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Sami proti sebe?! 

Aj takáto môže byť Petržalka...

Tohtoročné leto bolo naozaj horúce. Také vraj dlho nebolo. 

V Bratislave zvlášť. Grády navyše jej pridala i téma - odpá-

janie sa bytových domov od systému centrálneho zásobo-

vania teplom (CZT) v prospech výstavby domových ko-

tolní. Komíny nalepené na paneláky – a v Petržalke zvlášť. 

Už ako kolorit. Ak sa to doteraz dialo sporadicky, už by to 

malo byť systematicky. Postarala sa o to menšina bratislav-

ských poslancov, ktorá odhlasovala 25. júna na rokovaní 

mestského zastupiteľstva uznesenie č. 231. O čom je, sme 

uverejnili v predchádzajúcom čísle PN v príspevku navrho-

vateľa onoho uznesenia - Odpojenie sa od dodávateľa tepla 

bude ľahšie. Dnes prinášame ďalšie pohľady. 

Pokračovanie na strane 12 

tzv. odpadového tepla z výroby elek-
trickej energie, resp. priemyselných 
výrob) predstavujú jediné doteraz 
známe technické riešenie, ktoré je 
súčasne aj nákladovo primerané. 

Likvidácia tohto systému sa usku-
točňuje okrem iného aj odpájaním sa 
jednotlivých objektov, budov, najmä 
bytových domov od centrálneho 
zdroja tepla. Nahrádzaním CZT iný-
mi, individuálnymi, zdrojmi tepla, 
konkrétne domovými kotolňami, sa 
nielenže zvyšuje environmentálna 
záťaž dotknutého územia, ale pokiaľ 
ide o Petržalku, súčasne likviduje 
aj potenciál vysoko účinnej kombi-
novanej výroby elektrickej energie  
a tepla osemnástich kogeneračných 
jednotiek v osemnástich petržal-
ských kotolniach.

Kogeneračné jednotky, ktoré sme 
do kotolní nainštalovali pred dvomi 
rokmi, výrazne zhodnotili energetic-
ko-tepelný kapitál Petržalky. 

POZOR, SÚŤAŽ!

Komentár Miroslava Kota, generálneho riaditeľa Veolia Energia Slovensko, a. s.

Likvidácia CZT je likvidáciou 
majetku Petržalky
 

Kľúčovým dôvodom existencie 
systémov centrálneho zásobova-

nia teplom (CZT) je ich opodstatne-

nosť v mestskom prostredí, kde z hľa- 
diska ochrany životného prostredia 
(redukujú existenciu lokálnych zdro-
jov znečistenia ovzdušia) a energetic-
kej efektívnosti (ich existencia je ne-
vyhnutnou podmienkou pre využitie 

Súťažte o lístky na predstavenia 
Ach Júlia! Och, Rómeo 
(27. 10. DK Zrkadlový háj, 19. h) 
 a TOP SECRETárka 
(8. 11. divadlo Wüstenrot, 17. h).

Otázka: Kedy a kde bude verejná 
prezentácia nového parkovacie-
ho systému v Petržalke?

Odpoveď pošlite na: sutazim-
spn@gmail.com do 23. 10. 
Vyžrebuje troch, ktorí dostanú 
po 2 lístky.
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Téma parkovanie už niekoľko volebných období rezonuje 
takmer u všetkých kandidujúcich na poslancov do petržalského 
zastupiteľstva. 

Parkovanie 
ako motto volebnej kampane

Keď sa pred štyridsiatimi 
rokmi budovalo najväč-

šie slovenské sídlisko, pla-
tili úplne iné normy. Jedno 
parkovacie miesto pripadalo 
zhruba na päť bytových jed-
notiek. K skutočnému rieše-
niu pristúpili až poslanci v 
minulom volebnom období. 
Vtedajšie zastupiteľstvo zavia-
zalo starostu, aby zodpovedne 
pristúpil k tejto problematike 
a prijalo zámer parkovacej 
politiky, ktorým mu prikáza-
lo, aby v danej veci konal. V 
záujme čo najefektívnejšieho 
riešenia kritickej situácie s 
parkovaním vypracovali od-
borníci z Výskumného ústavu 
štúdiu, ktorá zmapovala celé 
územie Petržalky so zámerom 
zistenia optimálneho stavu. 
Ukázalo sa, že pri zavedení 
jasných pravidiel sa dá dosiah-
nuť 20 % až 30 % parkovacích 
miest v závislosti od konkrét-
nej lokality. 

V zmysle schváleného zá-
meru parkovacej politiky sta-
rosta vyhlásil výberové ko-
nanie. Prihlásili sa doň tri 
fi rmy. Z nich však len jedna 

predložila všetky požadova-
né dokumenty. Starosta opa-
kovane vyzval dve zvyšné, 
aby chýbajúce dokumenty 
doplnili. Ani jedna na výzvu 
nereagovala, preto boli vyra-
dené z výberového konania. 
S víťaznou fi rmou starosta 
podpísal zmluvu, tak ako 
mu to prikazuje zákon. Od 
toho momentu sa obyvatelia 
Petržalky začali dozvedať, že 
vybraná fi rma je schránková, 
resp. blízka vedeniu obce. Za-
čali sa dohady o tom, koľko 
peňazí získaných z kúpy re-
zidenčných kariet dostane 
fi rma a koľko ostane obci. 
Obdobné informácie sa šíria 
dodnes. Je to už bežná prax 
a často ju vedú fi rmy, ktoré 
vo výberovom konaní neu-
spejú. Potom investujú veľa 
času a prostriedkov do anti-
kampane voči víťaznej fi rme 
a zadávateľovi. Aj v tomto 
prípade sa to deje. Zreteľ-
ne sa to prejavilo hlavne na 
ostatnom zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva, kde sa 
malo schvaľovať všeobecne 
záväzné nariadenie upravu-

júce podmienky novej parko-
vacej politiky. Ukázalo sa, akí 
sú občania Petržalky zmätení. 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 
niekoľko nespokojných obča-
nov s kritickými vyjadrenia-
mi k predkladanému návrhu. 
Zreteľne bolo cítiť, že sa blížia 
veľké voľby a príprava na vo-
lebnú kampaň sa už tradične 
rozbieha, pričom zámerne zle 
informovaný občan je najlepší 
rukojemník poslanca.

Parkuje sa všade, chodníky 
a zeleň nevynímajúc. Na pro-
blém poukazujeme a keď má 
dôjsť k zmene, sme skeptickí. 
O peniaze ide až na prvom 
mieste. Doposiaľ sme všetci 
parkovali zadarmo, prečo na-
raz máme za to platiť? Kúpi-
me si síce rezidentskú kartu, 
ale načo nám bude, keď ne-
budeme mať garantované, že 
zaparkujeme pred vlastným 
domom? To sú otázky, kto-
ré sa pravidelne opakujú na 
stretnutiach s občanmi. 

Zámerom parkovacej poli-
tiky je uprednostniť človeka, 
ktorý má v Petržalke trvalý 
pobyt na úkor toho, kto sem 

chodí len prebývať. Brati-
slava ešte stále spomedzi 
ostatných slovenských miest 
poskytuje najviac pracov-
ných a študijných príležitos-
tí. Počas týždňa je v meste 
veľké množstvo „nebratislav-
čanov“ a tí musia niekde 
bývať. Trendom sa stalo, že 
v celej Bratislave, a najmä 
v Petržalke, sa z prenájmov 
bytov stal biznis. Nezried-
ka sú v jednom byte i štyri-
a–piati podnájomníci, z toho 
každý má vlastné auto. A aj 
takto vzniká problém s par-
kovaním. Je vôbec riešiteľný? 

Mnohé svetové veľkomes-
tá tento problém riešia zá-
chytnými parkoviskami. Na-
priek tomu, pri cestovaní do 
Prahy alebo Viedne, najčas-
tejšie používame hromadné 
dopravné prostriedky. Bra-
tislava záchytné parkoviská 
nemá a napriek tomu väčšina 
ľudí do nej prichádza autom. 
Je najvyšší čas na to, aby sa 
vytvoril komplexný režim 
parkovania. 

V štádiu, keď je obec pri-
pravená na konečnú realizá-
ciu, vzniká panika. Zmenilo 
sa obsadenie obecného za-
stupiteľstva a novozvolení 
poslanci, mimochodom tiež 
sľubujúci vyriešenie tejto 
problematiky, sa podujímajú 
na kritiku. Počas rokovania 
zastupiteľstva vystupovali 
v zmysle, že zmluva so zho-
toviteľom sa má zrušiť a na-
pádali regulérnosť verejného 
obstarávania. Podľa môjho 

názoru starosta konal v zmys-
le zákona. Na tom, že obec 
nie je z fi nančných dôvodov 
schopná sama prevádzkovať 
parkovaciu službu, sa zhodli 
už poslanci v minulom vo-
lebnom období pri kreovaní 
a schvaľovaní zámeru. Čas-
to diskutovanou otázkou 
je, kde budú môcť parkovať 
nerezidenti a návštevy. Mys-
lím si, že tento problém je 
pre obec až druhoradý, tá sa 
musí predovšetkým posta-
rať o svojich občanov, teda 
o tých, od ktorých dostáva 
podielové dane slúžiace na 
zabezpečenie chodu obce. 
Sem patrí hlavne školstvo, 
sociálne služby a všetko, bez 
čoho sa nedá existovať. Nie 
je najšťastnejším riešením 
brať si občana ako rukojem-
níka a strašiť ho polopravda-
mi a zvýšenými fi nančnými 
nákladmi. Ak mám pochyb-
nosti, využijem v prvom rade 
právne cesty a až keď budem 
mať potvrdené, že konanie 
nebolo v súlade so zákonom, 
žiadam o nápravu uskuto-
čnených krokov. Verím, že 
vedeniu Petržalky záleží na 
zlepšení životných podmie-
nok všetkých občanov a to 
i v otázke parkovania. Ak sa 
to nevyrieši teraz, budeme 
o parkovaní počúvať opäť 
pred najbližšími voľbami. 
Ľahké je kritizovať, ale veľmi 
ťažké je ponúkať riešenia.
Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.

 bývalá poslankyňa 

miestneho zastupiteľstva
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Petržalka bude 27. októbra rozhodovať o budúcnosti par-
kovania. Predchádzali tomu roky príprav a odborných dis-
kusií. Ešte predtým, ako miestni poslanci budú schvaľovať 
nový systém parkovania, mestská časť na utorok 20. októbra zorganizo-
vala verejnú prezentáciu. Tam sa budú môcť Petržalčania pýtať a diskuto-
vať. S prvým zástupcom starostu Petržalky Jánom Bučanom sme sa teda 
bližšie pozreli na niektoré súvislosti, ktoré v téme najviac rezonujú. 

Petržalka tu bude aj po nás –  
a záleží len na nás, aká bude 

Parkovacia politika, navyše 
riešená zmluvou so súkrom-
ným investorom, vyvoláva 
viacero otázok. Prečo radšej 
nestaviate nové parkovacie 
miesta za peniaze mestskej 
časti?

 Problémom statickej do-
pravy nie je len nedostatok 
parkovacích miest, ale aj cha-
otické parkovanie všade, kde 
sa autá zmestia. S tým má 
90 % Petržalčanov problém.  
S tým majú problém aj zá-
chranné zložky. S neregulova-
nou statickou dopravou súvisí 
aj nezáujem parkovať v gará-
žových domoch. Napokon, 
len stavať parkovacie miesta 
tiež nie je riešenie. Dnes ich 
chýba odhadom 17 tisíc, už 
na budúci rok to môže byť 
o stovky viac. Toľko miesta, 
aby sme uspokojili všetkých, 
Petržalka jednoducho nemá. 
Nevymysleli sme nič nové, len 
sme sa inšpirovali slovenský-
mi aj európskymi mestami, 
kde už rezidentské parkovanie 
úspešne funguje. Na riešenie 
parkovacej politiky máme 
mandát od 90 % Petržalčanov, 
ktorí považujú situáciu v par-
kovaní za problematickú. Od 
73 % Petržalčanov, ktorí sú-
hlasia so zavedením systému 
uprednostňujúcim ľudí s tr-
valým pobytom a zavedením 
do celého systému parkova-
nia poriadok a spravodlivosť.  
A od 60 % Petržalčanov, ktorí 
pozitívne hodnotia snahu ve-
denia mestskej časti vyriešiť 
po 25 rokoch problematiku 
parkovania aj za cenu toho, 
že rezidenti budú ročne platiť  
40 – 60 eur ročne 

Je zmluva s víťazom verej-
nej súťaže pre Petržalčanov  
výhodná?

 Súťaž sa uskutočnila v súla-
de so zákonom, transparentne 
a jej výsledkom je koncesi-

onárska zmluva výhodná pre 
Petržalku. Všetko ostatné sú 
len klamstvá a ohováranie. Tí, 
čo ich šíria, nevedia zadefino-
vať jediný zákonný a legitímny 
dôvod, prečo si myslia, že je na-
príklad zmluva zlá, neplatná, že 
súťaž nebola transparentná. Ale 
právny štát nemôže stáť na po-
citoch. Zárukou transparentné-
ho a zákonného priebehu súťaže 
sú pre nás aj partneri, s ktorými 
sme celú súťaž pripravovali, a to 
právnická kancelária Ružička 
Csekes, s.r.o. a Výskumný ústav 
dopravný v Žiline. To, že sú 
nespokojné firmy, ktoré neboli 
úspešné, je relatívne prirodze-
né, je to tak v každej súťaži. To, 
že pochybnosti a klamstvá šíria 
niektorí poslanci, je na ich sve-
domí a môžeme sa len pýtať, či 
je za tým pokyn zo straníckej 
centrály, kampaň pred blížiaci-
mi sa parlamentnými voľbami, 
vlastné zviditeľnenie, lobing za 
niektorú z neúspešných firiem 
alebo sú len zbabelí postaviť sa 
za zásadné rozhodnutie, navyše 
ak je nepopulárne, a radšej len 
vykrikujú a kritizujú. A pritom 
neponúkajú žiadne iné rele-
vantné alternatívne riešenie.

Prečo ste v súťaži vybrali naj- 
drahšiu ponuku, keďže ostat-
né dve firmy údajne ponúkali 

systém. To znamená, že po- 
čiatočné investície, ale aj ri-
ziká, bude znášať prevádzko-
vateľ a následne z celkového 
príjmu za parkovacie karty  
a pokuty dostane späť náklady 
na zavedenie systému, ale aj 
jeho prevádzkovanie vrátane 
udržovania parkovacích miest 
v prevádzkyschopnom stave 
počas ďalších rokov. Všetky 
ďalšie financie ostanú mest- 
skej časti práve na dopĺňanie 
chýbajúcich parkovacích ka-
pacít. Na transparentnom účte 
bude môcť ktokoľvek sledovať 
každý cent. Inak povedané, od-
plata koncesionárovi nie je jeho 
zisk, za to od neho budeme po-
žadovať množstvo povinností, 
ku ktorým sa zaviazal v zmlu-
ve. A navyše, práve on bude 
niesť riziko, ak sa bude spo- 
čiatku predávať kariet menej,  
a teda výnos bude nižší. Nap-
riek tomu musí z vlastných pe-
ňazí svoje zmluvné povinnosti 
zabezpečiť. Takže Petržalka 
bez toho, aby musela siahnuť 
na rozpočet v sociálnej oblas-
ti, školstve či iných oblastiach 
zareguluje užívanie verejného 
priestoru, zavedie elementárny 
poriadok, zvýhodní rezidentov 
a postupne bude budovať nové 
parkovacie kapacity. Systém 
tak bude živiť sám seba.

Čo budú mať zo zavedenia 
parkovacej politiky Petržal-
čania?

Petržalčania, ktorí majú autá, 
zaparkujú do 150 m od svojho 
bydliska a na rezidentskú kar-
tu aj inde v Petržalke. Uvoľnia 
sa parkovacie kapacity, ktoré 
dnes obsadzujú nerezidenti. 
Postupne budú pribúdať nové 
parkovacie kapacity. Tí, čo autá 
nemajú uvítajú, že chodníky 
budú opäť patriť chodcom, 
zeleň už nebudú likvidovať 

nižšiu sumu za parkovacie 
karty?

 Petržalka vybrala ponuku, 
ktorá bola pri stanovených 
podmienkach reálna. Dvaja 
z uchádzačov neboli schopní 
splniť základné podmienky 
súťaže. Keď si chcete kúpiť 
auto, nebudete posudzovať 
ponuky na bicykle. Ich cenové 
ponuky nikto nikdy nevidel, 
keďže neprešli do druhého 
kola. To, že mali byť lacnejšie, 
je teda špekulatívne tvrdenie, 
ktoré sa nedá overiť. 

Vysvetlite stručne Petržal-
čanom zmysel koncesie na 
parkovanie.

 Po zvážení všetkých pre 
a proti sa petržalskí poslan-
ci ešte v roku 2014 zhodli, že 
mestská časť na zavedenie 
parkovacej politiky jednodu-
cho nemá kapacity – finančné, 
personálne, technické. Preto 
sa vydala cestou výberu part-
nera, ktorý so samosprávou 
bude spolupracovať, ktorý 
má skúsenosti, zamestnancov, 
kapitál a potrebné vybavenie. 
Na základe verejnej obchod-
nej súťaže vybrala spoločnosť 
EEI, s.r.o., ktorá podľa uza-
tvorenej zmluvy pre mestskú 
časť nielen zavedie, ale bude 
aj prevádzkovať parkovací 

Situáciu s parkovaním vníma 
ako problematickú viac ako 
90 % obyvateľov Petržalky. 
Za najväčší problém považu-
jú nedostatok parkovacích 
miest. Prieskum na vzorke 800 
respondentov s trvalým byd-
liskom v Petržalke zrealizovala 
v dňoch 25. - 29. augusta 
agentúra Polis.

ské mestské časti. O novú par-

kovaciu politiku sa už niekoľko 

rokov snaží aj bratislavský ma-

gistrát. 

Lepšie parkovanie
Petržalka chce od nového 

roku zavádzať na celom svojom 

území nový parkovací systém, 

ktorý má uprednostniť ľudí  

s trvalým pobytom a zaviesť do 

celého systému parkovania pori-

adok a spravodlivosť. S takýmto 

krokom podľa prieskumu súhlasí 

73 % obyvateľov mestskej časti. 

Takmer 60% Petržalčanov po-

zitívne hodnotí snahu vedenia 

mestskej časti vyriešiť po 25-tich 

rokoch problematiku parkovania 

na tomto sídlisku aj za cenu toho, 

že rezidenti budú ročne platiť 

sumu 40 – 60 eur ročne.

Rozhodnú poslanci
O tom, či bude v Petržalke 

platiť nový parkovací systém, 

rozhodnú miestni poslanci na 

zastupiteľstve 27. októbra.

Prednosť majú mať 
domáci 
Katastrofálnu situáciu s par-ko-

vaním požaduje aktívne riešiť 

drvivá väčšina obyvateľov mes-

tskej časti Bratislava-Petržalka. 

Ako ďalej vyplýva z prieskumu 

agentúry Polis, až 89 % Petr-

žalčanov si myslí, že ľudia, ktorí 

majú v Petržalke trvalý pobyt, by 

mali mať zaručené, že svoje par-

kovacie miesto si vždy nájdu. 

Problémy s parkovaním nemá 

len Petržalka, ale aj iné bratislav-

Čo ukázal 
prieskum

zaparkované autá, mamičky 
sa nebudú musieť báť, že ich 
deti bude ohrozovať nezodpo-
vedný šofér. Záchranné zložky 
včasným prístupom minimali-
zujú škody na majetku a zdra-
ví. Zvýši sa komfort užívania 
verejného priestoru a zlepší sa 
kvalita životného prostredia.

Rád by som zdôraznil, že 
toto nie je Bajanova parkova-
cia politika, ani Bučanova či 
Radosova. Pracovali na nej už 
poslanci v minulom volebnom 
období, na riešení sa podieľa-
jú aj poslanci z mesta, mnohí 
súčasní petržalskí poslanci – 
teda tí, ktorí o to majú záujem. 
Tvorili sme ju s renomovanými 
odborníkmi. To, čo získa Pe-
tržalčan, je aj otázka na tých, 
ktorí dnes kritizujú zavádzaný 
systém, pretože ak je kritika 
konštruktívna a ponúka alter-
natívy, ponúka čiastkové rieše-
nia, ktoré by ho vylepšili, tak je 
to na prospech Petržalky. Na-
šťastie takto k tomu pristupu-
je väčšina poslancov. Ak však 
prevládne hystéria, nenávisť a 
Petržalka parkovaciu politiku 
nespustí, odmietne tak na dlhé 
obdobie riešenie už tak kata-
strofálneho stavu. Nemali by 
sme sa na problémy Petržalky 
pozerať cez prizmu vlastného 
volebného boja, ale reálne ich 
riešiť aj nepopulárnymi krok-
mi. A ja verím, že tak ako mno-
hokrát doposiaľ sa ich správ-
nosť prejaví už v najbližších 
mesiacoch a rokoch. Stojíme 
pred vážnym rozhodnutím, a 
preto by sme nemali vidieť len 
osobný či skupinový prospech 
– mali by sme vidieť aj za hra-
nice volebného obdobia. Poli-
tici, predovšetkým komunálni, 
by si mali uvedomiť, že Petržal-
ka tu bude aj po nás – a záleží 
len na nás, aká bude.

Silvia Vnenková
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podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com

PETRŽALSKÉ NOVINY

Čítajte nás aj na facebooku

Inzercia

FIRMA KORVETA PRIJME 

v BA zámočníkov na výrobu 

brán a schodov. Vítaný je vodič-

ský a zváračský preukaz. 

Tel.: 0903 422 335

JÁN POLÁK vodoinštalácie, 

údržba. Tel.: 0905 627 321

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

PRÍJMEME UPRATOVAČ-

KY. Tel. číslo: 02/63532146.

PRIJMEME predavača, sklad-

níka do predajne KINEKUS – 

domáce potreby. 

Tel.: 0918 378 463

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM. 

prijme do pracovného pomeru 

pracovníčky do kuchyne. 

Tel: 02/62412998.

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka 

26. septembra 

Jozef Lacko – Michala Komadová 
Peter Jantoš - Jana Adamčíková 
Peter Hlavačka – Mária Krahulcová 

Cirkevné sobáše 

26. septembra 

Mgr. Lukáš Pavelek – Andrea Jesenáková
Ing. Pavol Matej – Lenka Taragelová
Martin Bayer – Katarína Pakroczyová

Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

ZLATNÍCTVO - 
ZÁLOŽŇA

Blagoevova 24, Petržalka

· Výroba, oprava 
 a predaj šperkov 
· Výkup mincí

Kontakt: 0918378751 
peterkozanek@gmail.com

www.zlatnictvokozo.sk

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSSSS TTTTTT UUUUUUU DDDDDDDD IIIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL AAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

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

Objednávky: 

Ľubka 0907 556 758

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

 Nácvik správneho dýchania, 
zvládania stresu, 

relaxácie, telesné polohy.

Začiatočníci a mierne pokročilí.
Utorky 18.00-19.30

Lenardova 4/a.

JÓGA V PETRŽALKE

Kontakt: Eduard Michalík
mobil: 0948-046680

www.marcalen.wix.com/marcalen
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paralyzovala Bratislavu 

I N Z E R C I A

STTUDIIIIII BBELLLLAANNIIIII

VŠADE
BLÍZKO,

NAJLEPŠIE

Petržalčania chcú bývať v Petržalke. 
Jasne to ukázal jej prieskum, až 94% 
Petržalčanov je tu spokojných a nemenilo 
by. V máloktorej mestskej časti by ste 
totiž hľadali takú občiansku vybavenosť  
a toľko zelene, ako práve v Petržalke. 
Keď k tomu okrem dobrej infraštruktúry 
prirátate ešte dobre vyriešené dispozície 

bytu za optimálnu cenu a fakt, že 
Vám po kúpe bytu nenastane vietor  
v peňaženke, rozhodne sa zostať  
v Petržalke každý. 
Na pravý breh Dunaja prichádza projekt 
FLAT 75, bytovka, ktorá pokrýva 
širokú paletu vekových a sociálnych 
kategórii. „Projekt FLAT 75 Je nastavený 
demokraticky. Môžete tu mať štartovací 
byt pre mladých, byt pre rodiny s deťmi, ale  
i penthous s krásnym výhľadom, terasou a 
vírivkou. Aj za zminimalizované náklady 
bude možné užívať si komfort moderného 
a so+stikovaného bývania, služby 
vlastného vrátnika, prepojenie bytov 
bezplatným telekomunikačným systémom.  
K tomu vlastná regulácia kúrenia, ktorá 
vám zoptimalizuje náklady,“ prezradil 
uznávaný svetový architekt Kalin Cakov.
Obytný dom FLAT 75 na Čapajevovej 
ulici, vzdialený iba 5 minút chôdze od 
autobusovej zastávky Jiráskova, ponúkne 
skvelé spojenie s mestom, no zároveň 
možnosť rýchleho úniku do prírody. 
Bonusom je zaujimavý vzhľad trinásť 
poschodovej budovy. „Jej architektúra 
je súčasná a udržateľná, humanizuje 
Petržalku a je predovšetkým pre ľudí,“ 
uzavrel Cakov.

(lp)

Šedá Petržalka je 
minulosťou

Bývať neďaleko zelene, vybehnúť si 
kedykoľvek k jazeru či za športom, 
škôlka, lekár i banka poruke. Tomu 
sa hovorí bývanie snov, po akom túži 
každý. Petržalčan si ho môže dopriať.  
Ak si k tomu predstavíte byt, ktorý 
optimalizuje náklady, výsledkom je 
bytový dom FLAT 75.

www.Flat75.skAnonymita šedej Petržalky je minulosťou. Bytovka vo farebnej lokalite na Čapajevovej 
ulici dostane meno FLAT 75.

MEŠKÁTE!

40 %  
PREDANÉ!
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

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

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

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov

Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!

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

Plastové okná 
a zasklenie loggií

Interiérové dvere
a zárubne

 

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

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

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

Generálny partner divadla

Bratislavské
Hudobné
Divadlo

Teatro Wüstenrot
Trnavské mýto 1

831 04 Bratislava
www.gedur.sk

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

Predpredaj vstupeniek 
Ticketportal

poklad a Teatro Wüstenrot
Agentúra Ková ová

27.11.

30.11.

11.12.

Už rok je v prevádzke prvý oplotený výbeh 
s cvičiskom pre psov. Výbeh na Wolkrovej 
ulici si získal svojich stálych i občasných 
priaznivcov. V spolupráci so spoločnosťou 
Doggie sa podarilo zorganizovať už niekoľko 
psích pretekov, podujatia pre deti a ich štvor-
nohých miláčikov. Súčasťou spolupráce je aj 
bezplatný základný výcvik petržalských psov.

Stále zadarmo

Bezplatný výcvik je ur-
čený pre psovodov, 

ktorí majú psa riadne 
prihláseného v mestskej 
časti Petržalka a psík má 
všetky povinné očkovania. 
Kvôli obmedzenej kapaci-
te parku poskytuje spoloč-
nosť Doggie tento výcvik 
iba pre 50 psovodov naraz. 
Výcvik sa koná raz mesač-
ne. So sebou je potrebné 
si priniesť: psiu známku 
pridelenú mestskou čas-
ťou Bratislava-Petržalka, 
očkovací preukaz, pevný 
obojok, vôdzku dlhú 1,5 
- 2,5 metra, maškrty pre 
psíka. Rolku 250 kusov 
vreciek na psie exkremen-
ty dostane každý účastník 
výcviku ako bonus od 
petržalskej samosprávy. 
„Na výcviku sa so psom 
naučíte úplné základy. Je 
to takzvané trio psičkára, 

čiže privolanie psa, chôdza 
na vôdzke a zakazujúci povel. 
Okrem toho ako bonus sa na-
učíte pracovať s očným kon-
taktom,“ opisuje ciele výcviku 
hlavný inštruktor výcvikovej 
školy Juraj Ferko a dodáva, že 

„podľa počtu účastníkov pre-
bieha výcvik buď na cvičisku 
alebo v celom areáli parku, 
ktorý je v takomto prípade 
na dve hodiny uzavretý pre 
verejnosť“. 

Najbližšie termíny výcviku 
sú 2. novembra a 7. decem-

bra vždy o 17.00 h. Elektro-
nická prihláška na výcvik je 
na stránke: http://psipark-

petrzalka.sk/. 
(upr)

Navrhnite svoj 
projekt
V súvislosti s tvorbou Programu hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Petržalka na obdo-

bie rokov 2016-2023 sa uskutočnilo 

v poradí už druhé verejné preroko-

vanie k tomuto dokumentu. Kapito-

la „Strategický rámec” nemá ambíciu 

de< novať konkrétne projektové zá-

mery, ktoré bude Petržalka realizo-

vať, ale vytýčiť oblasti, na ktoré by sa 

malo koncentrovať rozvojové úsilie. 

K jednotlivým opatreniam majú 

možnosť obyvatelia navrhovať kon-

krétne projektové zámery na území 

mestskej časti do konca októbra. 

Návrh strategickej vízie pre roky 

2016-2023: „Petržalka bude mo-

derná mestská časť s kvalitnou 

infraštruktúrou pre všetkých oby-

vateľov a s dynamickým rozvoj 

s ohľadom na zachovanie a skva-

litňovanie životného prostredia 

a zelených plôch“. Globálny cieľ pre 

hospodársku oblasť: „Komplexná re-

konštrukcia dopravnej infraštruktúry, 

vrátane budovania komunikácií pre 

nemotorovú dopravu a verejných 

priestranstiev s ohľadom na bezba-

riérovosť“. Globálny cieľ pre sociálnu 

oblasť znie: „Rozvoj infraštruktúry so-

ciálnych služieb, školskej infraštruk-

túry a kultúrnej infraštruktúry za 

účelom zvyšovania kvality života 

všetkých obyvateľov a podpora bu-

dovania lokálnej identity. 

Viac informácií na www.petrzalka.sk

(tod)
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Seniori sú zraniteľní
Azda ani niet dňa, kedy by sme sa ne-
dozvedali správy o tom, ako niekto 
podviedol, oklamal, starých ľud, ako sa 
seniori sami, z nevedomosti, z prílišnej 
doverčivosti dostávajú do nezávidenia-
hodných situácií. Keďže osud seniorov 
nie je petržalskej samospráve vonkon-
com ľahostajný, pripravil sériu predná-
šok na tému Bezpečný a dôstojný život 
pre seniorov. Projekt 1nancovala Rada 
vlády Slovenskej republiky pre preven-
ciu. Z niektorých prednášok vyberáme.

Ako sa uzatvárajú 
NEVÝHODNÉ ZMLUVY
1. Návšteva zástupcu nebankovky 
Zástupcovia nebankoviek často nekonajú  
v záujme spotrebiteľa – naopak, sú súčasťou 
procesu, ako spotrebiteľa primäť, aby pod-
písal pre neho nevýhodnú zmluvu. Často 
už samotná atmosféra vyvolaná pred pod-
pisom zmluvy má vyvolať dojem, že zmluvy 
sú v poriadku a netreba ich ani čítať, zbytoč-
né sú aj otázky na zmluvné podmienky, výš-
ku úrokov a podobne. Spotrebiteľ je ubez-
pečený, že zmluvy sú štandardné a všetci 
veritelia používajú rovnaké zmluvy. Opačný 
prípad je vyvolanie časovej tiesne pri podpi-
se zmluvy, často spojené s priamym uvede-
ním do omylu v podstatných náležitostiach 
a okolnostiach uzavretia spotrebiteľskej 
zmluvy.
 
2. Spôsob vyplnenia zmluvy

Vypĺňanie zmluvy má väčšinou zvláštny 
charakter, ktorý vedie k zmäteniu a zne-
isteniu spotrebiteľa. Nie je výnimočné, že 
zmluva sa niekedy uzatvára v aute, peniaze 
sa preberajú na chodbe notárskeho úradu 
po overení podpisu spotrebiteľa, pričom 
vždy platí to isté – zmluvu a jej konkrétne 
znenie spotrebiteľ ovplyvniť nemôže. Zmlu-
vy sa často uzatvárajú na predajných ak- 
ciách, v prevádzke veriteľa. Nie je nezvyčaj-
né, že obchodní zástupcovia vypĺňajú zmlu-
vu za spotrebiteľa, kde napríklad zaškrtne 
kolónku – účel zmluvy iný ako spotrebiteľ-
ský – a tým automaticky vylučuje dlžníka 
spod ochrany spotrebiteľských zákonov.
 
3. Rozhodcovská doložka

Spotrebiteľ často so zmluvou automaticky 
podpíše tzv. rozhodcovskú doložku, ktorá 
obchádza štátne súdy v prípade sporu s ve-
riteľom a vo väčšine prípadov rozhodcovský 
súd vydáva automaticky súkromný exekuč-
ný titul – rozhodcovský rozsudok – podľa 
návrhu veriteľa. Využívanie rozhodcovských 
súdov je súčasťou praktík nebankových 
subjektov, pretože v prípade omeškania pla-
tieb umožňuje prakticky automaticky vydať 
exekučný titul. A to aj bez ohľadu na ďalšie 
okolnosti, ktoré by štátny súd v takýchto prí-
padoch skúmal.      JUDr. Monika Jankovská

S E N I O R I

Seniorfest 2015 sa začal tak, ako všetky 
predošlé. Slávnostným programom pl-
ným spevu, hudby, veselosti, ale aj váž-
nejších slov plných úcty, vďaky a lásky. 
Taký bol aj príhovor starostu Vladimíra 
Bajana. Vybrali sme z neho: 

Kytica z úcty, 
vďaky a lásky

„Jeseň života je etapou, kto-
rá v sebe zanecháva stopy 
energickej mladosti a ne-
skôr získaných životných 
skúseností. Viem, že celý váš 
život bol obetou, neľahkou 
každodennou skúškou. Tak 
v zamestnaní, ako aj v ro-
dinnom kruhu. Odísť z rod-
ného domu, postaviť sa na 
vlastné nohy a vychovávať 
deti si vyžaduje odriekanie, 
obetavosť aj toleranciu. 

To všetko ste zvládli. Ne-
pochybujem o tom, že pre 
vlastných potomkov a blíz-
kych ste zdrojom inšpirá-
cie, symbolom najkrajších 

ľudských citov a vzorom 
slušného a čestného člove-
ka. Za to všetko vám patrí 
vďaka i úcta.  

Aj napriek svojmu veku, 
ani zďaleka nepatríte do 
„starého železa“, z mno-
hými z vás sa stretávam 
na rôznych spoločenských 
podujatiach. Vaše skúse-
nosti, nadhľad a záujem 
o správu vecí verejných sú 
pre našu Petržalku cennou 
devízou.“ (tod)

foto: Michaela Dobríková

Najmilší kvet môj - to je úsmev

C
livý zvuk fujary a oduševnelý hlas 
deklamujúci prekrásnu báseň Janka 

Kráľa v ľúbozvučnej slovenčine. V príjem-
ne komornej atmosfére popoludnia, kým 
za oknami ticho šumel dážď. Také bolo 
stretnutie s poéziou, ktoré sa konalo dru-
hý októbrový švrtok. Zorganizovali ho pre 
návštevníkov nielen z petržalských klubov 
dôchodcov, dámy z DK Zrkadlový háj 
pod vedením Alice Donthovej. Básne P. 
O. Hviezdoslava, Ľudmily Podjavorinskej, 
Jána Smreka, Máše Haľamovej a ďalších 
slovenských poetov recitovala Zuzana 
Ocharovichová a jej manžel Rudolf ich 
účinok prehlboval citlivo zvoleným hu-
dobným „podmazom“.

Zuzana Ocharovichová sa, podľa vlast-
ných slov, umeleckému prednesu poézie 
a prózy venuje už 50 rokov. Podujatie bolo 
veľmi podnetné nielen vďaka zvoleným 

básňam, ale aj jej profesionalite a maj-
strovstvu. Každého autora v skratke pred-
stavila a rozpovedala zaujímavosti z jeho 
života. Ako sme sa dozvedeli, čerpá ich  
z múzeí, knižníc a od odborníkov z Ústavu 
Ľudovíta Štúra a SAV.

Jej vášeň pre poéziu sa naplno pre-
javila, keď sa jej pri recitovaní básne  
P. O. Hviedoslava Priadka, venovanú ma-
mám, pri záverečných veršoch dojatím 
a slzami rozochvel hlas. A aj niektorí po-
slucháči si ukradomky stierali slzu z líca. 
Naopak, pri deklamovaní diela vitalistu 
Jána Smreka bol jej prednes šibalský  
a koketný ako celá báseň. Poetické po-
poludnie bolo súčasťou Seniorfestu 
2015, ktorého pestrý program je naplá-
novaný na celý október, mesiac venova-
ný úcte k starším.

Michaela Dobríková

Mestská časť Bratislava–Petržalka je v pomoci seniorom výrazne aktívna. Našim 

najstarším obyvateľom poskytuje rôzne užitočné služby, o ktoré je zo strany seni-

orov veľký záujem. V tomto trende chce pokračovať aj naďalej. To znamená, že aj 

naďalej bude robiť aj to, čo je nad rámec zákona.

Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon 

Pred piatimi rokmi sa 
otvorili brány Sociálnej 

výdajne. Slúži na poskyto-
vanie potravinového a ne- 
potravinového tovaru ľu-
ďom s nízkymi príjmami. 

Samospráva prevádzkuje 
zariadenia núdzového bý- 
vania a opatrovateľskej služ- 
by. V plnej prevádzke má 
šesť denných centier. V Petr- 

žalke je tiež samozrejmos-
ťou poskytovanie sociál-
neho poradenstva či bez-
platná právna a mediačná 
poradňa. Tiež vypláca jed-
norazové sociálne výpo- 
moci, a to formou pla-
tobných poukážok. V si-
lách samosprávy je aj pre-
vádzkovanie Domáceho 
tiesňového volania. „Po-

moc seniorom musí byť sa-
mozrejmá. Preto aj naďalej 
budeme robiť nielen to, čo 
nám prikazujú zákony, ale 
aj to, čo bude v našich si-
lách,“ hovorí starosta mest-
skej časti Vladimír Bajan.  

Mestská časť v spoluprá-
ci s Kultúrnymi zariadeni-
ami Petržalky v pondelok  
5. októbra odštartovala 

ôsmy ročník podujatia 
SeniorFest, ktorý trvá do 
18. októbra. Na všetky po-
dujatia majú seniori vstup 
voľný a mestská časť pre 
nich pripravila aj tento rok 
pestrý spoločensko-kul-
túrny program, zaujímavé 
prednášky a odborné semi- 
náre, ale aj spoločné vy-
chádzky, prednes poézie 
a Jablkové hodovanie. Po-
vestnou čerešničkou celého 
festivalu pre skôr narode-
ných je galaprogram Mar- 
cely Laiferovej.            (tod)



8 • 16. 10. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINYI N Z E R C I A

Sorento prichádza na trh už 
v tretej generácii a práve tá 

predstavuje najväčší vývojový 
skok. Kým prvá generácia pred-
stavená v roku 2002 bol v podsta-
te o) -road s rebrinovým rámom, 
druhá generácia (2009) posunula 
Sorento ďalej k stále obľúbenej-
šiemu segmentu SUV. Tretia ge-
nerácia si už trúfa priamo na pre-
miantov kategórie SUV, nemeckú 
trojku nevynímajúc.

Tygrí nos
Už druhá generácia nebola roz-
merovo z kategórie drobček, 
tretia generácia ešte o čosi na-

rástla. Celková dĺžka je 4780 mm, 
šírka 1890 mm, výška 1685 mm 
a rázvor náprav dosahuje 2780 
mm. Ak zvonku pôsobí Sorento 
mohutne, príjemný šok dostanete 
pri nastúpení do interiéru, ktorý je 
vzdušný a veľkorysý. A je to len jed-
no z mála príjemných prekvapení, 
čo vás so Sorentom čaká. 

Dizajn Sorenta je pokračovaním 
štýlu Kia. Vpredu sa nachádza pre 
Kiu typický tygrí nos (maska chla-
diča s logom Kia), bočná línia je 
elegantná, zadok je skôr evolúcia 
druhej generácie Sorenta, čo bol 
možno aj pôvodný zámer dizajné-
rov, nepúšťať sa do nejakých výst-

relkov a extravagancií. Príjemné 
prekvapenie ponúka interiér, ktorý 
je spracovaný prehľadne a vkusne. 
Nenájdete tam žiadne módne vý-
strelky, všetko je tam, kde by ste to 
očakávali.   Naše Sorento bolo vo 
výbave Platinum a zahŕňalo všet-
ko, na čo si len spomeniete – napr. 
kožené elektrický ovládané a po-
hodlné sedadlá, alebo skôr kreslá, 
ktoré sú vyhrievané (aj vzadu) a 
ventilované. Vďaka štyrom parko-
vacím kamerám vidíte všetko, čo 
sa deje okolo vás. Dotyková obra-
zovka, navigácia, inteligentný par-
kovací asistent a mnoho ďalších 
prvkov výbavy. Veľkým kladom 
Sorenta je praktičnosť a priestor. 
V pozdĺžnom aj priečnom smere 
je miesta na rozdávanie, nikde vás 
nič neobmedzuje ani keď máte 
výšku nad 180 cm. Zadné sedadlá 
sú posuvné, takže zväčšiť priestor a 
pohodlie nie je problém. Batožino-
vý priestor prístupný cez elektricky 
ovládané piate dvere má výbor-
ných 660 litrov. Z praktických vecí 
spomeniem množstvo odklada-
cích priehradiek, zásuvka na USB 
aj pre cestujúcich v druhom rade 
sedadiel.

Skvelý spoločník na cesty
Pri Sorente je výber motora jedno-

Test Kia Sorento 2,2 CRDi Platinum
duchý. K dispozícii je preplňovaný 
vznetový motor o objeme 2,2l s 
výkonom 200 koní, spriahnutý 
manuálnou alebo automatickou 
prevodovkou. My sme mali k dis-
pozícii automatickú prevodovku a 
musím povedať,  že sa k charakte-
ru auta výborné hodí. Radosť robí 
výborná pružnosť motora. Prevo-
dovka radí hladko a bez akých-
koľvek šklbnutí alebo zbytočného 
váhania. Nakoľko sme mali auto 
prakticky z výroby, kde počiatočný 
stav kilometrov na palubnej doske 
bol 20 km, motor sme zbytočne 
netrápili. Aj napriek surovému 
motoru bola spotreba príjemná 
a pohybovala sa v rozmedzí 7,5-8 
litrov.

Komfort a pohodlie je na palu-
be Sorenta na jednotku, pridajte k 
tomu skvelé odhlučnenie motora, 
o ktorom po zahriatí prakticky ne-

Auto zapožičala spoločnosť Slovakia Auto s.r.o., 

Panónska cesta 30, Bratislava, 

Testoval: Boris Mesiarik, tel.: 0905 410 802

Vaše názory, hodnotenia a nápady na testovanie posielajte na adresu: 

boris.mesiarik@gmail.com

- priestranný interiér
- komfort na dlhých cestách 
- tichý a pružný motor

HODNOTENIE
 - preposilované riadenie

Nové

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 5,7-6,7 l/100 km, emisie CO2: 135-197g/km.*  Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia Sorento.
Vyrobená pre náročných. Perfektná pre každého. 

Túžite po dokonalosti? 

 

Stačí nasadnúť.

Panrnska cesta 30, 851 04 Bratislava, tel.: 0914  320 659
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, tel.: 0911 735 333

www.slovakiaauto.sk

viete a nebude sa vám chcieť po 
ceste zo Sorenta vystúpiť.  

Sumár
Sorento na nás zanechalo veľmi 
dobrý dojem a nenapadá mi nič, 
za čo by si zaslúžilo kritiku. Výba-
vou počínajúc kde nechýbajú 
xenóny, 19 palcové kolesá, bez-
kľúčový vstup a štartovanie, ko-
žená výbava, navigácia, adaptívny 
tempomat a mnoho ďalšieho až 
po komfortné jazdné vlastnosti s 
príjemnou akustickou klímou na 
palube. Kia, bravo za taký skvelý 
automobil! 

Tretia generácia



PETRŽALSKÉ NOVINY 16. 10. 2015 • 9
I N Z E R C I A

trivodymalinovo.sk

- veľa stromov a okrasnej zelene
- občianska vybavenosť a služby
- autobus voziaci deti do škôl v BA
- obchody, relax, gastronómia
- kúpacie jazerá pre rezidentov
- možnosti na šport a voľný čas

Moderné bývanie v štýlovom rezorte len pár minút od Bratislavy

- výnimočné urbanistické riešenie
- jedinečná architektúra viladomov
- moderné 3- a 4-posch. viladomy 
- slnečné 1-, 2-, 3- a 4-izbové byty
- prízemné byty s predzáhradkami
- bezproblémové parkovanie 

V októbri odovzdávame hotové byty
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…kde pomáhame bezbranným, 
chorým a núdznym. Naše záko-
ny a spoločnosť sú spravodlivé, 
chránia a pomáhajú všetkým, 
vrátane nenarodených detí a ich 
mám. Chránia život a dôstojnosť 
každého človeka od počatia po 
prirodzenú smrť, podporujú, 
ochraňujú a vyzdvihujú rodinu 
založenú manželstvom muža  
a ženy, kde sa vytvárajú naj-
lepšie podmienky pre prijatie, 
ochranu a výchovu detí. Slo-
vensko, kde žijú ľudia, ktorí 
túžia mať deti, a mnohí sa roz-
hodli mať veľkú rodinu, Sloven-
sko, kde pomáhame narodiť sa 
každému bábätku. V rodinách  
i v spoločnosti vládne vzájomná 
pomoc, nikto sa necíti opuste-
ný a zbytočný. Takéto Slovensko 
chceme, o takomto Slovensku 
snívame.

Aj týmto krásnym snom o Slo-
vensku sme pozývali všetkých, 
aj pána Gründlera, zamýšľajú-
ceho sa nad Paradoxmi života  
(z PN 16), na podujatie s hlav-
nou témou pomoci tehotným 
mamám v núdzi. Pán Gründler 
sa pýta, prečo riešime problém, 
ktorý minulý rok stál život 7 501 
detí, veď predsa štatistika klesá. 

Áno, klesá, chvála Bohu.  
A možno klesá aj vďaka pocho-
dom, ktoré apelujú na úctu ku 
KAŽDÉMU; klesá vďaka na hra-
nici síl pracujúcich organizácií 
bez peňazí, ktoré sa rozdeľujú 
lobistom na nezmysly a chle-
bíčky, klesá vďaka množstvu 
dobrovoľníkov, vzdelávateľov, 
ktorí sa snažia nám všetkým ho-
voriť o najzákladnejšom práve 
na život. 

Pán Gründler sa pýta, prečo 
Cirkev a organizátori Pochodu 
nevidia, že život a smrť sa ne-
dajú vtesnať len do podoby po-
tratov. Nuž, ľahké je biť iných za 
to, čo si myslím a nie je pravdou 
o nich :o) Pochod bol o úcte ku 
každému z nás.

Štatistika klesá. No ľudia nie sú 
štatistika. Každý z nás si zaslúži 
úctu a pomoc, keď ju potrebuje.  
A tú podávať pozývame každé-
ho z nás pochodzazivot.sk/

pomoc/

Tomáš Kováčik, 

spoluorganizátor Pochodu

Chceme Slovensko 
bez paradoxov, 
Slovensko...

Prečo vyrúbali topole v Pečnianskom lese
Ak ste v poslednom čase 

cestovali do Petržalky  
z mosta Lafranconi, učite 
ste si všimli vyrúbaný kus 
lesa. Rovnako ako Petržalčan 
Zoltan Benkovics: „Vážený 
pán starosta, minule som 
prechádzal autom po diaľ- 
nici od mosta Lafranconi 
smerom z Karlovej vsi do 
Petržalky. To, čo som zba-
dal po pravej strane cesty, 
mi vyrazilo dych, vyrúbaný 
obrovský kus Pečnianského 
lesa. Preto sa pýtam, kto 
a prečo povolil takúto de-
vastáciu lesa, ktorý má byť 
chráneným územím. Alebo 
zase vyhral ten, kto viac za-
platil a kúpil si povolenie 
na hocičo? Je vám jasné, že 
takýto kus lesa vyrastá za 
prirodzených okolností as-
poň 100 rokov?“ 

O odpoveď, kto je za výrub 
zodpovedný, sme požiadali 
Zuzanu Juhásovú, vedúcu 
petržalského oddelenia život-
ného prostredia: 

 „Výrub stromov na území 
Pečnianskeho lesa je ťažba lesa 
na lesnom pozemku, ktorá sa 
vykonáva v súlade so záko-
nom o lesoch, jeho vykonáva-
cími vyhláškami a ostatnými 
platnými právnymi normami 

na úseku lesného hospodár-
stva a z neho vyplývajúceho 
lesného hospodárskeho plánu 
(resp. Programu starostlivos-
ti o lesy). Ide o dielec resp. 
porast (JPRL) s popisným 
číslom 348, na ktorom rástol 
topoľ šľachtený s vekom 35 
- 45 rokov. Nešlo teda o pri-
rodzené, pôvodné drevinové 
zloženie, ale o vyšľachtené 
rýchlorastúce topole, ktorých 
rubná doba je výrazne kratšia 
(v závislosti od variety, 30 - 50 
rokov) a teda sa nedožívajú 
vyššieho veku. Ponechanie 
takýchto šľachtených drevín 
by časom (v priebehu 5 - 10 
rokov) viedlo k postupnému, 
prirodzenému odumiera-
niu, rozpadu, ktoré by bolo 
sprevádzané nepredvídavým 
padaním stromov alebo jeho 
častí, bez plánovanej obnovy 
(výsadby resp. zmladenia). 
Následne by hrozil vznik ne-
žiaducich požiarov a šírenie 
inváznych druhov rastlín.

Podľa platného lesného 
hospodárskeho plánu je v spo- 
mínanom území plánovaná 
ťažba holorubným hospo-
dárskym spôsobom, násled-
ne po jeho vykonaní je nutné  
v zmysle zákona o lesoch vy-
konať výsadbu nového lesa  

a o sadenice sa starať do ich 
zabezpečenia tak, ako v prí-
pade prvej časti porastu, kto-
rá bola vyrúbaná v roku 2007  
a mladý lesný porast je v súčas-
nosti už zabezpečený. Obnova 
lesa sa začne po vyvezení ha-
luziny už tento rok v októbri – 
novembri a dokončená bude 
na jar 2016 (marec). Obdobný 
spôsob ťažby šľachtených to-
poľov sa vykonáva viac-menej 
vo všetkých lužných lesoch  
v Petržalke, Podunajsku (vy-

konávaný najmä vo vnútri les-
ných celkov) a je jediný možný 
spôsob obnovy lesného porastu 
tohto drevinového zloženia, 
keďže šľachtený topoľ nie je 
schopný prirodzenej obno-
vy. Ťažbu lesa realizuje štátny 
podnik LESY SR a kontrolným 
orgánom je Okresnú úrad, Po-
zemkový a lesný odbor. Mestská 
časť Bratislava - Petržalka nie je 
v tomto prípade povoľujúcim 
ani kontrolným úradom“.

(upr)

Venovaná je fiktívnemu 
bratovi Ignácovi Nobe-

lovi . Ako Ig Nobel prize ju po 
prvý raz v roku 1991 odovzali 
na Harvardovej univerzite. A 
deje sa tak dodnes. Skratka 
Ignoble je v angličtine slovná 
hračka, ktorá znamená niečo 
ako potupný, nešľachetný.

Vlani cenu získal napríklad 
Čech prof. RNDr. Jaroslav 
Flegr, CSc. Podľa výsledkov 
jeho výskumu vraj vlastníc-
tvo mačiek ohrozuje duševné 
zdravie. A psie blchy údajne 
skáču vyššie ako mačacie.

Dumal som nad možným 
využitím tohto skvostu du-
ševnej potencie, ale úprim-
ne, na um mi prichádzali len 

ešte väčšie somariny. Mož-
no by sa však v chytaní tých 
skáčucich bĺch dalo súťažiť.

A teraz pozor! Cenu tento 
rok získali aj Slováci – pre-
vziať si ju boli biológ Peter 
Celec a genetička Jaroslava 
Durdiaková z Univerzity 
Komenského. Okrem iného 
totiž zistili, že v slinách ženy 
sa mužské chromozómy ob-
javujú aj hodinu po bozká-
vaní. Na tvári miesta zinka-
sovali aj bankovku, ktorá má 
hodnotu desať triliónov do-
lárov. To by teda bola injek-
cia pre vedu na Slovensku! 
Škoda len, že sú to čudesné 
doláre istej africkej krajiny, 
domov si teda odniesli prak-

ticky len niekoľko dolárov 
amerických.

 A využitie závažného ob-
javu? Možno pri objasňovaní 
trestných činov, do ktorých 
sa po náruživom bozkávaní 
dotyční aktéri zaplietli. Prí-
padne niekde nejaká Mara 
pri zisťovaní DNA svojho 
muža môže zistiť aj to, čo jej 
Jožo pred chvíľou vystrájal so 
susedovie Ančou. Alebo ešte 
niečo?

Na osvieženie mysle do-
dám aspoň dve vecičky. Podľa 
istého výskumu vysvitlo, že 
písmeno h sa vyskytuje prak-
ticky v každej abecede na sve-
te. Užitočná informácia. My 
o tom písmene vieme svoje. 

Akú cenu má cena?
Neviem, či ste to zaregistrovali, ale aj tento rok už so všetkou 

slávou odovzdali Ig Nobelove ceny. Ak náhodou neviete, o čo 

ide, v krátkosti objasním. Je to uznanie, ktoré paroduje klasickú 

cenu Nobelovu.

Veď slov začínajúcich sa na 
h je u nás habadej. Medzi 
úžasné treba zaradiť aj zis-
tenie, že prakticky každý 
tvor vážiaci viac ako tri kilá 
dokáže svoj močový mechúr 
vyprázdniť v priemere za 
dvadsaťjeden sekúnd. Moja 
otázka však znie: Týka sa to 
aj mužov, ktorí majú starosti 
so zväčšenou prostatou? 

Na záver sa ešte raz vrá-
tim k začiatku. V poslednom 
čase vraj Ig Nobelove ceny 
získavajú čoraz väčšiu re-
putáciu. Tak ako? Sú to ceny 
ako sa patrí, alebo len akési 
pseudoceny? A poďme ešte 
ďalej. Pri čítaní, počúvaní 
a pozeraní správ si niekedy 
kladiem aj inú otázku: Je to, 
čo okolo seba denne vníma-
me, svet skutočný, reálny, 
definitívny, alebo len pseu-
dosvet? Ak to druhé, máme 
vlastne šťastie. V tom prípa-
de je tu ešte nádej na obrat  
k lepšiemu...

 Oskar Král

To je môj názor

V mailovej pošte sme našli od čitateľa PN 
pána Zemana upresňujúcu informáciu  
o tom, ktorý panelák možno považovať za 
prvý, ktorý postavili a skolaudovali  
v Petržalke. Radi o tomto fakte informujeme 
aj ostatných Petržalčanov a pánovi  
Zemanovi ďakujeme.

„Bývam v paneláku na Vilovej 5-17 od mája 1968, takže 
prvý panelák na Romanovej je prvý z KBV (komplexná 
bytová výstavba/) – a ten náš je fakticky prvý, ktorý po-
stavilo SBD Zadunajec pre zamestnancov SKS neskôr 
ZŤS a Matadoru. Napríklad na Vilovej 5 býva okrem mňa 
ešte 8 rodín, ktoré sa na jar 1968 nasťahovali do vtedy 
prvého paneláka v Petržalke.“

Chceme Slovensko Reagujete
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dovaní, či sa odpoja od CZT a 
uprednostnia vlastnú domovú 
kotolňu, podsúva najmä eko-
nomický argument – zníženie 
ceny tepla. Ide o falošný argu-
ment, lebo skutočnosť je úplne 
iná. 

Efekt individuálnej kotolne 
– ako výsledná cena tepla – sa 
zvyčajne prezentuje iba cenou 
paliva, nákupom zemného ply-
nu, teda ako variabilná zložka, 
kým ostatné náklady (náklady 
na výstavbu, prevádzku kotol-
ne, jej opravy a údržbu, reví-
zie), ktoré sú druhou, fi xnou 
zložkou ceny tepla, sa prenáša-
jú do fondu prevádzky, opráv a 
údržby, z ktorého sa spoločne 
i uhrádzajú. To je to okamžité 
40-percetné fi ktívne zníženie 
ceny tepla, ktoré sľubujú spo-
ločnosti inštalujúce individu-
álne domové kotolne. 

V podstate je to však iba 
prenos fi xnej zložky tepla 
z CZT do fondu prevádzky, 
údržby a opráv. Keďže väčšina 
vlastníkov bytov nie je v tých-
to ekonomických vzťahoch 
zorientovaná, prijíma takto 
zmanipulovanú „cenu tepla“ 
ako skutočnú a konečnú. Oby-
vatelia bytového domu si však 
neuvedomujú, že cez tento 
fond tak platia aj časť nákla-
dov za teplo, čo je v rozpore 
§ 10 ods. 3, 6 zák. č. 182/1993 
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov, ktoré vyslove-
ne zakazujú úhrady za plnenia 
spojené s užívaním bytu.

Prezentovaná výška úspor je 
teda fi ktívna. Navyše cena tepla 
z individuálnych zdrojov na 
rozdiel od ceny tepla z CZT 
nepodlieha žiadnej kontrole 
zo strany ÚRSO alebo iných 
kontrolných orgánov, výstav-
bou samostatnej kotolne tiež 
zaniká akákoľvek ochrana 
spotrebiteľov pred svojvoľným 
zvyšovaním cien zo strany do-
dávateľa a zmluvného prevádz-
kovateľa individuálnej kotolne. 
V prípade, že si kotolňu pre-
vádzkujú obyvatelia bytovky 
sami, hoci len poučení dodá-
vateľom, zvyšuje sa riziko zly-
hania systému a život ohrozu-
júcich stavov.

Uznesenie pre niekoľ-
kých, ale proti väčšine
Ak prijalo Mestské zastupi-
teľstvo hl. mesta SR Bratisla-
vy kontroverzné uznesenie, 
v ktorom žiada starostov 

spojovacie zariadenia. Pri vý-
stavbe nových objektov nikto 
nediskutuje o pripojení sa na 
kanalizáciu alebo vodovod, 
naopak, dožaduje sa od mesta, 
obce existencie týchto sietí. 

Napríklad v susednom 
Rakúsku je v prípade stav-
by na pozemku s prístupom 
na CZT pripojenie povinné, 
a to aj v prípade výstavby 
rodinného domu. Rovnako 
povinné je aj vo väčšine eko-
nomicky vyspelých krajín, ak 
možnosť pripojenia sa k CZT 
v konkrétnej zóne existuje. 

Ďalší príklad z Dánska. 
Hlavné mesto Kodaň a jeho 
okolie má od roku 1984 pro-
jekt spoločného CZT. Doteraz 
sa naň pripojilo 97 % všetkých 
budov, a to nielen novoposta-

CZT - modernizovaná kotolňa s vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou elektriny a tepla

Sami proti sebe?!

vených, ale i historických, ktoré 
sa renovovali, vrátane kráľov-
ských palácov. Bolo to rozhod-
nutie primátorov a starostov 
piatich dotknutých miest v rám-
ci plánu vybudovať čisté, envi-
ronmentálne priateľské mesto.

Zásobovanie teplom z CZT
je vecou verejného záujmu žiť
v čistom a bezpečnom pros-
tredí. Každé odpájanie od toh-
to systému je v rozpore s ve-
rejným záujmom a jeho dô-
sledky jednoznačne ekono-
micky poškodzujú väčšino-
vých spotrebiteľov využívajú-
cich CZT. 

Nielen mýty, 
ale už i klamstvá
Vlastníkom bytov a nebyto-
vých priestorov sa pri rozho-

Rozsahom, účinnosťou, eko-
logickými a bezpečnostnými 
parametrami tvorí dnes te-
pelné hospodárstvo Petržalky 
originálny, bezkonkurenčný 
systém CZT, a nielen v stred-
nej Európe. Svedčí o tom aj 
nedávna návšteva japonských 
expertov. 

Nie všetci obyvatelia si uve-
domujú, že systém CZT, jeho 
hnuteľné a nehnuteľné aktíva 
v hodnote desiatok miliónov 
eur, sú majetkom mestskej 
časti – majetkom Petržalky. 
Akú spoľahlivosť majú v jeho 
užívaní, aký komfort im po-
skytuje, aké ďalšie benefi ty má 
obec z jeho prenájmu. Či si 
uvedomujú, že každé odpoje-
nie budovy, domu od systému 
CZT ho oslabuje, znehodno-
cuje, likviduje. Na škodu celej 
Petržalky, na škodu všetkých 
Petržalčanov. 

Sú domové kotolne 
aj bezpečné?
Je prekvapujúce, že v disku-
siách o domových kotolniach 
sa prehliada problém ich bez-
pečnosti. (Možno nevedome, 
alebo skôr úmyselne.) Zaria-
denia na výrobu tepla sú „vy-
hradené technické zariadenia“. 
Musia byť spoľahlivo stavebne 
a technicky zabezpečené. A v 
rámci CZT preto podliehajú 
pravidelným a prísnym kon-

trolám. Centrálny systém zá-
sobovania teplom v Petržalke 
spĺňa všetky požadované pa-
rametre bezpečnosti. 

Inak sú na tom domové 
kotolne. Zvyčajne sa inštalujú 
v pivničných priestoroch, na 
miestach, ktoré slúžili iným 
účelom. V pôvodných projek-
toch budov sa nezvažovalo, že 
raz v nich môžu byť umiestne-
né zariadenia s hrozbou, ne-
bezpečenstvom výbuchu. Na-
priek tomu sa domové kotolne 
naďalej schvaľujú, zdanlivo sú 
v súlade s rôznymi normami. 
Umiestňujú sa v priestoroch, 
ktoré stavebne nie sú v súlade 
s požiadavkami bezpečnosti 
(absentujú výbuchové steny, 
ktoré by usmernili výbuch a 
zabránili deštrukcii stavby nad 
priestorom kotolne). 

Práve bezpečnosť má byť 
tou podmienkou, ktorú treba 
v stavebnom konaní skúmať 
prednostne, bez jej splnenia 
sa v konaní nemá pokračovať. 
Dotknutými osobami, účast-
níkmi konania by mali byť aj 
obyvatelia susedných byto-
vých domov, tiež sú vystavení 
potenciálnym hrozbám. 

Význam 
tepelných rozvodov
Tepelné rozvody sú inžinier-
ske siete tak ako vodovody, 
kanalizácia, elektrické a ply-
nové siete a telekomunikačné MŠ Piffl  ova čaká

Sami proti sebe?!

Pokračovanie z 1. strany
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Dá sa na vykurovaní ušetriť 900 eur, ak vás to ročne stojí 300 eur? Podľa niektorých mestských 
poslancov áno. Veď toto bol hlavný dôvod, prečo zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo  
odpájanie sa ľudí od centrálnych kotolní. Poďme však vyvrátiť aj ďalšie nezmysly.

Vyrastie stovežatá Bratislava? 

Jún 2015

Skupinový záujem 
prerástol verejný záujem
Rozbíjanie centrálneho vykurovania bolo 
odôvodnené tým, že „Ide o reálnu požiadav-

ku obyčajných ľudí, ktorých sa pod petíciu 

podpísalo takmer 12 000 z celého Slovenska,  

z toho približne 5 000 z Bratislavy, a ktorí môžu 

výstavbou technicky vhodnej a k životné-

mu prostrediu ohľaduplnej domovej kotolne 

ušetriť ročne na jednu bytovú jednotku až do 

300 eur.“ Podľa ďalšieho poslanca parlamentu, 
ktorý za to dokonca loboval novelou v Národ-
nej rade Slovenskej republiky, sú odhady o šet-
rení dokonca na úrovni „300 - 900 eur na jed-

nu domácnosť za rok.“ Takže 5 000 podpisov  
v Bratislave, ktoré sú evidentne skupinovým 
záujmom, prerástli verejný záujem. Tým je 
ochrana ľudí a strategického majetku.

Čo sa nehodí, to sa prekrúti
K demolácii centrálneho vykurovania prispel 
aj Richard Sulík. Priamo túto myšlienku pod-
poroval, lebo sa nedokázal vysporiadať so 
základným pochopením konceptu verejných 
služieb. Sulík tvrdí: „Európska komisia má síce 

záujem o centrálne zdroje tepla a chladu, ale 

len vtedy, keď sú účinnejšie a efektívnejšie. Toto 

nie je ten prípad. Tu ide len o to, že veľa drob-

ných odberateľov sa má skladať na zisky alebo 

na nehospodárne fungovanie alebo rozkráda-

nie vo veľkých teplárňach.“ Takže, keď sa nieko-
mu nehodí stanovisko EÚ, tak sa jednoducho 
prekrúti. Naopak, nové sídliská v Nemecku či 
Francúzsku sa stavajú na báze centrálnych do-
dávateľov tepla, zvlášť, keď ešte robia i navyše, 
napr. elektrickú energiu, ktorú dodávajú do 
siete. A to je predsa i naša Petržalka. 

Namiesto šetrenia 
to ťažko zaplatíme
Rozhodnutia sa majú prijímať z hľadiska do-
padov. Ináč sú rizikom, presnejšie hrozbou.  
Presne to spôsobila skupina mestských po-
slancov. Týmto návrhom pustí kohútik zby-
točných výdavkov. Som zvedavý, do akej ulity 
zalezú autori tohto nápadu, keď sa odpájaním 
od centrálneho vykurovania prenesú náklady 
na ostatných odberateľov, na školy, knižnice, 
sociálne zariadenia, bazény, ostatné bytové 
domy... A nebudú to malé peniaze. Alebo prí-
du s nápadom vybudovať v školských areáloch 
kotolne, v dvoroch denných centier drvičky na 
drevotriesku a pri bazénoch nainštalovať ply-
nové kotolne?

Politické pašeráctvo
Iné, vhodnejšie, pomenovanie na to, ako sa 
tento problematický materiál na rokovanie 

zastupiteľstva dostal, asi neexistuje. Po-
važujem to za podvod na poslancoch, 
nakoľko tento materiál mestská rada od-
mietla zaradiť na rokovanie zastupiteľstva, 
a tiež samotné zastupiteľstvo, tento návrh 
zamietlo zaradiť na svoje rokovanie. Posla-
nec Vetrák nekorektným spôsobom počkal 
na bod Rôzne a tam prepašoval svoj ma-
teriál na hlasovanie. Čím doktor práv  
a predseda komisie na ochranu verejného 
záujmu vedome porušil rokovací poriadok, 
konkrétne článok 5, bod 27 a dokonca aj 
Štatút hl. mesta Bratislavy. 

Po vlastných kotolniach  
vlastné studne a žumpy?
Zdá sa, že Bratislava bude pomaly stove-
žatá ako Praha. Nie kvôli historickým ve-
žičkám, ktoré stovežatej dávajú cveng, ale 
kvôli výstavbe komínov na panelákoch. 
V hlavnom meste sa v mene 8ktívneho 
šetrenia peňazí ľudí začalo s demoláciou 
centrálneho vykurovania. Možno neskôr 
bude nasledovať nápad, aby si ľudia v 
mene šetrenia mohli pred panelákmi ko-
pať studne, lebo to bude lepšie ako vo-
dovody. Alebo poďme do stavania žúmp 
pod oknami panelákov, možno budú lac-
nejšie ako kanalizácia. Od takýchto pánov 
nikto nevie čo môže čakať...

Október 2015

Čo potom, ako ďalej?
Primátor uznesenie, o ktorom je reč, pod-
písal aj napriek námietkam poslancov, kto-
rí zaň nehlasovali, vrátane mňa. Apelovali 
sme na to, aby tak nerobil, lebo je to nezá-
konné. Pre mňa, v postavení petržalského 
starostu, zostáva nezákonným naďalej, je 
i nevykonateľné, keďže bolo prijaté v roz-
pore s rokovacím poriadkom mestského 
zastupiteľstva. Nie že nemalo byť pred-
metom rokovania, ono nesmelo byť! Ob-
sahovo je tzv. uznesenie zlepencom pria-
ní navrhovateľa, kompilát povytŕhaných 
ustanovení z viacerých právnych noriem 
a dokumentov, účelovo, lobisticky záuj-
movo pospájaných. Ak sa v tomto zlepen-
ci blábolí o akomsi „jednotnom postupe“ 
všetkých starostov v tepelnej energetike 
mesta, potom sa to nedialo ani v súlade 
s čl. 8 Štatútu hl. mesta Bratislavy, ktorý 
upravuje vzťah mestského zastupiteľstva 
k miestnym zastupiteľstvám. Podľa ods. 1 
„Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva ma-

teriály celomestského charakteru, ktoré sa 

dotýkajú záujmov mestskej časti, prijme 

príslušné uznesenie až po predchádzajú-

com prerokovaní stanoviska miestneho 

zastupiteľstva dotknutej mestskej časti.“ To 
sa nestalo. Nestalo sa ani to, čo požaduje 
ods. 2: „O zaujatie stanoviska miestneho 

zastupiteľstva požiada primátor starostu 

dotknutej mestskej časti. Ak starosta ne-

oznámi primátorovi do jedného mesiaca 

odo dňa požiadania stanovisko miestne-

ho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne 

zastupiteľstvo nemá pripomienky.“ Takže 
tzv. uznesenie, výstižnejšie zlepenec, je nu-
litným právnym aktom. Chladnokrvné obí-
denie Petržalky a ďalších 16 mestských častí 
tiež o mnohom vypovedá. Napríklad, že si 
niektorí mestskí poslanci, ktorí zaň hlasovali, 
pomýlili storočie. Lebo už štvrťstoročie ne-
platia vzťahy nadriadenosti a podriadenosti 
medzi hlavným mestom a jeho mestskými 
časťami. Žiadne KNV, ani ONV. 

Úmysel a cieľ je jasný – 
ovplyvňovať starostov
Nijaký ústavný článok o „vedúcej úlohe“ po- 
slancov mestského zastupiteľstva na ce-
lom území Bratislavy – a neobmedzene. 
Niet takej právnej ani organizačnej normy, 
ktorá by oprávňovala mestských poslan-
cov, aby svojvoľne ukladali ktorémukoľvek 
starostovi mestskej časti nimi povymýšľané 
povinnosti nad rámec zákona, nútili ho k 
iným a ďalším úkonom, než od neho poža-
duje príslušná legislatíva, vsúvali do procesu 
jeho zákonného rozhodovania slová či slov-
ká, paragrafy či názory takého či onakého 
úradníka v Bruseli. Zmysel a cieľ je jasný – 
ovplyvňovať a meniť rozhodnutia starostu 
v mestskej časti v prospech individuálneho, 
skupinového a menšinového záujmu na 
úkor väčšiny. Zlepenec je návodom na po-
rušovanie príslušných zákonov, ktoré pla-
tia v konkrétnom rozhodovacom procese 
preneseného výkonu štátnej správy – sta-
vebného úradu. Ako štatutárny zástupca 
mestskej časti Petržalka mám i povinnosť 
v zmysle § 8, ods. 3, zák. č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení majetok obce zveľaďo-
vať a zhodnocovať a v jeho celkovej hodno-
te zásadne nezmenšený zachovať. Systém 
CZT je majetkom obce. Patrí Petržalke. V nej 
teplom a teplou vodou zásobuje 39-tisíc 
bytov, 54 zariadení materských, základných, 
stredných, vysokých škôl a zariadení vedy, 
17 zdravotníckych zariadení a 149 objektov 
terciárnej sféry. To je verejný záujem, to je 
záujem obce, väčšiny obyvateľov Petržal-
ky. Rozhodovať môžem, musím a budem 
len na základe platných zákonov. Teda nie  
z vôle menšiny poslancov mesta a na zákla-
de ich zlepenca.          Vladimír Bajan,

starosta Petržalky 

mestských častí, aby „v jednot-
nom postupe“ pri rozhodovaní  
v oblasti tepelnej energetiky v sku-
točnosti uprednostňovali budo-
vanie individuálnych domových 
kotolní a likvidovali tak systém 
centrálneho zásobovania tep-
lom, potom takéto uznesenie je 
jednostranné, presadzujúce pod 
rúškom ochrany záujmov oby-
vateľov obchodné záujmy predaj-
cov individuálnych kotlov. Uzne-
seniu nepredchádzala nezaujatá, 
najmä odborná diskusia zahŕňa-
júca otázky územného plánova-
nia, kvality životného prostredia  
v mestskej zástavbe, nezohľadňo-
vali sa progresívne technické rie-
šenia, ktoré vyhovujú požiadav-

ZŠ Dudova

kám a ekonomickým záujmom 
mestských častí. 

Systémy CZT sú v nejednom 
prípade majetkom mestských 
častí a nájomné a iné poplatky 
za ich prevádzku tvoria neza-
nedbateľnú položku v príjmoch 
mestských častí. Je nepochopi-
teľné, ako sa mohlo prijať také 
závažné uznesenie bez pred-
chádzajúcej odbornej diskusie 
a konzultácie s dotknutými sta-
rostami mestských častí, ktoré 
svojimi dopadmi ekonomicky 
poškodí väčšinu obyvateľstva 
(vlastníkov bytov a spoluvlastní-
kov bytových domov využívajú-
cich systém CZT), ešte viac za-
ťaží životné prostredie a výrazne 
nepekne zmení aj tvár mesta 
- architektúru bytových domov, 
obnovených panelákov. 

Miroslav Kot, 
generálny riaditeľ 

Veolia Energia Slovensko, a.s.

foto k téme: archív redakcie PN
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Čo všetko sa dá 
obliecť 
a petržalský domov  
v Záhrebe

S Renatou a jej sestrou Lýdiou sa  
poznáme od detstva. Presnejšie – od 

ich detstva. Boli sme susedky na devia- 
tom poschodí petržalského paneláku. 

Videla som ich ako dievčatká aj ako 
mladé slečny, obe pekné, milé  

a najmä citlivé bytôstky. Spomínam si, 
ako raz odišli rodičia kamsi na návštevu 
a nechali doma jazvečíčku Sidinu. Malá 

Renátka sa vrátila domov a zistila, že 
nemá kľúče. Pozývala som ju  

k nám počkať na rodičov, ale ona  
hodiny sedela pred dverami bytu a roz-

právala sa so psíkom za dverami: lebo 
Sidina ju zacítila a žalostne kňučala.

Dnes je Renata Ormandí-
ková známou umelkyňou, 

textilnou výtvarníčkou, spo-
lupracovala pri módnych šou 
aj na filmoch, no tá citovosť a 
originalita je votkaná (presnej-
šie vštrikovaná) asi do každého 
kúska jej diel. Vyštudovala di-
zajnérstvo na VŠMÚ, vydala 
sa za nemenej originálneho 
maliara Mareka Ormandíka, 
priviedla na svet dvoch synov  
a stále obohacuje svet. Lyd-
ka Patafta študovala výtvar-
né umenie vo Viedni, vydala 
sa tiež za umelca, dala život 
dvom dcérkam a žije v Zagre-
be. V júni vystavovala v Pálfy-
ho paláci obrazy, v ktorých sa 
upriamuje na ľudské podvedo-
mie, myšlienky a dušu (slová  
z katalógu výstavy).

Dve sestry sa predstavili  
v Bratislave už aj na spoločnej 
výstave – „...okrem spoločné-
ho rodného priezviska (Haj-
daniová), áno, sú to naozaj 

sestry! – ich spája aj spôsob 
tvorby. Je v nej hravosť, oso-
bitosť, bujná fantázia a vtip,“ 
pozýval vtedy na výstavu 
„2ses3“ Renatin manžel, vý-
tvarník Marek Ormandík.

Lýdia Patafta bude teraz 
vystavovať veľkoplošné obrazy 
pod názvom Súčasná chor- 
vátska maľba spolu s ďalšími 
chorvátskymi maliarmi v galé- 
rii Umelka v Bratislave. Je aj 
organizátorkou celého projek-
tu, keďže sa venuje promócii a 
organizácii chorvátskej kultúry 
v zahraničí prostredníctvom 
občianskeho združenia OS.

Spomínate si aj vy na svoje 
sídliskové detstvo? Na naše 
poschodie tak blízko neba? 
(Tak ho charakterizoval af-
rický kamarát môjho syna.)
Renata: Áno, keď sme sa z 
centra mesta presťahovali do 
väčšieho petržalského bytu, 
okolie bolo pre mňa dosť 

atraktívne. Vedľa nášho už 
hotového domu boli obrov-
ské jamy pripravené pre nové 
paneláky. To bol raj na hranie. 
A za kanálom stála ešte stará 
Petržalka – teda jej časť, kde 
sa dalo v opustených domoch 
ponachádzať veľa skvostov.
Lýdia: Spomienky sa mi 
bežne premietajú aj viac ráz 
za deň, spomínam si na at-
mosféru, svetlo, farby a pocit 
byť tak vysoko a sledovať svet 
zvysoka. Plápolajúci oranžový 
plamienok komína Slovnaftu 
vo veľkej zahmlenej diaľke. 
Mala som rada malý výťah, 
ktorý sa zasekával a pamätám 
si, ako nám praskalo v radiá-
toroch, keď sa kúrilo. Väčšinu 
času som trávila vonku, pri 
kanáli, kde bola hustá zeleň a 
ja som sa nebála kúpať medzi 
žubrienkami a žaburinou.

Váš otec je novinár, ale 
najmä majster devätoro re-

mesiel. Vyrábal šperky z ko- 
že, vyrezával, maľoval, ma- 
ma sa venovala ako zdra-
votná laborantka výžive 
– tam sú začiatky vašej in-
špirácie?
Renata: Rodičia boli tvoriví 
- po večeroch tvorili pre mňa 
a sestru všakovaké potrebné aj 
nepotrebné veci. Mama nám 
šila a štrikovala oblečenie, aby 
sme boli najkrajšie v Petržal-
ke. Otec nám vyrábal drevené 
šperky a rôzne maličkosti.
Lýdia: Určite ma naši čino-
rodí a kreatívni rodičia inšpi-
rovali, ja som sa venovala aj 
písaniu, ťukala som denno-
denne na písacom stroji, vy-
mýšľala príbehy a potom som 
ich ilustrovala. Prenieslo sa 
na mňa toho od rodičov veľa, 
hlavne fantázia a pracovitosť.

Pamätám si, Renatka, ako 
si išla na maškarný ples – po-
žičiavala som ti šatky, vyrobi-

la si si z nich cigánsky kostým. 
Už vtedy si mala zmysel pre 
farby, ale aj istú malebnosť. 
Kde sa ale vzala tvoja chuť 
všetko obštrikovať?
Renata: Fúha, tak túto su-
sedskú službu si už nepamä-
tám. Rada som, ako všetky 
dievčatá, obliekala a vyrábala 
kostýmy bábikám. Vymýšľala 
príležitosti na módne kreácie. 
Obštrikovavacia mánia pri-
šla postupne a je to pre mňa 
otvorená kniha, čo všetko sa 
dá či nedá obliecť. Zatiaľ naj-
väčší kúsok, čo som obháčko-
vala, bolo auto.

Vyrábaš šperky, škrikuješ 
torty – a ako vyzerá tvoja do-
mácnosť? Aj varíš, aj pečieš?
Renata: Okrem chutných 
háčkovaných koláčov a iných 
dobrôt doma naozaj použí-
vam potraviny a varím svojim 
chlapcom. Rada si vymýšľam 
nové recepty a improvizujem.
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 Zdravie očí

Nie je optika  
ako optika 
Zrak sa vám môže 
zhoršiť až o 50 % a vy 
to nemusíte ani po-
strehnúť. Nechajte si na 
jeseň precízne vyšetriť 
zrak a skontrolovať, či 
v okuliaroch nosíte tie 
správne sklá. 

Neverte dávnemu mýtu, že 
bez okuliarov posilňujete 

očný sval. Ak očiam nedopra-
jete dostatočnú pomôcku, 
rýchlo sa vám vypomstia. Ne-
správne dioptrie v okuliaroch 
či šošovkách vám môžu spôso-
bovať bolesti hlavy, únavu očí, 
závrate či problémy s padaním 
vlasov.  Podľa certi3kovaných 
optometristov nie je jedno,  
v akej optike si necháte vyhoto-
viť svoje nové okuliare. „Správne 
vyšetrenie, výber tvaru a mate-
riálov, no najmä kvalita skiel nie 
je, žiaľ, v každej optike na rov-
nako vysokej úrovni,“ prezrádza 
optometristka Katarína Bašná-
ková. „Stačí málo a človek vidí 
aj v na prvý pohľad krásnych 
okuliaroch skreslene. Keď op-
tik používa sklá s nekvalitnými 
úpravami, nositeľovi okuliarov 
tým automaticky zhoršuje kva-
litu videnia. Aj lacná antire7ex-
ná úprava musí spĺňať požia-
davky na dostatočnú životnosť. 
Pri nekvalitných sklách anti-
re7ex rýchlejšie popraská, čo, 
samozrejme, zhoršuje kvalitu 
videnia,“ vystríha profesionálna 
optička. 
Optika, ktorej zveríte svoje oku-
liare, by podľa odborníkov mala 
spĺňať tieto kritériá: 

Optickej únie Slovenska 

vyštudovaný opometrista a 
optik s titulom magister

-
časťou očnej kliniky, je rozší-
rený profesionálny tím vráta-
ne optometristov a očných 
lekárov. 

(NeoVízia)

Lydka, ty si dizajnérka, 
navrhuješ interiéry, ale aj 
maľuješ a odkrývaš intimi-
ty duše, ľudského vnútra. 
Kde sa v tej našej Petržalke 
nabrali vaše sklony?
Lýdia: Myslím si, že práve 
v tom asketickom a unifor-
movanom prostredí šedivos-
ti som si vytvorila svoj svet, 
kde som dodnes. Naša izba 
bola vždy špeciálne zariade-
ná, mala som čipkovaný bal-
dachýn na posteli, ktorý som 
si veľmi priala a mama mi 
ušila aj princeznovské šaty, 
sušila som kvety, na stenách 
viseli obrazy a gobelíny našej 
mamy a nábytok sme mali 
unikátny - vytvorený naším 
otcom - na sústruhu.

Ešte inak – má prostre-
die, v ktorom ste vyrastali, 
vplyv na vaše vlohy?
Renata: To nedokážem 
posúdiť. Môže byť.

Lýdia: Ja som sa vždy chcela 
presadiť, využiť a rozvíjať ta- 
lent, horela vo mne túžba ces-
tovať a poznávať svet. Sledo-
vala som večer cez moje okno 
rozžiarené okná panelákov a 
predstavovala si osudy ľudí, ich 
životy, rozmýšľala a dumala. 
Aj k Dunaju bolo na skok a tá 
valiaca sa mocná rieka ma fas-
cinovala. 

Z vašich umeleckých diel 
vás oboch dýcha vtip, humor, 
akoby ste samé seba nebrali 
až tak vážne... 
Renata: - Určite je dobre 
mať nadhľad a vedieť brat život 
s ľahkosťou. Hrať sa celý život 
je veľmi príjemné.

Aj ten vtip a humor sú veľmi 
originálne, a veľmi rozdielne. 
Renatka akoby sa smiala do 
záhrenia, Lydka je strohejšia, 
sarkastickejšia... Ste aj doma 
také, alebo iba v tvorbe? 

Renata: Ja som veľmi vtipná 
aj doma:-)).

A má to korene vo výchove, 
v detstve, v génoch? Alebo aj 
v tom pestrom sídliskovom 
svete, ktorý sme spolu zažili 
v Petržalke?
Renata: Myslím, že je to dl-
hodobým tréningom. Trénu-
jem sa byť vtipná a zábavná.
Lýdia: Sú to gény a výchova 
a človek musí aj sám zistiť, v 
čom vyniká a kde ho to ťahá. Ja 
som už v škôlke vedela, že bu-
dem umelkyňa, ale bol to boj, 
prešla som veľkými prekáž-
kami a teraz vidím na svojej 
dcére Carle, že jablko nepadlo 
ďaleko od stromu...

Poznáte ešte dnešnú Petr-
žalku, tú našu milú králiká-
reň? Čo k nej cítite?
Renata: Nechcem povedať, 
že sa Petržalke vyhýbam, lebo 
každú nedeľu chodím aj so 

svojou rodinou k rodičom na 
deviate poschodie na nedeľný 
obedík - ale je zas pravda, že 
na prechádzku po Petržalke 
ani nepomyslím.
Lýdia: Rodičia sú stále v Pe- 
tržalke, a keď prídem s rodi-
nou zo Záhrebu k nim, mám 
pocit, že som doma. Aj tak 
vravím, že idem domov... 
Darmo, sú to korene. Poznám 
každú zákrutu a každú ulicu, 
to sa nezabúda. Páči sa mi, 
ako veľmi zmocnela zeleň, 
stromy, cez ktoré sme preska-
kovali, sú dnes veľmi vysoké  
a husté.

Želám vám, sestry Renatka 
a Lydka, v mene Petržalča-
nov farebný svet! A úspech 
aktuálnej výstave Súčasná 
chorvátska maľba – Explózia 
obrazu, ktorá mala vernisáž  
v Umelke 5. októbra a potrvá 
do 1. Novembra.

Gabriela Rothmayerová
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Projekt bol "nančne podporený 

Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

Bezpečný a dôstojný život pre seniorov
V rámci projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka s názvom „Bezpečný  
a dôstojný život pre seniorov“ sa dňa 29. septembra v priestoroch Domu kultúry 
Zrkadlový háj konala už druhá zo série prednášok zameraných na prevenciu 
kriminality páchanej na skupine tých najzraniteľnejších, našich senioroch.

V počiatočnej fáze projektu spojili svoje sily mestská časť, denné centrá a Rada seniorov mestskej 
časti, aby oslovili s pozvánkou na preventívne prednášky čo najväčšiu časť obyvateľov mestskej časti  
v seniorskom veku. Cieľom prednášok bolo nielen oboznámiť seniorov o hroziacej kriminálnej činnosti, 
ale poskytnúť im i návod, ako sa brániť, poukázať na spôsoby riešenia vzniknutých problémov a uviesť 
možnosti inštitucionálnej pomoci a ochrany v prípade núdze. Prednášky vedené JUDr. Monikou Jankovskou, štátnou tajomníčkou Ministerstva spravod-
livosti SR a Ing. Jozefom Halcinom, riaditeľom odboru prevencie kriminality, Kancelárie ministra vnútra SR boli venované úžerníckym praktikám nebanko-
vých subjektov, následným exekúciám a nekalým praktikám podomových predajcov „šmejdov“. Zúčastnení mali možnosť zapojiť sa so svojimi otázkami 
a skúsenosťami do aktívneho dialógu s prednášajúcimi. Prítomní seniori dostali tiež odborné brožúry venované tejto závažnej problematike. V snahe 
iniciovať uvoľnenejšiu spoločnú diskusiu a zdieľanie zážitkov, pripravili organizátori pre seniorov malé občerstvenie. Úsmev na tvárach seniorov vyčarili 
rôzne užitočné darčeky.

prevádzka GERCENOVA 4, 

Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA na multifokálne 

okuliarové šošovky:

- 20 %, - 50 %, a jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk

e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky

Alexandrovci zavítali  
aj do Petržalky
Základná umelecká škola Jána 
Albrechta, ktorá sídli  
v Petržalke, zapísala do svojej 
histórie návštevu členov 
známeho armádneho súboru 
Alexandrovcov a spoločný 
wokshop. 

Popri náročných vystúpeniach 
neváhali a našli si čas pre žiakov 
školy – predstavili časť vzácnych 
ruských ľudových piesní zo svoj-
ho obsiahleho repertoáru (2000 
piesní).

Srdečná atmosféra sa odrazila 
na vynikajúcich výkonoch v in-
terpretácii skladieb, piesní sloven-
ského autora Stanislava Hochela, 
ktoré zazneli v podaní speváckeho 
zboru ZUŠ Sláviček ped. Mgr. art. 
Ľubica Halová. Osobnostná, precí-
tená interpretácia pulzovala v só- 
lových piesňach a árii spevákov 
Davida Šavlíka (ped. Mgr. art. Ľud-
mila Hudecová) a Marianny Gele-
nekyovej (ped. Darina Tóthová).

(bd) 

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY V oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk
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pre školské jedálne. Mali by 
ste záujem a viete už bližšie 
informácie o podmienkach 
takéhoto spolufinancovania?

Technické vybavenie kuchýň 
je naozaj opotrebované. Školy 
majú prevažne strojové vyba-
venie od sprevádzkovania bu-
dovy, v Petržalke je to okolo 30 
rokov. Podarilo sa nám niekto-
ré strojové vybavenie vymeniť, 
napr. umývačku riadu, škrab-
ku na zemiaky, v minulom 
roku nám ministerstvo vnútra 
zakúpilo tri kusy veľkých pan-
víc a od roku 2007 využívame 
moderné zariadenie konvek-
tomat, ktorý sme si zakúpili z 
vlastných zdrojov. Snažíme sa 
každý rok obnovovať aj pra-
covné stoly za nerezové. Do 
jedálne školy nám neinvestič-
ný fond školy zakúpil stoly a 
stoličky. 

Ocenila by som možnosť 
oboznámiť sa s výzvou na rok 
2016 a s podmienkami spolu-
financovania, ktorú minister-
stvo školstva pripravuje. Zatiaľ 
som sa s podmienkami neo-
boznámila.

Čo sa reálne zmenilo v škol-
skom stravovaní oproti mi-
nulému roku?

V školskom stravovaní sa 
každý rok dávajú do pozor-
nosti nové receptúry, tak, ako 
som už hovorila, je to prínos 
pre stravovanie, pripomína-
jú sa zásady pre zostavovanie 
jedálnych lístkov. Snažím sa 
vylepšovať a obohatiť jedálny 
lístok o nové zdravé recepty 
a kladiem dôraz na ich dodr-
žiavanie. A hlavne by som bola 
rada, keby stravníci z našej 
jedálne odchádzali spokojní 
z dobre, chutne a tiež zdravo 
pripravených jedál, i keď viem, 
že pri toľkých stravujúcich sa 
nedá vždy každému vyhovieť.

Michaela Dobríková 
Foto: autorka

využívať. V receptúrach sú aj 
vami spomenuté jedlá. Kon-
krétne, zemiakovo-mrkvový 
krém. Je to polievka, ale mne 
v tejto receptúre nesedí za-
husťovanie zemiakovou kašou  
v prášku, ktorú v našej jedál-
ni nepoužívame, preferujeme 
čerstvé zemiaky. Nápoj z čer-
venej repy s višňami sa robí 
z polotovaru (prášok, granu-
lát). Ďalej, rakytníkový nápoj 
– v receptúre sa píše výťažok 
rakytníka, šípok a medovky. 
Ryba s bylinkovou kôrou – je 
určená pre vekovú kategóriu 
stredoškolákov a dospelých 
stravníkov. Čo sa týka bulgu-
ra so zeleninou – už máme 
receptúry s bulgurom, aj sme 
ho v minulom školskom roku 
robili. Bol to „Strukovinový 
bulgur s kuracím mäsom“ na 
spôsob rizota. Pre deti to je 
nový druh jedla, mnohé si ťaž-
šie zvykajú na nové chute, bul-
gur má špecifickú chuť a farbu, 
skôr obľubujú klasické rizoto z 
ryže alebo rizoto z tarhone.

Dobrý recept je taký, 
po ktorom ostane prázdny tanier

Z dlhoročných skúsenos-
tí som zistila, že deti nemajú 
veľmi v obľube jedlá kompliko-
vané, zložené z mnohých suro-
vín, prevažuje klasika, mäsá na 
šťave s prílohou ryža, cestovi-
na a zemiaková kaša.

Je pravda, že správne stravo-
vanie ovplyvňuje zdravie člo-
veka, kladieme veľký dôraz na 
vytvorenie správnych stravo-
vacích návykov u detí a dbáme 
na dodržiavanie stanovených 
zásad pre zostavovanie jedál-
nych lístkov a odporúčaných 
výživových dávok pre jednot-
livé vekové skupiny. Som aj 
zástancom používania nových 
receptúr v praxi, napríklad aj  
z tých, ktoré boli tento rok 
dané do obehu. No, ak nová 
receptúra nemala pozitívny 
ohlas, tak ju už do zostavy je-
dálneho lístka nezaraďujem. 
Mám lepší pocit, keď stravník 
prinesie prázdny tanier a z je-
dálne odchádza najedený. 

Ministerstvo chcelo tiež vzde-
lávať odborníkov v školskom 
stravovaní, keďže v školských 
jedálňach pracujú podľa 
ministra Draxlera prevažne 
staršie vyučené kuchárky. 
Chcel tak rozširovať ich ve-
domosti o využívaní nových 
technológií pri varení. V spo-
lupráci so Zväzom kuchárov 
a cukrárov Slovenska malo 
ministerstvo spustiť projekt 
„Personálna gramotnosť 
a finančná supervízia“, na 
ktorom sa mali zúčastniť za-
mestnanci školských jedální z 
každého kraja. Zúčastnili ste 
sa na takomto projekte?

E-mailom sme dostali po-
zvánku na prednášku organizo-
vanú Zväzom kuchárov a cuk- 
rárov Slovenska, žiaľ nezúčast-
nili sme sa na nej. Počas pre-
vádzky nie je možné zúčastňo-
vať sa na takýchto podujatiach.
Dosť sa pasujeme s fluktuáciou 
pracovníkov. Práca v škol-
skej jedálni je náročná fyzicky  
a časovo, finančne nie je dosta-
točne docenená, preto nie je 
možné uvoľňovať zamestnan-
cov počas pracovného času.

Školské kuchyne majú väčši-
nou problém so zastaraným 
technickým vybavením. Mi-
nisterstvo školstva prisľúbi-
lo, že sa obce v rámci výzvy  
v roku 2016 budú môcť uchá-
dzať o spolufinancovanie 
technologických zariadení 

Nové, aktualizované, Mate-
riálno-spotrebné normy 

a receptúry vydalo MŠVVaŠ 
SR už v roku 2011, kedy sa za- 
čal viac klásť dôraz a v praxi re-
alizovať spôsob úpravy jedál.

Viac sa uprednostňovalo du- 
senie a pečenie. Od roku 2012 
sa každý rok dajú do obehu nové 
receptúry, ktoré sa snažíme aj 
v našej školskej jedálni uviesť 
do praxe, čo nám umožňuje 
využívať širokú škálu jedál a 
obohacovať jedálniček novými 
jedlami. Používanie čerstvých 
surovín a v neposlednom rade 
dochucovanie jedál čerstvými 
bylinkami sa preferuje už dlhší 
čas, čo praktizujeme aj v našej 
školskej jedálni. Vyhýbame sa 
a vylúčili sme používanie rôz-
nych glutamanových dochu-
covadiel, a tým, že stravovanie 
v školských jedálňach je predo-
všetkým určené pre deti, jedlá 
sa dochucujú soľou s mierou. 
Avizované zmeny z MŠ SR sú 
obohatením pre školské stra-
vovanie, veľa z nich sa v našej 

školskej jedálni realizovalo aj 
v predchádzajúcich rokoch. 
Osvojenie si stravovacích ná-
vykov musí vychádzať hlavne 
z domáceho prostredia a naše 
školské zariadenie sa môže iba 
podieľať na ich upevňovaní. 
Rodičia majú možnosť sle-
dovať jedálny lístok školskej 
jedálne na webovej strán-
ke školy, kde majú možnosť 
oboznámiť sa s jeho skladbou. 
 
Nájdu deti v jedálničku mi-
nisterstvom navrhovaný ze-
miakovo-mrkvový krém, ná-
poj z červenej repy s višňami 
či rakytníkovú limonádu, 
rybu s bylinkovou kôrou ale-
bo bulgur so zeleninou?

Tento rok pribudlo 69 no-
vých receptúr, veľa z nich je 
s obsahom tofu syra. (Tofu 
má menej tukov ako klasic-
ké mliečne syry a výrobky z 
mlieka.) Zahusťovanie jedál 
je v niektorých receptoch z 
múk, napr. strukovinovej ale-
bo špaldovej, čo sa snažíme 

Počas leta sa veľa hovorilo o zmene stravovania v školských jedálňach. 
Ministerstvo školstva sľúbilo nové – zdravšie recepty. Fritovanie a vy-
prážanie malo byť nahradené pečením s minimálnym podielom tuku. 
Zaradené malo byť využívanie byliniek, orechov a syra na úkor soli 
a dochucovadiel. Zmeny mali nastať aj v energetických a nutričných 
hodnotách podávaných jedál. Predovšetkým chcelo ministerstvo znížiť 
podiel tukov a cukrov a zvýšiť podiel vitamínov, minerálov a vlákni-
ny. O tom, aké je školské stravovanie dnes, viac ako mesiac po začatí 
školského roka, sme sa rozprávali s vedúcou školskej jedálne pri ZŠI 
pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlasteneckom 
námestí, Jarmilou Halákovou.
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU
OKTÓBER 2015

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

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

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

ROZPRÁVKOVÁ 
JESEŇ

festival detských 
divadelných predstavení

festival v rámci Mesiaca úcty k starším

PETRŽALSKÝ 
SENIORFEST 

2015

                                                      
     

    
   

   
   

   
   

   
    

   
        

5.10. - 18.10. 

tanečné, spevácke a hudobné 
vystúpenia, besedy, súťaže a iné

HEĽPU

11.11.|19H|DK ZRKADLOVÝ HÁJ 

2015
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Tri dobré správy 
pre budúcich škôlkarov

V školskom roku 2015/2016 pre nedo-

statok miest neprijali do petržalských 

materských škôl 289 detí vo veku tri, 

štyri a päť rokov s trvalým pobytom 

v Petržalke. Preto chce mestská časť 

v priebehu najbližších troch rokov 

vytvoriť približne 300 nových miest 

v materských školách. A už tento rok 

má pre rodičov budúcich škôlkarov tri 

dobré správy.

Prvou je, že mestská časť poskytne príspevok 

60 eur rodičom, ktorých deti neboli prijaté do 

materskej školy z kapacitných dôvodov. Na pod-

poru umiestnenia detí v súkromných škôlkach 

vyčlenili poslanci 39 600 eur. 

Druhou dobrou správou je, že nová materská 

škola pre približne 120 detí pribudne na Krás-

nohorskej ulici. V dlho nevyužívanej budove by 

malo vzniknúť šesť tried pre škôlkarov. Náklady 

na vybudovanie škôlky sú predbežne odhad-

nuté na 600-tisíc eur. Priestory na Krásnohorskej 

má mestská časť dlhodobo prenajaté za jedno 

euro ročne od vlastníka, ktorým je Bratislavský 

samosprávny kraj (BSK). Prenájom priestorov na 

Krásnohorskej ulici pre novú škôlku schválili bra-

tislavskí krajskí poslanci na žiadosť petržalského 

úradu ešte v júni tohto roka. 

A treťou je, že mestská časť pripravuje otvore-

nie Materskej školy na Vyšehradskej 17 s kapacitou 

približne 150 miest. Prvé deti by mohla prijať na 

začiatku roka 2017. Petržalská samospráva získala 

na rekonštrukciu tejto škôlky dotáciu Minister-

stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na rozšírenie kapacít materských škôl 

formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie pries-

torov pre potreby materských škôl a vybudovanie 

zariadení školského stravovania pri týchto ma-

terských školách. Ministerstvo poskytlo Petržalke 

dotáciu vo výške 400 000 eur. Celkový rozpočet 

na rekonštrukciu bude 2 280 000 eur. Na septem-

brovom zastupiteľstve boli oslovení predsedovia 

poslaneckých klubov, aby vybrali z ponúk úve-

rov jednotlivých bánk. Schválenie úveru sa bude 

prerokovávať na októbrovom, zastupiteľstve. Po 

schválení úveru by sa s rekonštrukčnými prácami 

malo začať v decembri 2015 a stavba by mala byť 

skolaudovaná v novembri nasledujúceho roku. V 

septembri 2017 by mala zrekonštruovaná mater-

ská škola prijať prvých škôlkarov.

Michaela Dobríková

Foto – MÚ Petržalka

Tancujúci 
majstri 
Európy

V pondelok ste sa vrátili z Gib-
raltaru. Čo ste si odtiaľ pri-
niesli?

Veľa pozitívnych zážitkov, 
ohlasov, dojmov. A v neposled-
nom rade aj viacero krásnych 
umiestnení - sedem obrovských 
pohárov a hlavne dva tituly maj-
strov Európy :) 

Aká bola konkurencia? 
Primeraná vzdialenosti, nie kaž-

dý mohol prísť a prišiel. Súťažilo 
však veľa skúsených a v tanečnom 
svet známych súborov a taneční-
kov. Na súťaži sa zúčastnilo 17 kra-
jín a niekoľko stoviek tanečníkov.

Verili ste, keď ste odchádzali, že 
sa bez medaily nevrátite?

Nie, tomu môžete začať veriť 
až po prvom súťažnom kole, keď 
máte možnosť vidieť súperov a 
aj tak si nie ste si istí, či to vidíte 
rovnako ako porotcovia. Predsa 
len v každom estetickom súťa-
žení zohráva subjektívny dojem 
a pocit individuálnej percepcie 
veľkú úlohu. 

Užili ste si okrem súťaženia 
Gibraltar aj inak? 

Užili-:) preliezli sme ho krí-
žom krážom, pešo, mikrobusmi, 
loďou... od Europa pointu, cez 
100 Ton Gun, St. Michael‘s cave, 
Opičky, Upper rock, Mediterian 
steps, Moorish castle až po slávne 
tunely, pláže a delf íny. 

Ako dlho ste sa na ME pripra-
vovali? 

Prakticky celý uplynulý rok. Po- 
lovicu prázdnin namiesto voľ-
na a potom každý jeden deň  
v septembri až do odletu.

Gymnastika je ženskou domé-
nou, zlatú medailu pre vás však 
získal chlapec Daniel Molnár. 
Ako to? 

Pretože nesúťažil v gymnasti-
ke ale v Show Dance, keďže ME 
boli v disciplínach Show Dance. 
KMG Danubia je gymnastický 
klub, ktorý vznikol v roku 1990, 
a pri ňom pracuje od roku 1997 
tanečný súbor Halo halo, ktorý 
sa venuje okrem iných druhov 
tanca aj Show Dance. Je to druh 
moderného tanca, v ktorom ta-
nečník či tanečníci svojím spra-
covaním a tanečným pohybom 
vyjadrujú určitú myšlienku, prí-
beh, dej... Používajú sa v ňom 
mnohé tanečné štýly, v neposled-
nom rade aj gymnastika a akro-
bacia, ale aj scénický tanec, jazz, 

Prišli, zatancovali, zvíťazili. To je v skratke 
účasť tanečného súboru Halo halo na Majstrov-
stvách Európy v Show Dance, ktoré sa konali 
začiatkom októbra v anglickom Gibraltare. 
Podrobnejšie sme sa o ich úspechu rozprávali  
s trénerkou PhDr. Erikou Brandnerovou.

muzikálový tanec, balet… Tan-
cuje sólista, duo, skupina alebo 
formácia. Naše tituly si teda na 
majstrovstvách Európy v Show 
Dance vytancoval sólista a tiež 
detská formácia – 21 krásnych, 
usmiatych a šikovných detí -:)

Majú petržalské deti záujem  
o modernú gymnastiku a ta-
nec?

Ano, majú a sme tomu veľmi 
radi. Nové deti sa k nám hlásia 
počas celého roka. 

Pre koho je moderná gymnas-
tika vhodná a ako je možné sa 
prihlásiť do vášho KMG? 

Moderná gymnastika je vhod-
ná pre všetky dievčatká vo veku 
už od 4 rokov. Má mnoho pozi-
tív, napríklad stará sa o vystretý, 
rovný chrbátik, ploché nožičky, 
posilňuje svaly, rozvíja silu a vy-
trvalosť, dá sa povedať, že rozví-
ja rovnomerne celé malé telíčko 
detí a stará sa, aby pekne, zdra-
vo a súmerne rástlo, prospievalo  
a dobre vyzeralo -:) Tanec je vhod-
nou alternatívou zdravého pohy-
bu, podobne ako gymnastika,  
a pre chlapcov aj dievčatá prináša 
mnoho zábavy a radosti. 

Prihlásiť deti môže rodič te-
lefonicky na 0905 790 638,  
mailom danceshow@halohalo.
sk; danubia@stonline.sk, for- 
mulárom na webovej stránke 
www.halohalo.sk; www.da- 

nubia-gymnastika.sk, alebo za- 
nechaním správy na sociál- 
nej sieti FB - DANUBIA - klub 
modernej gymnastiky, FB: 

HALO, HALO - show dance 

group.

Michaela Dobríková

foto: TS Halo halo
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VÝSTAVA
TITANIC

INCHEBA EXPO BRATISLAVA

12. 8. 2015 - 6.12. 2015

PRAVDIVÝ PRÍBEH TITANICU

www.vystavatitanic.sk infolinka: 0918 117 118

na všetky dioptrické rámy

 

 

Neo

PREDSTAVTE SI, 

že najznámejší milenecký pár všetkých čias Rómeo a Júlia nezom-
reli! Že 30 rokov žijú v typickom manželskom chomúte a snažia sa 
pochopiť svoju štrnásťročnú dcéru, no nič im nevychádza tak, ako 
kedysi plánovali. A William Shakespeare? Ten sa na to už nedokáže 
dívať, tak vstane z hrobu a ... Pridajte sa k nám, príďte si vychutnať 
komédiu z typického manželského života plnú zvratov, prevlekov, 
vtipných situácií, príjemných pesničiek, ale aj trpko-smutných 
spomienok na slávnu mladosť milencov.

27. 10. 2015 o 19:00

Hrajú: Csongor Kassai, Zuzana Mauréry, Pavol Plevčík

29. 10. 2015 o 19:00

Hrajú: Peter Marcin, Zuzana Mauréry, Juraj Hrčka

Scéna a kostýmy: Eva Kleinová

Hudba: Peter Vlčko

texty piesní: Ján Štrasser

Réžia: Peter Oravec

Predpredaj lístkov: v sieti Ticketportal, ale aj v pokladni Kultúrne-
ho domu Zrkadlový háj v Petržalke.

Cena: 18 €

Nový obchod
Prevádzka nákupného parku Pharos sa rozšírila o ďalšiu predaj-

ňu. Nemecký predajca nábytku SCONTO tu otvoril svoj obchod. 

Po ročných prípravách je zákazníkom denne k dispozícii predaj-

ná plocha s rozlohou viac ako 14 000 metrov štvorcových. 

(up)

Vodné # ltre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Akékoľvek informácie oznámte 
na najbližšom policajnom útva-
re alebo na bezplatnom tele-
fónnom čísle 158, prípadne na 
e-mail patranie@minv.sk. 

Ján
BEZÁK 

(60)
z Bratislavy 

Miroslav
BAUER 

(35)
z Bratislavy

Popis osoby: štíhla postava, má 
krátke hnedé vlasy, hnedé oči, nosí 
fúzy a briadku.  
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V. príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody pre 
prečin zanedbania povinnej výživy. 

Popis osoby: výška 178 cm, má 
hnedé očí.
Popis oblečenia: nezistený 
Zvláštne znaky: má na bruchu jaz-
vu po operácii a je diabetik.
Menovaný v roku 2002 odišiel  
v ranných hodinách z domu v Bra-
tislave, na Topoľčianskej ulici spolu  
s neznámym mužom, ktorý sa pred-
stavil ako príslušník kriminálnej po-
lície a domov sa už nevrátil.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, 

grundler@chello.sk

 

... od 1. januára do 4. októbra sme v našom kra-
ji zaznamenali 1730 dopravných nehôd, čo je  
o 74 menej ako v rovnakom období vlaňajška? 
Pri týchto nehodách prišlo o život 21 osôb,  
z toho päť motocyklistov, šesť chodcov a jeden 
cyklista. Ťažko zranených bolo 75 osôb. Na ces-
tách Slovenska zahynulo 182 osôb, čo je o 21 
menej ako v rovnakom období v roku 2014.

... v čase od 23. 9. do 7. 10. nahlásili v našom 
kraji krádež 28 motorových vozidiel, z toho  
v Petržalke 2 (Viedenská, Fedinova, Kopčian- 
ska)? V noci zlodeji potiahli 21 a cez deň 7 vozi-
diel. Zmizli aj dve nákladné vozidlá a štyri mo-
tocykle. V dňoch 27. a 29. septembra krádež 
vozidla nehlásili.

 Polícia upozorňuje 
Angelika a mreže
Spôsob jazdy mladej vodičky 
Škody Fabie sa zrejme znepá-
čil hliadkujúcim policajtom, čo 
malo za následok jej kontrolu 
na Jiráskovej ulici. Keďže Ange-
lika G. (23) z Bratislavy dychovú 
skúšku na alkohol odmietla a ja-
vila známky požitia omamných 
látok, policajti ju vyzvali, aby sa 
podrobila lekárskemu vyšetre-
niu. Košom však dostali nielen 
oni, ale aj službukonajúci lekár 
v nemocnici, a tak policajtom 
nezostalo nič iné, ako Angeliku 
dopraviť za policajné mreže. 
Za svoju tvrdohlavosť získala 
ocenenie v podobe obvinenia  
z prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.  

Vodiči,
buďte trpezliví  
Vzhľadom na súčasný stav  
v cestnej premávke na území 
Bratislavy, ovplyvnený viacerý-
mi dopravnými obmedzeniami 
vyplývajúcimi najmä z rekon-
štrukčných a stavebných prác 
na pozemných komunikáciách, 
polícia vyzýva vodičov motoro-
vých vozidiel k zvýšenej opatr-
nosti. Medzi miesta, na ktorých 
v súčasnosti dochádza alebo  
v blízkom čase dôjde k plánova-
ným obnoveniam povrchu vo-
zoviek, patria najmä Vajanského 
a Rázusovo nábrežie, Trnavské 
mýto, Trnavská cesta, Kolárovo 
námestie a Námestie 1. mája. 
Krajský dopravný inšpektorát 
opätovne apeluje na vodičov, 
aby jazdili bezpečne, plne sa ve-
novali vedeniu vozidla, rýchlosť 
jazdy za každých okolností pri-
spôsobili svojim schopnostiam 
a vlastnostiam motorových vozi-
diel a vzhľadom k aktuálnym ob-
medzeniam v cestnej premávke 
zvýšili svoju trpezlivosť.

   Z bloku polície

Richard
BELKO 

(48)
z Bratislavy 

Popis osoby: nedodaný
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
v Pezinku Príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.

A možno by ju ani nevy-
snorila, keby sa, v tej 

chvíli večernej, ulica neza-
čala zrazu akosi skrúcať a 
zužovať, čo využila jej fiatka 
na priamy kontakt s tam za-
parkovanými autami. 

Všetko sa začalo nevin-
ne. Bol tropický deň, a tak 
sa dve, roky – rokúce pria- 
teľky a bývalé kolegyne  
z jedného váženého štátne-
ho úradu dohodli, že najlep-
šie je byť doma a vyvarovať 
sa zbytočného zdravotného 
rizika. Ale v podvečer keď sa 
ochladí, dobehnem na kus 
reči, sľúbila jedna druhej, 
pretože vieš, do mobilu sa 
všetko nedá povedať, dnes 
odpočúva každý každého. 
Pani Rózka svoj sľub dodr-

žala, nasadla do auta, a tak 
už nič nebránilo dohode o 
stretnutí na druhom konci 
mesta. V dohode však nefi-
guroval kamarát navštívenej, 
ktorý prišiel neohlásene a 
okrem kytice ruží, priniesol 
ako malú pozornosť aj fľaš-
tičku bieleho. Malá pozor-
nosť našla uplatnenie vo for-
me chladivého streku, ktorý 
sa v príjemnej spoločnosti  
v ešte stále nepríjemnom 
teple, rýchlo pominul. 

S pribúdajúcim časom a 
druhou fľašou, si rovesníci 
ani nevšimli, že čas sa pre-
hupol do pokročilejších ho-
dín a treba si niečo nechať 
aj na inokedy. S týmto návr-
hom pani Rozália súhlasila, 
veď v dobrej spoločnosti pri 

Riziko horúceho večera  

spomienkach na roky mla-
dosti človek vždy pookreje. 
Cestovať domov taxíkom 
sa jej ale nepozdávalo, a tak 
vlastnými silami sa dopravi-
la do ulice stále sa zužujúcej  
v mikrospánku. Necelé jed-
no promile v mixe s vyhria-
tym autom a tropickou no-
cou urobili svoje. 

Bola to náhoda, nešťastná 
náhoda. Vlastne celý život je 
len náhoda, povedala počas 
výsluchu. Veď ja, pán po-
licajt, skoro vôbec alkohol 
nekonzumujem, prečo prá-
ve teraz? Vykuklo slnko, za 
oblokom sa pomaličky začal 
rozpaľovať mestský asfalt. 
Aký bude ten dnešný deň, 
čo všetko skrýva, čo všetko 
odhalí? 

Človek ani nevie ako sa to stane. Ide si po ulici a zrazu – kde nič, tu nič – 
prekvapenie! Stretne paragraf, ktorý sa mu vyškiera do očí a sľubuje men-
šie či väčšie problémy. Nešťastná náhoda? Ľudská hlúposť alebo osud, 
ktorému sa, nech robíš čo robíš, nevyhneš? Svoje by o tom vedela rozprá-
vať aj pani Rozália (68), ktorú si potvora jedna paragrafová vystriehla na 
ulici krátko po tom, ako sa rozhodla sadnúť si za volant svojej fiatky. 

V bratislavskom kraji za prvých sedem mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 496 prípadov prečinu 

ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (SR 2936), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 471 osôb (objasnenosť  

95 %) z toho 461 pre alkohol a 10 pre drogy. Tak vraví § 289 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v súvislosti s ohroze-

ním pod vplyvom návykovej látky: Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej 

látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu 

na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Rovnako sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo 

inej činnosti odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo 

orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi 

alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s 

nebezpečenstvom pre jeho zdravie. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na 

dva až päť rokov – je recidíva, ublíženie na zdraví, väčšia škoda na cudzom majetku a iné). 

   Polícia vyzýva

   Krimipríbeh

 Viete, že...
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Ceny sa už tradične odo-
vzdávali v šiestich kategó-

riách - Rodinné domy, Bytové 
domy, Občianske a priemyselné 
budovy, Rekonštrukcia a obno-
va budov, Interiér a Exteriér.

Bronzový domček CE.ZA.
AR-a, sošku od akademického 
sochára Jána Hoff städtera si ten-
to rok prevzali architekti za šesť 

diel, päť z nich stojí na Sloven-
sku a prevažne v Bratislave a 
jedno postavili v Českej re-
publike. 

Za Bytové domy sa favo-
ritom roka podľa hodnote-
nia medzinárodnej poroty 
stal „Bytový dom - Nový háj“ 
v Petržalke od tímu autorov: 
Tomáš Šebo, Igor Lichý, Dra-

han Petrovič, Katarína Kollá-
rová a Emanuel Zatlukaj. 

Bytový dom Nový háj stojí 
na rohu ulíc Starohájska a Du-
dova. Okrem reklamnej kam-
pane, kde investori ITB a Ima-
gine Development posielali 
všetkých „do hája“ bola novo-
stavba netradičná variabilitou 
a fl exibilitou. Klienti dostali 
možnosť niekoľkých rôznych 
dispozícií bytu a do štartu vý-
stavby mohol robiť zásahy aj 
na fasáde. Takmer všetci maji-
telia budúcich bytov túto mož-
nosť využili a najviac menili 
okná, ale aj dispozície, lodžie 
a balkóny. Okrem toho deve-
loperi zrevitalizovali aj park 
v tesnej blízkosti projektu. Pri-
budla nová zeleň, chodníky, la-
vičky, odpadkové koše aj det-
ské ihrisko.

Medzinárodná porota hod-
notila 100 prihlásených diel 
v dvoch kolách a vybrala z nich 
23 postupových (semifi nálo-
vých) diel. Z nich na základe 
osobnej obhliadky napokon 
zvolila 18 nominácií. Komu-
nitné centrum Máj od autorov 
Michala Sula, Miriam Liškovej 
a Jozefa Skokana navrhla poro-
ta na nomináciu na prestížnu 
Cenu Európskej únie Mies van 
der Rohe Award. 

(sita, upr)

foto: novyhaj.sk

Ceny Slovenskej komory architektov za 
architektúru CE.ZA.AR 2015 majú svojich 
majiteľov. V poradí 14. ročník cien vyvr-
cholil druhú októbrovú stredu večer sláv-
nostným odovzdaním sošiek víťazom. 

Nový háj získal cenu 
za architektúru 

Latinák natieral plot v Petržalke

Začiatkom októbra sa v Bratislavskom kraji konal 
1. ročník Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý 
pre verejnosť pripravilo Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum. Zapojilo sa doň 504 ľudí, ktorí spolu od-
pracovali 705 hodín. Dobrovoľníci sa aktívne zúčast-
nili aj na konkrétnej dobrovoľníckej aktivite alebo na 
Dni otvorených dverí, informovali sa o dobrovoľníc-
kych možnostiach na Zoznamke s dobrovoľníctvom 
či na Trhu dobrovoľníctva v Starej tržnici. 

Na Bratislavskom týždni do-
brovoľníctva sa zúčastnili 

študenti základných a stred-
ných škôl, 6 remné kolektívy, 
ale aj jednotlivci s chuťou po-
máhať. Počas týždňa sa zapo-
jili napríklad aj do inventarizá-
cie skladu organizácie UNICEF, 
absolvovali prehliadku Mú-
zea obchodu a pivovaru, or-
ganizácii Primula pomohli 
s prípravou športového dňa so 

seniormi, spolu s MÚOP maľo-
vali Kaplnku sv. Jakuba, v DSS 
prof. Karola Matulaya maľovali 
a sťahovali  jednu z miestností, 
spolu s organizáciou Greenpea-
ce Slovensko pripravovali obed 
pre ľudí bez domova a v RC 
Klbko pomáhali s organizáciou 
bazáru detského oblečenia. 

Do podujatia sa aktívne 
zapojili aj známe osobnosti. 
Lukáš Latinák, ambasádor dob-

rovoľníctva na Slovensku, 
natieral s dobrovoľníkmi 
plot centra voľného času 
v Petržalke. Lucia Hablovi-
čová maľovala individuál-
nu miestnosť pre klientov 
DSS prof. Karola Matulaya 
v Dúbravke.                        (gp)

foto: BDC

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

v y  h  l  a  s  u  j  e

výberové konanie na obsadenie miesta 
konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o.

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť 

do výberového konania: 
 

Požadované predpoklady:

Iné požadované predpoklady: 

Požadované doklady:

    

 Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-

va-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, 

 

Bratislava 06. 10. 2015 

Vladimír Bajan 

 starosta

Sv. Ján
Šelpice 214

PRIJÍMAME 
NOVÝCH 
KLIENTOV
tel.: 

0948 152 409, 

0902 363 999
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Slov-matic dostal aj Elite Round 
Úradujúci slovenský majster Slov-matic FOFO Bratislava so sídlom v Petržalke v krátkom 
čase opäť zorganizuje turnaj futsalovej Ligy majstrov - Futsal Cupu 2015/2016 v Bratislave.

Po športovej aj organizačne 
stránke veľmi úspešnom 

októbrovom turnaji hlavnej fázy sa 
Európska futbalová únia (UEFA) 
rozhodla prideliť Slov-maticu aj 
organizáciu tvz. Elite Round. Ten-
to turnaj sa tak bude hrať v termí-
ne 10.-15. novembra, s najväčšou 
pravdepodobnosťou na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu.

Slov-matic začiatkom októbra 
s tromi výhrami v bratislavskej 
HANT Aréne suverénne ovládol 
turnaj 4. skupiny Main Round, 

keď zdolal macedónskeho maj-
stra Železarec Skopje 5:3, f ínske-
ho šampióna Sievi Futsal 6:1 a na 
záver aj holandského majstra FC 
Eindhoven 8:1. Do elitnej spo-
ločnosti šestnástich najlepších 
futsalových klubov postúpil ôs-
mykrát, pritom šiestykrát za se-
bou, no vôbec historicky vyhral 
všetky zápasy a získal 9 bodov. 
Žreb Elite Round sa uskutočnil v 
Nyone 14. októbra. Desaťnásob-
ný slovenský šampión sa nebude 
môcť stretnúť so španielskym 

Medzi najlepších hráčov MŠK Iskra Petržal-
ka v VI. lige skupina Bratislava-mesto patrí 
32-ročný stredopoliar Peter Striško. Má veľkú 
zásluhu na víťaznom ťažení tohto klubu, kto-
rý od začiatku súťaže vedie tabuľku.

lu na volejbalový zápas Sloven-
sko - Poľsko a aj my by sme sa 
radi pokúsili urobiť takto úspeš-
né podujatie a priblížiť sa tak  
k podobnému organizačnému a 
diváckemu úspechu. Elitná fáza 
sa žrebovala 14. októbra v Ny-
one a určite nemôžeme dostať 
maďarského majstra Györ, aj 
keď sa naši chalani tešili, že by 
si mohli zahrať proti trom býva-
lým spoluhráčom. Samozrejme, 
nemôžeme sa už stretnúť ani so 
Skopje. Urobíme všetko preto, 
aby sme opäť dobre reprezento-
vali Slovensko,“ povedal manažér 
Slov-maticu Vladimír Ambro-
zek.                               (mv)

foto: Ján Luky

Inter FS, maďarským Győri ETO 
FC a talianskym ASD Pescara, 
ktorí tiež zorganizujú turnaj Elite 
Round. Slov-matic pri žrebe tiež 
nemôže dostať Železarec Skopje, 
s ktorým už hral v Bratislave. „Je 
to pre nás výborná správa. UEFA 
bola mimoriadne spokojná s or-
ganizáciou hlavného kola, a keď-
že sme dosiahli historický úspech, 
keď sme prvýkrát v dejinách klu-
bu dokázali vyhrať všetky tri zá-
pasy v hlavnom kole, môžeme sa 
tešiť opäť na špičkový európsky 

futsal. Turnaj sa opäť bude niesť 
v duchu spomienky na bývalého 
prezidenta klubu Martina Gren-
dára, ktorý nás predčasne opustil 
minulý rok. Minulý utorok sme sa 
boli pozrieť na ZŠ Ondreja Nepe-

Naposledy sa však MŠK 
Iskra doma dosť natrápil  

s húževnatým tímom Dragons 
Bratislava, ktorého zlomil až  
v druhom polčase dvomi gólmi. 
„Narazili sme na húževnatého, 
behavého a bojovného súpera, 
ktorý dohrával každý súboj. Je 
zložený prevažne zo zahranič-
ných hráčov, hrajú v ňom mož-
no dvaja-traja Slováci. Troška 
nám jeho náročnejší spôsob 
hry robil problémy, ale nako-
niec sme zvládli aj tento zápas. 
Pomohlo nám aj vylúčenie jed-
ného hráča Dragonsu ešte na 
konci prvého polčasu, po zmene 
strán sme číselnú výhodu zúro-
čili na strelenie dvoch gólov. My 
ich veľa nedostávame, ale keď 
už inkasujeme, tak je to obyčaj-
ne po zbytočnej chybe,“ hovorí 
P. Striško. MŠK Iskra vo svojom 
prostredí je stále stopercentný, 
keď vyhral doterajších všetkých 
päť zápasov. „Doma sa nám 

preto sa až niekedy čudujem, 
že sme na prvom mieste. V prí- 
pravných zápasoch sme vyso-
ko prehrávali a na poslednú 
chvíľu sme zohnali brankára. 
Rýchlo sme sa však dali dokopy, 
pravidelné tréningy prinášajú 
svoje ovocie, zlepšujeme sa od 
zápasu na zápas. Pokiaľ doma 
budeme vyhrávať a prinesie-
me zvonku nejaké body, tak by 
sme mohli vyhrať jesennú časť. 
Našimi najväčšími rivalmi 
sú Krasňany a Hamuliakovo, 
dobré je, že sme nad obidvo-
mi týmito mužstvami vyhrali,  
k nim by som ešte zaradil Slá-
viu Ekonóm.“

P. Striško sa proti Dragonsu 
v prvom polčase nepríjemne 
zranil, sám nevie, dokedy bude 
pauzovať. „Mám nakopnutý 

darí, súperi na našu umelú 
trávu prichádzajú s kopačkami 
a to im robí na tomto povrchu 
problémy. My na umelej tráve 
vieme ako hrať, lebo na nej aj 
trénujeme. Vonku zasa máme 
my troška problémy, musíme 
si zvykať na prírodný trávnik, 
ale aj v cudzom prostredí, kde 
sme ešte neprehrali, boduje-
me. Hlavne vidiecke mužstvá 
idú po nás, chcú nám ukázať, 
že sú na nás dobre pripravené. 
Hrajú dôrazne do tela, zatiaľ 
si však vieme nervy udržať na 
uzde a to je dobré.“

MŠK Iskra Petržalka má po 
9. kolách na čele päťbodový 
náskok, takže už pomaly môže 
myslieť aj na jesenné prvenstvo. 
„Naše mužstvo sa narýchlo po-
skladalo, sú v ňom chalani, 
ktorí za tento klub hrávali v 
minulosti, prišli noví, takže sme 
spokojní so svojím pôsobením v 
tejto súťaži. Tiež nie je ľahká, 

stehenný sval, už som takéto 
zranenie mal dávnejšie, vtedy 
som až mesiac nehral. Tento-
raz dúfam, že nebudem mať 
takú dlhú prestávku.“ Tréner 
Ľuboš Lojdl si na tomto hráčo-
vi cení, že v strede poľa vykoná 
veľké penzum práce a vie sa 
presadiť aj strelecky. „Na tomto 
poste sa najlepšie cítim, ale už 
si nevyberám kde mám hrať,  
v podstate mi je jedno kam ma 
tréner postaví. V strede poľa 
však najlepšie môžem uplatniť 
svoje prednosti, zatiaľ som dal 
tri góly. Dôležité je, že viacerí 
hráči sa v našom mužstve po-
dieľajú na strelených góloch a 
to je dôležité. Takto sa nemu-
síme spoliehať na jedného či 
dvoch hráčov.“        Milan Valko

foto: Ján Luky

Dostihy 
už len dvakrát!

Dostihová sezóna v petr-

žalskom Starom háji sa 

chýli k záveru. Do konca do-

stihového roka zostávajú už 

len dva dostihové mítingy – 

v nedeľu 18. októbra (začia-

tok o 13.00 h), ten posledný 

o týždeň neskôr – 25. októb-

ra (začiatok už o 12.00 h).

V nedeľu 18. októbra má 

predposledný míting se-

zóny na programe spolu 

deväť rovinových a prekáž-

kových dostihov, najväčšiu 

pozornosť púta Cena Quis-

sisany, čo je rovina I. kate- 

górie na 2 000 m pre 3-roč-

né a staršie kobyly. Na pri-

hláškach Fguruje 11 kobýl 

česko-slovenských majite- 

ľov. Okrem vzrušujúcich 

turfových momentov je pre 

divákov pripravené vystúpe- 

nie skupiny RockOko.

O týždeň neskôr, 25. ok-

tóbra, sa turfmani rozlúčia  

s dostihovou sezónou 2015. 

Pripravených je sedem ro-

vinových zápolení a jedno 

cez prútené prekážky. O prí-

jemnú atmosféru sa postará 

country kapela Perzeus, pre 

návštevníkov je pripravený 

rozlúčkový guláš zadarmo. 

Súčasťou oboch dostihov 

bude i obľúbené vozenie 

detí na koníkoch.  (rip)


