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Každé jubileum treba osláviť.  
A oslava to bola v DK Zrkad-

lový háj naozaj parádna. Odštarto-
val ju tradične petržalský starosta 
Vladimír Bajan:  „Pre mňa je vždy 
sviatkom otvárať tento festival, kto-
rý je o vás a pre vás. No tento ročník 

je ešte slávnostnejší, lebo Seniorfest 
organizujeme už po desiaty raz. Dva 
týždne Seniorfestu mi vždy umožnia 
viac si uvedomiť, že naši seniori sku-
točne ani zďaleka ešte nepatria do 
starého železa, že sú, naopak plní ži-
vota a takí aktívni, s množstvom zá-

Už tradične patria prvé dva októbrové týždne petr-
žalským seniorom. Zašportujú si, zabavia sa, stretnú 
sa so zaujímavými ľuďmi, dozvedia sa niečo o histó-
rii, užijú si aj umenie aj ľudové tradície. Seniorfest 
má svoje stále miesto v kalendári petržalských festi-
valov už po desiaty raz.

Seniorfest
odštartoval s noblesou 

ľub a plánov do budúcnosti, že by im 
to mohli závidieť mnohí mladí. Je to 
tiež čas, kedy si viac uvedomujem, čo 
staršie generácie pre nás znamenajú, 
čomu všetkému nás naučili a učia, za 
čo všetko som im ja, a som presvedče-
ný, že aj väčšina z nás, vďační.“   

A za to, že sa starosta o seniorov 
stará celý rok, nielen počas trvania 
Seniorfestu, dostal od nich krásny 
darčekový kôš. A potom už mode-
rátorka večera Nora Beňačková po-
stupne privítala na javisku obľúbené 
petržalské súbory Melódiu a Petržal-
čanku. Seniori teda zabávali seniorov 
a tí si ich vystúpenia naozaj užili. No 
a zlatým klincom celého úvodného 
programu bol Milan Lasica a Bra-
tislava Hot Serenaders, ktorý dodal 
večeru zaslúženú noblesu.

Už v sobotu, 7. októbra, bude  
v priestoroch DK Zrkadlový háj jed-
no z najobľúbenejších podujatí Se- 

niorfestu – Jablkové hodovanie. Príď- 
te sa pozrieť, ochutnať jablkové dob-
roty (niektoré napečie aj starosta), 
prípadne sa pochváliť svojím recep-
tom. Hodovať sa bude od 14. do 18. h. 
          (sv)

foto: (mp) 

Som rodený Petržalčan, šťastne ženatý 

a mám 2 deti. Vyštudoval som v Ra-

kúsku medzinárodný rozvoj a manžel-

stvo a rodinu. S rodinou sme tam žili, 

ale túžba odovzdávať, čo sme načerpa-

li a rozvíjať Slovensko, nás motivovala 

vrátiť sa späť. Založil som organizáciu, 

ktorá už 15 rokov v Petržalke pomáha 

mladým a rodinám. V Petržalke som 

spoznal moju manželku. Vychováva-

me tu deti. Veľmi nám záleží na tom, 

aby vyrastali v dobrom prostredí. Kva-

lita života závisí aj od toho, koľko času 

máme na blízkych, na seba. Rozhodol 

som sa kandidovať na nezávisleho po-

slanca do kraja. Chcem presadzovať 

tieto tri veci: dopravu, ktorá šetrí čas, 

kvalitný čas pre rodiny, mladých a se-

niorov a kartu pre zmysluplný čas na 

výletných miestach v kraji. 

Viac na www.chvojka.sk.

PAVEL CHVOJKA
VIAC ČASU PRE BLÍZKYCH

www.chvojka.sk
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Na septembrovom miestnom zastupiteľstve bola na programe okrem iného aj správa o plne-
ní rozpočtu a návrh jeho úpravy, návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre 
oblasť športu a stratégia rozvoja miestnej demokracie.

Poslanci rokovali o rozpočte aj o športe

Rozpočet po úpravách k 
30. 6. 2017 bol schválený 

v celkovej výške 35 850 779 
eur. Jeho priebežné plnenie je 
prebytkové vo výške takmer 3 
milióny eur. Prebytok vznikol 
tým, že výdavky sú každoroč-
ne vyššie v druhom polroku, 
týka sa to predovšetkým kapi-
tálových výdavkov, keďže väč-
šina akcií a projektov sa bude 
čerpať až v druhom polroku. 
Najväčšie príjmy do rozpočtu 
prináša podiel na výnose dane 
z príjmov fyzických osôb, v 
tomto roku by to malo byť 
vyše 11 miliónov eur. Pokiaľ 
ide o nedaňové príjmy, najviac 
ich MČ dostane z prenájmu 
majetku spoločnosti Veolia 
Energia – vyše milióna eur.
Viac ako polovica celkových 
výdavkov išla na vzdelávanie, 
na prevádzku, zateplenie a re-
konštrukciu školských objek-
tov a všetky aktivity mestskej 
časti súvisiace so školstvom a 
vzdelávaním.

Poslanci správu o plnení 
rozpočtu vzali na vedomie.

Vyššie príjmy, vyššie vý-

davky

Na základe prognóz do 
konca roka, MČ očakáva ná-
rast bežných aj kapitálových 

príjmov takmer o 200-tisíc 
eur. Najviac sa navýšia výdav-
ky na rekonštrukciu budov 
základných a materských škôl  
(o 90-tisíc eur) a na opravu a 
obnovu komunikácií (o 70-ti-
síc eur). 

Poslanci úpravu rozpočtu 
schválili bez pripomienok.

Dotácie na šport sa meniť 

nebudú

Poslanci neschválili vše-
obecne záväzné nariadenie 
(VZN) o poskytovaní pria-
mych dotácií veľkým špor-
tovým klubom. Návrh, ktorý 
mal podľa spracovateľov po-
môcť malým i veľkým klu-
bom, nenašiel v poslaneckom 
pléne dostatočnú podporu 
trojpätinovej väčšiny, keď ho 
podporilo 17 z 32 prítomných 
poslancov. 

Tento návrh bol reakciou 
na každoročný problém z hľa-
diska nastavenia súčasného 
systému dotácií. Na jednej 
strane je vždy pretlak subjek-
tov, ktoré žiadajú o dotácie,  
z čoho potom plynie vzájom-
né súťaženie veľkých a ma-
lých športových klubov. Filo-
zofiou návrhu bolo vytvoriť 
nový dotačný mechanizmus 
pre veľké športové kluby. Pre 

tie by bolo vyčlenené určité 
percento z rozpočtu, aby bolo 
prerozdelenie peňazí predví-
dateľné a dlhodobo udržateľ-
né. Navrhovala sa suma 1,5 
percenta z výnosu dane z príj-
mu fyzických osôb za pred-
chádzajúci rok. Výška dotácie 
by sa vypočítala nastaveným 
vzorcom, ktorý zohľadňoval 
viaceré kritériá, pre kluby by 
platili viaceré pravidlá a po-
vinnosti.  

Návrhom by si polepšili aj 
menšie kluby, združenia či 
jednotlivci. Tí by zostali v pô-
vodnom dotačnom systéme, 
k dispozícii by mali však viac 
financií ako doteraz.

Stratégia rozvoja miestnej 

demokracie 

Občianska participácia je 
predpokladom demokracie 
a v praxi znamená priblíže-
nie verejnej moci širšej ve-
rejnosti. Podpora miestnej 
demokracie je pridanou hod-
notou pre kvalitu verejných 
rozhodnutí, otvorenú správu, 
aktívnu spoluúčasť verejnosti 
na miestnom rozvoji a verej-
nej kontrole.

Mestská časť Bratislava-
Petržalka do svojho rozho-
dovania vťahuje svojich oby-
vateľov viacerými formami, 
či už vo forme čoraz väč-
šieho a významnejšieho prí-

Jozef Uhler: Chcem, aby v župe vyhrali najlepšie riešenia
Je mesiac do volieb, ako to 
vidíte?

Zatiaľ je vonku jeden prie- 
skum. Stále pracujem na tom, 
aby ma poznalo čo najviac 
ľudí, aby vedeli, čo moja po-
nuka – lepšia doprava, kon-
krétne riešenia, ktoré vychá-
dzajú z mojich sedemročných 
skúseností v tejto oblasti. 
Viem, kde nás tlačí päta a 
viem čo s tým.

V týchto voľbách kandidujú 
ťažké politické váhy, kde vi-
díte svoj priestor?

Do volieb idú politickí har-
covníci, ktorí sú v politike de- 
siatky rokov. Ľudia ich síce 
poznajú, ale nikto si nevie 
spomenúť, čo kedy pre nás 

urobili. Župa nepotrebuje po- 
litika, župa potrebuje mana-
žéra, ktorý rozumie konkrét-
nym problémom. Pracujem 
na tom, aby som to vysvet-
lil ľuďom, aby vedeli, že ak 
chcú voliť veľmi konkrétny 
program pre lepšiu dopravu, 
majú koho voliť.

Čo by ste v župe spravili ako 
prvé?

Za najväčší neriešený prob-
lém považujem dopravu, 
tam by som samozrejme aj 
začal. Prvé veci sú jednodu-
ché – lepšie napojenie spojov, 
taktová doprava, posilnenie 
najvyťaženejších liniek tak, 
aby bola doprava pohodlná 
a praktická. Ďalšia vec je pre-

bratie väčšej zodpovednosti 
zo strany župnej 4rmy Brati-
slavská integrovaná doprava 
(BID). Som presvedčený, že zá-
chytné parkoviská majú byť jej 
agendou, pretože sa priamo 
týkajú ľudí prichádzajúcich  
z kraja do Bratislavy. Rovnako 
by som riešil ako otvoriť sys-
tém väčšej konkurencii, a tým 
pádom aj kvalite. V Bratislave 
sú v ňom traja dopravcovia,  
v Brne vyše 20. Lepšie zapo-
jenie železničnej dopravy je 
tiež témou dňa, teraz to ťahá 
mesto a železnice a chcem, 
aby tomu pomohla aj župa.

Ako bude vyzerať záver kam-
pane?

Regionálne alebo komu-

nálne voľby majú vždy nízku 
účasť a víťazi sú často prekva-
pením. Chcem preto presved-
čiť čo najviac ľudí, aby sa na 
to nevykašľali, pretože župa 
sa za 8 rokov veľmi nepohla.  

A nemusia voliť podľa stra-
níckej podpory – v tomto 
úrade to nie je dôležité. 
Dôležitá je odbornosť, chuť  
a odhodlanie riešiť problémy 
a tie ja rozhodne mám.

Objednávateľ Jozef Uhler, Zeleninová 25, Bratislava. Dodávateľ M.R.K. agency spol.s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO 35741597

stupu k informáciám, alebo 
priamo spolupodieľaním sa 
na výsledku rozhodovania. 
Za otvorenosť a transparent-
nosť bola aj viackrát ocene-
ná. Petržalka sa v rebríčku 
Otvorená samospráva, kto-
rú každé dva roky zostavuje 
Transparency International 
(TI), nachádza vždy na naj-
vyšších priečkach. V rámci 
implementácie  manažérstva 
kvality prostredníctvom mo-
delu CAF získala v roku 2013 
titul Efektívny používateľ 
modelu CAF a v roku 2014 
Ocenenie zlepšenia výkon-
nosti v rámci súťaže Národ-
ná cena kvality.

Príkladmi z praxe môže 
byť participatívny prístup  
k tvorbe Programu hos-
podárskeho a sociálneho 
programu, podobne boli pri-
pravované ďalšie dokumen-
ty – Komunitný plán, Štúdia 
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VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

 Glosa

Akéže voľby, festival!
Tak sme to predsa dokázali! Pomaly, trpezlivo 
sme sa driapali, liezli, občas sa síce pošmykli, ale 
vrchol ekonomického Mont Blancu máme na 
dosah. Reč je o našom, bratislavskom regióne. 
Lebo kým ešte v roku 2008 nás Eurostat (hlavný 
štatistický úrad EÚ so sídlom v Luxemburgu) 
zaradil na devätnáste miesto najbohatších eu-
rópskych regiónov - podľa hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa, v roku 2011 sme 
boli už piaty. To bol skok, či skôr skočisko, však!? 
Pred nami boli len Londýn, Luxemburg, Brusel, 
Hamburg, za nami však Viedeň, Paríž, Mníchov, 
Štokholm, ba i stovežatá matička Praha. Až pri-
šiel tohtoročný marec. A radostná mediálna 
zvesť. Bratislavský región má bronz, v roku 2016 
sa stal tretím najbohatším regiónom v EÚ! Tak 
to „vyšlo“ Eurostatu. Z hodnotených 263 regió-
nov sme „porazili“ 260!!! 

Panebože, my, 600-tisícový Bratislavský kraj 
(či skôr krajíček?) sme v spolku 28 štátov s vyše 
pol miliardy obyvateľov boháčska superšpička. 
Kolektívna i individuálna. A to sme počtom 
obyvateľov len jednou desatinou percenta EÚ. 
Čo tam nejaké jarné výtlky na vidieckych, mest-
ských či miestnych cestách, čo tam ošarpané 
budovy stredných a niekdajších materských 
škôl, čo tam nekosené školské i neškolské are-
ály, čo tam poldňové vyčkávania pred dverami 
ambulancií zdravotníckych zariadení, čo tam 
spoplatnené kadejaké povymýšľané „dochtor-
ské“ nadštandardy za vyšetrenia či nemocnič-
né pobyty, čo tam domovy pre seniorov, ktoré 
staronovo deti rodičov (najmä tie súkromné 
s dotáciami a najmä „dobrovoľnými darmi“) 
pre ich nákladnosť premenúvajú na starobin-
ce-chudobince, čo tam 9 rokov ladom ležiace 
deväťhektárové Janíkove role, čo tam - také 
kadejaké, aj keď každodenné, no predsa len - 
drobnosti. Malé starosti. Medzi nimi i tie naše, 
petržalské. Podstatné je, podľa Eurostatu, že 
sme štatisticky, všeobecne, v priemere, všetci 
- bohatí! Nadmieru. Lebo ak európsky priemer 
vyjadruje hodnotu 100, potom náš, bratislavský, 

je až 186. Teda, takmer raz toľko sa máme dob-
re. Čo na tom, že inde (v Čadci, Žiline, Poprade, 
Zvolene, Prešove, Košiciach, Michalovciach, Ri-
mavskej Sobote...) sa robí aj vypláca, najmä však 
míňa, len v Bratislave, za Bratislavský kraj, sa to 
vykazuje. Privlastňujeme si to, čo sme nedostali, 
vyplácame si to, čo nám nik nedal, máme v Bra-
tislave to, čo sa neurobilo, nepostavilo, máme 
sa tak, ako sa nemajú iní a inde. Je naše, čo nie 
je naše. Lebo... lebo... veľké G rmy majú sídla 
v Bratislave. A fajka zhasla, milá EÚ. A, zasa lebo, 
taká je jej - HDP štatistika. Aj preto sú podľa nej 
Stredoslováci na 226. a Východoslováci až na 
250. mieste. Ich euroštatistická HDP úroveň je 
v porovnaní s nami - štvrtinová... My sme 4x od 
nich bohatší a oni 4x od nás chudobnejší...

Takže, hor sa radostne k novembrovým kraj-
ským samosprávnym voľbám. Je prečo, aj pre čo. 
Volíme predsa budúcnosť. Radostnú. Tento rok 
musíme zdolať - pred nami zatiaľ druhý región 
Hamburg a, samozrejme, tiež zatiaľ prvý, Luxem-
burg. A bude tak, sloganovo: East or West, Brati-
slava is the best! A čo tam po výtlkoch, po kosení, 
po chorobách, poplatkoch, po dôchodcoch, po 
školách, čo tam po 9-ha na Janíkových roliach, 
čo tam také drobnosti. HDP je HDP!!! Voľby budú 
ako festival zajtrajšieho úspechu... 

P. S. Mimochodom, počuli ste? V júni otvorili 
vo Viedni park Helmuta Zilka. Na ploche 7-ha je 
najväčším projektom v meste za viac ako štyri 
desaťročia. Ako píšu v miestnej tlači, park teší nie-
len domácich milovníkov zelene, ale i návštevní-
kov zo Slovenska, najmä bratislavských rodičov 
s deťmi. Veď predsa aleja stromov a drevín, lúka, 
komunitná záhrada, zóna pre psičkárov, Motorik-
park, prekážkové a lezecké dráhy a iné a iné... Ako 
to len dokázali, ako to len dokázali - a to Viedeň 
podľa Eurostatu, nie je v bohatstve HDP ani v 
prvej pätnástke! Teda - ďaleko za nami!!! Kde na 
to nabrali... (Zrejme nerobili ankety, ani nezatĺkali 
stĺpy a nevešali tabule, ani nehíkali do médií, ani 
sa nikoho na nič nepýtali, len „to“ tí, čo majú Vie-
deň „v náplni“, jednoducho urobili.) 

Rudolf Gallo

rozvoja cyklistickej dopravy, 
Štúdia pešieho pohybu, ale 
aj Územný plán zóny Mata-
dor. Každý prvý pondelok v 
mesiaci diskutuje starosta s 
obyvateľmi online na webe 
petržalskej samosprávy, ale 
aj prostredníctvom platformy 
odkazprestarostu.sk. Petržal-
ka zorganizovala k viacerým 
témam aj niekoľko verejných 
prerokovaní.

Najnovšou formou, ktorou 
miestny úrad získava spätnú 
väzbu od obyvateľov, je za-
pojenie sa do služby Staffi  no, 
prostredníctvom ktorej majú 
obyvatelia možnosť hodnotiť 
celkový dojem, odbornosť a 
prístup pracovníkov či rých-
losť pri vybavovaní.

Nielen tieto, ale aj ostatné 
príklady vyhodnotili niekto-
rí poslanci ako dostatočné a 
primerané.

Cieľom stratégie, ktorú 
navrhol starosta Petržalky 
Vladimír Bajan, by mala byť 
systematizácia postupov ve-
dúcich k participácii. „Na 
Slovensku máme zastupi-

teľskú demokraciu a teda 
poslanci ani starosta sa ne-
môžu zbaviť zodpovednosti 
za svoje rozhodnutia. Je však 
vždy pre nich prínosom, ak 
poznajú preferencie obyva-
teľov a budú ich vedieť skĺbiť 
s názormi a odporúčaniami 
odborníkov v danej oblasti 
či ďalšími zainteresovanými 
cieľovými skupinami,“ kon-
štatuje Vladimír Bajan. Podľa 
neho by aj participácia mala 
mať svoje pravidlá, aby sa 
nestalo, že menšina prekričí 
väčšinu alebo že sa rozhod-
ne bez zohľadnenia názorov 
a požiadaviek všetkých zain-
teresovaných. 

Pracovná skupina, zložená 
z poslancov zastupiteľstva, 
nadviaže na predložený do-
kument a navrhne a bude 
koordinovať ďalší postup 
v profesionalizácii partici-
pácie v Petržalke. Jediným 
klubom, ktorý do pracovnej 
skupiny svojho zástupcu ne-
dal, je Slobodný klub.

(red)

foto: Miroslav Košírer



4 • 6. 10. 2017 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Inzercia

Riadkovú inzerciu prijímame

po telefonickom dohovore iba 

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti

PETRŽALSKÉ NOVINY 

nájdete nás aj na facebooku!

 ♥ Zosobášili sa

Cirkevné sobáše
15. 9. 2017 
 Martin Štieber – Monika Mózesová

16. 9. 2017 
 Martin Regula – Michaela Lešková
 Viktor Ujcák – Gabriela Szabová

30. 9. 2017 
 Marián Chmelík – Petra Drobková
 Marek Bolgáč – Kristína Ušáková

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

         

Dňa 29. 9. 2016 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko

Herbert GUMBIR

S láskou spomína manželka a synovia  
Herbert a Martin s rodinami

Spomienka

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

         

9. 10. 2016 uplynuli dva roky, čo nás vo 
veku 58 rokov navždy opustil náš milova-
ný brat, strýko, švagor a dobrý kamarát 

Anton HERODEK
Tí čo ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. Ďakujeme.

Smútiaca rodina Ulmanová

Spomienka

         

Dňa 5. 8. 2017 sme si pripomenuli 
21. výročie úmrtia 
milovaného manžela

Miroslava ULMANA

S úctou 
smútiaca manželka s rodinou

Spomienka

MŠ Holíčska prijme do tr-
valého pracovného pomeru 
pomocnú silu do kuchyne, na 
polovičný úväzok. Informácie 
na t. č.: 0903519220

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

 ZŠ I pre žiakov NKS Vlas-
tenecké námestie č. 1- prij-
me - do školskej kuchyne po-
mocnú silu. Informácie na tel. 
č.: 02 62412998

 Dám do prenájm ga-
ráž na Medveďovej ulici 
Tel.: 6231 3012

Tešíme sa na vaše 

podnety, 
návrhy, reakcie
www.petrzalskenoviny.sk

Nerezové % aše . Vodné ' ltre
www.kvalitavody.sk
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STE SPOKOJNÍ S FUNGOVANÍM 

VAŠEJ DOMOVEJ KOTOLNE? 

O kotolňu v bytovom dome na Gercenovej ulici v Bratislave-Petržalke sa stará odbor energe-

tických a technických služieb spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s. Spoločnosť tu zabez-

pečuje prevádzku a údržbu kotolne a optimalizáciu nákladov na teplo. V čom sú služby Veolie 

rozdielne oproti bežnému spôsobu starostlivosti o kotolňu? O kvalite poskytovaných služieb 

hovorí zástupkyňa vlastníkov bytového domu na Gercenovej ulici pani Michaela Hric.

Kedy ste po prvý raz prišli do 
kontaktu so spoločnosťou Veo-
lia Energia Slovensko, a. s.?

Na jar 2016 sme začali uvažo-
vať o zmene prevádzkovateľa 
kotolne. Potrebovali sme odbor-
níkov, pretože náš bytový dom je 
novostavba s vlastnou kotolňou. 
Keďže Veolia vykuruje v Petržalke 
veľa domov, oslovili sme práve 
zástupcov tejto spoločnosti.
Mohli by ste opísať, na základe 
akých požiadaviek ste vyberali 
nového prevádzkovateľa pre 
vašu kotolňu?

Chceli sme profesionálnu /rmu, 
ktorá vie zabezpečiť komplexný 
servis, teda nielen obsluhu, ale aj 
optimálne riadenie kotolne. Spo-
ločnosť, ktorá spravovala kotolňu 
predtým, nevedela zabezpečiť 
rýchlu identi/káciu poruchy a jej 
odstránenie trvalo príliš dlho. Po-
trebovali sme spoločnosť, ktorá 
dokáže pohotovo reagovať aj v 
prípade výpadku kotolne. Naša 
požiadavka bola, aby dodávateľ 
vedel optimalizovať náklady na 
teplo a aby nám vedel poradiť, 
ako šetriť energiou. Vo výbero-
vom konaní sme sa nakoniec 
rozhodli podpísať zmluvu práve 
s Veoliou.
Koľko bytov sa nachádza v byto-
vom dome, ktorý zastupujete?

V našom bytovom dome máme 
99 bytových jednotiek.
Aké služby pre vás Veolia zabez-
pečuje?

Veolia zabezpečuje prevádzko-
vanie našej kotolne, obsluhu, re-
vízie, servis, diagnostiku porúch, 
opravy a pohotovostnú službu, 
resp. 24-hodinový servis zaria- 
dení.
Čo oceňujete na poskytovaných 
službách?

Som spokojná najmä s kvalitou 
práce a so spôsobom, ako sa rie-
šia problémy. Zamestnanci Veolie 
veľmi pohotovo reagujú a dobre 
ma o všetkom informujú.
Skúste si spomenúť na situácie, 
ktoré podľa vás vystihujú vašu 
spokojnosť so službami Veolie?

Niektorí susedia sa sťažovali, že 
teplá voda má príliš nízku teplotu. 
Zavolala som Veoliu a v priebehu 
jedného dňa bola porucha od-
stránená. Tiež si spomínam, že sa 
niektorí susedia sťažovali, že im je 
v prechodnom období chladno. 
Spojila som sa so zamestnancami 
Veolie a tí nastavili systém tak, aby 
boli susedia spokojní.
Ako by ste posúdili rýchlosť re-
akcie na vaše potreby a požia-
davky?

 Ako príklad môžem uviesť 
situáciu, keď sa v našej kotolni  

v piatok večer pokazilo čerpadlo. 
Zamestnanci Veolie ho vymenili 
za nové, a to počas víkendu. Vy-
svetlili mi, že je to vďaka tomu, že 
majú na sklade veľa náhradných 
dielov alebo ich vedia promptne 
zabezpečiť od kvalitných dodá-
vateľov. V spoločnosti, ktorá sa 
starala o kotolňu predtým, sa cez 
víkend nepracovalo a náš prob-
lém mohli vyriešiť jedine tak, že 
by zavolali inú, špecializovanú 
/rmu.
V akej oblasti pozorujete najvý-
raznejšie zmeny, odkedy vašu 
kotolňu spravuje Veolia?

Výrazne sa zlepšila spolupráca. 
Veolia rýchlo reaguje na naše po-
žiadavky, napríklad keď chceme 
zmeniť nastavenie kotolne, zvý-
šiť teploty alebo nastaviť iné časy 
vykurovania. Tiež som spokojná s 
predkladaním cenových ponúk 
na prípadné opravy.
Odporučili by ste služby Veolie 
aj iným zástupcom bytových 
družstiev alebo správcom? Ak 
áno, tak pre čo najviac?

 Áno, odporučila. Veľmi si ce-
ním, ako vedia zamestnanci Veo-
lie pohotovo reagovať na prípad-
né výpadky či pri odstraňovaní 
porúch. Oceňujem aj kvalitnú a 
transparentnú komunikáciu zo 
strany Veolie.

Kto sa stará o kotolňu vo vašom dome?

Malí žiaci z 1. A a z 1. B tak 
vstúpili do stavu žiacke-

ho aj za účasti svojich rodičov 
a starých rodičov, ktorí boli na 
túto milú a veselú slávnosť tiež 
srdečne pozvaní. Celá akcia sa 
konala v rámci popoludňajšieho 
školského klubu pri spomínanej 
základnej škole, pod taktovkou 
pani vychovávateliek Darinky, 
Táničky, Mirky a tety Marty.

Okrem o/ciálnej časti,samot-
ného aktu pasovania prváčikov 
do stavu žiackeho, boli súčasťou 
programu aj tanečno – športo-
vé aktivity, na ktorých sa malí 
žiaci priamo zúčastnili a užili si 
tak množstvo zábavy. 

Na úvod prváci predniesli 
milú básničku o tom, ako sa  
v škole učia abecedu a potom sa 
všetci zúčastnili na hodine jum-
pingu – skákania na trampolí-
nach pod vedením športovej 
inštruktorky z Happy Kids, kde 
mali možnosť ukázať svoju vý-
drž a temperament a do sýtosti 
sa vyblázniť v rytme moderných 
tanečných hitov. Pretože škola, 
to nie je len každodenné uče-
nie sa, ale aj rozvoj športového 

a umeleckého talentu detí  
v rámci popoludňajších akti-
vít a krúžkovej činnosti v škol-
skom klube, radosť z pohybu 
a zábava.

Potom nasledoval hlavný 
bod programu – samotná 
imatrikulácia, kde za asistencie 
žiakov 4. ročníka spolu s pani 
vychovávateľkami každý z pr-
váčikov dostal šerpu vo farbe 
svojej triedy – 1. A modrú  
a 1. B zelenú a Imatrikulačný 
list ako pamiatku na ten deň.

Na záver programu pred-
viedli svoj tanečný talent 
dievčatá z 3. A a zo 4. A, kto-
ré vystúpili s choreogra/ami 
moderných tancov, nacvi-
čenými v školskom klube so 
svojimi vychovávateľkami a 
inšpirovali tak žiakov, ktorí by 
sa tiež chceli venovať tomuto 
druhu pohybovej aktivity. 

Po skončení programu 
všetci prváčikovia odchádzali 
domov s rozžiarenými očka-
mi, plní zážitkov a príjemne 
unavení .

Touto cestou by som sa 
v mene rodičov prvákov aj 
ostatných žiakov chcela po-
ďakovať pani vychovávateľ-
kám Darinke, Táničke, Mirke 
a tete Marte za organizáciu 
celej akcie a skvelé popolud-
nie, ktoré pripravili pre naše 
deti a za všetku prácu a ener-
giu, ktorú im venujú v rámci 
popoludňajších aktivít v škol-
skom klube, takže sa im občas 
ani nechce ísť domov. 

V mene rodičov žiakov 

na ZŠ Nobelovo námestie

Zuzana Klindová

Imatrikuláciu zažili aj prváci 
na Nobelovom námestí
V jedno príjemné slnečné jesenné popoludnie na 
konci septembra sa na zelenom školskom dvo-
re pod korunami stromov konala imatrikulácia 
dvoch prváckych tried Základnej školy na Nobe-
lovom námestí.



6 • 6. 10. 2017 PETRŽALSKÉ NOVINY

Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA 

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

AUTORIZOVANÝ SERVIS

V PETRŽALKE 
ZASTAVTE SA U NÁS NA KONTROLU VOZIDLA 

www.francetech.sk

Kde a ako stráviť voľný čas je 
niekedy ťažká otázka. Tejto 

vzácnej komodity je málo a 
tak s ňou treba hospodáriť veľ-
mi rozumne. Vybrať si miesto, 
spôsob prepravy, dozvedieť sa, 
kedy je otvorené a aké služby 
sú k dispozícii si niekedy vyža-
duje veľké úsilie. 

Pre každého, kto rád cestuje 
a trávy čas aktívne máme skvelú 
novinku - volá sa Magazín Brati-
slava Region. Na sto stranách 
v ňom prinášame súhrn naj-

te veľa o histórii a súčasnosti vy-
braných miest a obcí. Zachytáva 
tiež naše tradície, ktoré sa zrkad-
lia aj v gastronómii. Zistíte, kam 
sa vybrať, ak chcete ochutnať 
tradičnú prešporskú či maďar-
skú kuchyňu, obľúbené lokše, 
husacinu a vína lokálnej pro-
dukcie, ktorým tlieska aj sveto-
vá vinárska elita. Zavedieme vás 
ale aj na miesta, kde servírujú 
delikatesy modernej kuchyne. 

Pri príprave týchto textov 
sme sa stretli s jedinečnými prí-

väčších lákadiel Bratislavského 
samosprávneho kraja. Čitateľ 
sa dozvie, čo mu vie ponúknuť 
každý jeho kút – Malokarpatský 
región, Záhorie, Podunajsko a 
samozrejme – Bratislava. Kam-
koľvek sa rozhodnete zavítať, 
všade môžete prežiť nejaké 
dobrodružstvo. 

Náš kraj oplýva bohatstvom 
dejín a tak vám cesta za kul-
túrnymi pamiatkami odkryje 
príbehy z rôznych historických 
období. Z Magazínu sa dozvie-

behmi výnimočných ľudí, kto-
rých spája jedno: poctivosť. To 
dáva ich výrobkom a službám 
punc kvality. Platí to aj pre re-
meselníkov a majiteľov malých 
prevádzok. Objavíte v ňom 
aj pozvánky na spoločensko-
kultúrne podujatia či pre-
chádzky prírodou ktorá obo-
pína náš kraj. To všetko je teraz 
na dosah. Magazín získate bez-
platne na bratislavskej župe, v 
infocentrách TIC , na rôznych 
ďalších miestach alebo elek-

tronicky na župnej stránke 
http://www.region-bsk.sk/

obcan.aspx či tiež na turistic-
kom portáli http://www.to-

urcentrope.eu/sk/aktuality.

html 
Budeme radi, ak bude váš 

výtlačok Magazínu Bratislava 
Region pokrčený, vyblednutý 
od slnka či poliaty kávou. Vy-
tvorili sme ho totiž preto, aby 
bol vašim sprievodcom po 
tých najpôvabnejších miestach 
nášho kraja. 

Magazín Bratislava Region: 
spoznajte najkrajšie miesta nášho kraja
Hľadáte skvelý tip na jesenný relax, gurmánsky večer či adrenalínový deň v Bratisla-

ve a jej okolí? Rozmýšľate, kam ísť na výlet v čase i nečase?  

Táňa Mikušová

poslankyňa bratislavského samospávneho kraja
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KDE

Priložte kartu

k čítačke

Priložte kartu

k čítačke

v nových
označovačoch

v MHD

v označovačoch 
na železničných

staniciach

Predĺžiť SeniorPas môžete v predajniach dopravcov DPB a SLovak Lines, alebo...

v multifunkčných
automatoch

u vodiča
Slovak Lines

SeniorPas

Bez SeniorPasu môžete cestovať s 50% zľavou 
zakúpením jednorazových papierových cestovných lístkov.

Stalo sa už tradíciou, že na návrh Asoci-
ácie pre mládež, vedu a techniku (AMA-
VET) zástupcovia mestskej časti Petržal-
ka rozhodnú o pridelení grantu pre deti 
zo znevýhodnených rodín, ktoré prežijú 
časť prázdnin pri mori, o ktorom sa im 
doteraz len snívalo. 

Petržalské deti 
zo znevýhodnených rodín

opäť pri mori

AMAVET už 27 rokov 
vytvára podmienky 

pre neformálne vzdelávanie 
a zmysluplné trávenie voľ-
ného času detí a mladých 
ľudí. Tento rok vďaka dob-
rým ľuďom získli možnosť 
podporiť deti pochádzajúce  
zo sociálne znevýhodne- 
ného prostredia, pre ktoré 
v termíne 18. – 27. augus-
ta pripravili letný tábor  
v Chorvátsku. 

Deti pochádzajúce z ro-
dín, pre ktoré je náročné 
zabezpečiť vhodné pod-
mienky pre ich rozvoj, 
no napriek nepriaznivej 

situácii dosahujú výborné 
výsledky v škole, športe či 
inej oblasti, po návrate z 
letného tábora pri mori ne-
šetria slovami vďaky. Často 
z ich úst počuť: 

„Najviac sa mi páčilo, keď 
sme robili rôzne pokusy.“ 
„Bol som veľmi spokojný.“ 
„Boli tam príjemníí ľudia, 
mali sme dobrých animáto-
rov a spoznal som dobrých 
kamarátov.“

V tomto roku strávili na 
Letnej univerzitke v kempe 
Baško Polje na Makarskej 
riviére v Chorvátsku deväť-
ročná Rebeca a pätnásťroč-

ná Paťka. Okrem kúpania sa 
v mori mali deti každý deň 
pestrý program. Na morskej 
univerzitke sa neznámkuje 
ani neskúša. 

Základom 27-ročnej ús- 
pešnej existencie AMAVE-
T-u je práca dobrovoľníkov, 
ktorí nechýbali ani tentoraz. 
Maťo, Erika a Evka deťom 
vyčarovali netradičné expe-
rimenty zvedavých vedcov 
pod holým nebom - DNA ba- 
nánu, meranie pH pomocou 
červenej kapusty a ďalšie 
zaujímavé pokusy. Našlo sa 
niečo aj pre šikovné ruky, 
ale aj pre športu chtivých - 
maxifutbal a ping pongový 
turnaj. Deti sa tešili útul-
nému ubytovaniu v mo- 
bilných domčekoch v pínio-
vom háji, ktoré poteší všetky 
generácie.

Ján Nemec

foto: archív autora

Mladí narkomani v Studienke nebudú

sa nové kúpeľne a terasy), čo 
mohlo vyvolať spomínané 
obavy, ale účel zariadenia sa 
meniť nebude. Nebude sa 
meniť ani užívateľ, zostane 
ním Ústredie práce. Znamená 
to, že tu detský domov zosta-
ne. Budú tu naďalej umiest-
ňované deti do 18 rokov, tak 
ako doteraz. Rozhodne sem 
neprijmú deti drogovo závis-
lé. V detskom domove bude 
len 20 detí, medzi nimi a zdra-
votne ťažko postihnuté. 

Obyvatelia sa teda žiad-
nych pohodených injekčných 
striekačiek so zvyškami drog 
báť nemusia.

(sv)

foto: archív

Obyvatelia z okolia Rönt-
genovej ulice sa obrátili 

aj na našu redakciu s obavou, 
že v Detskom domove Stu-
dienka má byť reedukačné 
centrum pre mladých nar-
komanov. Preložené do zro-
zumiteľnejšej reči – mali by 
tu byť umiestnení mladiství 
drogovo závislí. A to sa oby-
vateľom zdá nebezpečné  
a nevhodné. Operujú tým, 
že v blízkosti domova sú zá-
kladné aj materské školy a 
mať v ich blízkosti drogovo 
závislých by asi nebolo to naj-
správnejšie riešenie. Dokonca 
písali aj petíciu, ktorá by ich 
odmietavé stanovisko mala 
podporiť.

Obrátili sme sa teda na 
Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, ktoré je 
zriaďovateľom detských do-
movov a dozvedeli sme sa, 
že žiadny problém, ktorý 
opisovali obyvatelia, nehrozí. 
Detský domov sa síce mo-
mentálne rekonštruuje (robia 

 Zistili sme pre vás: 
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V roku 1977 stál 1 watt 

fotovoltického panelu 76 dolárov, 

dnes stojí 0,31 dolára...

Za poklesom cien stojí vyššia 
produkcia
S rozvojom továrenskej výroby išli ruka v ruke 

aj nové technológie a výrobné procesy. Vďaka 

tomu produkcia fotovoltických panelov výrazne 

zlacnela a slnečné elektrárne na strechách ro-

dinných domov sú dnes dostupnejšie. A keďže 

väčšina rodín na Slovensku funguje tak, že naj-

vyššiu spotrebu elektriny v domácnosti má ráno 

a po návrate z práce a zo školy, do pozornosti 

sa v poslednom období dostávajú fotovoltické 

panely s batériou. Ich výhodou je, že uskladňujú 

slnečnú energiu a umožňujú jej neskoršie využitie 

v domácnosti.

Prehľad o vyrobenej 
a spotrebovanej energii v mobile 
Nové trendy vo využívaní slnečnej energie sme-

rujú k smart riešeniam, ktoré poskytujú prehľad 

o množstve vyrobenej a spotrebovanej elektriny 

priamo v mobilnej aplikácii. „Zákazník si môže 

v mobile skontrolovať výkon svojich fotovoltických 

panelov počas dňa alebo môže sledovať, koľko 

uskladnenej elektriny má k dispozícii pre svoju 

domácnosť v batérii. Pridanou hodnotou pre 

našich zákazníkov je bezplatná služba – vzdialený 

monitoring a diagnostika fotovoltických panelov, 

vďaka ktorej má zákazník istotu, že jeho slnečná 

elektráreň bude fungovať bezproblémovo,“ hovorí 

Erik Chabreček, expert na riešenie ZEON Fotovolt 

v ZSE. Vhodným doplnkom k fotovoltike môže 

byť aj riešenie pre inteligentnú domácnosť, ktoré 

pomocou rôznych senzorov a zariadení pomáha 

efektívne využívať elektrickú energiu v domácnosti 

a dá sa ovládať cez mobil na diaľku. „Riešenie 

pre inteligentnú domácnosť ZEON Smart Domov 

ponúka zákazníkovi neustály prehľad o spotrebe 

v domácnosti a zároveň dáva možnosť efektívne 

využívať spotrebiče. Zákazník môže napríklad 

z práce zapnúť ohrev teplej vody a využiť tak 

elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi počas 

dňa, prípadne môže na diaľku vypnúť zvolené 

spotrebiče,“ doplnil Erik Chabreček zo ZSE.

Viac o výhodách riešenia ZEON Fotovolt sa 

dozviete na www.zeon.sk.

INOVÁCIE OD EXPERTOV

ZA POSLEDNÝCH 30 ROKOV SA CENA 

FOTOVOLTICKÝCH PANELOV ZNÍŽILA 100-NÁSOBNE 

ŠIROKÁ PONUKA SORTIMENTU, VO NOPREDAJNÁ ZÓNA

Lekáre  24
10%
Z AVA

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 
údržba ciest, komunikácií a zelene BA 

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

VODIČ „C“ na vozidlá nad 3,5t – sypač, traktor, 
multikára – úprava ciest a komunikácií  
v rámci zimnej údržby v BA 
RUČNÝ PRACOVNÍK – ručné dočisťovanie 
chodníkov a ciest v rámci BA
PILČÍK s praxou, vodičský preukaz „B“ výhoda
ZÁHRADNÍK vyučený v odbore
KOSEC ručný krovinorezom

KOSEC na kubote

DISPEČER PREVÁDZKY údržba ciest  
    a komunikácií, riadiace, plánovacie činnosti

ŠPECIALISTA verejného obstarávania 

FOTOGRAFOVANIE fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy0905 623 012 fotograf-svadba.sk
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Mestská časť
Bratislava-Petržalka

starosta Vladimír Bajan

Vás pozýva na 

Petržalskú
kvapku krvi
dňa 18. októbra 2017

od 8.00 do 12.00 h
v DC na Osuského 3.

Svoju účasť nahláste 
do 13. 10. 2017

e-mail: 
lubov.stanekova@petrzalka.sk

alebo na tel. číslo: 
02/68 288 854.

Ďakujeme!
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Hľadáme školské spomienky
Vlastníte alebo ste zdedili školské predmety 

z čias minulých? Vypratávate byt po rodičoch či 

starých rodičoch a neviete, čo s ich vysvedče-

niami? Darujte ich múzeu! 

Môžete pomôcť doplniť rozsiahly zbierkový 

fond a prispejete tak k záchrane vecí po vašich 

predkoch a zároveň podporíte rozvoj kultúrne-

ho dedičstva v oblasti školstva.

Ak by ste sa rozhodli obohatiť zbierkový fond 

múzea, uvítame čo nájdete, ale pátrame naj-

mä po týchto predmetoch: listiny - vysved-

čenia (predovšetkým z priemyselných škôl 

z 50. a 60. rokov), zošity (do roku 1980), ocene-

nia, diplomy, žiacke knižky, prípravy učiteľov, 

indexy, maturitné a promočné oznámenia, 

školské fotogra& e, knihy - učebnice (do roku 

1980), trojrozmerné školské predmety - škol-

ské aktovky, peračníky, staré písacie potreby, 

textil - školské uniformy, telocvičný úbor, pre-

zuvky.

Predmety môžete priniesť do Múzea školstva 

a pedagogiky na Hálovej16 (budova Strednej 

priemyselnej školy elektrotechnickej – bočný 

vchod), v pondelok, utorok, štvrtok a piatok 

od 9.00 do 15.00 h alebo v stredu od 9.00 h do 

19.00 h. 

Po telefonickom dohovore si pre ne vieme 

prísť.

Telefonický kontakt +421 / 2 / 624 10 665, 

mobil: 0917 693 235.  

(md)

Cirkus na zastupiteľstve 

Vo štvrtok, 28. sep-
tembra, sa na mest-

skom zastupiteľstve sta-
la vec, ktorá je, žiaľbo-
hu, častá a snáď by 
som mohol povedať, že 
až typická. My, všetci 
Petržalčania, vieme veľmi 
dobre, aká je situácia v Pe-
tržalke s parkovaním. 
Niet miesta, niet miesta, 
niet miesta. Hľadajú sa 
možnosti, ako to zmeniť 
a jednou z nich sú nové 
parkovacie domy. Ale aj 
pri nich má mesto prob-
lém - raz s financovaním 
a raz s plochou. A preto, 
keď príde jeden komplex-
ný návrh, ako a kde taký-
to parkovací dom posta-
viť, a ešte k tomu ho chce 
stavať združenie občanov 
a za VLASTNÉ, tak by 

ste si povedali: „Úžasné, 
krásne, fajn.“

Skúsim zhrnúť. Zdru-
ženie občanov si dá tú 
námahu, pripraví petíciu 
obyvateľov (807 podpisov 
za) z okolia Vavilovovej 
ulice, kde by parkovací 
dom mal stáť, dá vypra-
covať projekt 5-podlaž-
ného garážového domu, 
ktorý by mal stáť na 
betónovej ploche pôvod-
ného parkoviska pre 67 
áut, v tom dome by malo 
byť 70 voľných státí a 173 
boxov, strecha garážové-
ho domu bude zelená, 
boky pokryté popínavý-
mi rastlinami, chcú zre-
vitalizovať vedľajší par-
čík. Postavia to za vlastné 
a od mesta pýtajú iba 
vzťah k pozemku (vecné 
bremeno). Toto všetko 
sa začalo v roku 2014 a 
k nám, do zastupiteľstva, 
to prišlo až teraz. Prečo? 
Tak to je iná rozprávka. 
Čo by ste im na ich žia-
dosť odpovedali? Ja za 
seba – Áno, áno, áno. A 

myslíte si, že na to musí 
kývnuť každý. Ale nie. Na 
moje obrovské prekvape-
nie sa ozvali petržalskí 
poslanci Budaj, Vetrák 
a Šimončičová, ktorí to 
celé začali spochybňovať. 
Budaj tvrdil, že chceme 
od nich málo peňazí, 
veď to je komerčný pro-
jekt, Šimončičová, ktorá 
pravdepodobne nečítala 
materiál, začala tvrdiť, že 
by bolo lepšie postaviť to 
niekde na kraji Petržalky, 
keď z materiálu bolo 
jasné, že ide o konkrétny 
pozemok (??????) a koru-
nu tomu nasadil, a  verím 
tomu, že v dobrej viere, 
poslanec Vetrák, ktorý 
chcel len tak od stola, 
bez dôkladného spozna-
nia materiálu, na ktorom 
sa robilo 3 roky, podať 
pozmeňujúci návrh, 
aby vraj majitelia gará-
žového domu súhlasili s 
klauzulou, že ak sa pri 
ďalších podobných prí-
padoch niečo zmení, tak 
oni budú tiež retrospek-

tívne súhlasiť. Tak takú 
blbosť som ako skončený 
právnik v živote nepo-
čul. Predstavte si, že nie-
komu podpíšete bianco 
šek, nech si tam časom 
postupne podopisuje 
dlžoby, ktoré bude od 
vás vymáhať. A absolút-
nu korunu tomu nasadil 
na záver, keď sa priznal 
(a to mu slúži za česť), 
že mal omylom otvorený 
iný materiál a debatoval 
k nemu. Skrátka, cirkus 
Humberto. Samozrejme, 
návrh uznesenia sme 
začali brániť a po hodine 
a dvadsiatich minútach 
boli kompletne všetci 
za. A tak sme zabili 80 
minút na niečo, čo keby 
si všetci prečítali doma, 
ako sa to má, tak nás to 
stojí 3 minúty a mohli 
by sme stíhať preroko-
vať aj ostatné body. Ale 
to by nesmeli niektorí 
kolegovia pod vplyvom 
zapnutých kamier rečniť 
donekonečna.

(tod)

Marian Greksa, 
poslanec Mestského zastupiteľstva 
za Mestskú časť Bratislava-Petržalka
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Vyvolený je skoro ako zvolený, lebo 
zvolený môže byť aj vyvolený. Vy-
volený ale nemusí byť zvolený a nie 
každý zvolený je aj vyvolený. 

Je dávnejší slnečný deň, dolu námestím 
SNP sa „plaví“ niekoľko luxusných T-613 

a iných nablýskaných limuzín. Na celú šírku 
vozovky, teda aj v protismere vozidiel, ktoré 
musia zastavovať. Klaksóny v plnom nasade-
ní priťahujú pohľady okoloidúcich na kvetmi 
vycifrované ekvipáže s vejúcimi svadobnými 
stuhami. Taká obyčajná svadba dcéry veľmi 
predného komunistického pohlavára, vyvo-
leného na večné časy a nikdy inak. Našťastie, 
história potvrdzuje, že večné časy volených 
i vyvolených papalášov sú v každej dejin-
nej etape len ilúziou, postavenou na veľmi 
vratkých nohách. Napriek tomu sú stále jej 
súčasnosťou. 

Svadba s nebeskými vejármi o pár desaťročí 
neskôr mohla prekvapiť iba neskúseného, de-
mokraciou rozmaznávaného jedinca, nie pria-
meho účastníka ukážky arogancie moci. Je 
pravda, vtedy na námestí nikto nič z vozidiel 
nevyhadzoval. Aspoň hašlerky mohli. Skupáni! 
Pekné slovo, bez hany, si ale zaslúži dobrotivý 
pán minister Róbert Kaliňák, ktorý nezaváhal a 
svojmu podriadenému, vstupujúceho do po-
svätného zväzku manželského, poslal aj plný 
vrtuľník omašličkovaných sladkostí. Dúfam, 
že neboli veľké a nikto nebol udretý po hlave. 
Všelikým a všeličím viac či menej skorumpo-
vaní novinári, poslanci večne niekoho odvo-
lávajúci a podobní spravodliví, sa snažia vytĺcť  
z takejto milej akcie kapitál, argumentujúc 
zneužitím vládneho vrtuľníka a inými taľafat-
kami. Vraj novodobé papalášstvo. Fuj, takéto 
niečo o človeku, ktorý nám všetkým pomáha 
a chráni nás. Mali by sme mu byť vďační, naj-
mä hasičský prezident s manželkou, no nie? 

 Menej vďačný je podľa všetkého prezident 
našej demokratickej domoviny pán Andrej 
Kiska. Nezodpovedný anonym zaplavujú-
ci médiá dokumentmi z daňových kontrol, 
prezidentská opozícia a kauzami zmagorený 
národ sa ho snažia očierniť za vraj úmyselné 
vyhnutie sa občianskej povinnosti zaplatiť 
smiešnych pár tisícoviek na daniach. Ako 
keby takýmto neprajným závistníkom nesta-
čili predchádzajúce reči o papalášskej závis-
losti na lietaní, peniazoch a nekalých kšeftoch  
v znamení vysokých úrokov a sankcií jeho 
nebankoviek. Predovšetkým, keď občan pre-
zident svoju zábudlivosť opakovane účinne 
oľutoval, ma9ánske praktiky indivídua odsúdil 
a tému, vraj rovnako ako daniari a policajti, 
považuje za uzavretú. A punktum. 

Tak si myslím, že všetko je len o ľuďoch  
a morálke spoločnosti. Spoločnosti, ktorá pa-
palášov konajúcich v presvedčení, že quod li-
cet Iovi, non licet bovi, nedokáže raz a navždy 
dať do panteónu padlých bohov. 

Jaroslav Gründler

Papaláši 

  Tak si myslím

Možno ste si to ani nevšim-
li, ale v stredu trinásteho 

septembra sa krížom cez našu 
domovinu prehnal Deň pozitív-
neho myslenia. Uznaný aj v me-
radle medzinárodnom. Prehnal 
je asi prisilné slovo. Žiadny 
hurikán, ako hen za oceánom. 
Povedzme, že to bol jesenný 
vánok. A to je dobre. Nenarobil 
škody.

Na pultoch kníhkupectiev 
dnes nájdete celý balík publi-
kácií, ktoré človeka obyčajného 
nabádajú, aby sa správal neoby-
čajne. Myslel pozitívne. Čo to 
vlastne znamená? Obávam sa, 
že to vie len málokto. Možno 
ani niektorí autori publikácií 
nie.

V skratke a zúfalo zjednodu-
šene povedané – myslite pozi-
tívne, váš život nebude smutný 
a prázdny. A pozor! K tomu ešte 
fantastický bonus: Vaše sny sa 
budú plniť, hoci nielen tak je-
den za druhým. Ale vraj budú.

 Sú takí, čo tvrdia pravý opak. 
Vraj pozitívne myslenie človeka 
odtŕha od skutočnosti. Reality. 
Ignoruje ju. Údajne sa tak dob-
rovoľne uzatvárame do akejsi 
bubliny, v ktorej je život zaují-
mavý a najmä bezproblémový. 
Žiadne negatívne myšlienky ani 
pocity. Tie síce môžeme potla-
čiť alebo poprieť, no nikdy ne-
zmiznú. Zo sveta sa nestratia. A 
problémy už vôbec nie.

Ponúkam príklad z vlastného 
života. Týka sa spomínaného 

trinásteho. Deň vopred som 
myslel vyložene pozitívne. Po-
vedal som si, že taký bude aj 
celý nasledujúci deň. Užijem si 
ho. Hoci to slovo nemám príliš 
rád, je sprofanované, dokonca aj 
z reklamy. Ale k veci. Naordino-
val som si báječné ráno, voňavé 
od kávy, deň sladký od nične-
robenia a večer omamný ako 
pohár skvelého vína. A mož- 
no, ak sa tuho pozitívne za-
myslím, niečo spadne aj pria-
mo z neba. Prípadne sa mimo 
cirkvou schváleného termínu  
s darčekom zastaví sám Miku-
láš. Toľko pozitívne myslenie.

A realita? Už zarána som zis-
til, že na displeji, ktorý ukazuje 
aktuálny čas, vypadla jedna čís-
lica. Takže pokojne mohlo byť 
7:02, ale aj 7:52. To sa stáva, nič 
mi nepokazí pozitívne vymysle-
ný deň. To som si povedal. Len-
že potom som zavítal na krátku 
neoficiálnu návštevu kuchyne. 
A stúpil do maličkej vodovej 
mláčky. Do veľkého problému. 
Voda totiž vytekala z chladnič-
ky. Evidentne pokazenej. Bolo 
treba okamžite čosi podniknúť, 
a to v týždni o deň kratšom kvô-
li sviatku. 

Vypuklo veľké telefonova-
nie. Predajcovi, do firmy, opra-
várom. Predajcovi tri razy, do 
firmy o dva hovory viac, štyria 
opravári sa všelijako vyhovárali. 
Až piaty povedal, že sa zastaví. 
Podvečer, ak mu to vyjde. Ak 
nie, už som sa videl, ako po pár 

dňoch z nefungujúcej chladnič-
ky do kontajnera vyhadzujem 
špecialitky, ktoré sa mi podarilo 
pozháňať.

Skrátim to. Opravár po šie-
stich hodinách čakania prišiel. 
Chladničku opravil. To bola 
jediná pozitívna udalosť toho 
dňa. Navečer som išiel vyhodiť 
smeti do kontajnera. Vrecko sa 
roztrhlo a vysypalo na zem. Pol 
hodiny som sa s tým babral.

 Večer som nepozeral ani tel-
ku, ale úplne oťapený zaľahol do 
postele. A tam, už v pokoji, pod 
paplónom som sa rozhodol, že 
v budúcnosti definitívne za-
budnem na programové pozi-
tívne myslenie. Aby som sa po 
a/ vyhol podobným nepríjem-
nostiam ako toho trinásteho. 
Po b/, aby spomínaný virtuálny 
Mikuláš nemusel každú chvíľu 
po mojich rozmaroch behať na 
rovnakú adresu. A po c/ preto, 
že asi neviem dosť dobre zná-
silňovať skutočnosť. Na to sú u 
nás iní viťúzi.

 Želám vám príjemný a uži-
točný deň. Aj bez pozitívneho 
myslenia. Ale určite nie kona-
nia.

Oskar Král

ilustračné foto: archív

 

Rovní a rovnejší 

 Reagujete

Priznám sa, že keď môžem, tak chodím na zastu-
piteľstvá. Na župné ani nie, iba na mestské a na 
petržalské. To ma zaujíma najviac, lebo som Petr-
žalčanka. Bola som aj na poslednom, septembro-
vom. Niektoré rozhodnutia poslancov sa mi páčili, 
iné menej, toto však dnes nechcem rozoberať. 
Nad iným mi zostal rozum stáť.

Pamätám sa, ako som v duchu tlieskala poslan-
com, keď pred pár mesiacmi prijali uznesenie, 
že budú na webovej stránke zverejňovať nielen 
svoje majetkové priznania, ale aj odmeny, ktoré 
dostávajú ako poslanci nielen v Petržalke, ale aj v 
meste, prípadne v BSK. Povedala som si, že takú 
transparentnosť nám teda môžu všetci naozaj len 
závidieť. 

Lenže realita ma riadne schladila. Mnohé majet-
kové priznania chýbajú, s uverejňovaním odmien 
je to ešte horšie. Pri väčšine poslancov, ktorí sedia 
aj v mestskom aj župnom zastupiteľstve, sú políč-

ka, kde by mali byť uverejnené  iné, ako petržalské, 
odmeny, sú prázdne. Argument? Oni nestíhajú, 
úrad by tam mal dať link, že odmeny si občan 
nájde na webových stránkach mesta či BSK... Ten 
občan, ktorému sa uznesením zaviazali, že mu 
pátranie po weboch uľahčia tým, že všetko uve-
rejnia na jednej, „domovskej“ stránke. Padlo však 
ešte jedno riešenie – zrušiť uznesenie, ktoré sa im 
nechce plniť!     

Bola som niekoľkokrát svedkom, že keď uznese-
nie nesplnil úrad, aký z toho páni poslanci vedeli 
spraviť problém, niekedy až kardinálny, z ktorého 
treba vyvodiť dôsledky. Ale keď ho neplnia oni 
sami, tak sa vlastne nič nedeje. Najskôr skúsia, či by 
to za nich nemohol splniť niekto iný a ak to nevy-
zerá reálne, tak uznesenie s ľahkým srdcom zrušia.

Fascinuje ma, že stále a na každej úrovni sú ľudia 
rovní a rovnejší. A nikomu to až tak veľmi nepre-
káža... 

Táňa Hološková

Prečo nemyslím pozitívne
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Veriaci z celého Slovenska spoločne oslávili blahorečenie 
saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana, ktorý bol za 
komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a 
väznenia v roku 1969. 

Okolie Kostola Svätej rodi-
ny, v ktorom sa slávnosť 

konala, bolo preplnené 25 000 
ľuďmi! Zišli sa na rovnakom 
mieste, kde začiatkom sep-
tembra roku 2003 slúžil omšu 
pápež Ján Pavol II. Vtedy boli 
aj blahorečení ako mučeníci  
z obdobia komunizmu rehoľ-
ná sestra Zdenka Schelingová 
a gréckokatolícky biskup Vasiľ 
Hopko. 

Teraz sa slávnosť konala v 
posledný septembrový deň a 
14 rokov po poslednom bla-
horečení. „Bol uväznený, lebo 
pomáhal bohoslovcom a kňa-
zom ujsť z vlasti, aby mohli žiť 
svoj apoštolský ideál,“ povedal 
počas omše legát pápeža Fran-
tiška kardinál Angelo Amato. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj sy-
novec Titusa Zemana Michal 
Titus Radošinský.

Na omši sa zúčastnili aj 
hlavný predstavený rehole Sa-
leziánov don Bosca don Ángel 
Fernández Artime, slovenský 
kardinál Jozef Tomko a mno-
hí slovenskí a zahraniční bis-
kupi. Medzi vyše 500 kňazmi 
boli aj saleziánski predstavení 
z okolitých krajín. Do služby 
bolo zapojených približne 170 
dobrovoľníkov.

„Som hrdý, že sa takáto 
veľká cirkevná udalosť opäť 
konala v Petržalke,“ hovorí 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan, ktorý pred 14 rokmi 
spoluorganizoval návštevu pá- 
peža Jána Pavla II. v našej 
mestskej časti. „Zároveň sa 
chcem poďakovať organizá-

Boli sme svedkami 
blahorečenia Titusa Zemana

torom - Saleziánom dona 
Bosca, Bratislavskej ar-
cidiecéze a fare Kostola 
Svätej rodiny za vynika-
júcu organizáciu takéhoto 
veľkolepého podujatia a 
obyvateľom z celého okolia 

za súčinnosť a trpezlivosť 
s rôznymi obmedzeniami, 
ktoré si príprava a priebeh 
blahorečenia vyžiadali,“ do- 
dal Vladimír Bajan. 

(sv)

foto: Miroslav Košírer
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„Pamätám sa, ako za mnou prišiel starosta Vlado Bajan, že čo by som 
povedal na to, keby sme začali v Petržalke organizovať folklórne večery 
a mne až srdce zaplesalo,“ spomína Ondrej Lenár, vedúci DK Zrkadlový 
háj na začiatky tohto podujatia, ktoré odštartovalo svoju 20. sezónu  
a ktoré už dávno prekročilo hranice Petržalky. 

A vstup do jubilejnej se-
zóny bol naozaj veľko-

lepý. Nemohol chýbať súbor 
Očovan, ktorý Večery au-
tentického folklóru odštar-
toval a je ich najčastejším 
hosťom, ani súbor Šumiac 
či Ekonóm, ktorí sú tiež stá-
licami medzi hosťami. „Do 
Petržalky vždy veľmi radi 
prídeme, lebo starosta má 
folklór jednoducho v krvi a 
v dobrom ním nakazil asi 
všetkých Petržalčanov, lebo 
vždy je tu plný dom,“ hovorí 
Pavel Holík z Očovanu. 

Prvý večer tejto sezóny ale 
obohatili aj finalisti súťaže 
Zem spieva – sestry Matá-
kové, Štefan Štec a Ľudová 
hudba Martinky Bobáňovej. 
V dvojhodinovom, tento-
raz skutočne výnimočnom 
programe, ktorý moderoval 
skvelý Ján Jankov (ako inak 
– z Očovej), sa vystriedalo 
množstvo folkloristov a ešte 
viac ich azda bolo v hľadis-
ku. 

„Často chodím na večery 
autentického folklóru, ale to, 
akých účinkujúcich sme vi-
deli v piatok večer, to bolo 
nad všetky naše očakávania. 
Vďaka starostovi Vladimí-

rovi Bajanovi a Ondrejovi 
Lenárovi sme videli už veľa 
krásnych, profesionálnych vy- 
stúpení. No a ani sa neodvá-
žim menovať všetkých, ktorí 
posledný večer účinkovali, 
aby som na niekoho nezabu-
dla. Čo vystúpenie, to úžasný 
zážitok,“ vyznala sa Ružena 
Borzová.

„Večery autentického folkló-
ru nám môžu skutočne všetci 
závidieť,“ hovorí Ľudmila Vi-
dová, pôvodom z Hriňovej, 
no už tridsať rokov Petržal-
čanka. „Stretávame sa na 
nich nielen rodáci, keď príde 
napríklad Detvan, ale aj su-
sedia a kamaráti, ktorí si na 
ten svoj kraj zaspomínajú zas 
počas iných večerov.“

„Na Slovensku žije veľa 
úžasných (aj mladých ľudí), 
ktorí sa vo voľnom čase ve-
nujú tradíciám, tancu a spe-
vu, a to nielen v súboroch. 
Ukázať týchto ľudí v krás-
nych krojoch na pravidelnom 
podujatí, ktorí predstavia 
Slovensko prostredníctvom 
nádherných piesní a tancov 
práve v našej Petržalke, je 
jedinečné na Slovensku. Tým 
skôr, že sa sem pred viac ako 
40 rokmi prisťahovali ľudia z 

rôznych končín našej krajiny, 
vždy si nájdu v Petržalke ne-
jakých rodákov, a o to sú tie 
chvíle vzácnejšie. Keď som sa 
s touto myšlienku pred rokmi 
pohrával, netušil som, že sa 
podujatie stretne až s takým-
to ohlasom,“ povedal petržal-
ský starosta Vladimír Bajan.

A na koho sa budeme môcť 
tešiť nabudúce? To je zatiaľ 
tajomstvo, ale určite ho orga-
nizátori zavčasu odhalia.

(sv)

foto: (mp) 

Folklór z celého Slovenska 
si našiel cestu do Petržalky 
pred 20 rokmi
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• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

SSSSSSSSSSSSS TTTTTTTTTTTTT UUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDD IIIIIIIIIII OOOOOOOOOOO   BBBBBBBBB EEEEEEEE LLLLLLLL LLLLLLL AAAAAAA NNNNNNN IIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 h, 

sobota 8.00 - 13.00 h, iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885 

 Katka  0905 156 765

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

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

Permanentný make-up obočia ................90 €

Objednávky: Ľubka 0907 556 758

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Pomôžte zlepšiť 
cyklodopravu
Cyklokoalícia prichádza 

v týchto dňoch s veľkým 

prieskumom, ktorého hlav-

nou úlohou je zmapovať 

stav mestskej cyklistiky 

v Bratislave na základe 

skúseností obyvateľov, 

ktorí tento typ dopravy 

využívajú pravidelne, ale 

aj tých, ktorí by chceli za-

čať, ale nemajú vytvorené 

podmienky a zázemie. 

Cieľom je zistiť medzi cyk-

listami ako často jazdia, 

kam jazdia, na aké účely 

bicykel využívajú, ale aj čo 

im bráni začať používať 

bicykel, prípadne čo ich 

pri tom najviac obmedzu-

je. Výsledky z prieskumu 

budú použité ako argu-

menty pri stretnutiach 

s politikmi a úradníkmi a 

pre mediálnu podporu 

nových cyklotrás na úze-

mí nášho mesta.

Ak sa chcete zapojiť do 

prieskumu, nájdete ho na 

www.petrzalka.sk
 (red)
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Súčasné umenie mieri do Petržalky 
V podstate nenápadný priestor na terase Rovniankovej ulice učaroval galérii, ktorá 
tak vymenila Staré Mesto za Petržalku.  Nové miesto je vraj veľkorysé a pri jeho 
výbere zvíťazil predovšetkým pocit. Photoport je názov galérie, ktorá má v Petr-
žalke veľké plány a nám viac prezradil fotograf, pedagóg a predovšetkým iniciátor 
projektu, Filip Vančo. 

Projekt Photoportu, či už ako štu-
dentskej iniciatívy alebo rovnomen-
nej galérie, má za sebou takmer 
desať rokov činnosti. Akého „genia 
loci“ v sebe nesie a akého chcete vy-
tvoriť v novom priestore?

Už viac ako desať rokov sa snažíme 
v podstate o to isté, popularizovať 
súčasné umenie a fotografiu, ktorú 
vnímame ako neoddeliteľnú súčasť 
umenia. Genius loci sa väčšinou spá-
ja s konkrétnym miestom. Po dvoch 
priestoroch v Starom meste sme sa 
presťahovali do Petržalky. Je to pre 
nás zmena a sami sme zvedaví, čo 
prinesie. To, čo si so sebou nesieme, 
je okruh umelcov, s ktorými dlhodobo 
spolupracujeme, publikum, ktoré sle-
duje naše aktivity a chuť sprístupňovať 
súčasné umenie divákom. Tu chceme 
pracovať s potenciálom Petržalky a jej 
obyvateľov, či sa nám podarí vytvoriť 
nový kultúrny bod v Petržalke, závisí 
aj na divákoch. 

Photoport sa spája predovšetkým s 
mladými umelcami a súčasnou fo-
tografiou. Čo konkrétne to znamená 
pre verejnosť? Čo v tejto galérii môžu 
ľudia zažiť, vidieť?

Program galérie je zameraný na 
mladých slovenských autorov, kto-
rých tvorba spĺňa naše kritériá kvality. 
Okrem toho 99 percent výstav robí-
me priamo pre náš priestor, takže ich 
nemôžete vidieť a zažiť nikde inde 
na svete. Osobná návšteva galérie a 
priamy kontakt s umeleckým dielom je 
zážitkom, ktorý vám nesprostredkujú 
ani desiatky fotografií na internete. 
Záujem je aj o spoluprácu so škola-
mi. O aké programy ide?

Photoport je nezisková organizá-
cia podporovaná z verejných zdrojov. 
Preto si myslíme, že je našou povin-
nosťou niečo verejnosti vrátiť. Aj týmto 
uvažovaním je motivovaný náš záu-
jem o spoluprácu so strednými a zá-
kladnými školami na území Petržalky. 

Sme presvedčení, že kontakt s ume-
ním dokáže kultivovať osobnosť detí 
a mládeže pozitívnym smerom. Pre 
školy pripravujeme súbor programov 
od komentovaných prehliadok výstav, 
až po praktické workshopy priamo v 
priestoroch galérie. Budeme radi, ak sa 
nám ozvú učitelia, ktorí majú záujem o 
spoluprácu.
Priestor Photoportu na Rovniankovej 
vnímate ako veľkorysý priestor so-
cialistickej architektúry. Bolo to pri 
výbere miesta skôr o funkčnosti, či o 
pocite? 

Výber priestoru bol skôr o poci-
te. Jedným z dôvodov, prečo sme sa 
presťahovali, bolo, že sme potrebovali 
veľkorysejší výstavný priestor. Ten te-
raz máme. A tiež to, že Petržalka je 
pre nás výzva a ak nechcete stagnovať, 
potrebujete výzvy. 
Akú spätnú väzbu má Photoport na 
svoje aktivity a prístup k umeniu 
zo strany laikov. S akými umelcami 

Bývalý minister kul-
túry za vlády Ivety 
Radičovej, šikovný 
manažér, ktorý do-
kázal zlúčiť Sloven-
ský rozhlas a Sloven-
skú televíziu. Spustil 
úspešný projekt ob-
novy hradov, ktorý 

dodnes dáva prácu nezamestnaným. V nepo-
slednom rade známy moderátor, ktorý vždy 
stál na strane ľudí. Je presvedčený, že Petr-
žalka ako najväčšie sídlisko v kraji si zaslúži 
špeciálnu pozornosť. To je Daniel Krajcer, 
kandidát na župana. 

Aké základné problémy ste identi1 kovali v Petr-
žalke a našli ste pre nich riešenia? 
Hlavne statická a dynamická doprava. Plánujeme 
vybudovanie železničnej stanice Filiálka ako križo-
vatky tratí mestskej dopravy, železničnej dopravy 
a nových tram-trainov. Severo-južné prepojenie 
železnice a električky s vybudovaním koľají popod 
Karadžičovu ulicu je nevyhnutné. Dokážeme tak 
spojiť Petržalku so stanicou Filiálka, aby sa Petržalča-
nia mohli dopravovať takzvanými tram-trainmi po 
celom kraji bez prestupovania. Obrovský problém 

je tiež nedostatok záchytných parkovísk či rýchle 
starnutie obyvateľstva. Petržalka bude o niekoľko 
rokov mestskou časťou s najväčším počtom ľudí 
v postproduktívnom veku. Túto mestskú časť tiež 
trápi havarijný stav mnohých škôl a nedostatok 
miest pre deti v materských školách. 

Petržalka sa v priebehu pár rokov stane najstar-
šou mestskou časťou Bratislavy. Župa pod vaším 
vedením chce zaviesť reformné a transparentné 
pravidlá v domovoch sociálnych služieb, aké?
O 15 rokov stúpne počet obyvateľov v postproduktív-
nom veku v našom kraji o polovicu. Musíme vytvoriť 
podmienky pre starostlivosť o všetkých, ktorí ju nevy-
hnutne potrebujú a zaslúžia si ju. Budem preto maxi-
málne podporovať činnosť agentúr domácej opatro-
vateľskej a ošetrovateľskej služby. Presadím zreálnenie 
skutočnej ceny opatrovania v domácom prostredí, 
najmä vo verejnom sektore na minimálne 7 eur na 
hodinu, pretože zahmlievanie skutočných nákladov 
zlikvidovalo množstvo agentúr domácej opatrova-
teľskej služby. Chceme budovať senior-parky, zriadiť 
rehabilitačné stredisko na pomoc ľuďom s indivi-
duálnymi potrebami, ktoré tak markantne chýba 
v bratislavskom kraji. Zo sociálnej oblasti nesmieme 
zabudnúť ani na deti so špeciálnymi potrebami, a tak 
vytvoríme špecializované denné centrum pre deti 
s poruchami reči, zamerané na diagnostiku a liečbu. 

Na území Petržalky sa nachádzajú desiatky škol-
ských zariadení a stredných odborných škôl, kto-
ré naliehavo potrebujú skutky namiesto slov. 
Školstvo je priorita, ktorá nie je výdavkom, ale in-
vestíciou. Odstrániť treba konečne rokmi naras-
tajúcu byrokraciu zo strany kraja. Učiteľ má učiť 
a nie úradovať. Presadím vyššiu samostatnosť škôl 
a samostatnosť profesionálnych manažmentov na 
školách a tiež podporu učiteľov vo fi nančnej oblasti, 
napríklad pri špeciálnych zľavách cestou do práce. 
Zavedieme kartu výhod pre obyvateľa kraja, ktorí by 
mali cítiť a reálne pocítiť svoju príslušnosť k nemu. 

Na takéto zásadné zmeny budete mať ako župan 
prvýkrát v histórii volieb do VÚC päť rokov. Dis-
ponujete dostatočnou výdržou a motiváciou? 

V komunálnej politike som nový, ale mám skúsenos-
ti a za sebou výsledky. Bol som ministrom vlády Ivety 
Radičovej. Naštartoval som úspešný projekt obnovy 
hradov, ktorý pokračuje, dáva prácu nezamestna-
ným a nekradne sa pri ňom. Dokázal som úspešne 
zlúčiť Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu a vy-
tvoriť predpoklady na to, aby RTVS bola úspešným 
a fungujúcim médiom. Dobrý župan dokáže silou 
svojej osobnosti spájať mestá, obce, miestne časti 
pre ucelené a systémové riešenia. Mám víziu met-
ropolitného regiónu, veľkej Bratislavy. Vďaka skúse-
nostiam ju dokážem naplniť.

Daniel Krajcer o problémoch najväčšieho sídliska:
Petržalka si zaslúži skutočnú pozornosť 

pracujete, akí dostanú šancu, akí 
majú záujem spolupracovať?

Priemerná návštevnosť Photoportu 
bola ročne okolo 10 000 návštevníkov. 
Ohlasy od laickej verejnosti sú zatiaľ 
veľmi dobré. Čo sa týka odbornej ve-
rejnosti, myslíme si, že už po tých viac 
ako desiatich rokoch na scéne máme 
istý rešpekt. Dlhodobo spolupracuje-
me s umelcami, ktorí sa vyvíjajú a ktorí 
potvrdzujú svoju kvalitu, ako naprí-
klad Milan Tittel, Tomáš Klepoch, Ján 
Šipöcz, Rastislav Podhorský, Roman 
Bicek, Zuzana Kmeťová. Stále však 
máme oči otvorené.
Ak by sa ste sa mali krátko charakte-
rizovať – Kto je Filip Vančo?

Naivný človek, veriaci svojim 
snom...

Photoport gallery nájdete na Rov- 

niankovej 4 v Petržalke. Viac na 

Facebook profile – Photoport. 

Eva Vašková
foto: autorka
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Možno sa to niekomu ani nezdá, ale z petržalských parkovísk miz-
nú vraky áut naozaj vo svižnom tempe. 

Vraky miznú svižným tempom 

teda postupne sa bude počet 
odstránených vrakov zvyšo-
vať.

Text a foto: (tod)

Naša mestská časť od za-
čiatku roka doteraz od-

stránila 95 vozidiel nespôso-
bilých na ďalšiu prevádzku a 
zaberajúcich tak parkovacie 
miesta. Z toho rovných 40 
odstránili prostredníctvom 
zazmluvnenej odťahovej 
spoločnosti, pretože sa k nim 
nikto nehlásil a boli násled-

ne uložené na záchytnom 
parkovisku dovtedy, kým sa k 
nim neprihlási vlastník, ale-
bo Okresný úrad rozhodne 
o ich spracovaní. Zvyšných 
55 vozidiel si odstránili sami 
vlastníci na základe výzvy 
mestskej časti. 

Ďalších niekoľko desiatok 
vozidiel je rozpracovaných a 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

25. 10. (streda) pristavenie – 27. 10. (piatok) odvoz

Blagoevova medzi č. 2-12
Blagoevova medzi č. 14-24
Šustekova medzi č. 9-15
Šustekova medzi č. 25-31
Mlynarovičova medzi č. 3-5

Mlynarovičova medzi č. 15-17
Lachova medzi č. 26-28 
Haanova medzi č. 11-13
Haanova č. 8
Furdekova medzi č. 12-14 

Nám. hraničiarov medzi 10-20
Gessayova 47
Gessayova medzi 21-23
Osuského medzi 2-6
Hrobákova medzi 8-14

Rovniankova 6
Ambroseho 2-12
Romanova 1-5
Romanova 22-38
Kutlíkova 7

Kopčianska 82
Dargovská ul. 
Kežmarské námestie 
Vilova 5-19
Vranovská 61-67

Pečnianska 13-15
Lenardova 2-8
Bohrova 1,3,5
Gercenova 21-23 a 25-27
Röntgenova medzi 4-8

Gercenova medzi 1-3 a 5-7
Mánesovo nám. medzi 4-5
Černyševského medzi 21-23
Pi+ova 4,6,8
Wolkrova 11-13 parkovisko

Vavilovova 20-26
Jungmannova medzi 8-10
Vlastenecké nám. medzi 8-9
Wolkrova 43-45
Černyševského 5-7

31. 10. (utorok) pristavenie – 3.11. (piatok) odvoz

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

14. 11. (utorok) pristavenie – 16. 11. (štvrtok) odvoz 

Hálova 13-15
Belinského 18-24
Ševčenkova 14,16,18,20 parkovisko
Fedinova 2-8
Švabinského 16-18

Andrusovova 1-3
Tupolevova 1-7
Tupolevova 15-17
Iľjušinova 8-10
Markova 7-9

22. 11. (streda) pristavenie – 24. 11. (piatok) odvoz 
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Ako sa varí po bulharsky 
mali možnosť vyskúšať 

si študenti SOŠ Gastronómie 
a hotelových služieb na Far-
ského ulici. Doteraz u nich 
svoju národnú kuchyňu pred-
stavili od roku 2013 veľvysla-
nectvá Indonézie, Turecka, 
Gruzínska, Egypta, Japonska, 
Talianska, Grécka, Izraela, 
Srbska, Vietnamu a Rakúska. 

Podľa slov riaditeľa školy Jo-
zefa Horáka je cieľom projek-

tu dať študentom príležitosť 
oboznámiť sa s exotickými, 
ale nie komplikovanými re-
ceptami cudzokrajnej kuchy-
ne, ktoré budú môcť uplatniť 
aj v praxi. 

A po rokoch projektu plné-
ho exotických chutí prichádza 
do školy nám blízka gastro-
nómia. Česká veľvyslankyňa 
Lívia Klausová a tiež poľský 
veľvyslanec Leszek Soczewica 
už prejavili záujem predstaviť 

nák a Žaneta Svobodová. 
Výzdobu slávnostného stola 
i obsluhu zvládli na výbornú 
študenti v odbore čašník - 
servírka, ktorých viedli Viera 
Nižňanská, Janka Drdacká a 
Helena Grachová. Koordiná-
ciu s veľvyslanectvom zabez-
pečovala Janka Krošláková. 
Výkony študentov a majstrov 
školy prítomných diplomatov 
tak nadchli, že svoju účasť 
na projekte prisľúbili všetci 
prítomní, takže sa máme na 
čo tešiť. Deň rumunskej ku-
chyne je už naplánovaný na 
november.

Jedlá boli servírované aj 
učiteľom a študentom. Čo 
si uvarili, na tom si pochuti-
li. Ak by ste chceli ochutnať 
bulharské menu aj vy, recept 
nájdete na web stránke našich 
novín.

Michaela Dobríková

foto: autorka

Ako chutí Bulharsko? Zdravo a farebne – bielo ako jogurt, 

zeleno ako zelenina a červeno ako víno. Napokon, majú to 

aj na zástave. A tá ich dlhovekosť, počuli ste o nej? V meste 

Smoljan Sviatok, majú viatok dlhovekých. So šesťdesiatkou 

na krku by vás považovali za sopliaka. Nuž, komu by sa 

chcelo umrieť v krajine s takou vynikajúcou kuchyňou?

Deň bulharskej kuchyne 

svoje krajiny takouto atrak-
tívnou formou. Okrem nich 
sa na trinástom ročníku Dní 
medzinárodnej kuchyne zú-
častnili veľvyslanci aj z Gru-
zínska, Japonska a Turecka. 

Hlavným hosťom však bola 
šarmantná hostiteľka - bul-
harská veľvyslankyňa Jordan-
ka Chobanova. Ako povedala, 
krajinu, jej kultúru, históriu i 
mentalitu národa možno po-
chopiť cez kuchyňu. Pre hostí 
ochutnávajúcich Bulharsko 
preto menu vyberali veľmi 
starostlivo, pričom na všetko 
v školskej kuchyni dohliadal 
šéfkuchár Christo Christov.

Skôr, než všetci zasadli 
k slávnostnému stolu, potešili 
hostí spevom deti z Bulhar-
skej základnej školy Christa 
Boteva, ktorá sídli v Petržalke 
na Záporožskej ulici.

A po krátkom prípitku ko-
ordinátora projektu Gustáva 

Murína sa začala samotná 
degustácia vybraných jedál. 
Presne v duchu projektu boli 
jedlá jednoduché, ale zároveň 
osobité. Na úvod ako stude-
né predjedlo to bola chutná 
kombinácia jogurtu a papriky 
s názvom Katak. Tú si hostia 
natierali na opečený chlieb 
z produkcie školy, ktorý týž-
deň pred tým na vinobraní 
v Pezinku vyhral suverénne 
hlasovanie návštevníkov po-
dujatia. Nasledovala polievka 
Topčeta s mäsovými knedlič-
kami a pestrou zmesou zele-
niny. Po polievke sa ozdobou 
menu stal plnený baklažán. 
A asi nikoho už neprekvapí, že 
aj dezert tvoril bulharský biely 
jogurt s ovocím. K jedlám po-
dávali bulharské vína. 

Pri náročnej skúške v ku-
chyni študentov školy viedli 
majstri odborného výcviku 
Ľuboš Babušek, Zoltán Čer-

Zľava: J. Krošláková, G. Mu-

rín, J.Chobanova, J. Horák Deti z Bulharskej základnej školy Christa Boteva
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

OKTÓBER  2017

Pokladňa DK Lúky 

27.10. | 19:00 | 10 €       
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
- Z DVOCH BREHOV MORAVY

28.10. | 19:00 | 8 €       
GENERÁCIE 

DOM KULTÚRY 

LÚKY

PIATKY / MUSIC CLUB                    ticketportal
06.10. | 19:00 | 3 €                                 
HUDOBNÉ KINO - BRATISLAVSKÁ LÝRA II.

13.10. | 19:30 | 3 € RAP NA LÚKACH VOL.6

20.10. | 19:30 | 3 € 
VOĽNÉ ZDRUŽENIE JAMU 
27.10. | 17:00 | 2 €             
LUDUS TONALIS _JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.4

08., 15., 22., 29.10. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 

19.10. | 18:30 | 4 € rodič / 2 € dieťa 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA

25.10. | 19:00 | 2 €                                 ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

19.10. | 19:00 | 15 € / 17 €*                      ticketportal
SZIDI TOBIAS & BAND - SEDMOLÁSKA

20.10. | 19:00 | 10 €                         
KUBÁNKOV SEN

21.10. | 14:00 | vstup voľný   
PETRŽALSKÁ BARETKA 2017 

21.10. | 19:00 | 20 € (v cene občerstvenie) 
TEPLÁKOVÝ BÁL 2017

26.10. | 19:00 | 15 € / 17 €*                          ticketportal
GHYMES

27.10.-29.10.       
ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 2017 

27.10. | 10:00 | 2 € 
DOMČEK, KTORÝ KAŠĽAL 
27.10. | 14:00 | 2 € 
JURKO A PRASIATKA 
28.10. | 10:00 | 2 € FIFO, VIERKA 
A ZAČAROVANÉ PRASIATKO  
-
28.10. | 14:00 | 2 € TdPASLÍK 

29.10. | 10:00 | 2 € AKO KIKI A RIKI PÁVA ZACHRÁNILI 

29.10. | 14:00 | 2 € AKO SOVA LÍŠKE BÁJKY ČÍTALA 

ARTKINO ZA ZRKADLOM

4.10. | 18:00 | FANTASTICKÁ ŽENA 
4.10. | 20:00 | ŠTVOREC
8.10. | 18:00 | TÁ, KTORÁ ODIŠLA  
9.10. | 20:00 | O TELE A DUŠI
10.10. | 20:00 | 120 TEPOV ZA MINÚTU
18.10. | 18:00 | NIKDY SI TU NEBOL 
18.10. | 20:00 | BEZ LÁSKY
22.10. | 20:00 | ZABITIE POSVÄTNÉHO  JELEŇA
24.10. | 20:00 | WESTERN 

 na www.kzp.sk

CC CENTRUM

02.,09.,16.,23.10. | 9:30 | 1 € / osoba
04.,11.,18.,25.10. | 9:00, 10:30 | 1 € / osoba
ČARBANIČKY

03.,10.,17.,24.10. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

05.,12.,19.,26.10. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO 

05.,12.,19.,26.10.| 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

22.10. | 14:30-16:00 | 2 € / osoba
FAREBNÁ NEDEĽA  

VÝSTAVY

06.10. - 27.10. | vstup voľný
A1 + 1 = 4

13.10. - 12.11. | vstup voľný
KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ

KONCERT
22.10. | 17:00 
2 € dôchodcovia, študenti; ZŤP/ 3 € 
MOMENTUM MUSICUM

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

2.10.-15.10. | voľný vstup
PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017
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„Svetu vládli Beatles, v telke dávali Winetua, sukne dievčat sa skra-
covali, vlasy mužov predlžovali a potom prišla Bratislavská lýra,“ 
spomína textár Ľuboš Zeman.  Bratislavská lýra nebola len o hudbe. 
Bola  festivalom, ktorý uchvátil dva národy a dal im víziu slobody. 
Vytvorila umelecký priestor európskych rozmerov a je dodnes fasci-
nujúcim fenoménom. My vás v prvý októbrový piatok o 18. hodine 
pozývame do Domu kultúry Lúky na Vígľašskej ulici na druhú časť 
unikátneho 10-dielneho dokumentárneho cyklu Zlatá lýra. 

Ak vás zaujíma autentic-

ká atmosféra vtedaj-

šej Bratislavy, zaujímavosti zo 

zákulisia či začiatky kariéry re-

nomovaných českých a sloven-

ských hudobníkov, nenechajte 

si ujsť tento remeselne výbor-

ne nakrútený dokument.

Hosťom večera Hudobné 

kino - Bratislavská lýra II. bude 

textár Ľuboš Zeman, ktorý 

pred samotným premietaním 

osobne priblíži divákom hu-

dobný, kultúrny i spoločenský 

život vtedajšej doby v kon-

frontácii so súčasnosťou. Nás 

zaujímalo, čím bola Bratislav-

ská lýra preňho osobne:

„V podstate rozhodla o tom, 
čím chcem byť. Priniesla našej 
generácii do života kontakt so 
svetom a mňa osobne inšpiro-
vala k písaniu textov a novi-
nárskych článkov. Po maturite 
v roku 1967 som si povedal, že 

K U LT Ú R A
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Ľubomír Zeman
Textár, básnik a novinár Ľubomír Ze-
man patrí k popredným osobnostiam 
slovenskej hudobnej scény. Od roku 
1968 pracoval v Slovenskom rozhlase 
(SRo), od roku 1985 bol vedúcim redak-

cie populárnej hudby, neskôr šéfredaktorom hlavnej redak-
cie hudobného vysielania. V roku 1991 založil stanicu Rock 
FM rádio. Po piatich rokoch práce v Rock FM sa stal riadite-
ľom marketingu SRo a štatutárom GR SRo. Pracovnú kariéru 
zakončil ako riaditeľ obchodnej televízie TVA. Od roku 2009 
je novinárom a umelcom v slobodnom povolaní. Popri za-
mestnaní vyštudoval žurnalistiku na Filozo>ckej fakulte Uni-
verzity Komenského, titul PhDr. získal za prácu o hudobnej 
publicistike v rozhlase.

Textárskej tvorbe sa venuje od roku 1969, jeho prvý pro-
fesionálny text piesne Ladislava Gerharda V storočnej aleji 
nahral Ľuboš Novotný. V začiatku otextoval viaceré zahranič-
né piesne, postupne prešiel na pôvodnú slovenskú tvorbu. 
Napísal približne päťsto textov, ktoré nahrali viacerí známi 
slovenskí interpreti a skupiny, medzi nimi Elán, Taktici, YPS, 
Robo Grigorov, Peter a Júlia Hečkovci, Jana Kocianová, Vašo 
Patejdl, Beáta Dubasová aj Věra Špinarová.

Ľuboš Zeman je spoluautorom jedného z najväčších 
domácich hitov V slovenských dolinách, ktorý v roku 1985 
nahral Karol Duchoň a novú verziu v roku 2007 skupina 
Desmod. Medzi hity s jeho textami patria piesne Umenie žiť 
či Kamarátka nádej Vaša Patejdla, Ulica, Kaskadér či Tuláci v 
podchodoch skupiny Elán, Žuvačka za uchom aj Mám tristo 
mesiacov Roba Grigorova, Taliansky muzikál súrodencov 
Hečkovcov či Pár nôt Jany Kocianovej.

V roku 2001 vyšli jeho texty a básne v knihe Trištvrte na je-
seň. Úspešné pesničky s jeho textami vyšli tiež na kompilácii 
v edícii Slávne texty slávnych piesní v apríli 2009. Je majite-
ľom deviatich Bratislavských lýr.         foto: Martin Baumann

povať názor autora na dobu, 
v ktorej žijeme. Pre mňa je 
minulou, súčasnou i budúcou 
top skladbou Balada o poľ-
ných vtákoch.“
Máme dnes na Slovensku 
kvalitných textárov, ktorí 
sa dokázali presadiť v main- 
streamovej hudbe? 

„Je ich menej ako kedysi, 
ale sú. Okrem stálic Petera-
ja a Filana, to sú napr. Juraj 
Soviar, Vlado Krausz či Miro 
Jurika. Výborným textárom je 
aj nestarnúci Milan Lasica.  
Z muzikantov, ktorí si sami 
píšu texty, je invenčný Peter 
Nagy, skupina No Name alebo 
Sima Martausová.“
Podujatie Hudobné kino - 
Bratislavská lýra je realizo-
vané s láskavým zvolením 
Trigon production a Sloven-
ského filmového ústavu.

Michaela Dobríková

foto: TASR

raz sa na nej musím zúčastniť 
ako autor a stáť na pódiu. Vied- 
la k tomu dlhá cesta rôznymi 
okľukami, ale som rád, že sa to 

podarilo. Koniec šesťdesiatych 
rokov bol akýmsi závanom 
slobody v literatúre, hudbe  
i v spoločenskom živote. Lýra 
nám priniesla živé koncerty 
svetových hviezd, naučila nás 
profesionalite, zodpovednosti 
a vytrvalosti. Bola to úžasná 
konfrontácia pôvodnej slo-
venskej tvorby so zahraničnou 
scénou a myslím si, že aj vďa-
ka nej sa naša tvorba význam-
ne kvalitatívne zlepšila.“
Ktorý z vašich textov, ktoré 
na nej odzneli, považujete 
za najvydarenejší?

„Mám deväť Bratislav-
ských lýr a tie cenami ovenče-
né každý pozná. Boli však aj 
piesne, ktoré dostali vedľajšie 
ceny. Stále sa mi dobre počú-
va skladba Muzikantské byty 
(Patejdl – Dubasová), ktorá 
získala Cenu novinárov. Pes-
ničky vznikajú rôznym spôso-
bom, väčšinou sa píšu texty 

na danú hudobnú predlohu, 
ktorá môže byť zo štrukturál-
neho hľadiska rôzne kompli-
kovaná. Ak sa podarí súzvuk 
troch zložiek, hudba - text 
– interpretácia, tak tá pes-
nička znie najlepšie. Také boli 
Pár nôt, Lúčenie, Kaskadér aj 
Chlapčenský úsmev.“
Čo je podľa vás esenciou 
dobrého textu pre populár-
nu pieseň?

„Najprv sa musíte naučiť 
remeslo, ovládať spisovný ja-
zyk, poetiku a vedieť dešifro-
vať melódiu. Potom nastupuje 
fantázia v kombinácii s logi-
kou a vlastným videním sveta, 
myšlienkovým posolstvom, 
s ktorým sa musia stotož-
niť všetci zúčastnení umelci. 
Takto fungoval Elán, Patejdl, 
Grigorov, Hečko a dnes napr. 
aj skupina Instinct. Dobrý text 
je tak trochu duševný striptíz 
a v myšlienkach sa dá vysto-Waldemar Matuška a Helena Vondráčková

V piatok večer bude 

Bratislavská lýra

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

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

povedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

(dnes o alternatívnom vojenčení)

Pripravený brániť vlasť (3) 
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa 

dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame 

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

jasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne 

otázky.

§ Povolanie do služby      

 Obvodný úrad  v sídle kraja (ďalej len „úrad“) v zmysle zákona č. 569/2005 
Z. z. - zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v plat-
nom znení, povolá registrovaného občana na výkon alternatívnej služ-
by najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o spôsobilosti vykonávať alternatívnu službu. Úrad povolá 
vojaka v zálohe, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej služby 
najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o zaradení vojaka v zálohe do dokumentácie evidovaných 
občanov. Evidovaného občana, ktorý podal vyhlásenie a bol zaradený 
do dokumentácie občanov, úrad povolá na výkon alternatívnej služby  
k zamestnávateľovi, ktorý plní úlohy v oblasti zabezpečenia obrany štá-
tu, poskytovania pomoci alebo vykonávania záchranných prác pri havá-
riách, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach, ak 
je ohrozený život a zdravie fyzických osôb a majetok právnických osôb 
alebo fyzických osôb, ďalej v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, civilnej ochrany obyvateľstva, opatrení hospodárskej mo-
bilizácie a poskytovania služieb zabezpečujúcich činnosť ozbrojených 
síl SR. Kňazov, diakonov registrovaných cirkví a náboženských spoloč-
ností, absolventov bohosloveckých fakúlt a na ich úroveň postavených 
seminárov a vzdelávacích inštitúcií úrad povolá na výkon alternatívnej 
služby do organizácií registrovaných cirkví a náboženských spoločnos-
tí v oblasti ich pôsobenia alebo k vyššie uvedeným zamestnávateľom. 
Evidovaného občana na výkon alternatívnej služby povoláva úrad po-
volávacím rozkazom, ktorý sa doručí do vlastných rúk.  

§ Náležitosti počas výkonu služby         

 Zamestnávateľ určený v povolávacom rozkaze je povinný prijať evido-
vaného občana na výkon alternatívnej služby. Evidovanému občanovi 
vykonávajúcemu alternatívnu službu poskytuje bezplatné ubytovanie 
na základe jeho žiadosti, bezplatné stravovanie tri razy denne alebo pe-
ňažnú náhradu za neodobratú stravu a náhradu za neodobratú stravu 
v dňoch práceneschopnosti a za dni pracovného voľna alebo prekážok 
v práci, bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné pracov-
né prostriedky, odmenu za vykonávanú prácu a náhradu cestovného. 
Za závažné porušenie pracovných povinností evidovaného občana vo 
výkone alternatívnej služby sa považuje najmä  nenastúpenie na výkon 
pracovnej činnosti, odmietnutie výkonu pracovnej činnosti, požívanie 
alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo 
iných návykových látok počas pracovnej činnosti.

§ Prepustenie zo služby        

 Z výkonu alternatívnej služby možno evidovaných občanov prepus-
tiť jednotlivo alebo hromadne, najneskôr do 30 dní po zániku dô-
vodu povolania na jej výkon. Z výkonu alternatívnej služby možno 
v čase vojny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta 
SR prepustiť evidovaných občanov a súčasne na jej výkon povolať 
ďalších evidovaných občanov, ak si to dĺžka vojny alebo vojnového 
stavu vyžaduje. Z výkonu alternatívnej služby možno prepustiť evi-
dovaného občana aj na základe rozhodnutia úradu, ak sa stane zo 
zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať alternatívnu službu, 
bol vzatý do väzby,  má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody, sta-
ne sa jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho 
výživou a tohto rodinného príslušníka nemožno zabezpečiť dávkami 
sociálnej pomoci, ak ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré 
podstatne ovplyvnia život jeho rodiny, nie je voľné pracovné miesto 
na vykonávanie pracovnej činnosti a nemožno ho preradiť na výkon 
alternatívnej služby k inému zamestnávateľovi alebo ak u evidovanej 
občianky bola zistená ťarchavosť. Proti rozhodnutiu úradu o prepus-
tení z výkonu alternatívnej služby sa nemožno odvolať, rozhodnutie 
nemožno preskúmať súdom.

 Polícia upozorňuje Zákony v každodennom živote  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Zastupovanie vlastníkov bytov 
Zaujíma ma, kto je oprávnený zastupovať spoluvlastníkov bytu, či už ide 

o bezpodielové alebo individuálne vlastníctvo. Dá sa to zistiť len tak, 

že na schôdzi predloží organizátor menoslov vlastníkov z platných LV 

a účastník schôdze dokument o tom, že má mandát na zastupovanie. 

Vo všeobecnosti sa to nerobí, pričom ide o dôležité investície, veľakrát 

bez odborných posúdení. Dovoľujem si Vás požiadať o Vaše právne sta-

novisko k tejto problematike. Moje poznatky vyplývajú zo skúseností  

v správe domu so 48 bytmi, v ktorom je problém začať schôdzu v dôsled-

ku malého záujmu. Nedôsledný stav správy domov umožňuje zlý § 14 

zákona, ktorý dáva právo, ale zároveň umožňuje nesplnenie povinnosti 

zúčastňovať sa na povinných schôdzach bez pokút za neúčasť.                                 

(Š. a K. M. (gmail.com)

Schôdza, resp. zhromaž-
denie vlastníkov (ďalej 

len „schôdza“), je primárnym 
miestom, kde sa uplatňujú 
vlastnícke práva vlastníkov 
bytov a nebytových priesto-
rov (ďalej len „vlastník“) v byto-
vom dome. Základom účasti 
vlastníka na správe bytového 
domu je nielen právo, ale aj 
povinnosť hlasovaním roz-
hodovať ako spoluvlastník o 
spoločných častiach a  zaria-
deniach domu, nebytových 
priestoroch, príslušenstve a 
pozemku. Toto právo a po-
vinnosť vlastníka upravuje 
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlast-
níctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“). 
Hovoriť o pokute za neúčasť 
na schôdzi, prípadne o nedo-
statkoch viackrát novelizova-
ného zákona, by si vyžadovalo 
väčší priestor. Nateraz platí, že 
za absenciu na schôdzi vlast-
níkov, a teda neuplatnenie 
svojho názoru hlasovaním, 
nemôže byť nikto sankciono-
vaný. Vyjadriť hlasovaním svoj 
názor je subjektívnym právom 
vlastníka, ktorý ho môže, ale aj 
nemusí využiť.  

Oznámenie o schôdzi vlast-
níkov spolu s programom 
schôdze musí byť v písomnej 
forme doručené každému 
vlastníkovi v bytovom dome 
minimálne päť pracovných 
dní pred dňom konania 
schôdze. Spôsob doručenia 
zákon neustanovuje, ale pri 
rokovaní o dôležitom inves-
tičnom zámere je vhodné 
oznámenie o schôdzi doručiť 
oproti podpisu poštou, alebo 
iným preukázateľným spôso-
bom. Vlastníci po príchode na 

schôdzu podpisujú prezenč-
nú listinu so základnými údaj-
mi, ako je dátum schôdze, 
meno, priezvisko, ulica, číslo 
domu, číslo bytu atď. Aby sa 
minimalizovali chyby nespráv-
nym sčítaním, napríklad aj 
neplatných hlasov, je vhodné 
pri prezentácií oprávneným 
osobám dať ľahko spozna-
teľné hlasovacie kartičky. Ak 
sú navyše aj očíslované, pred-
sedajúci má počas schôdze 
prehľad o počte prítomných 
vlastníkov nielen z prezenčnej 
listiny, ale aj podľa reálne vy-
daných kartičiek. Na pohľad 
malá pomôcka môže zabrániť 
väčším chybám majúcim ne-
raz dohru až na súde. Aj keď 
zákon taxatívne neurčuje, kto 
sa môže na schôdzi zúčastniť, 
z formulácií jeho ustanovení 
vyplýva, že v prvom rade sú 
to vlastníci a osoby splno-
mocnené ich zastupovať, 
teda subjekty oprávnené 
hlasovaním prijímať určité 
rozhodnutia v súvislosti so 
spravovaním bytového do-
mu. So súhlasom vlastníkov 
sa na schôdzi môžu zúčastniť 
aj iné fyzické osoby a právnic-
ké osoby, napríklad zástupca 
stavebnej @rmy, v prípade po-
treby notár atď. V zmysle § 14 
ods. 2 zákona za každý byt a 
nebytový priestor v bytovom 
dome má vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v do-
me jeden hlas. Bezpodielové 
spoluvlastníctvo môže vznik-
núť iba medzi manželmi, ne-
má kvantitatívne stanovený 
podiel na vlastníckom práve 
k spoločnej veci. Znamená to, 
že na rozdiel od podielového 
spoluvlastníctva, v ktorom je 
miera účasti spoluvlastníkov 

vyjadrená ich podielmi, po-
diely manželov nie sú určené. 
Každý z manželov má vlastníc-
ke právo k celej veci, ale ak sa 
na schôdzi zúčastnia obaja, 
môže, v zmysle povedaného, 
hlasovať iba jeden z nich. V prí- 
pade, že byt alebo nebytový 
priestor je v podielovom spo-
luvlastníctve viacerých vlast-
níkov, môžu svoje hlasovacie 
právo uplatniť iba ako celok, 
teda majú k dispozícii iba je-
den hlas. Vlastník v bytovom 
dome môže v listinnej podo-
be, s úradne overeným podpi-
som, splnomocniť inú osobu, 
aby ho pri hlasovaní zastupo-
vala. Súčasťou splnomocne-
nia musí byť aj príkaz, ako má 
splnomocnenec hlasovať pri 
konkrétnych otázkach, ak nej-
de o splnomocnenie na kona-
nie v celom rozsahu práv a po-
vinností vlastníka bytu alebo 
nebytového priestoru v dome. 
Splnomocnená osoba sa ori-
ginálom splnomocnenia pre-
ukazuje na začiatku schôdze 
rade, zástupcovi vlastníkov 
alebo na požiadanie aj inému 
vlastníkovi v dome. Vlastník 
nemôže splnomocniť na za-
stupovanie správcu.

Zákon o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov má 
svoje nedostatky, ale odvo-
lávať sa na ne v súvislosti  
s ľahostajnosťou majiteľov  
k svojmu vlastnému majetku, 
neuspokojivou funkčnosťou 
správy domu, či už ide o spo-
ločenstvo vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov, alebo 
o zmluvného správcu, nie cel-
kom obstojí. K dodatočne za-
slaným otázkam sa vyjadrím 
v niektorom z ďalších vydaní 
Petržalských novín. 
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Marek

VAJDÍK 
(24)
z Bratislavy

Popis osoby: štíhla postava, 
hnedé vlasy, oválna tvár, kolmé 
čelo a hnedé oči. 
Zvláštne znamenie: na pred-
laktí pravej ruky vytetovaný ná-
pis „BAD BOY“ a na ľavej ruke na 
palci písmeno „M“.
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava IV. príkaz na 
zatknutie pre trestný čin výtrž-
níctva spolupáchateľstvom.

   Krimifórum

Otília
CZEILINGEROVÁ 
(33)
z Bratislavy

Roland
BANDA 

(29)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, veľmi 
krátke tmavé vlasy, hnedé oči. 
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava I príkaz na doda-
nie do výkonu trestu odňatia 
slobody.

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

Cyklisti nie sú tabu   
Bude si polícia viac všímať priechody pre chodcov?

Pred niekoľkými dňami 
vošiel vodičovi osobné-

ho motorového vozidla na 
svetelnej križovatke Dolno-
zemská cesta – Mamateyova 
do jazdnej dráhy cyklista (67) 
jazdiaci cez priechod pre 
chodcov. Následkom stre- 
tu s vozidlom utrpel ťažké 
zranenia. Dychová skúška 
na požitie alkoholu bola u 
oboch účastníkov negatívna.  

Cyklistov na našich ces-
tách pribúda a jazda me- 
dzi autami na permanentne 
preplnených komunikáciách 
sa neraz stáva pre slabšieho 
účastníka cestnej premáv-
ky rizikovou. Žiaľ, máme aj 
takých cyklistov, ktorí si so 
sebou vozia presvedčenie, 

že čo je dobré pre chod-
cov, je dobré aj pre nich. 
Pri pohľade na ustanovenie 
§ 4 ods.1 písm. f ) zákona o 
cestnej premávke - zákon č. 
8/2009 Z. z. v platnom zne-
ní (ďalej len „zákon“) vidí-
me, a všetci to aj dobre vie-
me, že vodiči motorových 
vozidiel majú povinnosť dať 
na priechode pre chodcov 
prednosť chodcovi, teda 
osobe presúvajúcej sa pešo. 
Do tejto kategórie jazdiaci 
cyklista rozhodne nepatrí. 
Vodorovné dopravné zna-
čenie v zelenej farbe (V7, 
V7a) označujúce priechod 
pre jazdiacich cyklistov je 
zvyčajne súbežné s prie-
chodom pre chodcov. Pred 

vjazdom na priechod pre 
cyklistov sa cyklista musí 
presvedčiť, či tak môže uro-
biť bez nebezpečenstva a 
prechádzať cez vozovku len 
ak s ohľadom na vzdialenosť 
a rýchlosť jazdy prichádza- 
júcich vozidiel nedonúti 
ich vodičov k zmene sme-
ru alebo rýchlosti jazdy. Ak 
pri priechode pre chodcov 
samostatný priechod absen-
tuje, cyklista má povinnosť 
z bicykla zosadnúť, preto-
že iným účastníkom cest-
nej premávky ako chodcom 
je používanie priechodu 
pre chodcov v zmysle záko-
na zakázané, čo prirodze-
ne platí aj pre cyklistov. Za 
porušenie príslušných usta-
novení zákona môže cyklis-
ta v blokovom konaní dostať 

pokutu 60 eur. Občasná spo-
ločná akcia s mestskými poli-
cajtmi, zvyčajne zameraná 
na letnú hrádzu, alebo prvý 
školský deň po prázdninách, 
neplní požiadavky ochra-
ny chodcov ohrozených na 
peších zónach, chodníkoch 
či iných miestach určených 
iba pre chodcov. Polícia bez-
ohľadných cyklistov, risku-
júcich na priechodoch pre 
chodcov nielen svoje, ale aj 
životy a zdravie ostatných 
účastníkov cestnej  premáv-
ky, nedokáže ustriehnuť - ak 
si teda tento, denne sa opa-
kujúci, priestupok vôbec 
všimne, venuje mu náležitú 
pozornosť a cyklistov, poru-
šujúcich zákon, nielen pou-
čí, ale aj náležite finančne 
postihne. 

Dobrosrdečný majiteľ 
Dnes už obvinení Dagmar Š. a Andrej K. z Bratislavy v me-
siacoch jún a september po vzájomnej dohode obrali ma-
jiteľa predajne potravín na Vlasteneckom námestí počas 
dvojnásobného vlámania sa do predajne spolu o 14 922 eur 
v hotovosti a 777 eur v podobe stravných lístkov a cigariet. 
V prvom prípade obvinená ako zamestnankyňa predajne 
úmyselne neuzamkla vstupné plechové dvere zadného 
vchodu predajne, keď predtým obvineného informovala, 
kde sa nachádza kľúč od bezpečnostnej skrine, z ktorej vzal 
7 811eur. V druhom prípade dala Andrejovi K. kľúče od pred-
metnej predajne, ktorý v kancelárii za pomoci kľúča otvoril 
trezor a odcudzil 7 111 eur. Je zarážajúce, že napriek prvej 
krádeže vlámaním nechal majiteľ v predajni počas noci opäť 
tak vysokú sumu.

Z policajného bloku

 Viete, že ...
Popis osoby: podlhovastá tvár,  
dlhé blond vlasy a tmavomodré 
oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovanú vydal Okresný súd 
Bratislava I. príkaz na dodanie do 
výkonu trestu odňatia slobody 
pre prečin marenia výkonu úrad-
ného rozhodnutia.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler    

grundler@chello.sk

... v čase od 15. 9. do 26. 9. 
nahlásili v našom kraji krá-
dež 19 motorových vozidiel,  
z toho Petržalke 3 (Holičská, 
Vavilovova, Macharova)?  
V noci zlodeji ukradli 17  
a cez deň dve vozidlá, ukradli 
aj jedno nákladné. V dňoch 
17.,19. a 21. septembra krádež 
auta nehlásili. 

... od 1. januára do 17. sep-
tembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1 490 doprav-
ných nehôd, čo je o 154 ko-
lízií menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri týchto 
nehodách prišlo o život 12 
osôb, z toho štyria chodci a 
jeden motocyklista. Oproti 
rovnakému obdobiu vla-

ňajška zahynulo na cestách 
Slovenska o 16 osôb viac (10 
perc.). Z celkového počtu 
prišlo v sledovanom období 
na území Slovenska o život 
30 chodcov. 

... v Bratislavskom kraji sme 
za osem mesiacov roka 
2017 zaznamenali 7 998 
trestných činov (SR 46 909), 
z ktorých polícia objasnila  
3 377 prípadov (SR 26 359), 
čo predstavuje 42 percent 
(SR 56)? V súvislosti s delikta-
mi polícia vyšetrovala, resp. 
stíhala, celkovo 3 768 ľudí 
(SR 29 855), z ktorých bolo 
15 maloletých (SR 619) a 95 
mladistvých osôb (SR 1 737). 
Z celkového počtu zaevi-

dovanej kriminality najvyšší 
počet trestných činov až  
3 901 prípadov (SR 17 600), 
zaznamenala majetková kri-
minalita, pri ktorej objasne-
nosť dosiahla 28 percent (SR 
43). Pod vplyvom alkoholu 
boli páchatelia v 649 (SR  
5 316) a drogy im dopomohli  
k trestnej činnosti v 36 prípa-
doch (SR 106).  

... takmer 60 percent doprav-
ných nehôd pod vplyvom 
alkoholu evidujú štatistiky 
počas víkendov vrátane 
piatkov, ešte nebezpečnej-
šie sú predĺžené víkendy a 
sviatky, počas ktorých vodiči 
jazdiaci pod vplyvom alko-
holu spôsobia v priemere o 

11 percent viac dopravných 
nehôd. Až 88 percent kolízií 
pod vplyvom alkoholu spô-
sobia muži, ženy nárastom 
necelých dvoch percent roč-
ne sa snažia aj jazdou pod 
vplyvom alkoholu byť im čo 
najskôr rovnocennými part-
nerkami. Najmenej zodpo-
vední sú mladí vodiči s vo-
dičskou praxou do päť rokov, 
ktorí zapríčinili až štvrtinu 
všetkých nehôd, pod ktoré 
sa podpísal alkohol. Aj keď 
vinníkmi dopravných nehôd 
spôsobených pod vplyvom 
alkoholu sú primárne vodiči 
motorových vozidiel, podiel 
na nich majú aj so siedmymi 
percentami cyklisti a päť per-
cent si pripísali opití chodci.

Konečne funkčný mestský parkovací systém. 

foto: (jgr)
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Zúčastnili sa na ňom žiaci 
9 petržalských škôl a ZŠ 

Vývojová z Rusoviec, ktorí sú-
ťažili v behu na 60 a 800 m, v 
skoku do diaľky a atraktívnom 
štafetovom behu na 4 x 60 m. 
Viac ako 130 účastníkov pri-

Malí atléti opäť súťažili  
Školský atletický klub pri ZŠ Tupolevova usporiadal už 
II. ročník atletickej súťaže – Školský atletický míting o Pu-
tovný pohár starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Strieborný Beňuš
Slovenský reprezentant Matej Beňuš 

si po neúspechu medzi kanoistami na 

majstrovstvách sveta vo vodnom slalo-

me vo francúzskom Pau napravil chuť 

vo vodnom zjazde. Dvadsaťdeväťroč-

ný Petržalčan si vybojoval na svetovom 

šampionáte v šprinte striebornú me-

dailu. Beňuš minulú sobotu nepocho-

dil vo vodnom slalome v semi+ nále, 

obsadil v ňom trinástu priečku. „Vodný 

zjazd milujem, je to nádherný šport. 

Konečne sa mi podarilo aj na majstrov-

stvách sveta získať v tomto odvetví 

medailu. K tomu som v Pau pridal zlato 

z tímovej súťaže v slalome, takže spolu 

je to taká malá náplasť na neúspech 

v individuálnej súťaži v slalome. Keď 

som v cieli videl náskok 79 stotín pred 

druhým, tak som si povedal, že mám 

za sebou dobrú jazdu. V závere som 

však valce nepreskákal príliš dobre. Aj 

s druhým miestom som veľmi spokoj-

ný,” povedal po zisku striebra Matej 

Beňuš.  Vo večernom + nále šprintu bol 

nad jeho sily iba český pretekár Ondřej 

Rolenc, za ktorým strieborný medailis-

ta z OH 2016 v Riu de Janeiro zaostal 

o 18 stotín sekundy. Bronz si vyjazdil 

Slovinec Blaž Cof, pred ktorým mal Be-

ňuš náskok 0,79 sekundy.

(mv)

úspechov v súťažiach. Ako 
sa súťažiacim darilo, si mô-
žete pozrieť vo výsledkovej 
listine a tiež na fotografi ách 
z mítingu na stránke www.

petrzalka.sk. 

Text a foto: (rs)

vítal riaditeľ Základnej školy 
na Tupolevovej ulici Miroslav 
Cisár a za oddelenie školstva 
a športu Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Pe-
tržalka Robert Schnürmacher, 
ktorý poprial súťažiacim veľa 
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Úspešný potomok

Reprezentant stajne 
Dr. Charvát Res Judi-

cata (po Jukebox Jury) sa  
v nedeľu, 24. septembra  
v petržalskom Starom háji 
presadil v zastrešujúcom 
teste dvojročných koní - 
33. Karpatskej cene CHAR-
VÁT SLOVAKIA s.r.o. Zve-
renec Pavla Tůmu v sedle 
s dž. Jakubom Pavlíčkom 
drvivým spídom v záve-
rečných metroch iste o 1 
1/2 dĺžky zdolal favorizova-
ného víťaza Ceny Muscati-
ta Quintera (dž. J. Šafář). 
Res Judicata podčiarkol 
mimoriadne úspešný rok 
potomkov plemenníka Ju-
kebox Jury na slovenských 
a českých dráhach - po 
boku súrodencov Zoriany, 
Felixa, Oroblanca či Win-
terberga.  

(mv)

V ýbornú rodinnú atmosfé-
ru umocnilo aj nádherné 

počasie. Ešte pred začiatkom 
turnaja Martin Suchár (na 
snímke vpravo), víťaz letnej 
Matchball ligy 2017, dostal 
pekný putovný pohár. Druhý 
skončil Marián Kovár a tretí 
Tomáš Mikuš. Všetci traja si 
prevzali medaily. 

„Tento premiérový ročník 
Matchball Cupu mal zatiaľ 
najlepšiu úroveň. Predstavilo 
sa na ňom 16 hráčov, ktorí boli 
rozdelení do štyroch skupín  
a prví dvaja postúpili do osem-
finále. Jeho zaujímavosťou 

munita ľudí z Petržalky, ktorí 
majú radi tenis. Odohralo sa 
v nej okolo 70 zápasov a celá 
sezóna vyvrcholila Matchball 
Cupom. V tomto mesiaci sieť-
ky ešte necháme na kurtoch,  
o všetko sa už však musia po-
starať naši klienti,“ povedal 
nám organizátor Matchball 
Cupu Peter Gábriš. 

„S víťazstvom na turnaji 
som vôbec nepočítal, o to som 
šťastnejší. Zišla sa tu kvalitná 
konkurencia, viacerí súperi, 
s ktorými som sa stretol aj  
v letnej lige, sú v rebríčku vyššie 
ako ja, takže som vôbec nepat-
ril medzi favoritov. Veď v lige 
som začínal až od posledného 
miesta. Z celého turnaja mám 
veľmi dobrý dojem, všetko kla-
palo, od občerstvenia, cez or-
ganizáciu až po úpravu kur-
tov. Vo výbornom prostredí sa 

bolo, že najväčší favorit Suchár 
vo štvrťfinále prehral s neskor-
ším finalistom Ivom Morským 
a že celkovým víťazom sa stal 
Marek Gubančok (v strede 
na snímke vľavo). Celkovo 
som s celou sezónou spokojný,  
v rámci letnej Matchball ligy 
2017 sa odohralo veľa zápa-
sov, takisto sme usporiadali 
niekoľko turnajov, nielen vo 
dvojhre, ale aj v štvorhre. Sa-
mozrejme, v novej sezóne bu-
deme pokračovať v rovnakom 
tempe. Usporiadame štarto- 
vací turnaj, rovnako letnú 
Matchball ligu 2018, kde sa 

iste každý dobre cítil, na finále 
ma prišli povzbudiť aj moji 
rodičia, za čo som im veľmi 
vďačný. Tenis hrávam iba re-
kreačne, lebo stále sa aktívne 
venujem futbalu, v minulosti 
som pôsobil aj v MŠK Iskra 
Petržalka. Tenis je pre mňa 
skvelý doplnkový šport,“ vraví 
Marek Gubančok, víťaz Mat-
chball Cupu 2017. „Finálová 
účasť vždy poteší, škoda, že sa 
mi nepodaril posledný krok, 
ale taký je už šport. Vyhral 
lepší, gratulujem víťazovi,“ 
vraví Ivo Morský, ktorý býva v 
neďalekých Jarovciach.

Výsledky štvrťfinále: Su-
chár – Morský 2:6, Moži – 
Gubančok 0:6. Semifinále: 
Suchár – Moži 6:2. Finále: 
Gubančok – Morský 6:4.

(mv)

foto: Milina Strihovská        

Premiérové víťazstvá 
Suchára 
a Gubančoka
Po nultom ročníku sa minulý mesiac 
uskutočnil aj prvý ročník amatérskeho 
tenisového turnaja Matchball Cup na 
Smoleníckej ulici v Petržalke. 

môžu hráči prihlásiť s malým 
štartovným, a tak si môžu za-
hrať medzi sebou o putovný po-
hár. Bude aj turnaj vo štvorhre 
a takisto 2. ročník Matchball 
Cupu. Takisto by sme chceli 
počas prázdnin zorganizovať 
denné tábory pre deti. Najviac 
ma teší, že prebudovaný areál, 
ktorý nás stál s mojím tímom, 
do ktorého patria Róbert Gáb-
riš, priateľka Miriam Darna-
diová, Martin Koch a Henrich 
Strasser, veľa úsilia, energie a 
peňazí, spĺňa svoj účel. Hlav-
ne zásluhou letnej Matchball 
ligy sa tu vytvorila určitá ko-

Nádejné trio z Petržalky

Nadácia Slovenského olympij-
ského výboru posunula z cel-

kového počtu 116 projektov do finá-
le TOP 12 mladých talentovaných 
športovcov. Do programu sa mohli 
zapojiť športové talenty vo veku 
od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú  
v niektorom zo športov a nachádza-
jú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, 
alebo potrebujú finančnú podporu  
na rozvoj svojej športovej kariéry. 
Medzi ocenenými bola aj paraplav-
kyňa Tatiana Blattnerová, ktorú 
trénuje Daniela Šipošová. „Nieke-
dy som aj plávala, takže železná 
košeľa sa už nedá vyzliecť. Najprv 
som viedla zdravých plavcov, po-

tom ma oslovili postihnutí, kde nájsť 
trénera je dosť veľký problém. Pred 
šiestimi rokmi sme založili plavecký 
klub telesne a zrakovo postihnutých 
športovcov Dolphins. Máme širokú 
základňu a vo veľmi dobrom svetle 
sa ukazujú aj traja plavci z Petržal-
ky. Sú to 18-ročný Marek Sloboda, 
13-ročná Katka Chudá a 19-ročná 
Jadranka Marič. Posledne menova-
ná pravidelne nosí medaily zo sve-
tových a európskych hier juniorov. 
Sloboda rovnako ako Jadranka sú 
nevidiaci a spolu s Chudou  budú  
v tomto mesiaci štartovať na európ-
skych hrách juniorov v Taliansku. Po-
kiaľ neprestanú na sebe vytrvalo pra-

covať, lebo plávanie si vyžaduje veľa 
odriekania, majú šancu sa prebojo-
vať aj na paralympijské hry do Tokia  
v roku 2020,“ povedala nám D. Šipo-
šová.

(mv)

foto: Ján Luky     

Viac ako 40-tisíc hlasov rozhodlo o tom, kto 
získa akú finančnú čiastku z 30-tisícového balíka 
v druhom ročníku grantového programu  
UKÁŽ SA! 
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V letnej prestávke prišiel 
na pravý breh Dunaja 

zo Slovana B a práve po šlág-
ri 9. kola s týmto mužstvom, 
v ktorom dal jediný gól Petržal-
ky, sme sa s ním porozprávali. 
V stručnosti sme zhodnotili 
aj súboj 4. kola Slovnaft Cupu 
s FK Poprad. 

Ako hodnotíte derby, v kto-
rom ste stratili víťazstvo 
v posledných sekundách? 

Bol to kvalitný šesťbodový 
zápas dvoch najlepších tímov 
súťaže. Veľmi nás mrzí, že 
sme dostali vyrovnávajúci gól 
z poslednej akcie súpera. Na 
súpera sme sa zodpovedne 
pripravovali, škoda, že sme na-
še úsilie nepretavili do zisku 
troch bodov. Keby sme vyhra-
li, dostali by sme sa do niekoľ-
kobodového trháku, takto je 
čelo tabuľky stále vyrovnané. 
Okrem nás a Slovana B je v po-
predí aj Most pri Bratislave.     

Čo rozhodlo o tom, že ste do-
ma veľmi dlhý čas nevy-
hrali? 

Bolo treba po zmene strán 
streliť druhý poisťovací gól. 
Mal som ho na kopačke, ale 
žiaľ, lopta neskončila v bráne. 
V posledných minútach zá-
pasu sme nezvládli niekoľko 
„závarov“ pred našou bránou, 
mali sme byť dôraznejší. Hos-
tia nakoniec vyrovnali.

Popíšte nám situáciu pred 
vaším prvým gólom...

Dávid Kondrlík ma pekne 
vysunul, nabehol som si na 
jeho hĺbkovú prihrávku, nebol 
som v ofsajde, v dobrej pozícii 
som sa ocitol sám pred bran-
károm, stačilo teda iba dobre 
namieriť, čo sa mi aj podarilo. 

Futbal vám očividne chu-
tí, strieľate a prihrávate na 
góly, príchod do Petržalky 
vám očividne prospel...

Od prvého dňa sa mi tu veľ-
mi páči. Sme veľmi dobrý ko-
lektív, tvrdo na sebe pracuje-
me, aby sme sa v našej kariére 
posunuli ďalej a robili tak ra-

dosť hrou a výsledkami našim 
skvelým priaznivcom.

Aké ste mali pocity, keď ste 
nastúpili proti svojmu býva-
lému klubu?

Zo začiatku som si aj zaspo-
mínal na časy, keď som hrával 
za Slovan B, ale po niekoľkých 
minútach som sa maximálne 
sústredil na dianie na ihrisku 
a napokon to bol pre mňa kla-
sický majstrovský zápas.    

FC Petržalka akadémia je 
síce nováčik III. ligy, ale za-
tiaľ všetko nasvedčuje tomu, 
že je najväčším favoritom na 
postup do II. ligy... 

Naše postavenie na čele ta-
buľky nás teší a zaväzuje. Do 
každého stretnutia ideme s 
cieľom vyhrať ho. Na nejaké 
špekulácie ohľadom nášho po-
stupu je ešte skoro, ale určite 
chceme byť najlepší v súťaži.     

Vo 4. kole Slovnaft Cupu vám 
však stopku vystavil druholi-

Ládymu sa v Petržalke páči 
od prvého dňa
V novom ročníku III. Bratislavskej futbalovej ligy medzi naj-
lepších hráčov FC Petržalka akadémia patrí 21-ročný pravý 
krídelník František Lády. 

gový FK Poprad, ktorý vás 
v Petržalke zdolal 3:0...

Proti Popradu, ktorý bol 
miernym favoritom, sme chce-
li uhrať čo najlepší výsledok. 
Škoda, že sme vo vyrovnanom 
prvom polčase nedali gól. 
Súper získal po zmene strán 
dvojgólové vedenie, tak sa už 
ťažko doháňal jeho náskok.     

Šláger FC Petržalka aka-
démia – Slovan B sledovalo 
neskutočných 1 858 divákov. 
Medzi nimi boli aj staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan, 
predseda BFZ Juraj Jánošík, 
šéf komisie rozhodcov a de-
legátov BFZ Ivan Kružliak a 
legendárny futbalista Jozef 
Adamec. „Radosť z futbalu 
sa defi nitívne vrátila do Petr-
žalky. Mužstvo neustále na-
preduje, určite je na začiatku 
dlhej, úspešnej cesty,“ vraví 
J. Adamec, ktorý už nejaký čas 
býva v Petržalke.

Milan Valko
foto: Milina Strihovská 

Výsledkový servis 
FC Petržalka

 A-TÍM   3. liga Bratislava: 8. kolo: FK Ivanka pri Dunaji -   
FC Petržalka 0:2 (40. Turčák, 79. Lády),  9. kolo:  FC Petržal-
ka – ŠK Slovan Bratislava B 1:1 (41. Lády), 10. kolo: ŠK Svätý 
Jur - FC Petržalka 0:7 (9., 45. Kondrlík, 67. Piroska (11m), 78. 
Majerčák, 80., 83. Pilát, 86. Tino Miguez).

Slovnaft Cup: 4. kolo:  FC Petržalka – FK Poprad 0:3

U19   2. liga SD: 7. kolo: FC Petržalka 2:2 – FKM Nové 
Zámky 2:2 (6., 69. Maco), 8. kolo: ŠK 1923 Gabčíkovo -  FC 
Petržalka 2:2 (4., 7. Maco)

U17   2. liga MD: 47. kolo:  FC Petržalka 2:2 – FKM Nové 
Zámky 8:0 (10. Dugovič, 20. Bukovinský, 35. Čiernik, 43. 
Mazur, 46. Sulemani, 48. L. Farkaš, 56., 73. Cerula), 8. kolo: 
ŠK 1923 Gabčíkovo -  FC Petržalka 1:5 (5. Bukovinský, 19. 
Cerula, 40., 59. Mojžiš, 80. L. Farkaš)

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

TABUĽKA 3. LIGA:
1. FC PETRŽALKA   9 7 2 0 32:4 23

2. Slovan Bratislava B 10 6 2 2 48:14 20

3. Rača   9 6 2 1 24:5 20

4. Rohožník   9 6 1 2 28:8 19

5. Most pri Bratislave   9 6 1 2 17:9 19

6. Dunajská Lužná   9 6 0 3 28:11 18

7. Rovinka 10 5 2 3 18:16 17

8. Tomášov   9 5 1 3 21:18 16

9. Ivanka pri Dunaji 10 4 0 6 17:19 12

10. Devínska Nová Ves   9 3 1 5 16:12 10

11. Báhoň   9 3 1 5 11:21  10

12. Lozorno   9 3 1 5 13:27  10

13. FK Vajnory 10 2 2 6 15:53 8

14. Bernolákovo   9 2 0 7 13:29 6

15. Pezinok 10 2 0 8 6:24 6

16. Svätý Jur 10 1 0 9 13:50 3

Majú výbornú formu

Športoví gymnasti Barbora Mokošová 
a Slavomír Michňák mali pred MS 

v Montreale výbornú formu. V celko-
vom hodnotení Svetového pohára 
skončila Mokošová, ktorá sa pripravuje 
v petržalskom > tness centre Pengym, 
druhá na bradlách a aj na prostných. 
Petržalčan Michňák bol druhý najlepší 
na koni na šírku. Mokošovej ušlo prven-
stvo na bradlách iba o dva body. Naj-
viac si užila posledné preteky SP v Paríži 
s názvom Challenge Cup 2017. „Bolo 

to veľké zápolenie pred 13 000 divákmi, 

zúčastnilo sa na ňom až 37 krajín. Pri-

pomínalo mi to skôr MS alebo ME,“ vraví 
B. Mokošová. „Tento rok je skutočne 

famózny, z pretekov na preteky sa ne-

ustále zlepšuje, zatiaľ má takú dobrú 

sezónu ako ešte nikdy,“ hovorí jej tréner 
Martin Zvalo. Michňák zažiaril na pre-
tekoch v Szombathely, kde obsadil na 
koni štvrté miesto. „Mal som vtedy pocit, 

že všetko ide samo od seba, tak sa mi 

darilo,“ vyjadril sa nádejný pretekár. MS 
v športovej gymnastike sa začali v Kana-
de 2. októbra a potrvajú do 8. októbra. 

Mokošová v prí-
prave ešte zo-
stavy trocha 
menila. „Chceli 

sme do nich pri-

dať nejaké nové 

veci, takže mohlo by to byť ešte troška 

lepšie,“ povedala B. Mokošová. „Pokiaľ by 

sme skončili na náradiach do nejakého 

dvadsiateho miesta, bol by to výborný vý-

sledok,“ dodal ešte M. Zvalo. 
(mv)

foto: Milina Strihovská 

a archív PN
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NAJLEPŠÍ SHOPPING
NA DUNAJI


