SK

MICHALSKÁ 5

810 01 BRATISLAVA

9. / 10. 2017

VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SKPREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30

3. 10. 

4. 10. 

13. 10. 

14. 10. 

23. 9. 

26. 9. 

28. 9. 

30. 9. 
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Bratislavská župa nutne potrebuje zmenu na poste predsedu. Súčasný župan Pavol Frešo nielenže už  

dávno vyčerpal svoj potenciál, ale za osem rokov v úrade toho viac nasľuboval, ako spravil. Malý odpočet 

činnosti, resp. nečinnosti súčasného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavla Freša: 

1. Obchvat Pezinka – sľubuje ho už 8 ro-
kov a dodnes nie je ani naprojektovaný. 
Peniaze, ktoré boli na neho alokované v 
IROPe, sa z veľkej časti rozpustili na iné 
priority. Pezinok je tretí najzaťaženejší 
úsek automobilmi po Prístavnom mos-
te a Moste Lafranconi.

2. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami 
– sľubuje ju už 8 rokov, dodnes sa neza-
čalo stavať a ľudia v Rohožníku neveria, 
že sa začne na budúci rok. Po tejto ceste 

chodia tisíce kamiónov z Cementárne 
Rohožník.

3. Sľuboval zavedenie atraktívnej integ-
rovanej dopravy, ktoré nie je dodnes 
zvládnuté, lebo chýba nadväznosť spo-
jov a odstránenie súbehu autobusov 
a vlakov. Pavol Frešo musel vymeniť 
dvoch riaditeľov Bratislavskej integro-
vanej dopravy, ktorých sám navrhol, aj 
preto idú zmeny tak pomaly.

4. Sľúbené opravy ciest II. a III. triedy, kto-
ré župa sľúbi obciam, sa v danom roku 
neuskutočnia a nikto sa ani neozve, že 
prečo. 

5. 8 rokov sľubuje využitie 9 hektárového 
župného pozemku v Petržalke, určené-
ho na šport a rekreáciu, ale dodnes na 
ňom nič nestojí.

6. 8 rokov sľubuje opravu synagógy v Sen-
ci, ale doteraz sa nič nezačalo opravo-
vať.

7. Roky sľubovaná oprava divadla Aréna, 
na ktorú dala vláda peniaze, sa tohto 

roku neuskutoční, kvôli zbabranému 
verejnému obstarávaniu zo strany župy.

8. Sľuboval, že sa bude venovať župe, ale 
namiesto toho sa venoval funkcii pred-
sedu politickej strany SDKÚ - DS, ktorú 
doviedol ku krachu. 

Typické je to, že keď sa rozhodol uchá-
dzať o svoj tretí mandát, tak prišiel s kon-
ceptom dopravy zadarmo. Ako úradujúci 
župan mal začať svoju kampaň výpočtom 
úspechov, ktoré dosiahol za 8 rokov. Ale 
zdá sa, že nemá veľmi čo povedať, tak iba 
balamutí ľudí. 
V čom spočíva zmena, ktorú chcem 

presadiť ja?

Dokončil som prácu na volebnom progra-
me, ktorý je jedinečný v tom, že okrem 
cieľov, ktoré sú spoločné pre celý kraj, na-
vrhuje ciele, ktoré sa týkajú iba Bratislavy a 
jednotlivých okresov kraja.
Spoločné ciele pre Bratislavu

a. Riešiť starostlivosť o cesty v Bratislave 
spoločnou dohodou BSK a Bratislavy

b. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 na 4 pru-
hy s územnou rezervou pre kolektory 

Spoločné ciele pre Malacky

a. Obchvat Malaciek riešiť využitím exis-
tujúcej diaľnice a novou križovatkou 
(Malacky – vybudovanie križovatky D2 
Studienka)

b. Postaviť cestu medzi Rohožníkom a Ma-
lackami a riešiť dopady počas výstavby

Spoločné ciele pre Pezinok

a. Riešenie grobského obchvatu – traso-
vanie, územné rozhodnutie a ;nanco-
vanie ako základ budúceho obchvatu 
Pezinka

b. Podpora vinohradníctva a zachovania 
vinohradov + rozvoj vinárskej školy  
v Modre

Spoločné ciele pre Senec

a. Podpora vybudovaniu rozšírenia Starej 
seneckej cesty na 4 pruhy

b. Zvýšenie kapacity vlakov zo smeru Du-
najská Streda, napr. rozšírením o druhú 
koľaj

Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?

 Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského kraja www.ftacnik.sk

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

UŠETRITE AŽ 60 % NÁKLADOV NA ELEKTRINU 
VYUŽITÍM SLNEČNEJ ENERGIE
Chceli by ste mať náklady na energie 

úplne pod kontrolou a platiť menej? 

Možno je načase uvažovať nad 

využitím fotovoltických panelov, 

ktoré vyrábajú elektrinu zo slnka.

Vysoká úspora a nízke prevádzkové 
náklady
Fotovoltické panely je vhodné inštalovať na rodinné 

domy prakticky na celom území Slovenska bez 

ohľadu na to, či žijete na juhu, Orave či na Kysu-

ciach. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími 

regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie 

je približne len 15 %. Do pozornosti sa v poslednom 

čase dostávajú fotovoltické panely s batériou, 

v ktorej sa uskladňuje vyrobená elektrina. „Toto 

riešenie je vhodné pre bežnú domácnosť, ktorej 

spotreba elektriny je najvyššia ráno a poobede 

po návrate z práce a zo školy. Fotovoltické panely 

však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je 

väčšinou minimálna spotreba. Ideálnym riešením je 

preto uskladniť vyrobenú elektrinu v batérii a využiť ju 

v čase, keď ju rodina doma potrebuje. Domácnosť 

s ročnou spotrebou 3 – 5 MWh tak môže ušetriť 

na elektrine aj stovky eur ročne, pričom náklady 

na prevádzku fotovoltických panelov sú minimálne,“ 

povedal Erik Chabreček, expert na riešenie ZEON 

Fotovolt v ZSE. 

Inteligentné využívanie energií
Vhodným doplnkom k fotovoltike môže byť aj 

riešenie pre inteligentnú domácnosť ZEON Smart 

Domov, ktoré pomáha efektívne využívať elektrickú 

energiu v domácnosti a dá sa ovládať cez mobil 

na diaľku. „Zákazník má vďaka ZEON Smart Domov 

neustály prehľad o spotrebe v domácnosti a môže 

napríklad z práce zapnúť ohrev teplej vody a využiť 

tak elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi počas 

dňa,“ doplnil Erik Chabreček zo ZSE.

Maximálny výkon z každého panelu
Pre dosiahnutie najvyššieho možného výkonu je 

vhodné umiestniť fotovoltické panely na strechu 

smerujúcu na juh, juhovýchod alebo juhozápad. 

Batéria na uskladnenie elektriny potrebuje suché 

miesto so stabilnou teplotou (5 – 35 stupňov) 

a s rozlohou min. 1 m2 (garáž, technická miestnosť). 

Celkový výkon fotovoltického systému môže znížiť 

zatienenie stromom, budovou, snehom, napadaným 

lístím či iné znečistenie. „Pri tradičnom zapojení 

fotovoltických panelov najslabší panel znižuje vý-

kon všetkých ostatných panelov. V riešení ZEON 

Fotovolt pracuje každý panel samostatne a vďaka 

optimizérom výkonu, ktoré sú osadené na každom 

paneli zvlášť, dokáže toto riešenie dosiahnuť maxi-

málny možný výkon za akéhokoľvek počasia,“ dodal 

Erik Chabreček, expert na ZEON Fotovolt v ZSE. 

INOVÁCIE OD EXPERTOV
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V kraji pribudla ďalšia plaváreň

„Škola prešla od svojho 
založenia mnohými zme-
nami, akými sú napríklad 
zmena sídla, nový názov, 
vytváranie nových učebných 
a študijných odborov. Jej sil-
nou stránkou je dobré mate-
riálno-technické vybavenie, 
ako aj úspešnosť žiakov v 
odborných medzinárodných 
súťažiach. Škola reprezentu-
je Bratislavský samosprávny 
kraj na mnohých význam-
ných domácich aj zahranič-
ných gastronomických podu- 
jatiach. Teraz jej pribudol 
aj kvalitný školský bazén, 
ktorý župa zrekonštruovala. 
Verím, že bude dobre slúžiť 
tak žiakom školy ako aj ve-
rejnosti,“ vyzdvihol prínos 
SOŠ hotelových služieb a 
obchodu na Pántoch, kde 
bol v polovici leta otvorený 

zrekonštruovaný bazén, pre 
kraj bratislavský župan Pa-
vol Frešo. 

Rekonštrukcia bazénu  
v SOŠ hotelových služieb a 
obchodu na Pántoch v Bra-
tislave sa začala 27. februá-
ra 2017 a zahŕňala opravu 
bazénovej haly, bazénového 
telesa, šatní ako aj technolo-
gickej časti. Práce boli ukon-

čené a bazén bol odovzdaný 
do užívania 31. júla 2017. 
Celkové náklady na rekon-
štrukciu sa vyšplhali na 381 
353,53 € s DPH. 

„Keď sa chce, tak sa dá a 
dnes vidíte výsledok. Ten je 
taký, že tu máte funkčný ba-
zén. Má 5 plaveckých dráh, 
bude slúžiť nielen žiakom 
školy, ale aj športovým klu-

Študenti, ale aj verejnosť môžu využívať všetky možnosti zrekon-
štruovanej plavárne v Strednej odbornej škole hotelových služieb 
a obchodu Na pántoch 9, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK. Práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov a boli 
ukončené 31. júla 2017. 

bom. Vyhradené hodiny pre 
plávanie bude mať aj verej-
nosť a rovnako bude slúžiť 
aj plaveckým kurzom, ktorý 
bude využívať aj verejnosť,“ 
vyjadril sa podpredseda BSK 
Igor Bendík. 

Poslankyňa NR SR a zá-
roveň poslankyňa BSK 
Anna Zemanová doplnila, 
že „Bazén bude fungovať 
pod centrom voľného času, 
ktoré je súčasťou školy, a v 
spolupráci s plaveckým klu-
bom, tak, aby bol vyťažený, 
aby sa nestalo to, čo viedlo 
pred rokmi k jeho zatvore-
niu, že bol nefinancovateľný 
z vlastných zdrojov. Práve 
šikoroká verejnosť z okolia 
bažila po plavárni, kam by 
mohla opäť chodiť, Vajno-
ráci, Račania, ale aj Chor-
vátsky Grob, Pezinok.“ 

Bratislavský samosprávny 
kraj zároveň 4. septembra 
ukončil rekonštrukčné práce 
školského bazéna v Gymná-
ziu Ladislava Novomeského 
v Bratislave, kde bola vyme-
nená a doplnená bazénová 
technológia. Vymenené boli 
filtre, čerpadlá a rozvody. V 

súčasnosti je v skúšobnej 
prevádzke a od 11. septem-
bra 2017 bude daný do uží-
vania. Okrem žiakov v ňom 
dostane priestor na plávanie 
aj verejnosť. Rekonštrukcia 
bazéna stála cca 110 384 
eur.

Obnovy sa v najbližších 
mesiacoch dočká aj bazén 
v SOŠ Stavebnej a geodetic-
kej na Drieňovej ulici. V po- 
lovici septembra bude pod-
písaná zmluva so zhotovite-
ľom rekonštrukčných prác a 
termín ukončenia všetkých 
prác vrátane zateplenia ob-
jektu bazéna je apríl 2018. 
Predpokladaná suma opra-
vy je 1 089 600 eur. Rekon-
štrukčné práce budú zahŕ-
ňať opravu bazénovej haly, 
bazénového telesa, šatní, 
technologickej časti, vybu-
dovanie novej elektroin-
štalácie, zateplenie objektu 
bazéna, opravy strechy nad 
objektom bazéna, zhotove-
nie novej vzduchotechniky 
a opravu vonkajšej kanali-
zácie.

(bsk)

foto: archív bsk

BSK: V Bratislavskom kraji 
pribudne 844 nových miest 
pre škôlkarov 
Obce, mestá, ale aj súk-

romní podnikatelia a 
občianske združenia mohli 
v roku 2017 žiadať z In-
tegrovaného regionálne-
ho operačného programu 
(IROP) európske zdroje na 
vybudovanie nových kapa-
cít v materských školách na 
celom Slovensku. Výzvu na 
predkladanie žiadostí o ne-
návratný finančný príspe-
vok vyhlásilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR v spolupráci  
s krajskými mestami a žu-
pami.

„V najbližších dňoch pri-
stúpime s úspešnými žia-
dateľmi k podpisu zmlúv  
o poskytnutí príspevku. Ná-
sledne skontrolujeme verej-
né obstarávania, aby sme sa  
v budúcnosti vyhli akým-
koľvek korekciám. Aj teraz 
budeme zabezpečovať im-
plementáciu projektov v na-
šom území, teda budeme vy-

konávať finančnú kontrolu 
a riadenie projektu tak, aby 
boli všetky európske zdroje 
do posledného eura korektne 
minuté. Máme s tým dobré 
skúsenosti, kvalitný, odbor-
ný a ochotný tím a hlavne 
spokojných starostov,“ vy-
jadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.

Už bolo vyhodnotené prvé 
kolo výzvy, kedy bolo na 

území bratislavského regió-
nu schválených 18 projektov 
v sume 8,5 mil. eur. Týmito 
projektmi sa v materských 
školách v Bratislave a ob-
ciach Bratislavského kraja 
vytvorí 844 nových miest. 
Niektoré projekty sú už  
v realizácií, no väčšina za-
čne s výstavbou začiatkom 
budúceho roka tak, aby  
v septembri 2018 sa už mohli 
otvoriť nové triedy pre deti.

Celkovo bolo v BSK pred-
ložených 33 projektov v su- 
me 15,6 mil. eur. Vyhodno-
tenie druhého kola sa oča-
káva do konca roka.

Poradenskú činnosť žia-
dateľom pri príprave pro-
jektov poskytovali spoloč-

ne mesto Bratislava a BSK. 
Následne BSK na svojom 
sprostredkovateľskom or-
gáne časť projektov prijímal  
a hodnotil. 

Schválené projekty na 
území Bratislavského samo-
správneho kraja:

Prijímateľ Výška  Počet
 projektu  novovytvorených 
 v EUR miest

Mesto Bratislava

Mestská časť Bratislava - Petržalka 383 035,61 84

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 686 597,46 48

Mestská časť Bratislava Vajnory 588 976,60 88

Mestská časť Bratislava - Dúbravka 616 400,00 92

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 375 200,00 56 

Mestská časť Bratislava - Rača 602 997,55 90

Okres Malacky

Obec Jabloňové 281 473,68 22

Obec Plavecký Štvrtok 242 850,81 14

Obec Závod 338 000,00 15

Obec Gajary 473 800,00 39

Obec Rohožník 514 900,00 22

Okres Pezinok

Obec Budmerice 294 469,90 15

Okres Senec

Mesto Senec 927 500,00 75

Obec Hamuliakovo 609 000,00 70

Obec Chorvátsky Grob 717 824,14 44

Obec Ivanka pri Dunaji 542 422,04 30

Foresta Kids s.r.o 144 558,00 15

Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku 227 499,97 25

Spolu 8 567 505,76 844
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Hrobákova 7 (prízemie)

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

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885 
 Katka  0905 156 765
K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
3D mihalnice .....................................................50 €
Permanentný make-up obočia ................90 €
Objednávky: Ľubka 0907 556 758
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UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 
údržba ciest, komunikácií a zelene BA 

0948/916 727
životopis pošlite na cankovova@aii.sk

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

ŠPECIALISTA verejného obstarávania 
s praxou
DISPEČER PREVÁDZKY
TECHNIK VOZOVÉHO PARKU

pedikúra 

manikúra klasická 

 manikúra japonská

 gelové nechty na rukách

 gelové nechty na nohách

 masáž nôh

 detoxikácia - prístrojová

 depiláciaKatarína Tóthová, Znievska 19,Petržalka-Bratislava
Kontakt: 0904 518 831, email:katarina.pedikura@gmail.com

Názov importéra, adresa, kontakty

ZELENÁ LINKA 
PODNETY, POSTREHY

 A NÁVRHY
V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej 

časti Bratislava-Petržalka môžete oznámiť prostred-
níctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke 
www.mpvps.sk
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Miro, si mladý človek. Čo ťa vedie ku kandi-
datúre do krajského zastupiteľstva?

-

-

Predpokladám, že medzi ne patrí hlavne ochra-
na vody a prírody, čo je dlhodobo tvoja téma. 

-

Bratislava je vnímaná skôr ako betónová džun-
gľa, nie ako priestor, kde dominuje príroda.

-

Pred niekoľkými rokmi si prišiel s  projektom  
vybudovania národného parku v  Bratislave.  
Je to vôbec reálne?

-

-

-

-

Čo by to však prinieslo občanom?

-

-

 

Akú úlohu v tom zohráva Vyšší územný celok 
a jeho zastupiteľstvo, do ktorého kandiduješ?

-

-

-

MIROSLAV DRAGUN,

 riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, 

aktivista proti ropovodu cez Žitný ostrov

O tom, že Petržalčanom nie je poriadok v ich okolí ľahostajný a že 
sami neváhajú priložiť ruku k dielu, svedčia čísla, ktoré hovoria, že 
sa do Týždňa čistoty zapája stále viac a viac obyvateľov.

Mestská časť vyhlasu-
je túto akciu už po 

piatykrát. Týždeň čistoty sa 
túto jeseň bude konať od 25. 
septembra (pondelok) do 1. 
októbra (nedeľa). V termí-
ne od 18. septembra do 22. 
septembra si obyvatelia na 
telefónnych číslach 02/68 288 
851, 68 288 852, 68 288 796 

alebo e-mailom lenka.spodo-
va@petrzalka.sk, lubica.bor-
sova@petrzalka.sk, tatiana.
stanova@petrzalka.sk môžu 
dohodnúť stretnutie na odde-
lení životného prostredia. 
Od zamestnancov dostanú 
zdarma rukavice a vrecia na 
odpad a zároveň si dohodnú, 
kedy sa brigáda uskutoční a 

kde nechajú vrecia s odpa-
dom. Mestská časť následne 
zabezpečí ich odvoz a likvi-
dáciu vyzbieraného odpadu. 
Okrem toho bude samosprá-
va pristavovať 90 veľkokapa-
citných kontajnerov v rámci 
tradičného jesenného uprato-
vania opäť bezplatne.

(tod)

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
27. 9. (streda) pristavenie – 29. 9. (piatok) odvoz

Holíčska 5 pri KS
Holíčska 32 pri KS
Smolenická 6-8
Brančská 1
Starhradská 6

Topoľčianska 14,16
Topoľčianska 5
Šintavská 8 pri KS
Strečnianska 4
Budatínska 3-13 pri KS 

Budatínska 27 pri KS
Budatínska 49
Lietavská 9-13
Znievska 38
Znievska 7

Beňadická 8-10
Beňadická 15
Beňadická 34-36
Vígľašská 5
Vígľašská 21

Vyšehradská 9-11 pri KS
Jasovská 5
Jasovská 41
Krásnohorská 20-22
Krásnohorská 9

Ľubovnianska 3
Ľubovnianska 4-6
Žehrianska 10
Bzovícka 18
Humenské námestie 8

M. C. Sklodowskej pred 11
A. Gwerkovej medzi 12-14
Poloreckého medzi 2-4
Mamateyova 16-24
Mamateyova 5

Mamateyova medzi 8-10
Pankúchova medzi 1-3
Medveďovej 17
Medveďovej 6
Bulíkova 15-17

4. 10. (streda) pristavenie – 6. 10. (piatok) odvoz

11. 10. (streda) pristavenie – 13. 10. (piatok) odvoz

18. 10. (streda) pristavenie – 20. 10. (piatok) odvoz

Opäť si upraceme 
Petržalku 

Tešíme sa na vaše podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com
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Mor ho! V lavici aj pred ňou

Nič nám nie je sväté?

Túto fotku, ktorá je 
spred polikliniky na 

Strečnianskej, nám posla-
la naša čitateľka. Nie je jej 
ľahostajné, ako sa správa-
me k svojmu okoliu, ako 
si vážime nielen prírodu, 
ale aj prácu niekoho, kto 
stromček zasadil, postaral 
sa o to, aby ho nezlomil 
vietor, aby z neho mohol 
vyrásť silný strom, aký je 
na každom sídlisku pre-
potrebný.

Lenže, všetko tieto slová 
rozhodne nehovoria nič 

tomu, kto, napriek ohrádke, stromček takto dokaličil. Musíme 
si pri tejto príležitosti pomôcť výrokom Milana Lasicu: „Niektorí 
ľudia majú plno rečí o tom, akú planétu tu zanecháme pre naše 
deti, ale absolútne ich nezaujíma, aké deti tu zanechávajú pre 
našu planétu.“

(red)  

 

Je historickou pravdou, že sme nevyrastali na 
Divokom západe a s koltmi, prekliato nízko 
zavesenými, sme necválali od Tatier k Dunaju. 
Ako sa vyjadril klasik, dobruo slovo Slovákom 

súcim na slovo platilo v našich končinách, 

pretože Slováci, už menom svojím, sú prjaťeľja 

dobrjeho slova. Sme holubičí národ. To už M. 
M. Hurban nepovedal, ale niečo na tom bude, 
zbrane sme nikdy extra nemuseli.  

Jeden starší vtip hovorí o tom, ako sa Ken-
nedy a Chruščov dohadovali, v ktorej krajine 
sa viac pije. Stalo sa, že pri návšteve matičky 
Moskvy dostal Kennedy od sovietskeho pred-
staviteľa nového kalašnikova s povolením za-
streliť v noci každého opilca, ktorého stretne. 
Ráno odovzdal nepoužitú zbraň. Podobný 
scenár mala aj návšteva sovietskeho straníc-
keho bossa vo Washingtone D. C., ktorý celú 
noc chodil po metropole a striehol na pijanov. 
Ráno sa v amerických denníkoch objavila titul-
ná správa „Holohlavý bandita vystrieľal celé 

sovietske veľvyslanectvo“. (Pozn. pre generácie 
ypsylonzet - u Chruščova absentovala priro-
dzená vlasová prikrývka). 

Teraz ale nehovorím o riziku pitia. Prepoje-
nie imaginárnej minulosti so súčasnou reali-
tou je dané iba zmienkou o zbraniach. Vtip je 
prirodzene hlúposť na zasmiatie, návrh dopl-
niť ústavu o povolenie nosiť zbraň je hlúposť 
na zaplakanie. A aby tej hlúposti nebolo dosť 
na obyčajný zákon, poďho s pokorou na para-
grafy garantujúce najvyššiu právnu silu. Nedaj-
bože by sa mohol nájsť niekto múdrejší, čo by 
nemal byť až taký problém, a časom poľahuč-
ky Slovákov demilitarizovať a tým ich aj obrať 
o ústavné právo iba tak, hocikedy sa vzájomne 
strieľať. Apropo demilitarizácia. Na konferencii 
v New Yorku, ktorú zvolalo Valné zhromažde-
nie OSN počas tohtoročného leta, hlasovalo 
za Dohodu o zákaze nukleárnych zbraní 122 
členských krajín. Svojím podpisom sa prihlá-
sili k záväzku za žiadnych okolností nevyvíjať, 
netestovať, nevyrábať, či iným spôsobom 
nezaobstarávať, nevlastniť a nezhromažďovať 
jadrové zbrane a iné jadrové výbušné zaria-
denia. Medzi signatármi však chýbali jadrové 
veľmoci, Severná Kórea a všetky členské štáty 
NATO. Teda aj zvrchovaná Slovenská republi-
ka, ktorá sa podľa vlastnej ústavy neviaže na 
nijakú ideológiu. Reprezentanti holubičieho 
národa akosi pozabudli, že bezpečnosť jednej 
ako aj ďalších krajín sveta nie je vo vlastnení 
jadrových zbraní, ale v tom, že tieto nikto vo 
svojom zbrojnom arzenále nemá - či už ide o 
zmluvného priateľa, alebo prípadného protiv-
níka.    

Tak si myslím, že politik vo svojej dobrote a 
láske k národu svojmu dokáže vypotiť hocičo. 
Čo takto sa raz zamyslieť a právo na ochranu 
vlastného života pištoľami povýšiť na ústavnú 
ochranu všetkých občanov aj nezávislou an-
gažovanosťou sa v zahraničnej politike v ob-
lasti nukleárneho odzbrojenia? 

Jaroslav Gründler

Pištole a bomby 

  Tak si myslím

Bez zjavného dôvodu som na 
prvú septembrovú nedeľu 

pri rannej káve začal recitovať 
Pozdrav z Hviezdoslavovej Háj-
nikovej ženy. V duchu. Recitova-
nie v duchu mi ide celkom dobre.  
S dvoma zaváhaniami som to 
zvládol kompletne. Asi mi niekde 
v hlave zostalo neporušených pár 
mozgových závitov z mladosti. 
To ma potešilo. Popoludní som 
si uvedomil, že deti na druhý deň 
idú po prázdninách opäť do školy. 

V pondelok navečer mi telefo-
novala tunajšia dedinská známa. 
Jej dcéra recitovala na otvorení 
školského roka v kulturáku. Vraj 
úryvok z Mor ho! Od Chalupko-
vie Sama. Najskôr som si myslel, 
že text je náročný a na takúto 
príležitosť málo optimistický. 
Potom som však názor zmenil. 
Názov sa presne hodí na to, čo sa  
v našej milej vlasti deje v laviciach 
i pred nimi. Aspoň podľa toho, čo 
o školstve čítam a počúvam.

V našej dedine školský rok 
začínajú vždy omšou v kostole. 
Možno aj preto sa v posledných 
rokoch počet prepadnuvších je-
dincov znížil na minimum. Vlani 
bol jediný. Bolo by dobré spýtať 
sa ho, či bol na omši.

Podľa všeobecne známej vety, 
niektorí ju považujú za mýtus, 
rodina vychováva, škola vzdelá-
va. Skúšam si predstaviť, ako tú 
prvú časť hesla napĺňa istý tunajší 
príležitostný opilec a subjektívny 
idealista. Ten je totiž známy ve-
tou – Co nevidím, to neni.

Ešte šťastie, že nikto podobný 
nie je členom miestneho peda-
gogického zboru. Takému by 
nepomohla ani požadovaná ho-
dina dejepisu v týždni navyše. 
Myslíte si tiež, tak ako naše mi-
nisterské úradníctvo, že to je tá 
spásonosná ingrediencia, ktorá 
vylepší chuť polievky uvarenej 
z nenávisti a netolerantnosti? A 
čo tak dobrý učiteľ?

Ešte je tu jedna vec, ktorú 
treba dotiahnuť. Čítanie s poro-
zumením. Ak to chápem správ-
ne, žiak by mal tomu, čo číta, aj 
rozumieť. A to doteraz tak nikto 
neučil? Ja mám skúsenosť, že 
áno. Možno som mal iba šťastie.

Spomínam si, ako sme sa pri-
pravovali na jednotlivé predme-
ty a niektorých sa desili. Určite 
to poznáte. Už v základnej škole 
sme mali jasno. Toto áno a toto 
určite nie. Dejepis, chémia, fyzi-
ka, matematika, umenie ... Nikto 
mi však nehovoril o tom, ako 

všetko spolu súvisí. Asi som ne-
mal šťastie.

Ak by to bolo v mojej moci, 
učebné osnovy by som obohatil 
ešte aspoň o jeden predmet. Zve-
davosť. Prečo a ako byť správne 
zvedavý. Vždy a všade. Zvedavosť 
je najlepšie palivo do nášho mo-
tora. Aj bez navigačného prístro-
ja sa dostaneme nielen na miesto 
vzdialené, ale aj správne.

Spomínam si, ako mi istý múd-
ry muž v mladosti vtĺkal do hla-
vy, že dôležité je nielen čo nám 
povedali, ale aj to, čo nám ne-
povedali. Aby sme vedeli, či nás 
niekto vedie správnym smerom, 
za ručičku, alebo rovno za nos. 

P. S.: Je mi smutno, že už nikdy 
nebudem za trest po škole. Že 
už nikdy nezažijem veci, ktoré 
takému vážnemu verdiktu pred-
chádzali.

Oskar Král

foto: archív redakcie

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

SPÄTNÝ ODBER 

POUŽITÝCH 

PNEUMATÍK

Pred odberom prosíme  

dohodnúť termín na 

0917/395 251

AKH Slovakia s.r.o., 

Kopčianska 20, 

851 01 Bratislava
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Voľby sú vážna vec. Len jeden deň, aj to iba chvíľku, rozhoduje volič  
o tom, komu dá občiansku, ale tiež i ľudskú dôveru. Zvolený kandidát 
potom rozhoduje o voličovi takmer tisícpäťsto dní (žeby osudová voľ-
ba?). Žiadna rovnica, ale časovo neproporčný stav; v závislosti a odká-
zanosti zasa nevyvážený vzťah s ukončenými či trvajúcimi dôsledkami. 
Ak sú činnosťou zvoleného kandidáta výsledky pozitívne - príjemné 
slovom, pohľadom, dotykom, že zmeny, novoty vidieť, funkčnosť mož-
no overiť, tvorivosť pocítiť - potom volič rozhodol vo voľbách správne. 
Vo verejnom, politickom živote ho zastupuje osobnosť. Nájsť a vybrať 
ju, je voličovým poznaním, nie náhodným triafaním. Voľby nie sú rule-
ta, ani anketa, ani pre niekoho jedno či viacnásobná verejná „živnosť“.

Lebo, ak sa zvolený kandi-
dát „nevydarí“ - prejavom, 

skutkom, morálkou, zákon-
nosťou s dôsledkami pre voli-
ča, že za dobrotu na žobrotu, 
dôvera sa prevalí v sklamanie, 
rezignáciu, ba neraz vrcholí v 
aktívnom vzdore. Z priazniv-
ca sa stáva odporca. Je verejne 
známe, že takéto volebné „vý-
sledky“ dosahujeme v každých 
voľbách. V médiách sa potom 
diskutuje, čím to asi je, že vo 
voľbách býva vysoká voleb-
ná neúčasť. Usilovne sa hľadá 
vinník. Kto je ním viac a kto 
menej. Či je to ešte pasívny, 
ľahostajný, či už náročný volič, 
ktorý si nenašiel v „ponuke“ 
dôveryhodného kandidáta, 
alebo nepresvedčivý, neaktív-
ny, skompromitovaný verejný 
činiteľ, ktorý sa „dotlačil“ alebo 
bol inými vytlačený na kandi-
dátskej listine. Ale niet dymu 
bez ohňa... 

Zrejme neinakšie budú i no-
vembrové voľby. Doterajšia ne-

účasť na nich je - a pravidelne 
- takmer štvorpätinová. Zopa-
kujme pre istotu: nie štvorpä-
tinová účasť, ale neúčasť voli-
čov! V Petržalke - určite. Fakty: 
v roku 2015 sa na voľbách do 
orgánov samosprávneho kraja 
vo volebnom obvode č. 8 (Pe-
tržalka, Jarovce, Rusovce, Ču-
novo) zúčastnilo len 18,74 per-
centa voličov. Napriek tomu sa 
v Petržalke s vysokou mierou 
pravdepodobnosti rozhoduje 
o tom, kto bude predsedom 
BSK. Kto v doterajších kraj-
ských voľbách získal v Petržal-
ke najviac hlasov, sa stal pred-
sedom BSK. Sila, počet hlasov 
nepustia. Petržalka je štvrtina 
voličských hlasov v Bratisla-
ve a takmer pätina hlasov v 
Bratislavskom samosprávnom 
kraji. Vyjadrené počtom trvale 
bývajúcich a tým aj proporci-
onálne počtom voličov: Petr-
žalka má toľko obyvateľov ako 
Ružinov a Dúbravka dohro-
mady, alebo ako Staré Mesto 

plus Nové Mesto plus Karlova 
Ves. To nie je dôvod na pýchu, 
ani zľahčovanie, i keď v jednot-
livostiach a celku sa (v kontex-
te zastupiteľskej demokracie) 
významne podieľame na dô-
ležitých rozhodovaniach, čo 
bude s Bratislavou, krajom, 
mestskými časťami, mestami 
a obcami v okolí. Pokiaľ ide o 
Petržalku, má svoju súčasnosť, 
budúcnosť vo vlastných, petr-
žalských rukách. Pravda, ak si 
medzi sebou jej predstavitelia 
nerozviažu povestné tri Sväto-
plukove prúty. 

Nie náhodne porovnanie, 
prirovnanie. V Petržalke, v in- 
traviláne či susednom extravi-
láne ich nachádzame v troch 
významných investíciách. De- 
jú sa a udejú sa práve v rokoch, 
ktoré je novým volebným ob-
dobím (2017 - 2022) aj pre 
Bratislavský samosprávny kraj. 
BSK, jeho predseda a petržalskí 
zástupcovia - poslanci, budú 
priamo či nepriamo rozhodo-

Tri prúty Petržalky

Malý sprievodca voľbami do samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) 
stanovil termín volieb do Vyšších územných celkov 
(VÚC) na sobotu 4. novembra 2017. Voľby do VÚC 
budú po novom jednokolové a za predsedu samo-
správneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý zís-
ka najviac platných hlasov.

Kandidáti na predsedov samosprávnych krajov môžu 

na svoju predvolebnú kampaň minúť maximálne  

250 000 €. Ak je kampaň vedená politickou stranou ale-

bo hnutím, môže byť použitých maximálne 500 000 €. 

Ak kampaň vedie tretia strana, ktorá však musí byť zapí-

saná v Zozname tretích strán, môže na kampaň použiť 

najviac 25 000 €. Za porušenia limitov de/novaných v 

zákone o volebnej kampani hrozia kandidátom pokuty 

vo výške tisícok eur.

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má ob-

čan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v 

deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má tr-

valý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávne-

ho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, 

ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho 

kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávne-

ho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody 

z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie 

obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže 

byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má 

trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré 

patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandi-

duje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo 

volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapí-

saný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti 

preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť 

predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o 

pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje pora-

dové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi 

dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do 

zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú od-

tlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mest-

skej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 

potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 

podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do 

osobitného priestoru určeného na úpravu hlasova-

cích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 

Prvý prút: Električka s pokračovaním na konečnú zastáv-
ku v Janíkovom dvore, rok 2020.

Druhý prút: V poli, povedľa cesty do Jaroviec, sa vybuduje 
križovatka Rusovce, ktorá bude navádzať a odvádzať do 
Petržalky z Nultého obchvatu, šiesteho mosta cez Dunaj, 
diaľnica, D4, rok 2020?

Tretí prút: Janíkove role, 9 ha pozemok čakajúci už deviaty 
rok na obsahové naplnenie a objektové zaplnenie. Bude tu 
rodinný park alebo... rok 2017...???

vať o tom, či tri prúty Petržal-
ky budú silným zväzkom. Že 
ho nedovolia rozviazať a prúty 
dolámať. Kto prúty bude v ru-

kách držať, je už na voličoch. 
Vo voľbách... .

Rudolf Gallo

foto: autor
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Rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávu, tak ako fungujú  
v súčasnosti, schválil parlament v roku 2001. Presun kompetencií zo štá-
tu na samosprávy trval postupne do roku 2004. Po 40-ročnom fungova-
ní priniesol do centralistického riadenia dvojstupňovú správu

Decentralizáciou získali 
samosprávy viac kompe-

tencií, štát, naopak, niektoré 
právomoci stratil. Nasledovala 
fiškálna decentralizácia, teda 
presun časti peňazí zo štátu 
na kraje, aby mohli financovať 
prenesené kompetencie. Do 
roku 2005 boli pre VÚC roz-
hodujúcimi príjmami trans-
fery zo štátneho rozpočtu. 
Od roku 2005 sa uskutočnila 
zmena financovania, v rámci 
ktorej sa posilnili vlastné príj-
my samosprávnych krajov a 
zmenil sa spôsob rozdeľova-
nia podielu na daniach v sprá-
ve štátu. 

Prvé voľby regionálnych 
parlamentov a predsedov ôs-
mich samosprávnych krajov 
sa uskutočnili ešte koncom 
roku 2001. Odvtedy si ob-
čania každé štyri roky volia 
poslancov krajských zastu-
piteľstiev a predsedov samo-
správnych krajov, ktorí riadia 
osem vyšších územných cel-
kov. V krajskom zastupiteľstve 
má každý okres podľa počtu 
obyvateľov pomerný počet 

poslancov z kandidátov, ktorí 
získali vo voľbách najväčší po-
čet preferenčných hlasov.

Na samosprávne kraje 
prešli pôsobnosti  
v oblastiach:
- pozemné komunikácie, že-
leznice, cestná doprava, civil-
ná ochrana, sociálna pomoc, 
územné plánovanie, školstvo, 
telesná kultúra, divadelná čin-
nosť, múzeá a galérie, osvetová 
činnosť, knižnice, zdravotníc-
tvo, humánna farmácia, regi-
onálny rozvoj a cestovný ruch. 
Rovnako majú koordinovať 
rozvoj a spoluprácu s obcami 
pri tvorbe programov sociál-
neho a ekonomického rozvoja 
obcí, vykonávať vlastnú inves-
tičnú činnosť a podnikateľskú 
činnosť v záujme zabezpečenia 
potrieb obyvateľov samospráv-
neho kraja.

Čo je samosprávny kraj
Na Slovensku je osem sa-

mosprávnych krajov. Tie sa-
mostatne hospodária s vlast-
ným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Na ich čele stojí 
predseda samosprávneho kra-
ja, ktorého priamo volia oby-
vatelia VÚC. Volia aj krajské 
zastupiteľstvo zložené z po-
slancov. Každý kraj má úrad a 
vlastného kontrolóra. Predse-
da samosprávneho kraja nesie 
zodpovednosť za rozhodnutia 
kraja. O tom, ako sa použijú 
peniaze kraja, rozhoduje za-
stupiteľstvo. Rozhodnutie po-
slancov podpisuje predseda 
samosprávneho kraja..

Kompetencie samo-
správnych krajov

Zriaďujú a prevádzkujú in-
štitúcie: stredné školy, múzeá, 
domovy sociálnych služieb, 
určujú výšku poplatkov za so-

ciálne služby, knižnice, divadlá 
a iné kultúrne zariadenia, ne-
mocnice (samosprávny kraj 
môže odvolať riaditeľa krajskej 
nemocnice či nariadiť jej pre-
daj) a zabezpečuje aj rôzne ve-
rejnoprospešné služby.

Príjmy samosprávnych 
krajov

-
lené výnosy z daní fyzických 
osôb vo výške 21,9% 

-
vých vozidiel v plnej výške

z podnikania a vlastnenia 
majetku, prenájmu majetku 
VÚC a podnikania

-
ne poplatky od občanov 
umiestnených v sociálnych 
zariadeniach za poskytnuté 
služby, platby za zápisné a 
školné

Za čo zodpovedajú VÚC
Doprava
Sú správcami ciest II. a III. 
triedy a vydávajú licencie na 
autobusovú dopravu. Regulu-
jú ceny a zľavy v prímestskej 
a autobusovej doprave. Hlav-
ným zdrojom na opravy ciest 
je daň z motorových vozidiel, 
ktorú platia podnikatelia za 

svoje osobné autá, autobusy  
a kamióny. 

Školstvo
O tom, koľko prvých ročníkov 
otvoria stredné školy, rozho-
duje samosprávny kraj. Bez 
ohľadu na to, či ide o štátne, 
cirkevné, alebo súkromné za-
riadenia. 

Zdravotníctvo
Kraj je zriaďovateľom niekto-
rých nemocníc a môže zdra-
votníckym zariadeniam ude-
ľovať licencie pre všeobecné 
nemocnice. Odsúhlasuje or-
dinačné hodiny ambulancií 
praktických lekárov.

Sociálne služby
Prevádzkujú domovy sociál- 
nych služieb, stanovujú v nich, 
koľko budú klienti za tieto 
služby platiť. Finančne prispie- 
vajú klientom, ktorí sú v iných 
sociálnych zariadeniach.
 
Čerpanie financií z euro-
fondov
Plánujú čerpanie financií z eu- 
rofondov v oblasti regionál-
neho rozvoja, sú zastúpené aj  
v Bruseli vo Výbore regiónov.

(red)

foto: archív

- Štátnu správu, ktorú tvoria ministerstvá a miestna štátna správa

- Územnú samosprávu, ktorú tvoria obce a vyššie územné celky (VÚC), čiže  
samosprávne kraje. Udomácnilo sa aj pomenovanie župy.

Čo je samosprávny kraj a aké má 
kompetencie?

priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, 
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva 
môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom vo-
lebnom obvode zvolených.

V našom volebnom obvode Bratislava V bude-
me voliť 9 poslancov. Voliči budú mať k dispozí-
cii hlasovací lístok, na ktorom bude zoradených 
podľa abecedy 66 kandidátov na poslancov 
do VÚC. Nájdete medzi nimi aj 13 súčasných 
poslancov miestneho zastupiteľstva Petržalky, 
kandidovať na poslanca do VÚC bude aj terajší 
starosta Petržalky.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok 

pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje 
tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej 
schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komi-
sia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. 
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok 
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto sku-
točnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so 
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho poky-
nov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrsko-
vej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o 

skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a 
priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie 
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám 
vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, 
aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnos-
ti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej 
komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miest-
nosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má 
právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky, a to len v územnom obvode voleb-
ného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur.
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Ďalšie miesta pre škôlkarov Z ministerstva pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja prišla do 

Petržalky dobrá správa. Ministerstvo 
vyhovelo žiadosti petržalskej samo-
správy a na rekonštrukciu priesto-
rov v ZŠ Turnianska poskytne 360-
tisíc eur. Finančná spoluúčasť našej 
mestskej bude vo výške 20-tisíc eur. 
V rekonštruovaných priestoroch tak 
pribudne 90 miest pre škôlkarov.

„Keďže pôjde najmä o práce v in- 

teriéri, s rekonštrukciou budeme 

môcť začať už skraja budúceho 

roka tak, aby sme na budúci škol-

ský rok mohli nové triedy otvoriť,“ 
povedal starosta Vladimír Bajan.

Zostáva len veriť, že dovtedy pre 
nastávajúcich škôlkarov nájdeme aj 
učiteľky, kuchárky a upratovačky.

    (sv)

Petržalská samospráva sústavne hľadá všetky dostupné 
zdroje na financovanie väčších projektov, na ktoré vo 
svojom rozpočte nemá peniaze. Preto sa uchádzala o 
dotácie na vybudovanie odborných učební v základných 
školách, aj na rekonštrukciu priestorov v ZŠ Turnianska, 
kde by mohli vzniknúť štyri triedy pre škôlkarov.   

      

Vodné filtre Nerezové fľaše

www.nerezoveflase.sk



PETRŽALSKÉ NOVINY 22. 9. 2017 • 15S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

Dobré správy 
pre petržalských majiteľov psov 
Na Mánesovom námestí je pre nich otvorené 
Mlskafé – unikátny priestor, kde sa venujú v prvom 
rade psíkovi a až potom jeho majiteľovi/majiteľke. 

Ale radosť z neho budú mať i tí, čo 
psov nevlastnia. Na základe spo-

lupráce s petržalskou samosprávou 
došlo ku skvalitneniu bezprostredné-
ho okolia kaviarne. Trávnik v parčíku 
je bez smetí a disciplinovaní majitelia 
upratujú po svojich psoch. Aj to je 
súčasť Mlskafé. 

Nápad otvoriť kaviareň úzko súvisí 
s pekárňou Mls - keksíky pre psíky, 
kde vyrábajú zdravé dobroty pre psov 
a mačky: „V tejto našej malej manu-
faktúre na mlsky sa nám pravidelne 
stávalo, že sa u nás klienti zdržali tak 
dlho, že už sme im začali ponúkať 
kávu či pohár citronády z osobných 
zásob. A tak prirodzene vznikla myš-
lienka vytvoriť priestor, kde by sme 
sa im mohli venovať naplno a profe-
sionálne,“ hovorí majiteľka kaviarne a 
pekárne Mia Kurucová

„Primárnym cieľom je, aby sa u nás 
pes cítil komfortne, aby zažil interak-
tívnu hru, komunikáciu, socializáciu 
inak ako vonku a aby ochutnal chutné 
a zdravé dobroty z našej pekárne. Do 
priestoru kaviarne by nemal vstupo-

vať človek, ktorý nemá rád zvieratá. 
Dbáme v nej špeciálne na spokojnosť 
psíkov. Veľmi sme si dali záležať, aby 
sme vytvorili podmienky, ktoré budú 
z hygienického a bezpečnostného hľa-
diska na vysokej úrovni. Pri vstupe 
k nám je zavesené „psíčkarské desa-
toro“, ktoré hovorí o tom, ako môžu 
naši hostia prispieť k zachovaniu tejto 
úrovne komfortu.“

Všetci členovia personálu sú vyškole-
ní na prácu so psom, ovládajú základy 
prvej pomoci, dokážu riešiť konflikty. 
Pravidelne absolvujú veterinárne ško-
lenia, zúčastňujú sa na svetových vzde-
lávacích „psích“ kongresoch a festiva-
loch. Spolupracujú s výcvikovými ško-
lami a útulkami. Okrem toho sú v ka-
viarni animátori, ktorí sa psíkom sta-
rajú o program. Personál vie pomôcť a 
poradiť v akejkoľvek situácii, zabezpe-
čiť bezpečnosť či informovať o strave.

„Aj celý interiér je prispôsobený po-
bytu psíkov,“ hovorí Mia Kurucová, 
„k dispozícií sú misky s vodou, na kaž-
dom stole nádoba s palmskami, ktoré 
sú zdarma k dispozícii. Máme priestor 

na hranie s ekohračkami. Eko preto, 
že ak by ich aj náhodou prehltli, nič 
sa nedeje, prirodzene sa im v žalúdku 
rozložia. Naše stoly sú z masívneho 
dreva, aby boli ťažké. Takže, ak by aj 
pes na ne vyskočil prednými labkami, 
nedokáže ich prevrhnúť a vyliať na 
majiteľa napríklad kávu. Zároveň ma-
jú stoly iba jednu nohu, aby sa medzi 
ne nemohol na vôdzke zapliesť. To 
isté platí aj o stoličkách, 
sú nielen pohodlné, ale aj 
stabilné.“

Súčasťou komunitného 
života kaviarne sú pred-
nášky s odborníkmi - ve-
terinármi, psychológmi, 
cvičiteľmi, terapeutmi. Po 
novom k pribudnú témy 
život psa v mestskej časti. 
Prvá prednáška má názov 
Právo, legislatíva a môj pes. Cieľom 
je priniesť presnejšie informácie aké 
sú práva a „psie povinnosti“ majiteľov 
psov. Okrem toho bude v kaviarni/pred 
kaviarňou umiestená informačná tabu-
ľa, kde nájdu návštevníci všetky naj-
aktuálnejšie informácie MČ Petržalka, 
ktoré ich môžu zaujímať.
Mia Kurucová: „Rada by som verej-

ne poďakovala Petržalke za najústre-
tovejší a najprofesionálnejší prístup 
zo všetkých bratislavských mestských 

častí, s ktorými sme rokovali. Boli sme
naozaj príjemne prekvapení ich mo-
derným postojom bez predsudkov, 
znalosťou problematiky a ochotou. 
Teším sa aj z prísľubu samosprávy, 
že do parku doplnia ďalší kôš na ex-
krementy s častejším dopĺňaním vre-
cúšok. Okrem toho nám sľúbili, že 
budú rekonštruovať lavičky, ktoré sú 
v parku pred kaviarňou, keďže tre-

ba rátať s väčším pohy-
bom psičkárov. My sme 
sa na oplátku zaviazali, 
že tento priestor budeme 
trikrát do dňa čistiť od 
odpadkov. Robíme to ra-
di, pretože to robíme pre 
seba, chceme, aby bolo 
príjemne a čisto nielen 
za našimi dverami, ale aj 
pred nimi. Je zrejmé, že to 

pozitívne vnímajú aj obyvatelia oko-
litých domov. Odkedy sa tu staráme 
o čistotu, ešte sa nám nestalo, že by ne-
jaký majiteľ pred priestorom kaviarne 
po svojom psíkovi neupratal. Vďaka 
naozaj veľkým oknám o tom máme 
výborný prehľad. A kto si náhodou 
vrecko zabudne - nie je problém, ak 
by aj nebolo pri koši, môže si ho prísť 
vziať k nám. Sú voľne k dispozícii.“

Michaela Dobríková

foto: Mlskafé

St. Petersburg Balet

NAJSLÁVNEJŠIA ŠKOLA SVETOVÉHO BALETU 
EXKLUZÍVNE PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

vám prináša

Piotr Iľjič Čajkovskij

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

Kúp dva lístky a tretí 
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Petržalskí tínedžeri združení okolo sídliskové-

ho skateparku na Markovej ulici majú niekoľ-

koročné skúsenosti nielen so športovaním, ale 

aj organizáciou celoslovenského podujatia. 

Keď tínedžeri 

môžu za všetko... 

Podujatie Scoot Jam sa v 
petržalskom skateparku 

nedávno konalo už po piaty-
krát. Súťaž, v ktorej sa stre-
távajú kolobežkári z celého 
Slovenska a prezentujú svoj 
talent v trikoch voľným štý-
lom, majú pod palcom „násť-
roční“ chlapci, ktorí organizá-
ciou podujatia nielen získavajú 
skúsenosti s komunikáciou 

alebo časovým manažmen-
tom, ale zároveň sa im takáto 
forma dobrovoľníctva stáva 
už teraz devízou do budúceho 
pracovného života. 

Ako hovorí Nikola Rich-
terová z pracovného portálu 
profesia.sk, dobrovoľníctvo by 
sa určite nemalo podceňovať. 
„Je pravda, že na Slovensku 
nemá také postavenie ako 

v zahraničí, určite však uchá-
dzačom odporúčame, aby si 
svoje skúsenosti s dobrovoľ-
níckou prácou napísali do 
životopisu. To, že sa aktívne 
zapájali do takýchto činností, 
totiž môže zamestnávateľovi 
prezradiť, že tento uchádzač 
má chuť na sebe pracovať, 
prípadne pracovať na zlep-
šení spoločnosti a podobne,“ 
konkretizuje.

A aké majú skúsenosti sa-
motní organizátori? Museli 
predsa riešiť komunikáciu s 
úradmi, sponzormi, pripra-
vovať prezentácie či plagáty, 
riešiť samotnú logistiku po-
dujatia a podobne. Zo škol-
ských lavíc tieto záležitosti 
ešte poznať nemohli. Vďaka 
Scoot Jamu však získali opro-
ti svojim rovesníkom niečo 
navrch.

Svoju prácu odviedli aj 
terénni sociálni pracovní-

ci z centra KASPIAN níz-
koprahovými programami. 
„V rámci participatívnych 
aktivít, ktoré KASPIAN re-
alizuje prostredníctvom te-
rénnej sociálnej práce, sa stal 
hlavným projektom Scoot 
Jam, kde sa môžu mladí ľu-
dia ukázať ako tvorcovia 
vlastnej akcie. Aj tento rok 
sa priučili množstvu život-
ných či sociálnych zručností 
a sme na nich nesmierne 
pyšní. Naša rola spočíva 
v poradenstve a vedení celé-
ho procesu. Napríklad, pri 
vypĺňaní administratívnych 
tlačív či nácvikom prezentač-
ných zručností, ktoré potre-
bovali pri komunikácii s po-
tenciálnym sponzorom,“ spo-
mína Martina Polláková 
z KASPIANu, ktorý má k mla-
dým bližšie už 20 rokov.

Eva Vašková 

foto: Scoot Jam
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev aktuálne 
rozširuje svoju svetovú knižnú edíciu 
o Úžasné Slovensko.

Amazing Slovakia

Prírodné scenérie zachyte-
né objektívom slovenské-

ho fotografa a cestovateľa Fili-
pa Kuliseva pozná už takmer 
celý svet. Jeho aktuálne de-
viata kniha z edície Amazing 
Planet je však o niečo výni-

močnejšia. Venoval ju totiž 
rodnej krajine, a tak sa súčas-
ťou Úžasnej planéty stalo aj 
Úžasné Slovensko.

Najnovšia kniha z edície 
Amazing Planet venovaná 
tradičným, ale aj tým doslova 

novoobjaveným kútom našej 
krajiny je síce v poradí už de-
viatou, ale zároveň predstavu-
je aj pre autora Filipa Kuliseva 
niečo špeciálne. 

„Chceli sme vytvoriť knihu, 
ktorá by bola takpovediac 
dobre darovateľná, a po kto-
rej by bol dopyt. Jednoducho, 
takú peknú knižku určenú 
ako darček,“ komentuje svoj 
najmladší knižný prírastok 
Filip. 

Ako sám hovorí, nerobí 
si rebríček viac či menej ob-
ľúbenej knihy, v rámci tých 
doteraz vydaných, ale táto 
má určite prvenstvo v tom, 
že hoci je najmenšia je aj pre 
neho samotného najmilšia. 

V knihe nájdete prírodné 
aj kultúrne krásy Slovenska a 
prenesiete sa pritom doslova 
od Tatier k Dunaju. Východ-
né, stredné i západné Slo-
vensko možno na niektorých 
fotografi ách ani nespoznáte. 
Niekedy za to môže originál-
ny záber z vtáčej perspektívy 
nasnímaný dronom, inokedy 
samotná originálnosť miesta. 
Poznáte naprí-
klad štrkoviská 
Boričky na zá-
padnom či ľa-
dopád Šikľa-
vá skala na 
východnom 
Slovensku? 
Aj tieto krá-
sy našej kra-
jiny, ktoré
by ste v tu-

ristických bedekeroch o Slo-
vensku len márne hľadali, 
predstavuje Filip vo svojej 
knihe. 

„Hoci nemôžeme ako kra-
jina konkurovať niektorým 
prírodným skvostom inde na 
svete, kvôli jasne daným prí-
rodným podmienkam, aj na-
priek tomu je u nás množstvo 
nádherných zákutí, ktoré sú 
svojou atmosférou jedinečné,“ 
porovnáva Filip naše prírod-
né skvosty a tie, ktoré videl 
ako cestovateľ a fotograf po 
celom svete. 

Kniha Úžasné Slovensko 
vznikala postupne počas nie-
koľkých rokov. Jednotlivé zá-

bery si vyžadovali to správne 
počasie, svetelné podmienky 
a svojím spôsobom aj atmo-
sféru. 

Súčasťou knihy je tiež 
dvadsaťminútový fi lm, ktorý 
poskytuje ešte autentickejší 
zážitok z konkrétnych miest. 
„Film vznikol ako doplnok ku 
knihe a je dostupný v limito-
vanej edícii, ktorú vydávame 
v nádhernej darčekovej kaze-
te,“ dopĺňa Filip. 

Keďže Úžasné Slovensko 
je potrebné prezentovať pre-
dovšetkým v zahraničí, tak 
jeho, môžeme smelo povedať 
že svetový, krst sa pripravuje 
u protinožcov v austrálskom 
Sydney. A najbližšie sa potom 
výstava fotografi í z tejto kni-
hy prenesie do Aucklandu na 
Novom Zélande. 

Prirodzene, fotografi e zo 
Slovenska budú patriť aj na 
ďalšie svetové výstavy Filipa 
Kuliseva. 

Eva Vašková 

foto: archív F. Kuliseva
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Sami proti sebe?!
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KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

SEPTEMBER  2017

Pokladňa DK Lúky 

   zmena programu vyhradená

22.09. | 19:00 
DK LÚKY

HUDOBNÉ KINO: BRATISLAVSKÁ LÝRA I.

hosť: Stanislav Bachleda

music club

PRIPRAVUJEME

24.09. | 17:00 
CC CENTRUM

MOMENTUM MUSICUM

MLADÍ UMELCI 
KRÁSNA
HUDBA

23.-30.09. 
ARTKINO ZA ZRKADLOM

od 4.10. | ARTKINO ZA ZRKADLOM
Be2Can

06.10. | 19:00 | DK LÚKY                      
HUDOBNÉ KINO-BRATISLAVSKÁ LÝRA II.
music club

2.10. - 15.10.          
PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017

05.10. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ              
FEŠÁCI 50 ROKOV - TOUR 2017

06.10. - 27.10. | CC CENTRUM
A1 + 1 = 4

07.10. | 9:00-12:00 | CC CENTRUM  
JESENNÁ BURZA 
DETSKÉHO OBLEČENIA 

25.09. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

29.09. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

FS EKONÓM, FS SKORUŠINÁ, 
PODPOLIANSKI VRCHÁRI z Dúbrav, 
OČOVSKÍ ROZKAZOVAČI, 
Dušan HOLÍK-fujarista 
a hostia večera z programu ZEM SPIEVA 

I. POLROK ŠK. ROKA 
2017/2018

KURZY A KRÚŽKY
2017/2018

víťazi národných
 a medzinárodných súťaží 

v hre na drevených 
a dychových nástrojoch
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Bratislavská lýra
ožije v Dome kultúry Lúky
Bratislavská lýra bol v rokoch 1966 až 1989 najpopulárnejší a najobľúbenejší festival popu-
lárnych piesní v Československu, ktorý sa konal každoročne v Bratislave. Na lýre vyrástlo 
niekoľko generácií interpretov a autorov a dodnes je pre nich nezabudnuteľným odrazovým 
mostíkom v ich kariére. Ovplyvnil nielen dianie na tejto festivalovej scéne, ale aj vývoj po-
pulárnej hudby v ČSR od 1966 až po Nežnú revolúciu. Tradícia, ktorá má viac ako 50 rokov, 
zavíta aj do Petržalky v podobe Hudobného kina. 

„Bratislavská lýra mi vstúpi-
la do života ako 15-ročnému 
chlapcovi, bol to mimoriadne 
silný kultúrny fenomén, ktorý 
ovplyvnil myslenie mnohých 
ľudí na Slovensku, nebol to 
šoubiznis, bola to kultúra a 
my sme práve tomuto aspek-
tu v našom seriáli dali ob-
rovský priestor, pretože veľká 
väčšina ľudí vníma spevákov 
a ľudí, ktorí pôsobia v popu-
lárnej hudbe, tak zhora, aké 
šaty nosia, kto s kým má plet-
ky. Ale málo ľudí vie, čo si títo 
ľudia ako kultúrni pracovní-
ci myslia o dobe, ako sa na 
veci pozerajú. Toto je práve 
to cenné, čo v tom seriáli je, 
odkrývame myslenie týchto 
ľudí na pozadí historických 
udalostí,“ producent seriálu 
Patrik Pašš.

Myšlienka na festival vznik-
la u hudobných skladateľov 
Jána Siváčka a Pavla Zelenaya, 
ktorí aj festival zorganizovali. 
Prvý raz sa konal v roku 1966 
v Parku kultúry a oddychu 
(PKO). Po zvukovej stránke 
ho zabezpečoval Slovenský 
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Stanislav Bachleda
študoval na Konzervatóriu v Košiciach, hudobnú vedu na 
Filozo*ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 
pracoval ako hudobný redaktor v Čs. rozhlase, redaktor 
oddelenia kultúry denníka Smena, vedúci odboru kultúry 
v bratislavskom Mestskom dome kultúry a osvety, ako ta-
jomník odboru pre tvorbu a teóriu vo Zväze slovenských 
skladateľov a koncertných umelcov, redaktor a vedúci 
oddelenia kultúry denníka Národná obroda, vedúci 
oddelenia kultúry a sociálnych vecí Mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto, riaditeľ Staromestského kultúrneho 
strediska, člen vedenia opery SND, riaditeľ Domu Matice 
slovenskej, riaditeľ umeleckej agentúry.

Českej televízie, Slovenského 
filmového ústavu, v materiá-
loch Slovkoncertu archivova-
ných v Národnom archíve SR, 
nahrával rozhovory s pamät-
níkmi a počúval stovky hodín 
zvukového záznamu z archí-
vu Slovenského rozhlasu.

Dom kultúry Lúky pravi-
delne v mesačnej periodicite 
prinesie divákom výpovede 
viac ako 200 účastníkov Bra-
tislavskej lýry, ktoré sa po-
darilo zachytiť v unikátnom 
10-dielnom dokumentárnom 
cykle. Plánujú osloviť popred-
né osobnosti slovenských 
textárov a spevákov, muziko-
lógov, hudobných skladateľov 
či publicistov - účastníci festi-
valu, ktorí by pred samotným 
premietaním osobne priblížili 
divákom hudobný, kultúrny 
i spoločenský život vtedajšej 
doby v konfrontácii so súčas-
nosťou.

Prvý diel si budú môcť di-

váci pozrieť v Dome kultúry 

Lúky v piatok 22. septembra 

o 19.00 h. Hosťom večera 

Hudobné kino - Bratislavská 

lýra I. bude hudobný publi-

cista Stanislav Bachleda, 

ktorý pred samotným pre-

mietaním osobne priblíži 

divákom hudobný, kultúrny 

i spoločenský život vtedaj-

šej doby v konfrontácii so 

súčasnosťou.

(upr)

rozhlas pod vedením Zden-
ka Jedličku. Súťaž sa najprv 
volala Medzinárodný festival 
tanečnej piesne. Výhercovia 
získali ocenenie s názvom 
Bratislavská lýra, v ďalších 
ročníkoch sa už takto volal aj 
festival. Víťazom prvého roč-
níka sa stal Karel Gott s pes-
ničkou „Mám rozprávkový 
dom“. Na festivale sa pravidel-
ne zúčastňovali najpopulár-
nejší československí speváci 
a speváčky (napr. Eva Pilaro-
vá, Marta Kubišová, Helena 
Vondráčková, Eva Máziková, 
Petr Novák, Karel Černoch, 
Waldemar Matuška, Martha 
a Tena Elefteriadu, Karol 
Duchoň, Marcela Laiferová, 
Marika Gombitová, Miroslav 
Žbirka, Richard Müller a iní.)

Filmový cyklus Zlatá lýra 
zaradila dramaturgia Domu 
kultúry Lúky do svojho 
programu. Divácky zaují-
mavý titul, vhodný pre tento 
„kultový“ priestor, bude do-
stupný pre obyvateľov Pe-
tržalky od septembra 2017. 
Popri výpovediach známych 

osobností - organizátorov, 
spevákov, skladateľov a tex-
tárov, pracovali tvorcovia 
dokumentárneho cyklu Zlatá 
lýra s veľkým množstvom fil-
mového archívneho materi-
álu, fotografiami, bulletinmi, 

zápisnicami. Práce na tvorbe 
cyklu trvali viac ako tri roky, 
no kompletizácia informá-
cií o Bratislavskej lýre trvala 
takmer desaťročie. Dramaturg 
Róbert Valovič pátral v obra-
zových archívoch Slovenskej a 

Na dobovej fotografii Karel Gott spie-
va pieseň Mám rozprávkový dom 

Vieroslava Matušíka 
a Elišky Jelínkovej - víťaznú pieseň 

prvej Bratislavskej lýry 
 v roku1966.

foto: TASR
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 Polícia upozorňuje Jednou vetou

Je to normálne? (gmail.com): 
Žiaľ, denne sa presviedčame,  že prax je  
v mnohých prípadoch, ako ste napísali, ne-
normálna. V dnešných časoch masívneho 
prerábania bytov zohráva, najmä vo vzťa-
hových otázkach, svoju rolu aj časté poru-
šovanie príslušných ustanovení zákona č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon) a zákona č. 
182/1993 Z. z. – zákon o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v platnom znení 
(ďalej len „zákon“), ktorý hovorí aj o zákaze 
meniť vzhľad domu. 
V bytovom dome sú spoločné časti domu 
a spoločné zariadenia domu v podielovom 
spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov by-
tov a nebytových priestorov (ďalej len „vlast-
ník/ci“). Medzi spoločné časti domu patrí aj 
obvodový múr, ktorého súčasťou sú v zmys-
le ustanovenia § 2 ods. 4 zákona i balkóny, 
lodžie a terasy. Keďže ide o spoločnú časť 
domu, ktorá má jednotný charakter, vlastník 
nesmie bez súhlasu spoločenstva meniť jej 
vzhľad. Dotýka sa to aj „vlastných“ balkónov, 

lodžií alebo terás, ktoré sú v podielovom 
spoluvlastníctve a to napriek tomu, že ich 
užívajú iba niektorí vlastníci ako príslušen-
stvo bytu.  Vlastník nesmie zasahovať do 
fasády domu nad rámec nutných úprav pri 
výmene okien. Stačí vymeniť biele plastové 
okná, ktoré sú rovnaké v celom dome, za aty-
pické trojkrídlové, navyše v inej farbe a nové 
okná pôsobia na svetlej fasáde ako päsť na 
oko. Škoda, keď už nevznikla v inej forme, tak 
určite sa tak stalo v rovine estetickej. Platí to 
aj v prípade zasklievania balkónov a lodžií pri 
výmene ktorých je, tak ako v súvislosti s ok-
nami, v zmysle § 11 ods. 4 zákona, potrebný 
súhlas spoločenstva. Ak sa spoločenstvo ne-
zriaďuje, je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome. V prípade 
porušenia povinností vlastníka sú možnosti 
sankcionovania formou zmluvných pokút v 
zmysle § 544 občianskeho zákonníka a to na 
základe zmluvy o spoločenstve, zmluvy o vý-
kone správy alebo stanov. 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo 

ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť od-

povedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o brannej povinnosti občanov)

Pripravený brániť vlasť (2) 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa 

dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame 

základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. V prípade ne-

jasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne 

otázky.

§ Povolanie do služby      

 Občana, ktorému vznikla branná povinnosť, povolá okresný úrad v sídle 
kraja (ďalej len „úrad“) na výkon mimoriadnej služby povolávacím rozka-
zom. Ak mu nebol doručený, je povinný dostaviť sa na výkon mimoriad-
nej služby na miesto a v lehote určenej v mobilizačnom oznámení ale-
bo v mobilizačnej výzve. Občan oslobodený od výkonu mimoriadnej 
služby v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. – zákon o brannej povinnosti  
v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktorému bol doručený povoláva-
cí rozkaz, oznámi jeho doručenie svojmu zamestnávateľovi. Občan je 
povinný úradu bezodkladne oznámiť dôvod, ktorý mu bráni dostaviť 
sa na výkon mimoriadnej služby a tieto dôvody preukázať príslušným 
dokladom. Dôvody brániace dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, 
sú:  dočasná pracovná neschopnosť, okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa 
stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka odkázané-
ho na neho výživou, ktorého nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej 
pomoci, mimoriadne udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho ro-
diny, príprava  na budúce povolanie či štúdium na vysokej škole počas 
vyhlásenia výnimočného alebo núdzového stavu, väzba alebo nástup 
na výkon trestu odňatia slobody. Registrovaný občan, ktorý v stave 
bezpečnosti štátu odoprel výkon mimoriadnej služby, je na základe roz-
hodnutia úradu povinný vykonať alternatívnu službu.  

§ Prepustenie zo služby      

 Z výkonu mimoriadnej služby možno na základe nariadenia prezidenta 
SR prepustiť vojakov mimoriadnej služby (ďalej len „vojak“) jednotlivo 
alebo hromadne najneskôr do 30 dní po zániku dôvodu, pre ktorý boli 
povolaní na jej výkon, ak zákon neustanovuje inak. Z výkonu mimo-
riadnej služby možno v čase vojny alebo vojnového stavu na základe 
nariadenia prezidenta prepustiť vojakov a súčasne na jej výkon povo-
lať ďalších občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, ak si to trvanie 
vojny alebo vojnového stavu vyžaduje. Z výkonu mimoriadnej služby 
možno prepustiť vojaka aj na základe rozhodnutia veliteľa vojenského 
útvaru, ak sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým, stane sa 
jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou 
a tohto rodinného príslušníka nemožno zabezpečiť dávkami sociálnej 
pomoci, ak ho postihnú následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstat-
ne ovplyvnia život jeho rodiny, bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť 
na výkon trestu odňatia slobody. Z výkonu mimoriadnej služby možno 
prepustiť aj tehotnú vojačku, ktorá bola na jej výkon povolaná.

§ Alternatívna voľba      

 Alternatívna služba je podľa zákona č. 569/2005 Z. z. - Zákon o alterna-
tívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších pred-
pisov, iná služba namiesto mimoriadnej služby, ktorú je registrovaný 
občan alebo vojak v zálohe povinný vykonať v čase vojny a vojnového 
stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej 
služby z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo 
náboženským vyznaním. Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť 
výkon mimoriadnej služby vyhlásením v roku, v ktorom mu vznikla 
branná povinnosť, alebo v januári každého nasledujúceho roka až do 
zániku brannej povinnosti. Na vyhlásenie podané po lehote a na vy-
hlásenie podané v období krízovej situácie sa neprihliada. Vyhlásenie 
s osvedčeným podpisom podáva občan písomne, ktoré môže až do 
doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby v čase 
vojny a vojnového stavu vziať späť písomným podaním na príslušný 
úrad. Ak obvodný úrad rozhodne o nezaradení občana, ktorý podal 
vyhlásenie do dokumentácie evidovaných občanov, občan môže proti 
rozhodnutiu podať odvolanie na obvodný úrad v sídle kraja. Vyhláse-
nie nemôže podať profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby 
profesionálneho vojaka, vojak v zálohe počas zaradenia do aktívnych 
záloh a vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy.                    (Pokračovanie)

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Darovaná polovica bytu 
Manžel má z prvého manželstva dospelú, zdravotne 

postihnutú dcéru, ktorá momentálne žije v zahrani-

čí. Chce jej darovať polovičku nášho bytu, ktorý sme 

pred rokmi kúpili za spoločné peniaze. S manželom 

súhlasím, ale nevieme, ako to máme urobiť, aby v 

prípade smrti niektorého z nás ten druhý v byte dožil 

bez toho, aby ho niekto vyhadzoval von.

(Š. a K. M. (gmail.com)

Podľa napísaného vychá-
dzam z domnienky, že 

spomínaný byt v osobnom 
vlastníctve máte v bezpo-
dielovom spoluvlastníctve 
manželov. Bezpodielové spo-
luvlastníctvo manželov, kto-
ré môže vzniknúť len medzi 
manželmi, nemá kvantitatívne 
stanovený podiel na vlastníc-
kom práve k spoločnej veci. 
Znamená to, že na rozdiel od 
podielového spoluvlastníc-
tva, v ktorom je miera účasti 
spoluvlastníkov vyjadrená ich 
podielmi, podiely manželov 
nie sú určené. Žiadna časť by-
tu nemôže patriť len jednému 
spoluvlastníkovi, pretože laic-
ky povedané, reálne neexistu-
je. Z povedaného vyplýva, že 
svoje spoluvlastnícke právo z 
bezpodielového vlastníctva 
nemôže manželský partner 

previesť na druhého manžela, 
ale ani na svojho potomka či 
tretiu osobu. Počas manžel-
stva medzi partnermi prichá-
dza do úvahy darovanie len 
zo samostatného majetku 
niektorého z manželov. Ide o 
veci, ktoré nepatria do bez-
podielového spoluvlastníctva 
manželov, ale sú oddeleným 
majetkom jedného z man-
želov alebo vecí, ktoré majú 
manželia v podielovom spo-
luvlastníctve. 

K darovaniu by mohlo dôjsť 
za predpokladu, ak by ste da-
rovanie realizovali spoločne s 
manželom. Stali by ste sa po-
dielovými spoluvlastníkmi s 
manželovou dcérou z prvého 
manželstva, ktorá by sa stala 
vlastníčkou ideálnej polovice 
a vy spolu s manželom by ste 
boli bezpodielovými spolu-

vlastníkmi druhej polovice by-
tu. Darovanie nehnuteľnosti, 
alebo jej časti, možno považo-
vať za dar, ktorý nepatrí medzi 
bežné dary. Nenapísali ste, či 
v danom prípade okrem spo-
menutej dcéry neGgurujú zo 
strany manžela alebo z vašej 
strany ďalší  neopomenuteľní 
dedičia. Skúste pouvažovať 
nad zložitosťou tohto rozhod-
nutia a nad problémami, ktoré 
by so sebou mohla budúcnosť 
priniesť napriek tomu, alebo 
práve preto, že ako spoluvlast-
níci nehnuteľnosti by ste mali 
právo doživotného užívania 
bytu. Pred takto vážnym roz-
hodnutím odporúčam osloviť 
notársku kanceláriu, kde sa 
vám na základe vašich infor-
mácií a predložených dokla-
dov dostane náležitého vy-
svetlenia a právnej pomoci. 
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Marián

KISTNER 

(43)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, krátke tmavé vlasy  
a tmavé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava II. príkaz na zatknu-
tie. 

   Krimifórum

Peter
BARTOŠ (32)
z Bratislavy

Pavol
BÍLEK 

(48)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár, 
vysoké čelo, krátke tmavé preše-
divené vlasy a hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava III. príkaz na 
zatknutie.

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

Piráti na naše cesty nepatria   
Pred takmer dvomi rok-

mi nadobudla účinnosť 
novela zákona č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke, kto-
rou sa novelizoval zákon č. 
372/1990 Zb. o priestup-
koch. Novela zákona sa 
dotkla niektorých ustanove-
ní o objektívnej zodpoved-
nosti, sprísnila podmienky 
udelenia vodičských opráv-
není pre určitý okruh osôb 
a priniesla i ďalšie zme-
ny. Medzi najočakávanej-
šie patrili zmeny v postihu 
za prekročenie maximálne 
povolenej rýchlosti. Od ich 
úpravy sa naivne očakáva-
lo, že výrazným spôsobom 
eliminuje pirátov na našich 
cestách.    

Evidovaná nehodovosť 
z počiatočných 57 258 do- 
pravných nehôd so 614 
usmrtenými na začiatku 
storočia, teda v roku 2001, 
klesla po vlani zaznamena-
ných 13 507 kolízií, ktoré 
mali na svedomí 242 obe-
tí. Pod jej znižovanie sa 
okrem zvýšeného dohľa-
du nad cestnou premávkou 
podpísali aj príslušné legis-
latívne opatrenia a mnohé 
ďalšie relevantné faktory. 
Pokiaľ ale hovoríme o zvý-
šenom postihu za prekro-
čenie maximálne povolenej 
rýchlosti, prax nie celkom 
potvrdila očakávaný zámer. 
Neprimeraná rýchlosť patrí 
aj naďalej medzi popredné 
príčiny smrteľných doprav-
ných nehôd, pričom nie 
vždy musí ísť iba o jej pre-
kročenie. Na jej konto patrí 
aj neprispôsobenie rých-
losti vozidla stavu vozovky 
a ďalšie okolnosti ovplyv-
ňujúce bezpečnosť jazdy. 
Nekonečné poúčanie nepo-

učiteľných o rýchlosti jaz-
dy, ktorú je potrebné za 
každých okolností prispô-
sobiť predpísanej rýchlos-
ti, je hádzaním hrachu o 
stenu. Nedodržanie pred-
písanej maximálne povo-
lenej rýchlosti a riskantná 
jazda patria medzi najčas-
tejšie príčiny dopravných 
nehôd. Len tento rok počas 
júla a augusta dopravná 
polícia zaevidovala 45 obe-
tí, pri ktorých v mnohých 
prípadoch svoju úlohu zo- 
hrala neskúsenosť mladého 
vodiča spojená s prekroče-
ním maximálne povolenej 
rýchlosti. Najčastejšou prí-
činou dopravných nehôd 
zostáva porušenie povin-
ností vodiča - nevenovanie 
sa vedeniu vozidla, národ-
ným športom nediscipli-
novaných vodičov sa ale 
stalo telefonovanie či ese-
meskovanie počas jazdy. 
Sankcie za dopravné previ-
nenia, ktoré by boli odstra-
šujúcou výstrahou pre 
iných priestupcov, v pod-
state neexistujú. Pokuty, 
prípadne nateraz osamo-
tené povinné preškolenia 
po zistení jazdy pod vply-
vom alkoholu, ani násled-
né sekundárne postihy, na 
dôvažok okorenené prie- 
ťahmi v súdnych konani-
ach, dnes už nie sú pre aro-
ganciu za volantom žiad-
nou prekážkou. Pre výraz-
né eliminovanie nediscipli-
novaných vodičov je nutné, 
aby trest prišiel okamžite po 
spáchaní priestupku. Vodiči 
musia vedieť, že polícia má 
k dispozícií technické, ale  
v prvom rade najmä legis-
latívne prostriedky, ktorý-
mi môže v krátkom čase 

účinne postihnúť nezodpo-
vedného vodiča za porušo-
vanie povinností účastníkov 
cestnej premávky. Rizikoví 
vodiči, či už ide o starších a 
pokročilých alebo prvovo-
dičov, by mali prejsť preško-
lením a následným testom 
podľa závažnosti priestup-
ku. Ak by súčasťou poku-
ty zaplatenej na mieste za 
závažné priestupky bolo 
okamžité zadržanie vodič-
ského oprávnenia na čas 
po preskúšanie odbornej 
spôsobilosti a absolvovania  
z vlastného vrecka platené-
ho psychologického vyšet-
renia, zrejme by nezodpo-
vedných vodičov rapídne 
ubudlo. Tendencia polície 
priestupok vyriešiť na mies-
te a nešikanovať ľudí beha-
ním po úradoch očividne 
na hazardérov nezaberá. 
Namiesto  experimentova-
nia s finančnými postihmi 
za priestupky spáchané pro-
ti bezpečnosti a plynulos-
ti cestnej premávky, by stá-
lo za to konečne siahnuť za 
bodovým systémom, kto-
rý je nielen zrozumiteľnej-
ší a efektívnejší, ale svojím 
spôsobom vodiča zapája do 
samokontroly  správania sa 
za volantom.

Netreba pochybovať, že 
pre vodičov zostáva hroz-
ba zadržania vodičského  
preukazu do právoplatného 
skončenia veci, či už v správ-
nom alebo súdnom konaní, 
na prvom mieste. Na tomto 
základe by mali čo najskôr 
stavať aj príslušné právne 
predpisy a cestným pirá-
tom,  možnosti prezento-
vať svoju agresivitu na kon-
to zranených a usmrtených, 
primerane obmedziť.        

Požiar  
z nedbanlivosti
Požiar v obchodnom centre na 
Einsteinovej ulici spôsobil na-
teraz neznámy páchateľ prav-
depodobne z nedbanlivosti. 
Zhorením podlažnej krytiny, 
obhorením okolia vchodu, po- 
škodením prechodovej lávky 
a vnútorných obchodných 
priestorov vznikla škoda v pres- 
ne nevyčíslenej výške. 

Zrazil chodca  
V blízkosti polikliniky na Šuste-
kovej ulici vodič (40) vozidla 
Peugeot Boxer zrazil chodca 
(47). Vodič z miesta nehody 
odišiel, po chvíli sa však vrátil. 
Dychová skúška na zistenie 
prítomnosti alkoholu skončila 
s negatívnym výsledkom.    

Domový výtržník  
Oblečený iba v tričku a s ku-
chynským nožom v ruke na-
stúpil Martin B. (33) do výťahu 
ku dvom dievčatám (15,19) 
pričom jednu z nich začal se-
xuálne obťažovať. Po ich úteku 
sa presunul na iné poschodie 
petržalského bytového domu, 
kde zabúchal na dvere jedné-
ho z bytov. Po ich otvorení, dr-
žiac v ruke nôž, sa mu zažiadalo 
sexu, ku ktorému však nedošlo, 
pretože  žena (32) násilného 
výtržníka z bytu vytlačila.   

... v čase od 1. 9. do 14. 9. na-
hlásili v našom kraji krádež 
26 motorových vozidiel,  
z toho Petržalke 3 (Gessay-
ova, Panónska, Belinského)? 
V noci zlodeji ukradli 21  
a cez deň päť vozidiel, 
ukradli aj jedno nákladné. 
V dňoch 3.,5.,9.  krádež auta 
nehlásili. 
... od 1. januára do 10. sep-
tembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1 439 doprav-
ných nehôd, čo je o 159 ko-
lízií menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri tých- 
to nehodách prišlo o život 
12 osôb, z toho štyria chod-
ci a jeden motocyklista. 
Oproti rovnakému obdobiu 
vlaňajška zahynulo na ces-
tách Slovenska o 17 osôb 
viac (12 perc.). Z celkového 
počtu prišlo v sledovanom 
období na území Slovenska 
o život 29 chodcov. 

Z policajného bloku

Viete, že ...

Popis osoby: oválna tvár, vysoké 
čelo, krátke čierne vlasy, tmavo-
hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený
Menovaný je obvinený z prečinu 
nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov  
a prekurzorov.

Ktože už dnes niečo vie o parkovaní na 

chodníkoch? A koho to ešte dnes zaujíma?   

Stranu pripravil Jaroslav Gründler    

grundler@chello.sk     

Policajti deťom
Počas uplynulého Týždňa bez-
pečnosti na železnici sa petržalskí 
policajti stretli aj s deťmi so zá-
kladných škôl Dudova a Gesayova.  
V rámci celoslovenského projektu 
im kpt. Henrieta Čechovičová pri-
blížila nebezpečenstvá súvisiace 
so železničnou dopravou s dôra- 
zom na zvýšenú pozornosť pri pre-
chádzaní železničným priecestím.



Výsledkový servis FC Petržalka
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 A-TÍM  3. liga Bratislava: 6. kolo: FK Rača Bratislava - FC 
Petržalka 0:1 (82. Lády), Zápas 7. kola FC Petržalka – ŠK 
Tomášov (10.9.) a 8. kola FK Ivanka pri Dunaji - FC Petr-
žalka (17.9.) boli odložené pre reprezentačné povinnosti 
našich hráčov vo výbere BFZ, resp. nespôsobilý terén. 
Slovnaft Cup: 3. kolo: OFK Dunajská Lužná - FC Petržalka 
1:2 (34. Rypák – 35. Lády, 78. Košťál)
U19   2. liga SD: 4. kolo: MŠK Púchov - FC Petržalka 6:6 
(12, 40., 53., 69., 89. Maco, 78. T. Horváth), 5. kolo: FC Pe-
tržalka – Lokomotíva Devínska Nová Ves 5:0 (7., 45., 49. 
Maco, 73. Šimora, 83. Sádovský), predohrávka 17. kola: FC 
Petržalka – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 6:0 (27. Majcher, 
39. Polonyi, 53. Slamka, 54. Maco, 70. Sopko, 74. T. Horváth), 
6. kolo FKM Karlova Ves - FC Petržalka 2:1 (55. Maco)
U17   2. liga MD: 4. kolo: MŠK Púchov - FC Petržalka 0:5 
(12. L. Farkas, 14., 32. Čiernik, 22. Mojžiš, 71. Gajdoš), 5. kolo: 
FC Petržalka – Lokomotíva Devínska Nová Ves 2:0 (15. Du-
govič, 28. Mojžiš), predohrávka 17. kola: FC Petržalka – FC 
ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:5, 6. kolo FKM Karlova Ves - FC 
Petržalka 0:0

ŽENY  2. liga, skupina A: 4. kolo: FC Petržalka – FC Union 
Nové Zámky 2:5 (49. Molnáriová, 53. Balážiková), 5. kolo: FC 
ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Petržalka 0:10 (12., 13., 22., 
27., 61. Sečková, 38., 55., 56., 60. Balážiková, 80. Balážová), 6. 
kolo: FC Petržalka – FC Čaka 6:0 (20., 44., 65. Sečková (1. z 
11m), 60. Balážiková, 63. Molnáriová, 85. Balážová)

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

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

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 

Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku za jediný deň! 

Sedačková lanovka vás prepraví z Kamzíka 

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

Na kilometrovej trase prekoná prevýšenie 186 metrov. 

Urobte si výlet s deťmi a pokojne so sebou vezmite 

svojich štvornohých priateľov alebo bicykel!

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

27. 10. 2017 
BRATISLAVA INCHEBA EXPO 

 (P) & (C)  PHOTO ABILENE DISC All Rights Reserved.

VSTUPENKY V SIETI TICKETPORTAL

Š P O R T / I N Z E R C I A

TABUĽKA 3. LIGA:
1. Slovan Bratislava  8 5 1 2 44:12 16

2. FC PETRŽALKA 6 5 1 0 22:3 16

3. Most pri Bratislave 7 5 1 1 13:5 16

4. Rača  7 4 2 1 20:5 14

5. Dunajská Lužná 6 4 0 2 23:6 12

6. Rovinka 8 3 2 3  12:15  11

7. Rohožník 5 3 1 1  18:5  10

8. Devínska Nová Ves 6 3 1 2  12:5  10

9. Tomášov 7 3 1 3 15:14 10

10. Lozorno 7 3 1 3  12:21  10

11. Ivanka pri Dunaji 7 3 0 4 14:13 9

12. Báhoň 7 2 1 4 8:17 7

13. Bernolákovo 7 2 0 5 11:24 6

14. Pezinok 8 2 0 6 5:20 6

15. FK Vajnory 8 1 2 5 7:45 5

16. Svätý Jur 8 1 0 7 9:35 3
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Po neúplných 8 kolách sú 
jediným mužstvom bez 

prehry a to ešte majú zápas k 
dobru s Tomášovom. Proti nemu 
nenastúpili preto, lebo mali až 
sedem hráčov vo výbere BFZ, 
ktorí sa počas druhého septem-
brového víkendu zúčastnili na 
kvalifikačnom turnaji Regions 
Cup 2017 v Tatranskej Lomnici.  

„Ak mám pravdu pove-
dať, čakal som, že vyhráme aj  
v Rohožníku, pravda, tento sú-
per bol fyzickejší a súbojovejší 
ako Dunajská Lužná. Keď však 
zoberiem do úvahy, že sme no-
váčik, tak s naším pôsobením  
v 3. lige zatiaľ musíme byť 
spokojní. Poznám silu nášho 
mužstva, takisto aj úroveň sú-
ťaže, takže som predpokladal, 
že budeme v popredí tabuľky. 
Isteže, vyššia súťaž je kvalitnej-
šia, mužstvá v nej sú konsoli-
dovanejšie, futbalovejšie, tiež 
viac trénujú, takže aj po fyzickej 
stránke sú lepšie pripravené. 
Táto tretia liga je určite ťažšia 
ako štvrtá,“ tvrdí generálny ma-
nažér FCPA Andrej Kalina. FC 
Petržalka akadémia po Rohož-
níku a Dunajskej Lužnej napo-
sledy zvládol ďalší ťažký zápas 

na súperovej pôde. Na pôde FK 
Rača vyhral 1:0 a zároveň mu 
pripravil prvú prehru. ,,Zaslú-
žene sme vyhrali, lebo sme celý 
zápas dobýjali súperovu bránu. 
Rača až na svoju jednu veľkú 
šancu viac neohrozila nášho 
brankára. Vzhľadom na počasie 
a terén sme podali dobrý výkon.“ 
Čo hovorí na to, že Petržalku jej 
rivali považujú za najväčšieho 
favorita na postup do II. ligy? 
„Je to príjemné, ale reálne kon-
štatovanie sily nášho mužstva. 
Verím, že v úspešnej sérii bude-
me naďalej pokračovať.“ Tréner 
Balázs Borbély k tomu dodal: 
„Mužstvo má potenciál na to, 
aby hralo ešte lepšie, čakám 
teda od neho ešte viac.“

Za Štefanom Bodnárom
V pondelok 18. septembra sa v bratislavskom 
krematóriu široká športová verejnosť rozlúčila 
so Štefanom Bodnárom, ktorý zomrel v sobotu,  
9. septembra vo veku 79 rokov. Tento známy  
a úspešný  mládežnícky futbalový tréner býval  
36 rokov v Petržalke. Najlepšie roky venoval mlá-
dežníckym tímom, no hrával aj za Slovan Bratislava, 
napríklad so svetovým kardiochirurgom Viliamom 
Fischerom. Štefan Bodnár, rodák z obce Nižný Ži-
pov neďaleko Trebišova, urobil veľa pre slovenský 
futbal, právom získal cenu Fair play Ivana Chodá-
ka za celoživotnú činnosť v slovenskom futbale  
a vo svojej bohatej trénerskej kariére viedol men-
šie i väčšie kluby.  Dobrosrdečný, milý, taktný, vždy 
ochotný pomôcť, usmiaty, spoľahlivý – taký nám 
navždy zostane v pamäti Štefan Bodnár. 
Česť jeho pamiatke!

(mv)

V Petržalke veľký šláger
Futbalisti FC Petržalka akadémia v novom ročníku III. ligy robia veľkú 
radosť svojim početným priaznivcom. 

Po ME v akvatlone zná-
me jazero Veľký Draž- 

diak bolo vyše týždňa de-
jiskom pozoruhodného vr-
cholného podujatia. Svoje 
zručnosti si na pravom bre-
hu Dunaja zmerali orientač-
ní potápači na 26. ME a na 9. 

juniorskom šampionáte. Za 
podpory rezortného minis-
terstva podujatie organizoval 
Zväz potápačov Slovenska 
(ZPS), ktorý na území Slo-
venska plní úlohy národného 
športového zväzu. Na Draž-
diaku sa predstavila stov-

ka športovcov zo 14 krajín  
a hoci to boli majstrovstvá 
Európy, na štarte sa ukázali aj 
reprezentanti Egypta a Kana-
dy, lebo juniorská kategória 
má otvorený charakter.

(mv)

foto: Ján Luky

Na Veľkom Draždiaku boli ME 
Petržalka je v tomto roku dejiskom najvýznam-
nejších podujatí na Slovensku. 

V 8. kole v nedeľu 24. septem-
bra od 10.30 h sa hrá v Petržalke 
veľký šláger, keď v malom brati-
slavskom derby FCPA hostí juni-
orov Slovana. Zároveň najlepšia 
obrana narazí na najlepší útok. 
„Myslím si, že na derby príde 
rekordná návšteva tohto ročníka 
III. ligy. Záleží nám na tom, aby 
bol zápas dobrý aj po organi-
začnej stránke, preto posilníme 
usporiadateľskú službu,“ dodal 
ešte Andrej Kalina. Klobúk dole 
pred funkcionármi FCPA, ktorí v 
lete priviedli do klubu viacerých 
dobrých a ambicióznych hráčov 
a takisto pred trénermi, ktorí 
rýchlo vytvorili kvalitné mužstvo 
s veľkým potenciálom.         (mv)

foto: archív FC Patržalka

St. Leger pre českú dvojicu
Víťazom záverečných piatych klasických dostihov sezóny 
25. ročníka St. Leger Charvát v petržalskom Starom háji (ro-
vina, Listed, 2800 m, pre 3-ročné kobyly a žrebce, dotácia 
19 000 eur) sa stal český kôň Passepartout v sedle s jazd-
com Václavom Janáčkom. Vo vytrvalostnom zápolení tzv. 
dlhá smrť získali dotáciu 9 500 eur. Druhá dobehla do cie-
ľa víťazka Slovenského derby kobyla Zoriana s džokejom 
Štefanom Budovičom. Dostihy dvojročných kobýl o Cenu 
zimnej kráľovnej na 1 600 m vyhrala česká reprezentantka 
Dylanka v sedle s Jaromírom Šafářom. Na ďalších dvoch 
priečkach skončili slovenské zástupkyne Jubileum – dž. 
Martin Laube a Maková Panenka – dž. Jaroslav Línek.  (mv)

V nedeľu opäť na dostihy
Vzrušenie, adrenalín a zábava! Také sú dostihy v petržal-
skom Starom háji. Nenechajte si ujsť v nedeľu, 24. septem-
bra o 13.30 h. 17. dostihový míting sezóny na Slovensku. 
Naplánovaných je deväť rovinových a prekážkových zá-
polení. Vrcholom dňa bude 33. Karpatská cena CHARVÁT 
SLOVAKIA s.r.o., rovina Listed pre 2-ročné kone na 1600 m, 
a Cena Whisky, rovina I. kategórie na 1800 m pod patro-
nátom starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ra-
doslava Števčíka. V prestávkach vystúpia žiaci Základnej 
umeleckej školy Jána Albrechta, iluzionista Peter Šesták a 
pre najmenších nebude chýbať obľúbené vozenie na koní-
koch. Viac na www.dostihy.sk                        (rip)
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Ako ste boli spokojní s letnou 
prípravou, čo vám ukázala? 

 Letná príprava bola po-
dobná aké sme absolvovali 
po minulé roky. Začali sme 
20. júla a zamerali sme sa v 
prvej fáze najmä na kondí-
ciu a neskôr sme rozvíjali 
hernú stránku. Prípravné 
zápasy sme odohrali v rámci 
turnajov a generálku na ligu 
sme absolvovali proti LG 
Bratislava.

Aké zmeny nastali v tíme, 
bude Jokerit lepší ako v mi-
nulej sezóne?

 Dlhodobo pracujeme 
najmä s mladými hráčmi. 
Podarilo sa nám už vycho-
vať majstra sveta Mira Bo-
žíka, na čo sme veľmi hrdí, 
a v tomto trende chceme 
pokračovať. Preto sme sa 
pozerali najmä po talento-
vaných hráčoch z Bratislavy  
a okolia. Myslím, že pár ich  
k nám pribudlo. V útoku 
väčšie zmeny nenastali, mali 
by sme tam mať kvalitu, 
lídrami by mali byť hráči ako 
Rado Kováč a Miro Božík.  
K nim sa určite pridá dravý 
Lukáš Kurtín, ktorý tu je už 
tri roky a ukazuje sa nám veľ-
mi dobre. Obranu sme mu-
seli poriadne prekopať, čo 
bude určite v niektorých zá-
pasoch aj problémom. Bran- 
károv máme veľmi kvalit-
ných, na tomto poste mô-
žem povedať, že na úrovni 
top ligy. Dôležité je, aby 
všetci hráči boli zdraví a 
aby sme všetci verili nášmu 
systému. Minulý rok sme 
vyhrali doma 9 z 12 zápasov 
a v tom chcem pokračovať. 
Zlepšiť sa musíme vonku.

Čo pre vás znamená, že ste 
jediným zástupcom Petr-
žalky v najvyššej súťaži?

 Sme Petržalčania a chce-
me najväčšiu mestskú časť 
na Slovensku prezentovať aj 
takouto formou. V Petržalke 
vyrástlo a žije veľa skvelých 

Začiatkom tohto mesiaca sa začal nový ročník hokejbalovej extra-
ligy (HEL). Petržalku v najvyššej slovenskej súťaži už siedmy rok 
reprezentuje Jokerit. O novinkách a cieľoch klubu nás informoval 
jeho tréner a marketingový šéf HEL extraligy Andrej Augustín.

ľudí, umelcov, športovcov, 
hudobných skupín... Mne 
osobne sa páči myšlienka pe-
tržalskej komunity, myslím 
si, že tu žijú dobrí ľudia, ktorí 
si pamätajú staré časy, keď 
sme hrávali s otcami futbal 
pod panelákmi a my na toto 
chceme nadviazať. Jokerit 
ponúka divákom super špor-
tový zážitok, navyše naša 
aréna sa z roka na rok posú-
va vpred. Je otvorená, nie je 
krytá, ale hokejbal je práve 
,,outdoorovým“ športom, 
možno sa raz posunieme aj 
ku krytej verzii. Všetko chce 
však svoj čas. Časy našich 
zápasov sú v sobotu o 10.30 
h. Je to zámerne, človek si 
môže prísť pozrieť hokejbal a 
nerozbije mu to celý víkend. 
Verím, že tento rok bude na 
nás chodiť veľa divákov. Deti 
a ženy majú u nás vstup za-
darmo.

HEL má nový formát so 14 
mužstvami, medzi nimi je 
aj český Třinec, prospeje to 
úrovni súťaže? 

 Myslím si, že to ukáže 
čas. Bol by som rád, ak by to 
posunulo súťaž vpred. Český 
zástupca by mal priniesť oži-
venie minimálne na marke-
tingovej báze.

Slovensko je hokejbalovou 
veľmocou, lebo trikrát v ra- 
de sa stalo majstrom sveta, 
cítiť to aj na zvýšenom zá-
ujme o tento šport? 

 Určite áno, ľuďom sa 
hokejbal páči a v extralige 
ponúka naozaj vynikajúce di-
vadlo. Bol som sa napríklad 
nedávno pozrieť na futbalové 
derby Trnava - Slovan. Ak by 
sme porovnali športovú úro-
veň toho zápasu s top zápas-
mi hokejbalovej extra ligy, je 
to ako keby sme porovnávali 
slovenskú ligu s anglickou 
Premier League. Hokejbal je 
na Slovensku, čo sa týka kva-
lity ligy, športom číslo jeden, 
preto sme aj majstri sveta a 

Jokerit chce ponúknuť divákom 

veľký zážitok 

preto dlhodobo udávame 
trend. Naša liga je najlepšia 
na svete. Z tohto pohľadu 
som veľmi rád, že Petržalka 
v nej má zastúpenie.

Predpokladáme správne, 
že najväčším cieľom Joke-
ritu je vybojovať si účasť v 
play-off? 

 Chceli by sme po rokoch 
medailu, bude to však veľmi 
ťažké. Je to také klišé hovo-
riť o play-off, ako o hlavnom 
cieli. Isteže, je to prvoradé 
dostať sa tam, ale vo vyraďo-
vacej fáze sa vlastne všetko 
len začína. Konkurencia v 
HEL je veľká, prakticky šesť 

až osem tímov má reálnu 
šancu vyhrať titul. Musíme 
ísť krok po kroku. Potom uvi-
díme, čo môžeme dokázať.

Na hokejbalistov 14 ex-
traligových tímov čaká v 
nasledujúcej sezóne počas 
základnej časti 182 duelov. 
Sezóna 2017/2018 sa zača-
la 2. septembra 2017, víťaza 
HEL spoznáme najneskôr 26. 
mája 2018. Do play-off po-
stupuje prvých osem tímov 
po základnej časti, do baráže 
zostupujú posledné tri druž-
stvá. V prípade, že sa HEL SR 
2018/2019 bude rozširovať 
na 16 tímov, do baráže zostú-
pi iba jedno družstvo. 

Program ďalších 
domácich zápasov 
Jokeritu Petržalka: 

5. kolo 30. 9. o 10.30 h Jo-
kerit – LG ABhokej Brati-
slava, 6. kolo 7.10. o 10.30 
h Jokerit – ŠKB Martin, 9. 
kolo 21.10. o 10.30 h Jo-
kerit – HBK Diaková, 11. 
kolo 4.11. o 10.30 h Joke-
rit – MŠK Vippokerpro 
Kežmarok, 12. kolo 5.11. 
o 10.30 h Jokerit – HBC 
Košice, 15. kolo 25.11. o 
10.20 h Jokerit – HBK 
Hokejmarket Skalica, 17. 
kolo 9.12. o 10.30 h Jokerit 
– ŠK 98 Pruské, 20. kolo 
3.3. 2018 o 10.30 h Joke-
rit – Lion Svidník, 21. kolo 
4.3. o 10.30 h Jokerit – Ko-
meta Vrútky, 23. kolo 17.3. 
o 10.30 h Jokerit – HBK 
PROTEF Považská Bystri-
ca, 26. kolo 31.3. o 10.30 h 
Jokerit – HBK Nitrianski 
Rytieri.

Milan Valko
foto: Ján Luky

Na turnaji pravidelne 
štartuje aj tím FC 

Engerau Petržalka, ktorý 
tentoraz skončil zo štyroch 
účastníkov na 4. mieste. 
Turnaj mal vysokú športo-
vú a spoločenskú úroveň. 
,,Bol to veľmi vydarený tur-
naj po všetkých stránkach. 
Naše štvrté miesto určite 
nie je ideálne, ale na druhej 
strane sme už všetko páni 
za päťdesiatkou. Všetky tri 
zápasy sme si užili, dúfam, 
že o rok v silnej konkuren-

cii aspoň o jedno miesto 
poskočíme,“ vraví František 
Schiffer, kapitán tímu FC 
Engerau. ,,Máme za se-
bou ďalší vydarený turnaj. 
Ďakujem domácim funk-
cionárom za jeho výbornú 
organizáciu a už sa všetci 
tešíme na ďalší o rok zno-
va v Marianke,“ povedal 
Milan Lošonský, manažér 
turnaja Vojenských Veterá-
nov z agentúry správy ma-
jetku MO – SR. Najlepším 
brankárom bol Ján Osuský  

z Marianky a najlepším 
strelcom so 6 gólmi Jaroslav 
Timko zo Slovana, bývalý 
slovenský reprezentant. 

Výsledky FC Engerau 

Petržalka: FC Engerau – 
Marianka 0:2, Vojenskí Ve-
teráni – FC Enegerau 2:0, 
Slovan – FC Engerau 4:0. 
Poradie: 1. Slovan 7 bodov, 
2 . Marianka 6 b., 3. Vojenskí 
Veteráni 4 b., 4 FC Engerau  
0 b.         (mv)

foto: Milina Strihovská

FC Engerau skončil štvrtý 
Krásne počasie, hodnotné výkony a hlavne skvelá atmosféra charakteri-
zovali 13. ročník 3. kola futbalového turnaja seniorov v kategórii „SE- 
NIOR 50+“ KAISSER – CUP 2017 na štadióne OŠK Marianka. Jeho víťa-
zom sa stal pod vedením Pavla Jančoviča ŠK Old Boys Slovan Bratislava, 
za ktorý nastúpil aj 73-ročný Ivan Hrdlička, víťaz PVP z roku 1969. 


