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PETRŽALSKÉ NOVINY
V pondelok 8. septembra o 13. h 
bude opäť hodinová online dis-
kusia so starostom Vladimírom 
Bajanom. Otázky, podnety  
a návrhy môžete posielať 
prostredníctvom webovej stránky 
www.petzalka.sk/online-diskusie

**

Tento rok nastúpilo prvý raz do 11 petržalských 
základných škôl 611 prvákov. Petržalský starosta 
Vladimír Bajan osobne privítal nových žiakov na 
Základnej škole Gessayova 2. Nielen oni, ale všetci 
petržalskí prváci dostali od neho malý darček. Ma-
terské školy privítali 689 nových detí.  

Knižka od starostu

Základnú školu na Gessayovej 2 bude 
tento rok navštevovať spolu celkovo 

387 žiakov. Z toho 47 prvákov, škola pre 
nich otvorila dve triedy. Nových školá-
kov, ich rodičov či starých rodičov priví-
tala riaditeľka školy Viera Šuleková spo-
lu so starostom Petržalky Vladimírom 
Bajanom. Starosta si okrem povzbudi-
vých slov pre deti pripravil aj malý dar-
ček - knižku nedávno zosnulej autorky 
Nataše Tanskej. V minulosti v školskej 
lavici tejto školy sedával aj dnes známy 
hokejista Miroslav Lažo. Základná škola 
vlani získala od starostu ocenenie ŠKO-
LA ROKA najmä za to, že sa pravidelne 
umiestňuje nad celoslovenským prie-
merom v celoštátnom testovaní žiakov  
9. ročníka. 

Starosta Petržalky Vladimír Bajan si 
pri príležitosti otvorenia školského roku 
prezrel aj práce, ktoré mestská časť po-
čas prázdnin urobila. Konkrétne v tejto 
škole samospráva vymenila osvetlenie, 
vďaka čomu sa ročne ušetrí až 40 % ná-
kladov na elektrickú energiu. Škola má 
zrekonštruovanú kanalizáciu, žiaci budú 
využívať nové hlavné schodisko a na 
hodiny telesnej výchovy sa budú prezlie-
kať vo vynovených šatniach. Škola bude 
mať onedlho aj novú strechu. Starosta 
navštívil aj MŠ na Gessayovej ulici. Tu 
v rámci letných opráv mestská časť zre-
konštruovala terasu. Celkovo petržalská 
samospráva do opráv budov všetkých 
svojich školských zariadení tento rok in-
vestovala, alebo ešte plánuje investovať 
viac ako milión eur.                           (tod)

AHOJ DETI !
Pripravili sme pre vás

radostné ukončenie prázdnin

a... HURÁ DO ŠKOLY!
ZÁBAVNO-ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE

PRE VŠETKY DETI A ICH RODIČOV
podfarbené muzičkou od kapely

COUNTRYFIED
v nedeľu 7. septembra od 15. do 18. h

na brehu DRAŽDIAKA
Za školou na Tematínskej ulici,

pri detskom ihrisku, stánku s občerstvením.
! V prípade daždivého počasia sa akcia nekoná !

!Počasie nám neprialo - tak náhradný termín! 

Príďte na 

PETRŽALSKÝ PIKNIK 

6. septembra od 14. h 

v Sade Janka Kráľa 
pri rozáriu. 

Čaká vás nielen pestrý program, 

dobrá muzika, ale aj guláš a nejaké 

maškrty.

Online diskusia
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Po opravenom schodisku do vynovenej a vymaľovanej triedy 

Čo sa dialo v školách počas prázdnin

Jednorazovú výpomoc 
aj školákom a predškolákom  
V prvom polroku poskytla samospráva výpomoc viac ako stovke senio-
rov a poberateľov invalidného dôchodku, pričom 39 z nich navštevovalo 
aj sociálnu výdajňu. Príspevok na stravu poberateľom starobného a in-
validného dôchodku dostalo 380 seniorov a invalidných obyvateľov Petr-
žalky. Sociálnu výpomoc ďalej poskytla aj takmer stopäťdesiatim jednot-
livcom a stovke rodín. Až 61 petržalských rodín s nezaopatrenými deťmi 
navštevovalo sociálnu výdajňu. V druhom polroku už tradične rozšíri 
okruh pomoci rodičom, ktorých príjem je na hranici životného minima 
a ich deti nastupujú do školy alebo do predškolského zariadenia. 

Viac ako milión eur, ktoré samospráva tento rok buď už investovala, alebo 
ešte plánuje do opráv investovať, zlepší bezpečnosť, hygienické podmienky 
a ozdraví prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa.

budú investované ušetrené pe-
niaze, rozhodli poslanci schvá-
lením úpravy rozpočtu na rok 
2014. Niektoré prostriedky sa-
mospráva použila práve na re-
konštrukcie školských objektov, 
časť využíva aj na zakúpenie a 
osadenie nových lavičiek a ďal-
ších smetných košov, ako aj na 
zateplenie a rekonštrukciu soci-
álnych zariadení v domoch kul-
túry, či na ďalšie rozširovanie ka-
pacít a vytváranie nových tried
pre deti predškolského veku. 

Nové strechy škôl chce mest-
ská časť fi nancovať aj z iných 
zdrojov - v júli samospráva vy-
pracovala tri projekty rekon-
štrukcií striech na ZŠ Černy-
ševského, ZŠ Turnianska a ZŠ 
Prokofi evova v celkovej sume 
takmer 330-tisíc eur s 5 % 
účasťou samosprávy. O tom, či 
s projektmi uspela, sa dozvie až 
po vyhodnotení výzvy Environ-
mentálnym fondom v septemb-
ri tohto roka.

Vynovený kultúrny stánok 
aj s novými oknami budú už 
čoskoro navštevovať Petržalča-
nia v Zrkadlovom háji. 

(tod)      

Väčšie rekonštrukcie na 
budovách škôl sa robili počas 
letných prázdnin. Naša mest-
ská časť zriaďuje až 30 škôl, či 
už základných alebo mater-
ských, a tieto budovy si žiadajú 
svoje opravy. Mnohé práce sú 
už hotové, iné sa ešte len do-
končujú. Zo zrealizovaných 
prác väčšieho rozsahu na bu-
dovách materských škôl stojí 
za zmienku opravená fasáda na 
Strečnianskej ulici a opravená 
vonkajšia terasa a schodisko v 
Materskej škole na Bulíkovej 
ulici. Škôlkarom na Iljušinovej 
ešte priestory tried vynovujú 
– maľuje sa, rekonštruujú sa 
toalety a kúpeľne. Na svoje re-
konštrukcie ešte čakajú budovy 
dvoch škôlok. Na Gessayovej 
samospráva opraví vonkajšiu 
terasu a na Macharovej strechu 
jedného z pavilónov. 

Samospráva napĺňa aj svo-
je sľuby o rozširovaní kapacít 
v predškolských zariadeniach. 
Na Lachovej prestavbou slu-
žobného bytu v tomto čase 
vzniká jedna nová trieda, ďal-
šia vznikne rekonštrukciou 
priestorov prístavby Základnej 
školy na Nobelovom námestí 
a tretia pribudne na Tupolevo-
vej ulici. Práve žiakom z tejto 
školy samospráva rekonštruuje 
aj ihrisko v jej areáli. 

V rámci opráv na budovách 
základných škôl sa samosprá-
va venuje výmene osvetlenia, 
vďaka čomu vie ročne ušetriť 
až 40 % nákladov na elektrickú 
energiu a zároveň tak vytvára  
zdravšie prostredie pre deti 
a ich učiteľov. Takúto rekon-
štrukciu už majú za sebou zá-
kladné školy na Turnianskej a 
Gessayovej ulici a momentálne 

Začiatok každého školské-
ho roku je značnou záťa-

žou pre rodinný rozpočet. To 
sa týka nielen školákov, ale aj 
predškolákov, ktorým je po-
trebné zabezpečiť všetko od 
prezuviek až po farbičky. Nie 
vždy však rodina môže jed-
norazovo zo svojho rozpočtu 
vyčleniť pre dieťa takúto veľkú 
sumu. Aj preto Petržalka po-
skytuje v rámci svojho sociál-
neho programu jednorazovú 
výpomoc vo forme poukážky 
pre rodičov detí nastupujú-

cich do školy alebo predškol-
ského zariadenia. Poukážku 
môžu využiť nielen na nákup 
školských pomôcok, ale aj ob-
lečenia a obuvi. Táto forma 
pomoci je určená rodinám, 
ktorých príjem nedosahu-
je výšku životného minima, 
alebo rodičia sú poberateľmi 
dávky v hmotnej núdzi. Ok-
rem toho rodičia, respektíve 
zákonní zástupcovia, môžu 
požiadať o dotáciu na stravu 
a aj školské potreby Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny. 

O dotáciu pre nezaopatrené 
dieťa môžu požiadať pros-
tredníctvom miestneho úra-
du - podmienkou je, aby dieťa 
navštevovalo školu alebo škol-
ské zariadenie na území Petr-
žalky. O dotáciu je potrebné 
požiadať dva razy do roka - 
do konca júla na 1. polrok a 
do 31. decembra na 2. polrok 
príslušného školského roku.  
Ak rodič požiada o dotáciu až 
v priebehu roka, musí rátať s 
tým, že mu bude priznaná až 
o dva mesiace. Ďalšou for-

mou pomoci mestskej časti 
rodinám je aj možnosť využí-
vať služby Sociálnej výdajne, 
ktorú petržalská samospráva 
zriadila ako prvá v Bratislave. 
Obyvatelia Petržalky môžu jej 
služby využívať od roku 2011 
a v súčasnosti je výdajňa otvo-
rená každý pracovný deň. Sor-
timent ponúkaného tovaru je 
rôzny a zamestnanci ho každý 
deň dopĺňajú. Základom sú 
mliečne výrobky, cestoviny, 
ryža, údeniny, zelenina, ovo-
cie, pochutiny a pod. Jednot-
livcom a rodinám je pomoc 
priznaná na dobu pol roka. 

Petržalčanom poskytuje 
mestská časť pomoc najmä 
formou nákupných poukážok, 
za ktoré si môžu kúpiť všetky 
potraviny okrem kávy, alkoho-
lu a tabakových výrobkov, ale 
aj drogériu, kozmetiku, oša-
tenie, obuv, školské potreby a 
pod. Okrem tohto „sociálneho 
kupónu“ môžu požiadať aj o 
„zdravotný kupón“, ktorý slúži 
na nákup liekov, výživových 
doplnkov a zdravotných pot-
rieb. V mimoriadnych situá-
ciách môže samospráva po-
skytnúť aj fi nančnú hoto-
vosť alebo výpomoc formou 

prevodu (napr. na vybavenie 
osobných dokladov, liečenie, 
úhradu obedov či nájomné-
ho). Poberateľom starobné-
ho a invalidného dôchodku 
poskytuje mestská časť prí-
spevok na stravu. V súčas-
nosti poberá tento príspevok 
takmer 380 stravníkov v cel-
kovej výške takmer štyriti-
síc eur za mesiac. Oddelenie 
sociálnych vecí vykonáva aj 
posudkovú činnosť pre obča-
nov odkázaných na sociálnu 
službu. Ide o fyzické osoby 
s nepriaznivým zdravotným 
stavom alebo s ťažkým zdra-
votným postihnutím, ktoré sú 
staršie ako 18 rokov. Taktiež 
poskytuje posudkovú činnosť 
pre opatrovateľskú službu, 
zariadenie pre seniorov, zaria-
denie opatrovateľskej služby 
a denný stacionár. V prvom 
polroku posúdili zamestnanci 
oddelenia 294 Petržalčanov. 
Okrem týchto činností pra-
covníci pravidelne monitorujú 
bezdomovcov a lokality, v kto-
rých sa zdržiavajú a poskytujú 
im sociálne poradenstvo pria-
mo v teréne. K dnešnému dňu 
eviduje petržalská samospráva 
177 bezdomovcov.            (tod)

vymieňajú osvetľovacie telesá 
na Základnej škole Budatínska. 
Prioritami sú aj opravy striech. 
Mestská časť už opravila stre-
chu na dvoch pavilónoch školy 
na Prokofi evovej ulici a s opra-
vami poškodených a zatekajú-
cich striech bude pokračovať aj 
v nastávajúcich mesiacoch na 
Budatínskej, Gessayovej a No-
belovom nám. Práve na druhej 
menovanej škole rekonštruujú 
kanalizáciu, hlavné schodisko a 
šatne pri telocvični. 

Pobočka miestnej knižnice 
vzniká v ZŠ Turnianska, ktorá 
mení svoje priestory. Knižnica  
bude mať samostatný vchod a 
bude slúžiť nielen žiakom školy  
a ich rodičom či starým rodi-
čom, ale aj verejnosti. Knižnič-
ný fond bude tvoriť cca 22-tisíc 
titulov a priestor pobočky bude 
členený na menší študijný a 

väčší počítačový sektor pre 
verejnosť. Súčasťou knižnice 
bude aj samostatný priestor na 
oddych a relax s možnosťou 
čítania, hier, video a DVD pro-
jekcie. Knižnica bude vybavená 
tiež výstavným závesným sys-
témom slúžiacim na výstavy, 
ako aj doplnkové vzdelávanie.

Nové okná a zateplené 
strechy fi nancovala samosprá-
va z päťmiliónového úveru, 
ktorý  samospráva odsúhlasila 
ešte v roku 2009 (predchá-
dzajúce zastupiteľstvo). Tým 
mestská časť ušetrila náklady 
na prevádzku školských zaria-
dení. Tieto prostriedky z úveru 
dočerpala Petržalka začiatkom 
súčasného volebného obdobia 
v roku 2011. V rokoch 2012 a 
2013 investovala do opráv bu-
dov základných a materských 
škôl celkovo sumu viac ako 
810-tisíc eur. Ku koncu roka 
2013 vykázala samospráva 
prebytok, ktorý previedla do 
rezervného fondu. O tom, kam 
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Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 
Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas zadarmo 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 
z vášho verejného zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Pridajte sa ku viac ako 3000 spokojným pacientom!
Počet pacientov v ambulancii je limitovaný!
Predpoklad naplnenia kapacity - december 2014 
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie
a komunikáciu s doterajším lekárom a poisťovňou.

167x100.indd   1 25. 8. 2014   12:39:50

Napriek tomu, že niektorí záujemcovia o kandidovanie v jesen-
ných voľbách do samosprávy miest a obcí sú už známi, o� ciálne 
ich mená budeme poznať až začiatkom októbra.

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, politické strany 
a nezávislí kandidáti, ktorí sa chcú 15. novembra v komunálnych voľ-
bách uchádzať o hlasy voličov, musia podať kandidačné listiny miest-
nym volebným komisiám najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, teda 
do 21. septembra. Následne majú miestne volebné komisie 10 dní na 
registráciu, čo je do 1. októbra. Tí, ktorých pre nesplnenie zákonných 
podmienok nezaregistrujú, majú tri dni na odvolanie sa na súde. Až 
po zaregistrovaní kandidátov začne ministerstvo vnútra s prípravou 
volebných tlačív. Predvolebná kampaň sa začína 29. októbra a končí sa 
13. novembra o 7. hodine. Vedenie kampane mimo tohto času zákon 
zakazuje.

Predseda Národnej rady SR Pavol Paška rozhodol v pondelok 
7. júla o tom, že starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev obcí 
a miest budeme voliť v sobotu 15. novembra. Hlasovať sa bude od 
7. do 20. h. O hlasy voličov môžu bojovať aj nezávislí kandidáti, tí však 
musia ku kandidačným listinám dodať i petície podpísané voličmi 
podporujúcimi ich kandidatúru.

Potrebný počet podpisov upravuje zákon podľa veľkosti obce. Zo 
zákona sa voľby do obecných či mestských zastupiteľstiev a voľby sta-
rostov a primátorov konajú v posledných 14 dňoch ich volebného ob-
dobia. Keďže našich mestských a obecných zástupcov sme naposledy 
riadne volili v sobotu 27. novembra 2010, uplynie im volebné obdobie 
presne 27. novembra tohto roka.  

Na novembrových voľbách starostov obcí, primátorov miest a pos-
lancov obecných, mestských alebo miestnych zastupiteľstiev sa 
môžu zúčastniť všetci obyvatelia Slovenska. Podmienkou je, aby mali 
v obci, kde budú voliť, trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb, teda 
v sobotu 15. novembra, dosiahli 18 rokov.

Podľa zákona o voľbách do orgánov obecnej samosprávy tak môžu 
primátorov, starostov a poslancov komunálnych zastupiteľstiev voliť 
nielen občania Slovenskej republiky, ale aj cudzinci s trvalým pobytom 
na Slovensku, keďže v každej obci volia jej obyvatelia vlastných komu-
nálnych zástupcov.                                       (tod)

 Volebný bedeker Kto chce byť petržalským 
starostom? 
Ofi ciálne či neofi ciálne sú už známi viacerí kandidáti, ktorí sa 
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách budú uchádzať o post 
petržalského starostu.

Svoj post chce opäť obhájiť 
súčasný starosta Vladi-

mír Bajan ako nezávislý kan-
didát, bez podpory politic-
kých strán a hnutí. Od roku 
2004 nie je členom žiadnej 
strany a odvtedy kandidoval 
vždy ako nezávislý. V rokoch 
2005 – 2009 bol predsedom 
BSK. Komunálnej politike a 
reforme verejnej správy sa 
venuje od roku 1992. 

Svoj záujem už niekoľko 
týždňov (napriek tomu, 
že zákon ešte nepovoľuje 
volebnú kampaň) avizuje 
na mnohých bilbordoch, 
prostredníctvom inzercie 
v médiách či na svojej inter-
netovej stránke konateľ By-
tového podniku Petržalka 
Daniel Šavel. Podľa dostup-
ných informácií nedávno 
pôsobil v spoločnostiach 

blízkych J&T, v spoločnosti 
Kráľova hora, s. r. o., a podob-
ne. Hovorí sa, že ho podporu-
je strana Smer-SD.

Ako nezávislý chce kandi-
dovať aj hudobník a poslanec 
mestského zastupiteľstva v 
Bratislave Marian Greksa. Do 
mestského zastupiteľstva sa 
dostal za stranu SaS, neskôr 
prestúpil do strany NOVA, 
vystúpil však aj z nej.

Občiansku kandidatúru 
defi nitívne potvrdil aj advo-
kát Pavel Nechala, ktorý už 
aj oslovuje osobnými lista-
mi podnikateľov, ktorí majú 
sídlo v Petržalke a vo svojich 
blogoch zatiaľ len kritizuje 
súčasné vedenie mestskej 
časti. Má vlastnú advokátsku 
kanceláriu Nechala & Co. 
a pôsobí aj v Transparency 
International. S komunálnou 
politikou zatiaľ žiadnu pria-
mu skúsenosť nemá.

Svoj záujem stať sa petr-
žalským starostom potvrdil 
aj poslanec Petržalky a hlav-
ného mesta Ján Hrčka (člen 
poslaneckých klubov SaS 
a OKS), ktorý chce kandido-
vať ako nezávislý. Je jedným 
zo spoločníkov spoločnosti 
Bonet Group, s. r. o.

Svoju kandidatúru na post
starostu bratislavskej Petržal-
ky ohlásil aj Kristián Roman 
Zimmermann. V komunál-
nej politike dosiaľ nepôsobil 
a nie je členom žiadnej po-
litickej strany. V súčasnosti 
podľa vlastných slov pracuje 
ako projektový špecialista, 
kandidovať bude ako nezá-
vislý.                            (sv)

Rusovská cesta 5, BA-Petržalka 
www.good� ve.sk

REŠTAURÁCIA 
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO

ŠTÝLU



4 • 5. 9. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYS P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Inzercia

 HĽADÁM miesto učiteľky 
NJ – RJ – ZŠ - SŠ. 
Tel.: 0944 357 001  

 KONDIČNÉ JAZDY. 
Tel.: 0905 752 537

 RENOVÁCIA vaní systémom 
,,vaňa do vane“ (nie smaltova-
ni e). Tel. 0905 646 790

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

 LIETAJÚCA KRAJČÍRKA -
po zákazky prídem aj ku Vám 
domov, prípadne aj do � rmy, 
Tel.:  0905 534 995

 JÁN POLÁK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka  

19. august 
Filip Polakovič –  Zuzana Melíšková
Marián Galba – Michaela  Farkašová
Jozef  Mihalovič – Mária Šatrová
Stanislav Budke – Ing. Daniela Korbová

23. augusta 
Juraj  Mihalik – Ľubica  Mikušová 
Roman Komanek – Alexandra Krokovičová
Miroslav Čech – Miriam  Glosová 
Tomáš Kačírek – Monika Vašová         
Pavol Szeif – Alena Cisárová
Štefan Varga – Lenka  Kováčová
Rudolf  Mĺkvy – Emília Nagyová

Cirkevné sobáše
23. augusta 
Lukáš Fúsek – Mária Taligová

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

S T U D I O  B E L L A N I
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

 prijíma 
nových pacientov

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

NA ANTOLSKEJ 4 V BRATISLAVE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: PREDÁM LACNO PC INTEL CELERON, 
E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb = 150 GB pamäť. 
Klávesnica, monitor, slúchadla, videokamera, Wi�  modul. 
Cena: 200 € (pôvodná cena 500 €) Info: 0905 273 414

Upravené okolie bytových domov v okolí Budatínskej ulice 
dostali Petržalčania z tejto lokality od mestskej časti za aktívny 
prístup v internetovom hlasovaní. 

medzi svetskými vojskami a ry-
tierskymi rádmi. Svojmu menu 
napokon neurobili hanbu. Sta-
toční templárski rytieri neskla-
mali a zvíťazili. Stredovekú at-
mosféru dokresľoval historický 

Rinčanie zbraní, nárek rane-
ných a bojový huriavk sa 

niesli predposlednú augusto-
vú sobotu Sadom Janka Kráľa. 
Konala sa tam komentovaná 
rekonštrukcia historickej bitky 

tábor, remeselníci, ukážky 
z dobových umení a auten-
tické kostýmy. Podrobnejšie 
sme sa o celom podujatí roz-
právali s frátrom Teobaldom, 
kastelánom hradu Bagras, v 

civile Jánom Strašiftákom, 
štatutárom združenia Klubu 
vojenskej histórie templári 
z hradu Bagras: 
„Bolo tu možné stretnúť ry-
tierov so svojimi panošmi 

a družinami, lukostrelcov či 
mnícha, krčmára a rôznych 
iných remeselníkov. Odevy 
mnohých vďaka svojej histo-
rickej presnosti prestávajú byť 
kostýmami, ale začínajú byť 
takmer presnými replikami 
daných historických odevov. 
Napríklad všetky látkové čas-
ti môjho odevu som šil sám, 
ručne, ľanovou niťou. Mnohé 
látky sú aj historicky tkané. 
Vyrábame si napríklad aj ští-
ty. Meče a prilby si nechávame 
na zákazku vyrobiť u remesel-
níkov. 
Súčasťou programu boli aj dve 
zaujímavé prednášky. O že-
nách a ich účasti na krížových 
výpravách od študentky his-
tórie B. A. Kristíny Kállay a o 
vzniku a začiatkoch templár-
keho rádu od prof. Mgr. Libo-
ra Jana, Ph.D. z Masarykovej 
univerzity. 
Pre všetkých, ktorí majú záu-
jem o históriu, sú  brány Klu-
bu vojenskej histórie templári 
z hradu Bagras otvorené. 

Michaela Dobríková
foto: Karol Srnec

mnícha, krčmára a rôznych 
iných remeselníkov. Odevy 
mnohých vďaka svojej histo-
rickej presnosti prestávajú byť 
kostýmami, ale začínajú byť 
takmer presnými replikami 
daných historických odevov. 
Napríklad všetky látkové čas-
ti môjho odevu som šil sám, 
ručne, ľanovou niťou. Mnohé 
látky sú aj historicky tkané. 

Slávne víťazstvo templárskych rytierov
v Petržalke
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S T U D I O  B E L L A N I
Rovniankova 4 (terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

K O Z M E T I K A  N O V I N K A !
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Permanentný make-up obočia ...........................................................83 €
Objednávky: 
Ľubka • 0907 556 758

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Upravené okolie bytových domov v okolí Budatínskej ulice 
dostali Petržalčania z tejto lokality od mestskej časti za aktívny 
prístup v internetovom hlasovaní. 

vala celkovo sumu vo výške viac 
ako 4 250 eur. 

Zmenu vnútrobloku si odhla-
sovali Petržalčania svojím aktív-
nym prístupom v internetovom 
hlasovaní v tzv. participatívnom 
rozpočte. Ten samospráva reali-
zovala vo februári a okrem tejto 
úpravy si obyvatelia bratislavskej 
Petržalky vtedy odhlasovali aj 
revitalizáciu ihriska na Hrobá-
kovej ulici a opravu schodiska 
na Námestí hraničiarov. Oba 

spomínané záväzky voči obyva-
teľom už mestská časť splnila. 

V septembri bude mestská 
časť s úpravami zelene pokra-
čovať, najbližšie začne s revitali-
záciou zelene na Bulíkovej ulici 
a následne na Medveďovej ulici. 
Okrem týchto väčších premien 
upraví aj tri predzáhradky vo 
vnútrobloku na Ambroseho 
a Ševčenkovej ulici.

(tod) 
foto: autor

Obyvatelia Budatínskej ulice 
získali krajší vnútroblok

Jozef Fischer nezabudol na Petržalku ani na výlete do 
Oravíc. Do batohu si pribalil aj Petržalské noviny.
Jozef Fischer nezabudol na Petržalku ani na výlete do 

Aj tu som Petržalčan

Takýto obrázok, žiaľ, ešte stále nie je v Petržalke samozrejmos-
ťou. No, nájde sa čoraz viac psičkárov, ktorí exkrementy po svo-
jich štvornohých miláčikoch nenechajú na chodníku, ale zoberú 
ho do vrecúška a vyhodia do koša, ktorý je na to určený. 

foto: (mk)

Základný kameň tejto úžasnej 
oázy zelene položili jej oby-

vatelia ešte v roku 1980, keď sa 
táto ulica volala Jakubovského.

Dodnes tu sadia kvietky, stri-
hajú kríky, ale rokmi pribudol aj 
altánok, aby si ľudia mohli pose-
dieť v tieni, drevené nádobky na 
suchý chlieb a pečivo, aby bolo 
pre vtáčiky, ale aj popolník, aby 

fajčiari pri čakaní na autobus ne-
zahadzovali ohorky na chodník.

Na budovaní tohto výnimoč-
ného a unikátneho priestoru sa 
podieľa vlastne už druhá generá-
cia tunajších obyvateľov. Láska, 
s akou sa o tento kúsok zeme 
starajú, nenecháva ľahostajným 
nikoho.                                 (sv) 

foto: Miro Košírer

Predzáhradka na Vyšehradskej ulici, pri nástupisku na deväťdesiat-
trojku, je vlastne malým parčíkom a aj svedkom histórie. 

Unikát na Vyšehradskej

Vnútroblok na Budatínskej 
41-53 zmenil svoju tvár, 

upravila ho mestská časť Bra-
tislava-Petržalka v uplynulých 
dňoch. Pomerne veľkú zelenú 
plochu ohraničujú bytové domy, 
areál Strednej zdravotnej školy 
a areál Slovenského zväzu slu-
chovo postihnutých. Mestská 
časť tu vysadila stĺpovitú sakuru, 
195 kríkov, ktoré vytvárajú záho-
ny na takmer 80 m2, 41 trvaliek 
a okrasných tráv a celú plochu 
dotvorila štrkovými kamien-
kami na ploche viac ako 50 m2.  
Nová úprava tak vhodne doplni-
la stromy v okrajových častiach 
vnútrobloku, ktoré mestská časť 
vysadila vlani. Vtedy miestna 
samospráva do stromoradia 
popri oplotení školy vysadila 16 
javorov, 2 sakury a 3 borovice. 
Vo vnútrobloku pracovníci z Pe-
tržalky osadili aj parkový mo-
biliár v podobe šiestich lavičiek 
a dvoch odpadkových košov. Do 
tejto úpravy Petržalka investo-
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Karate klub Seiken Bratislava má za 
sebou vydarenú sezónu. Zúčastnili 

sme sa na 7 súťažiach, kde sme celko-
vo získali 44 zlatých, 30 strieborných a 
20 bronzových medailí. Traja naši cvi-
čenci získali titul viacnásobných maj-
strov sveta v kategórii kata a kobudo 
ako členovia slovenskej reprezentácie 

na 9. majstrovstvách sveta WTKA v ta-
lianskej Carrare, odkiaľ priniesli pre náš 
klub ako aj pre Petržalku a Slovensko 
11 zlatých, 9 strieborných a 4 bronzové 
medaily. Dvaja naši cvičenci v ankete o 
Športový talent roka 2013 získali prvé a 
druhé miesto.

V nasledujúcej sezóne máme ešte 

vyššie cieľe. Preto robíme aj tento rok 
nábor, kde budeme hľadať nové ta-
lenty. Navštívte nás od 11. septembra 
o 18. h v telocvični ZŠ Gessayova 2. 
Nábor bude počas celého septembra. 
Všetky informácie nájdete aj na www.
seiken.sk

Peter Šulka

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

Kluby ZDRAVIA

d trónu som poču

 ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a 

n sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotri4 Zotri
 n

a smrť už viac nebude, ani smútok, 
ani smútok, 

nebude, lebo čo bolo skô r, sa pomin

n

vyplnili! Ja
  ameňa živ j

de synom

Tematické ŠTÚDIUM Biblie
Začíname 9. 9. 2014 od 19:00 hod.
Následne každý utorok

www.dotknisaneba.sk

Klub Pathfinder

Prieskumnik

Začíname 9. 9. 2014 od 17:00 hod. Následne každý utorok
Bližšie informácie: Juraj Turóci, tel.: 0948 526 722

Je občianske združenie detí 
a mládeže skautského typu.

Kamaráti
Hry Tábory

vždy o 19:00 hod.

a sm

nebude, lebo čo bolo skô r,

na tróne, povedal: Hľa, všetko tvo

píš, že tieto slová sú verné a prav

vyplnili! Ja som Alfa i Omega, poč

ameňa živej
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Začíname 6. 9. 2014
Každú sobotu od 9:30 hod.
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 DOTKNI SA NEBA V PETRŽALKE
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Skautské 
zručnosti

Tvorivé 
dielne

• Štúdium biblických textov s diskusiou
• Zamyslenie z Biblie

Vstup volňý!

 8. 9. (Po) | ŽIŤ ZDRAVO JE PRÍJEMNÉ | Jaromír Novota
 6. 10. (Po) | NECH JE JEDLO NAŠÍM LIEKOM | Mgr. Katarína Kernová
 3. 11. (Po) | OBILNINY – ZDRAVÉ, NEZDRAVÉ? | Jaromír Novota
 1. 12. (Po) | NÁDEJ AJ V BEZNÁDEJNOM SVETE |  Marek Riečan

príjemné stretnutia a ochutnávky zdravého jedla.
POZÝVAME na prednášky, besedy, 

KDE: Gessayova 9, Bratislava 
MHD: 68, 83, 92, 95, 96 (zastávka Hrobáková)

KONTAKTY: Marek Riečan | 0917 338 362 
 Juraj Turóci | 0948 526 722
 Ján Muráň | 0948 247 055

DN_pokracovani_petrzalka_inz125x210.indd   1 8/28/2014   9:23:54 PM

Petržalskí karatisti štartujú novú sezónu

Požiarny útok všetko zmenil
V posledný augustový piatok sa v areáli ZŠ Svätej rodi-
ny na Gercenovej ulici konalo okresné kolo súťaže dob-
rovoľných hasičských zborov okresu Bratislava. Deväť 
družstiev súperilo v dvoch disciplínach – štafetový beh 
s prekážkami a požiarny útok. Pred začiatkom si ešte 
minútou ticha uctili pamiatku SNP, keďže sa súťaž ko-
nala v deň jeho 70.výročia.

Počas štafetového behu deväťčlenné družstvá museli 
okrem rýchlosti dbať aj na presné splnenie úloh. Na-

príklad spojiť nasávaciu hadicu so sacím košom, umiestniť 
hasiaci prístroj na podložku a podobne. Súťaž preverila 
ich rýchlosť a šikovnosť. Skutočnú ukážku hasičskej práce 
však diváci mohli obdivovať pri požiarnom útoku s vodou. 
Z 800-litrovej nádrže museli pomocou motorovej striekačky 
a nasávacích hadíc nastriekať vodu do dvoch vzdialených 
terčov. Tam bolo krásne vidieť zohratosť členov, ktorá je pri 
ich práci taká dôležitá. Každý mal svoju vopred danú úlohu 
a zaváhanie alebo jej chybné splnenie malo vplyv na výsle-
dok celého družstva. 

Medzi dobrovoľníkmi má svoje miesto aj petržalský dob-
rovoľný hasičský zbor, jeho veliteľkou bola na súťaži Roma-
na Jakubíková. Hoci im možno štafetový beh nevyšiel úplne 
ideálne a dokonca ich zradila aj technika, o ich odhodlaní 
nevzdať sa svedčí, že v celkovom poradí mužských druž-
stiev sa napokon umiestnili na druhom mieste za druž-
stvom Podunajských Biskupíc. Za nimi sa z tretieho miesta 

tešili dobrovoľní hasiči 
z Dúbravky. V kategórii 
ženských družstiev zví-
ťazili hasičky z bratislav-
ského Starého Mesta 
a druhé boli dievčatá zo 
Záhorskej Bystrice.

Súťažilo sa aj o Pohár 
starostu, ktorý získalo 
družstvo z Podunajských 
Biskupíc.

Michaela Dobríková
foto: PN
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OZNAM
Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s usta-
noveniami § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov uskutočňuje v termíne

od 8. 9. 2014 do 17. 10. 2014
prerokovanie

Návrhu Územného plánu zóny MATADOR

Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom 
spracovateľa ÚPN Z MATADOR sa uskutoční 

dňa 17. 9. 2014 o 14.00 h v kinosále Domu kultúry 
Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č. 3 v Petržalke.

So spracovaným návrhom ÚPN Z MATADOR máte možnosť 
oboznámiť sa počas doby prerokovania na Miestnom úrade 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelení územného rozvo-
ja a dopravy, č. dverí 401, Kutlíkova 17, Bratislava.

Návrh ÚPN Z MATADOR je zverejnený na úradnej tabuli Miest-
neho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

Bratislava a tiež na internetovej stránke mestskej časti 
www.petrzalka.sk.

 
Stanoviská k návrhu ÚPN Z MATADOR  je možné zaslať 

v termíne najneskôr do 17. 10. 2014 na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

oddelenie územného rozvoja a dopravy, 
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 alebo na e-mailovú adresu: 

zuzana.kordosova@petrzalka.sk. 
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Upršaný august veľmi 
neprial rekonštrukciám 
a opravám, ani koseniu, 
napriek tomu mestská časť 
všetky naplánované práce 
realizuje. 

Daždivé dni v priebehu au-
gusta spôsobili mestskej 

časti komplikácie pri opra-
vách a rekonštrukciách, ako aj 
pri kosení a čistení verejných 
priestranstiev. Samospráva 
nechce finančné prostriedky 
vynakladať na práce, ktoré 
nemôže urobiť stopercentne 
a do ktorých by po čase mu-
sela investovať znovu. Preto 
žiada obyvateľov o trpezli-
vosť a zhovievavosť, záro-
veň dodáva, že všetky práce 
napriek daždivému počasiu 
zrealizuje, a to hneď, ako jej to 
počasie umožní. Samospráva 
v týchto dňoch pokračuje 
okrem iného s budovaním 
nového a bezpečného scho-
diska na Krasnohorskej 3, 
rekonštrukciou komunikácie 
na Lachovej ulici, opravou 
terasy na Osuského ulici 1 
až 3A, vybudovaním nového 
schodiska a rampy na Vígľaš-
skej ulici, ale aj s revitalizáciou 
športovísk pre staršiu mládež 
na Lachovej a Bzovíckej ulici.  
 (tod))

Napriek zlému 
počasiu mestská 
časť pokračuje  
v prácach

Prečo ustali práce na terase na Osuského ulici
Už viac ako mesiac je terasa na Osuského ulici zbavená vrchnej 
vrstvy a „zdobí“ ju výkop. Nevidno však robotníkov a práce nepo-
kračujú. Prečo je to tak a dokedy tento stav bude trvať, sme zisťovali 
na petržalskom miestnom úrade. Informácie nám poskytla Katarína 
Macenková z tlačového oddelenia.

„Práce na oprave povrchu 
terasy Osuského 1, 1A, 

3, 3A začala mestská časť mi-
nulý mesiac. Zabezpečili sme 

lačnej vrstvy, ktorá zabraňuje 
prieniku zrážkovej vody do 
podterasových priestorov. Aj 
ďalšie práce – natavenie novej 
hydroizolačnej vrstvy si vyža-
dujú suchý podklad. Na to 
je nutné, aby bol minimálne 
týždeň bez zrážok. Žiaľ, pred-
chádzajúci ráz počasia nedo-
voľoval pokračovať v prácach. 
Prosíme obyvateľov o trpez- 
livosť, v prípade priaznivého 
počasia predpokladáme rea-
lizáciu hydroizolácie, ako aj 
podkladovej betónovej vrstvy 
v priebehu septembra. Ná-
sledne, po vyschnutí betó-
nu, budeme môcť realizovať 
pochôdznu vrstvu z liateho 
asfaltu.“ 

Michaela Dobríková
foto: autorka 

odstránenie nášľapnej vrstvy 
z liateho asfaltu a podkladovej 
betónovej vrstvy pod asfaltom, 
ako aj odkopanie boku terasy. 

S ďalšími prácami sme pre 
nepriaznivé počasie nemohli 
pokračovať. Ide predovšet-
kým o odstránenie hydroizo-

Pahýle verejného osvetlenia   
Možno ste už aj vy zaregistrovali úbytok svetla pre domom, z lampy 
verejného osvetlenia zostal len odpílený pahýľ. Tento problém trápi aj 
obyvateľov Vyšehradskej ulice. My sme preto zisťovali, čo sa s večer-
ným osvetlením v Petržalke deje.
„Na našej ulici priamo pred 
vchodom (Vyšehradská 15) už 
viac ako pred rokom odstránili 
dve pouličné lampy, po ktorých 
ostali na chodníku len dva  
1,5 m vysoké pahýle. Nedoká-
žeme zistiť, prečo ich odstráni-
li, ale veľmi radi by sme sa to 
dozvedeli. Pôvodne sme si mys-
leli, že budú vymenené za iné, 
ale vyzerá to na trvalé riešenie. 
Dôsledkom tmavej ulice je zvý-
šená trestná činnosť, ako pod-

paľovanie aut a ich krádeže 
či pokusy o krádež,“ napísala 
nám Dana Bartovičová.

So žiadosťou o vysvetlenie 
sme sa obrátili na Mgr. Da-
nielu Rodinovú z bratislav-
ského magistrátu, ktoré dalo 
lampy odstrániť. Ako uvied-
la, mesto situáciu postupne 
rieši na základe pridelených 
finančných prostriedkov.  
V rámci komplexného pro-
gramu sanácie koróziou zne-

hodnotených - opotrebovaných 
stožiarov verejného osvetlenia 
boli v roku 2013 a 2014 vykona-
né merania korózie ohrozených 
stožiarov v rozsahu cca 7 000 
stožiarov.

Stožiare s vysokým stupňom 
opotrebenia – koróziou (viac 
ako 50 % úbytku materiálu) boli 
na základe statického posúde-
nia demontované prevádzko-
vateľom verejného osvetlenia 
firmou Siemens, s. r. o., aby 

neohrozovali bezpečnosť ob-
čanov a cestnej premávky. Na 
zachovanie funkčnosti bola 
vykonaná úprava skorodova-
ných stožiarov ich zrezaním 
nad manipulačným pries-
torom vstupu do káblového 
priestoru.

V druhom štvrťroku 2014 
bolo v rámci kompletnej sa-
nácie verejného osvetlenia s 
postavením nových stožiarov 
realizovaných 80 svetelných 
miest. V súčasnosti je zde-
montovaných 240 stožiarov, 
pričom boli napríklad zno-
vuinštalované stožiare na 
Hrobákovej ulici, postupne 
budú opravené, sanované aj 
ďalšie miesta.          (md)

foto: autorka

Chcem sa špeciálne poďako-
vať nielen sociálnemu odde-
leniu, ale celej mestskej časti  
a starostovi za Sociálnu výdaj-
ňu potravín na Rovniankovej 
ulici. Ľudia, ktorí majú skutoč-
ne tie najnižšie sociálne dávky, 
ako aj dôchodcovia s veľmi 
nízkymi dôchodkami, tu majú 
denne na výber čerstvé potra-
viny a zeleninu. Všetci občania 
sú s touto výdajňou potravín 
veľmi spokojní, rovnako aj  
s prácou pani Duliakovej, ktorá 

Vďaka za to, že je Petržalka sociálna tu pracuje od jej zriadenia v 
roku 2011. Svoje pracovné po-
vinnosti si plní veľmi svedomite  
a zodpovedne, má veľmi dob-
ré skúsenosti s prácou v ob- 
chode a hlavne má k  zákaz-
níkom veľmi dobrý prístup. 
Prejavuje empatiu a sociál- 
ne cítenie k ľuďom, kto-
rí sa ocitli v hmotnej núdzi,  
k matkám s viacerými deťmi, 
ktoré môžu svojim rodinám 
aj takto aspoň trochu zlepšiť 
ich nezávideniahodnú si- 
tuáciu.

Ladislav Máčaj                                                                

Chcem sa poďakovať 
Alene Halčákovej, ve-

dúcej Oddelenia sociálnych 
vecí Miestneho úradu v Petr-
žalke a jej kolegom Kvetoslave 
Biljnjovej, Ľubov Stanekovej, 
Jane Guľovej, Ľubošovi Kol-
lerovi, Vlaste Kuzmovej, ako 
aj všetkým ostatným za to, 
že denne poskytujú obča-
nom Petržalky, ktorí sa ocitli  
v ťažkej životnej situácii, cen-
né informácie a poradenstvo  
o možnostiach zlepšenia svoj-

ho kritického životného posta-
venia, možnostiach poskytnu-
tia mimoriadnych sociálnych 
príspevkov, v otázkach bývania 
pre sociálne najslabšie posta-
vených občanov, poradenstvo 
a výpomoc rodinám s deťmi, 
dôchodcom. Je to mimoriad-
ne ťažká a náročná práca a 
vyžaduje si obrovské sociálne 
cítenie a snahu o spravodlivé 
riešenie každého jednotlivého 
prípadu. Preto im určite patrí 
veľké uznanie a vďaka.



PETRŽALSKÉ NOVINY 5. 9. 2014 • 9

IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
Tel.: 0800 10 20 10
E-mail: green@impa.sk
www.impa.sk

Pokro ilé technológie
pre ekologickú jazdu

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia G-TEC: 3,5 kg/100 km, 97 g/km. Ilustra né foto.

TAK INÁ. TAK ROVNAKÁ.
ŠKODA OCTAVIA G-TEC
TAK INÁ. TAK ROVNAKÁ.
ŠKODA OCTAVIA G-TEC

ŠKODA Octavia G-TEC.
Nabitá technológiami pre udí
aj životné prostredie.

ŠKODA Octavia G-TEC 
perfektne kombinuje 
atraktívny dizajn, priestranný 
interiér a environmentálne 
priaznivé technológie.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

www.skoda-auto.sk

Na prvý poh ad je to Octavia v najlepšom zmysle 
slova: nad asovo elegantná, priestranná, kvalitná. 
Pozrite sa pozornejšie a zistíte, že pred vami stojí 
najekonomickejšia a najekologickejšia sériová 
Octavia, akú sme vám kedy ponúkli. S dojazdom 
až 1 330 kilometrov bez tankovania. Spo ítajte si 
na našej www stránke úsporu, ktorú dosiahnete 
prechodom na CNG s novou Octaviou G-TEC.

IMPAskodaManual-mac.indd   1 8/28/14   4:44 PM

IMPA – zo života na cestách

ŠKODA Octavia G-TEC 
štartuje na slovenskom trhu 
Svetový bestseller, ŠKODA Octavia tretej generácie, je už 
k dispozícii s pohonom na stlačený zemný plyn aj pre slo-
venských zákazníkov. Nová ŠKODA Octavia G-TEC prináša 
ekologickú, úspornú a hlavne cenovo dostupnú mobilitu. 
Prichádza vo všetkých výbavových stupňoch a karosár-
skych verziách s cenou od 18 270 eur. 

Značka ŠKODA prináša na slovenský trh mimoriadne 
zaujímavý a prelomový model po všetkých stránkach. 
Okrem toho, že Octavia G-TEC je jedným z najekologic-
kejších automobilov svojej triedy, mení doterajší pohľad 
na ekonomickú prevádzku a zásadným spôsobom posúva 
tieto hranice dopredu. V CNG vidí značka ŠKODA budúc-
nosť dostupného riešenia ekonomickej a ekologickej mo-
bility na Slovensku. 

Nová ŠKODA Octavia G-TEC je poháňaná preplňova-
ným motorom 1,4 TSI s výkonom 81 kW (110 k), ktorý je 
schopný spaľovať benzín aj CNG (Compressed Natural Gas 
- stlačený zemný plyn). Moderný hnací agregát spĺňa už 
teraz emisnú normu Euro 6, ktorá začne platiť od septem-
bra 2014.

Hodnoty dojazdu na jedno natankovanie sú pôsobi-
vé. Len na CNG prejde automobil 410 km. Kombinovaná 
spotreba je 5,4 m3 (3,5 kg) zemného plynu na 100 km, čo 
zodpovedá emisiám iba 97 g CO2/km. Pri prevádzke na 
benzín umožňuje plná nádrž dojazd 920 km. Na jedno na-
tankovanie oboch palív tak vie Octavia G-TEC absolvovať 
až 1 330 km. 

Palivové nádrže na CNG sú umiestnené pod podlahou 
batožinového priestoru. Octavia G-TEC patrí k najpriestran-
nejším autám svojej triedy s objemom batožinového 
priestoru 460 litrov (Octavia G-TEC), resp. 480 litrov (Octa-
via Combi G-TEC).

Oproti porovnateľnému benzínovému motoru produ-
kuje motor na stlačený zemný plyn zhruba o 80 % menej 
škodlivých uhľovodíkov a o 80 % menej oxidov dusíka. 
CNG taktiež nepredstavuje hrozbu pri kontaminácii pôdy 
či spodných vôd. Okrem toho je aj najbezpečnejšou po-
honnou hmotou. Automobil s CNG pohonom môže na 
rozdiel od LPG parkovať aj v podzemnej garáži, keďže stla-
čený zemný plyn je ľahší ako vzduch a nie je jedovatý. 

CNG je dlhodobo ekonomicky najvýhodnejším moto-
rovým palivom v SR. Oproti benzínu dosahuje � nančnú 
úsporu až 43 %. 

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:
Ing. Petra Volčková, 

Marketing manager, IMPA Bratislava, a.s.
volckova@impa.sk; +421 907 979 091

http://www.impa.sk; http://www.facebook.com /fan 
page IMPA/

P O R A D Ň A / I N Z E R C I A

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk 
vás pozýva na tieto výlety:

  21. 9. Zámok Milotice a ochutnávka vína v Mikulčiciach doprava 15 €
  27. 9. Deň českého piva v Kroměříži doprava 16 €

  4. 10. Stredoveký jarmok a Burčiakové slávnosti - 
  Hustopeče doprava 10 €

  4. 10.  Gaštanové slávnosti na hrade Modrý Kameň doprava 26 €

11. 10. Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove,  
  prehliadka baziliky v Ostrihome doprava 19 € 

12. 10. Zubry, Lipicany, zámok v Topoľčiankach       
  a prehliadka Nitry doprava 18 €

 nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov do konca roka 2014 – pošlem vám ho poštou !!


AA taxi EUR0

02 16 022
0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

Vaša taxislužba.
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Možno sa mi budete smiať, ale nech! Nedávno som na tri 
hodiny musel súrne odísť z domu a zároveň na ten čas za-
bezpečiť akýsi dozor. Dôvod na dozor nie je zaujímavý, to 
nasledujúce však áno.

Prachy vyhodené len tak

Koho som sa pýtal, ten 
akurát nemohol, až 

napokon súhlasila istá pät-
nástka, dcéra vzdialenejšej 
susedy. Dohodli sme sa, že 
sa vyrovnáme, keď sa vrá-
tim. Na miestnej úrovni 
sa totiž nevyplatí vyplatiť 
sumičku už vopred. Čas-
to potom na človeka ča-
ká skutočné prekvapenie. 
Na mňa si to prekvapenie 
počkalo aj tak.

Po príchode bolo všetko 
v najlepšom poriadku, to 
áno. Veselo začalo byť až 
pri stanovovaní fi nančnej 
odmeny. To je v našej obci 
vec mimoriadne ošemet-
ná. Spomínam si, ako už 
poriadne dávno istá Brati-
slavčanka, čerstvá to maji-
teľka chalupy, potrebova-
la čosi s elektrikou porobiť 
na streche. Ten človek – 
opravár bol nielen odbor-
ník, ale aj miestny recesis-
ta. A tak na otázku, koľko 
ten špás bude stáť, odpo-
vedal tiež špásovne. Vraj 
tri koruny. Na dnešné po-
mery desať centov. A ona 
tú sumu navýšila aj o znač-

Bývalý kolega mi kedysi 
dávno, ešte za čias koru-
ny, spomínal, ako sa k nim 
do redakcie prišiel o miesto 
uchádzať istý mladý muž. 
A na priamu otázku, ako 
si to predstavuje fi nančne, 
odpovedal skromne, údaj-
ne na začiatok by mu sta-
čilo aj dvadsaťpäťtisíc me-
sačne. Že nemá žiadne 
skúsenosti, to ho netrápi-
lo, pretože sa vraj učí rých-
lo. Samozrejme, učiť by ho 
mali tí starší, skúsenejší, 
skrátka matadori. A mata-
dori vtedy tých tisícok bra-
li okolo osemnásť mesačne. 
Možno dobre nepoznali 
svoju cenu, alebo čo.

Kamarátov syn, poma-
ly končiaci vysokoškolák, 
ju nepochybne pozná, na-
priek tomu chodil oberať 
ovocie za tri eurá na hodi-
nu. Tak veľmi túžil zabeh-
núť na pár dní do Paríža. 

Dopočul alebo dočítal 
som sa, že Rómov odbor-
níci budú postupne učiť, 
ako rozumne hospodáriť 
s peniazmi. Len ich? Asi by 
nezaškodilo poňať túto zá-

ný tringelt, na rovné štyri 
koruny. Odvtedy ju volali – 
štvorkorunová.

Osobitnú kategóriu tvo-
ria tí, ktorí vždy odpovedia: 
„Koľko dáte.“ Lenže, pozor! 
Za zdanlivou naivitou sa 
skrýva celkom slušná rafi -
novanosť. Dotyčný majiteľ, 
celý vytešený, že tú tortú-
ru má už konečne za sebou 
a všetko je opäť v poriad-
ku, totiž zvyčajne siahne 
do vrecka hlbšie a vycáluje 
viac, ako by si privolaný ex-
pert zapýtal.

Ale k veci. Na otázku, čo 
teda za tú unováciu, mladá 
vyslovila slovko päť. 

„Päť eur na hodinu,“ do-
dala šarmantne.

Spýtal som sa, či to mys-
lí naozaj vážne. Myslela. 
Vraj už v prvom ročníku na 
strednej ich učia, že kaž-
dý má poznať svoju cenu. 
Údajne z rádia sa tiež do-
zvedela, že ženy u nás zará-
bajú v priemere o dvadsať 
percent menej ako muži.
A ona si vypýtala rovno 
mužskú cenu. Tomu sa ne-
dá odolať. Len vyplatiť.

O snoch a o umení
Mala som farebný sen: na kraji kvitnúcej 
lúky som začula šuchot a s mohutným 
trepotom krídel vyletel odtiaľ bažant s ve-
júcim chvostom. Zamával mi nad hlavou 
a uprostred lúčnych margarét a alpských 
zvoncov sa zjavil slonovinovo biely kôň. 
Ušľachtilý, s napätým držaním tela, len 
vyletieť – lebo to bol Pegas. Psychológ by 
iste našiel črty, podľa ktorých by vystopo-
val príčinu tohto sna. Mne postačil pocit 
krásy.   

To najdôležitejšie sa naučíme, keď sa to 
neučíme. Do vedomia si zapíšeme to, čo 
chceme, ale podvedomie je ra� novaný 
počítač: zbiera a zaznamenáva aj to, čo by 
sme nechceli. Občas nám pošle snímky do 
sna, a my sme prekvapení. Nie vždy sú o 
kráse. Ale vždy nás vnútorne formujú.

Asi také posolstvo má � lm, ktorý sa za-
čal premietať v bratislavských kinách. Má 
názov Chlapčenstvo a režisér Richard Lin-
klater ho nakrúcal dvanásť rokov, počas 
ktorých sledoval detstvo a chlapčenstvo 
hlavného hrdinu. Nie je to však časozberný 
dokument, ako ho poznáme z � lmov Hele-
ny Třeštíkovej. Na rozdiel od dokumentov, 
kde režisérka roky zaznamenáva reálny ži-
vot svojich hrdinov, je � lm � kcia, v ktorej 
sledujeme neúplnú rodinu s dvoma deťmi 
a mamou, ich bohémsky založeného otca, 
ich vzájomnú prepojenosť, lásku - a najmä 
tok času v premene sveta. Z malého šesť-
ročného chlapca je na konci � lmu mladý 
muž, z jeho mamy osamelá žena, ktorej 
vyleteli mláďatá z hniezda. „A teraz čo – už 
mám čakať iba na pohreb?“ pýta sa zlome-
ne, hoci je to ešte pani v strednom veku. 
Ale akoby už to podstatné všetko uletelo. 
Žiadna z postáv nemá alternantov, všetci 
„starnú“ v priamom prenose a nesú prí-
beh, ktorý im napísal scenárista a režisér. 
A vyjavujú, čo sa do ich vedomia zapísalo 
bez toho, aby si navzájom všimli, čo bolo 
pre deti podstatné. Akí ľudia z nich vyras-
tajú. Alebo inak: akí ľudia vyrastáme pod 
vplyvom času, ktorý žijeme, pod vplyvom 
ľudí, ktorých stretávame, pod vplyvom 
médií a nových technológií. Nie je to vždy 
príjemný pohľad.

Dobré umenie nám zanecháva pečať 
hlboko v duši. Vyplaví sa. Nie iba do sna. 
Žijeme vo veľmi nepokojnom svete, kde-
kto sa nám nad hlavami hrá so zápalkami. 
Vo � lme Chlapčenstvo sa veterána vojny v 
Iraku pýta priateľka: „Čo si o nás mysleli tí 
ľudia v Iraku, čo si mysleli, prečo tam sme?“ 
a odpoveď je strohá: „Ropa.“

Ktovie, ako poznamená čas, ktorý žije-
me, naše deti? Aké budú mať sny? Inter 
arma silent musae (medzi zbraňami mĺknu 
múzy)... Mali by sme byť ostražití. Nie pre 
umenie a sny, ale pre život. Aby vôbec bol.

Gabriela Rothmayerová 

  Glosa ležitosť zoširoka. Viacerí 
u nás na dedine, a určite aj 
v meste, si totiž pobrali pô-
žičky za nekresťanské úro-
ky a teraz lamentujú, že ich 
nedokážu splácať. Dva do-
my u nás už padli v exekú-
cii. Možno by sa na nich 
mala skvieť reklama nezišt-
ne pomáhajúcej bankovej 
či nebankovej inštitúcie. 
Štedro zaplatená, dokonca 
vlastným zákazníkom. A čo 
tak na vhodnú plochu rov-
no umiestniť nápis, že ten 
dom ukoristili? 

Čo sa mňa týka, vždy 
som sa čudoval, že niekto 
vyhadzuje prachy len tak. 
Tentoraz som to ukážkovo 
predviedol aj ja. A tá mladá 
ma riadne vyškolila. Takže 
to školenie ako-tak vlast-
ne stále beží, hoci úradníci 
o tom majú pramálo infor-
mácií. Raz sa však možno 
predsa len rozhýbu.

Dúfam, že dovtedy ich 
vždy niekto predbehne. 
Možno aj tí z osady.

Oskar Král

Zvolebnieva sa

Takí sa potrebujú zviditeľniť. Na-
príklad tým, že jeho tvár na vás 

vyskakuje na každom kroku a z kaž-
dých novín. Neprekáža, že zákon 
presne vymedzuje čas kampane. 
Veď sa ešte nestalo, žeby bol niekto 
za jeho porušenie potrestaný. Tak 
načo ho dodržiavať, však? Ako však 
bude dodržiavať zákon ako starosta, 
keď ho nedodržiava teraz?

Čo však povie o kandidátovi taký 
bilbord? Na prvý pohľad, ako vyze-
rá. Či je fešák (fešanda), aký je vtip-

ný alebo inak pútavý jeho slogan. 
Napríklad ten o novom starostovi je 
síce sebavedomý, ale trochu neori-
ginálny, a ten, ktorý ma vyzýva, aby 
som sa zobudila, ma uráža. Ja som pri 
vedomí už dávno a už som aj čo-to 
pre moju Petržalku spravila. Naprí-
klad pravidelne zbieram papiere na 
trávniku pred domom, okolo Chor-
vátskeho ramena, upratujem par-
kovisko, pomáham pri organizovaní 
akcie Daruj hračku kamarátovi... Ale 
– o mňa nejde.

Ide o našich nádejných starostov. 
Mnohí sú bývalí alebo súčasní po-
slanci, niektorí riaditelia miestnych 
podnikov. Ani jeden z nich však vo 
svojej predvolebnej kortešačke ani 
slovkom nespomenul, čo konkrét-
ne pre Petržalku a Petržalčanov už 
spravil. Zato sľubov, tých majú ne-
úrekom. Len či aj reálnych...

Politické strany sú povinné dokla-
dovať, koľko ich volebná kampaň 
stojí. Bolo by dobré, keby tak robili 
aj nezávislí (alebo o� ciálne nezávis-
lí) kandidáti. Už dnes je však zjavné, 
že niektorí majú na kampaň takmer 
neobmedzené � nancie. Že by toľko 
našetrili zo svojho platu? Zobrali si 
miliónový úver? Alebo im nezištne 
„požičala“ spriaznená duša? To sa asi 
sotva dozvieme. 

Soňa Faková 

Komunálne voľby sú síce až v novembri, ale najmä 
kandidáti na starostov a primátorov už dávajú o sebe 
vedieť. Najmä tí, ktorých ľudia nepoznajú, za kým 
nevidno žiadnu prácu pre obec, pre mesto. 
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Vynovené  Budatko opäť otvára svoje brány
S novým školským rokom sa začína i nová sezóna v materskom centre Budatko. Od 16. sep- 
tembra sa na všetkých opäť tešíme v o niečo krajších priestoroch. 

Prázdniny totiž tentoraz pre 
Budatko neboli až také od-

dychové. Všetky aktivity pokry-
li ako vždy dobrovoľníci, najmä 
mamičky na materskej alebo 
rodičovskej dovolenke.

„Keďže leto nebolo príliš 
priaznivé, mali sme v obmedze- 
nom režime otvorenú aj hernič-
ku a montessori kútik. Členky 
a dobrovoľníčky sa však posta-
rali aj o množstvo vonkajších 
aktivít: júlové vodné hry, vo-
zenie na koníkoch, jazdenie na 
dopravnom ihrisku… August 
sa v interiéri Budatka už nie-
sol v znamení rekonštrukcie 
sociálnych zariadení. Vymeni-
li sme nielen obklady, dlažby, 
toalety, umývadlá, ale aj sta-
ré vodovodné rúry a uzávery 

výchovy, detskej psychológie a 
podobne. Novinkou bude pod-
porná skupina dojčenia, ktorú 
zastreší certifikovaná laktač-
ná poradkyňa Mgr. Katarína 
Eliášová. Vítané sú všetky doj-
čiace mamičky, ktoré sa chcú 
stretávať, vypočuť si radu od 
odborníka, riešiť svoje problé-
my s dojčením a vymieňať si 
svoje skúsenosti.

Teší nás, že Budatko sa neu-
stále rozrastá a že kurzy aj ak-
tivity u nás sú rýchlo zaplnené. 
Žiaľ, má to aj tienistú stránku. 
Mnohé mamičky, ktoré doteraz 
venovali svoj voľný čas centru, 
v tomto roku nastupujú späť 
do práce. Nebudú sa preto 
môcť Budatku venovať tak ako 
doteraz,“ vysvetľuje Martina 

Kočí, zástupkyňa centra. „Ak 
nenájdeme nových dobrovoľní-
kov, budeme, žiaľ, nútení pro-
gram v Budatku obmedziť. To 
by sme, samozrejme, neradi. 
Preto by sme všetkých priaz-
nivcov chceli poprosiť o pomoc-
nú ruku,“ hovorí.

„Ako by ste mohli pomôcť? 
Napríklad vedením herničky, 
montessori kútika či tvorivých 
dielničiek, organizovaním pra- 
videlných akcií alebo pomo-
cou pri nich, ale napríklad aj 
výzdobou okien, prácou na 
počítači či upratovaním. Radi 
privítame aj akékoľvek nové 
nápady na akcie pre deti, ktoré 
k nám chodia.“

Ak máte záujem stať sa sú-
časťou aktívnych petržalských 
mamičiek, prosím, kontaktujte 
nás najlepšie cez mail mcbu-
datko@gmail.com. Všetkým 
záujemcom vopred z celého 
srdca ďakujeme! 

Mária Vlčková 

vody, keďže tie staré sa už často 
kazili. Najviac sme však zve-
daví, aký úspech bude mať u 
malých návštevníkov nové det-
ské WC a umývadielko, ktoré 
doteraz chýbalo,“ s úsmevom 
naznačuje štatutárka MC Bu-
datko Jana Hrehorová zmeny. 
„Rekonštrukcia by však nebo-
la možná bez našich členov  
a sympatizantov, ktorí nám aj 
v tomto roku venovali svoje dve 
percentá z daní. Preto sa chcem 
aj touto cestou poďakovať všet-
kým, ktorí neváhali prispieť. 
Verím, že sa im bude výsledok 
páčiť. Teší nás, že Budatko má 
z roka na rok viac sympatizan-
tov, ktorým záleží na svojom 
okolí a spolu tvoríme krajšiu 
Petržalku,“ dodáva.

„V septembri plánujeme 
ešte naplno využiť priaznivé 
počasie a pre veľký záujem 
opätovne zorganizovať pre 
detičky úspešné akcie Hurá 
koníky či Dopravné ihrisko. 
Okrem toho však, samozrej-
me, naplno štartujeme her-
ničku, montessori kútiky, nové 
cykly kurzov, na ktoré sa už 
teraz môžete prihlasovať cez 
www.budatko.sk/semafor. 
Nájdete tu obľúbené tanečné, 
jazykové či hudobné hodiny. 
Chýbať nebudú ani aktivity 
pre mamičky. Pripravujeme 
pre ne napríklad angličtinu 
a cvičenia pre tehulky, rôzne 
prednášky a diskusie či už z 
oblasti tehotenstva a prvých 
dní po pôrode, ale aj z oblasti 

Prichádza september
Deti si už zasadli do škol-

ských lavíc, po prázd-
ninách sa vrátili aj škôlkari. 
Zaslúžene oddychovali aj 
učiteľky, upratovačky a tety 
kuchárky. A tiež stíchli všet-
ky hračky a priestory mater-
ských škôl. Ale nadišiel čas, 
keď sa ich brány tesne pred 
septembrom zas otvorili. Uči-
teľky,upratovačky a kuchárky 
začali všetko pripravovať pre 
malých škôlkarov. Tety upra-
tovačky čistili, umývali, prali 
a učiteľky pripravili pre deti 
triedy, kde na deti čakajú 
rôzne hračky, ktoré vykúkajú 
z poličiek, autíčka z garáží, 
kuchynky čakajú na dievčat-
ká – kuchárky, skladačky na 
chlapcov – staviteľov. Hneď 
pri vstupe do MŠ vítajú deti, 

a budú ich čakať každý deň, 
zvieratká, ktoré deti poznajú 
z rozprávok a z bežného ži-
vota. V jednom vchode to je 
„Krtko s kamarátmi“- zajkom 
a myškou, v ďalšom „Bocian 
a žabky“, ale aj „Tri medvede“. 
A v každej šatni zvieratká 
na značkách skriniek. Všetci 
budú radi, keď uvidia veselé, 
zvedavé a usmiate detičky. 
K začiatku školského roku 
patria aj slzičky tých najmen-
ších škôlkarov. Ale veríme, že 
práve týmto všetkým, čo sme 
pre deti s láskou pripravili, 
milým a vľúdnym slovom, 
láskavým prístupom to de-
ťom uľahčíme a deti to hravo 
zvládnu. 

Za kolektív MŠ Ševčenkova 
M. Svobodová

Váš profil:
 výučný list / stredoškolské vzdelanie    

 

 

  
 

Čo ponúkame:
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Pracovná náplň:
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Príprava na budúce úlohy:

 

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

V prípade, že Vás táto pracovná 
ponuka zaujala, kontaktujte nás 
priamo na našej webovej stránke 
www.lidl.sk (Kariéra – Aktuálne pra-
covné ponuky).

 Bratislava Jiráskova ul., Betliarska ul.,
Mamateyova ul.

Predavač/ka, pokladník/čka

-

-
-
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Správa o stave Petržalky 
po štyroch rokoch

B I L A N C U J E M E

Čo nás čaká najbližšie 
Budovanie športovísk sa urči-
te koncom volebného obdobia 
starostu a poslancov nekončí. 
Dobrý gazda i dobrý manažér 
sa pozerá ďalej ako len štyri 
roky dopredu. Čo nás však čaká 
v oblasti športu v najbližšom 
čase? Po tom, ako v uplynulých 
mesiacoch samospráva v Petr-
žalke zrekonštruovala viaceré 
športoviská pre staršiu mládež, 
pokračuje v tejto aktivite ďalej. 

V najbližších dňoch začne 
s obnovami ihrísk na Lachovej 
a na Ambroseho. Obe ihriská 
dostanú nový asfaltový povrch, 
následne nové značenie čiar 
pre basketbal a samospráva 
tiež opraví zničené basketbalo-
vé koše. Na ihrisku na Lacho-

vej mestská časť ďalej opraví 
aj oporný múr a schodisko, na 
ktorom vybuduje rampu pre 
kočíky. Po ukončení týchto 
opráv bude Petržalka pokra-
čovať s obnovami športovísk 
na Bzovíckej a neskôr na Belin-
ského a Pečnianskej.     

K veľkej zmene dochádza 
aj na ihrisku v areáli Základ-
nej školy na Tupolevovej ulici, 
ktorý od jesene bude slúžiť 
verejnosti. Tam mestská časť 
aktuálne upravuje spevnenú 
plochu v rámci basketbalového 
a hádzanárskeho ihriska de-
montuje starý mobiliár, ktorý 
začiatkom septembra nahradí 
nový v podobe lavičiek, smet-
ných košov a stojana na bicyk-

Končí sa štvorročné volebné obdobie starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana a tridsiatich piatich 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Viacerí z nich sa 
pravdepodobne budú uchádzať o dôveru voličov aj 
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré prezi-
dent vypísal na 15. november tohto roka. Pozrime sa 
preto, čo sa z plánov a sľubov podarilo urobiť, čo nie 
a prečo. Aká je Petržalka dnes? Dnes sme si pod drob-
nohľad vzali aktivity z oblasti športu.

Budovanie športovísk sa urči-
te koncom volebného obdobia 
starostu a poslancov nekončí. 
Dobrý gazda i dobrý manažér 
sa pozerá ďalej ako len štyri 
roky dopredu. Čo nás však čaká 
v oblasti športu v najbližšom 

1

Petržalka atraktívna pre všetkých

Plaváreň 
Po náročných prípravách 
začala samospráva v júni so 
stavbou prvej petržalskej 
verejnej plavárne, v ktorej si 
zaplávame už na budúci rok. 
Plaváreň tak obohatí ponuku 
športovísk, ktorú dopĺňa aj 
hokejový štadión.

Futbalová tribúna
Na podporu športu za-
bezpečila mestská časť pre 
priaznivcov futbalu výstavbu 
futbalovej tribúny v hodnote 
približne 200-tisíc eur s ka-
pacitou takmer 500 miest na 
sedenie. Aj takýmto spôso-
bom  podporila rozvoj tohto 
masového športu, ktorý sa v 
Petržalke teší veľkému záuj-
mu predovšetkým mládeže.

Športoviská
Mestská časť zrekonštruovala 
18 športovísk pre staršiu mlá-
dež, ktoré sú teraz bezpečnej-
šie a sú bohatšie na niektoré 
hracie prvky.

Bowlingové centrum
Zanedbaná a zdevastovaná 
bývalá budova divadla LU-
DUS mení svoju tvár i účel 
využitia – v réžii súkromné-
ho investora tam vyrastá mo-
derné bowlingové centrum.

Neustále skvalitňovať životné podmienky – to je pre starostu Vladimíra Bajana úloha 
i výzva zároveň. Mestská časť uskutočnila väčšie aj menšie investície, ako aj projekty, 
ktoré obohatili život mnohých vekových či záujmových skupín.

Deň Športu a športovcov Petržalky
Pod záštitou starostu MČ Bratislava Petržalka Vladimíra Bajana

Pod heslom:  „ŠPORT NÁS SPÁJA“
Miesto: Areál Športu a vzdelávania (AŠV) na Ul. M. C. Sklodowskej, 

Petržalka - Ovsište
Čas: 14. septembra, 10.00 – 17.00 h

Program: Športovo pohybové súťaže pre deti • Prezentácia jednotlivých 
druhov športu • Majstrovský zápas FC Petržalka akadémia – ŠK Krasňany 

• Súťaže pre dospelých v športových a futbalových disciplínach 
za účasti športových osobností Petržalky
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starostu Petržalky
Vladimíra Bajana: 
O vybudovanie plavárne 
v Petržalke ste sa snažili už 
dávnejšie. Napriek rôznym 
problémom, ku ktorým pri-
budol aj odpor niektorých 
obyvateľov, je výstavba 
v plnom prúde. Čo bolo 
rozhodujúce, že sa vám 
podarilo dotiahnuť pred-
savzatie do reálnej fázy?

 V prvom rade je to tvr-
dohlavosť nevzdať sa sna 
– nielen môjho, ale aj oby-
vateľov Petržalky. Nie je to 
jednoduché – pre nikoho 
– pretože realita dokáže po-
chovať snahu veľmi rýchlo. 
V prípade človeka, ktorého 
poveria riadiť samosprávu 
a rozhodovať, je to aj o po-
čúvaní a hľadaní kompromi-
sov, o prevzatí zodpoved-
nosti za rozhodnutie, ktoré 
presadzuje verejný záujem. 
Rozhodujúci bol však aj fakt, 
že za projekt plavárne sa 
postavila aj väčšina petržal-
ských poslancov.

  Spýtali sme sa

Dvojstranu pripravil: (tod), foto: Miro Košírer

Ako vnímate úlohu samosprávy 
pri budovaní športovísk?

Vítam verejnú dis-
kusiu o tom, či chcú 

Petržalčania voľnočasový
areál a kde. Musím povedať, 
že som rád, že samospráva 
a špeciálne starosta s oby-
vateľmi veľa diskutuje, veď 
aj participatívny rozpočet, 
online diskusia, prieskum 
mienky a ďalšie veci naozaj 
ľuďom pomáhajú viac sa 
zorientovať a viac do vecí 
hovoriť. Ja by som odporú-
čal taký areál pri Veľkom 
Draždiaku, len neviem, či 
by sa tam zmestil,“ vyslovil 
svoj názor v online diskusii 
Petržalčan Milan.

Teším sa, že samo-
správa myslí aj na 

športovanie v základných 
školách. Dnešné deti sa 
hýbu len málo, preto vďaka 
za súťaže Penalta a Minipe-
nalta, za tenisový krúžok na 
Dudovej, za zápasnícky či 
lukostrelecký oddiel,“ ozvala 
sa nám do redakcie za rodi-
čov Silvia Mačeková.    

Petržalskí poslanci 
jednohlasne odsú-

hlasili prenájom zdevas-
tovanej budovy LUDUS-u 
a odsúhlasili dobu nájmu 
na 30 rokov, z čoho máme 
naozaj radosť. Zo zničenej 
a bezdomovcami okupova-
nej budovy spravíme mo-
derné bowlingové centrum. 
Bez dobrej spolupráce so 
starostom a mestskou čas-
ťou by to však nešlo,“ po-
vedali na kontrolnom dni 
zástupcovia spoločnosti 
PRESPOR, s. r. o., Pavol Keč-
kéš a Juraj Bobrík.

Som rád, že sa zim-
ný štadión stal sú-

časťou života Petržalky, 
že Petržalka bude nielen 
futbalová, ale aj hoke-
jová. O to, že v Ovsišti 
vôbec stojí, sa musíme 
poďakovať aj samospráve 
a predovšetkým staros-
tovi,“ povedal prezident 
HC Petržalka 2010 Lukáš 
Machala. 
A pridal sa k nemu aj Pe-
tržalčan Stano: „Je super, 
že máme v Petržalke zi-
mák. Konečne si mám kde 
s kamarátmi, ale aj s deť-
mi zakorčuľovať. Využí-
vam aj brúsiareň korčúľ, 
športový obchod a kavia-
reň s výhľadom na ľadovú 
plochu. Je tu príjemná at-
mosféra. Ľad je na výbor-
nej úrovni.“

le. V areáli pribudnú outdoo-
rové fi tnes prvky ako steper, 
či bicykel určený na cvičenie 
pre všetky vekové kategórie. 
Nasledovať bude výmena 
antuky na bežeckej dráhe za 
nový a moderný tartan. 

V uplynulých mesiacoch 
už Petržalka obnovila ihriská 
na Medveďovej 32, Gessyo-
vej 13, Hrobákovej 25/a, to 
posledné menované vybrali 
Petržalčania v tomto roku 
v internetovom hlasovaní 
v tzv. participatívnom roz-
počte (minulý rok vybrali 
ihrisko na Jasovskej 17). Sa-
mospráva ďalej pokračovala 
s obnovami dvoch špor-
tovísk na Budatínskej ulici 
(25 a 69) a Vyšehradskej 25. 
V minulom roku takto upra-
vila športoviská na Bradáčo-
vej 6, Jasovskej 17, Medveďo-
vej 32, Topoľčianskej 20 a na 
Mánesovom nám. 4. A rok 
predtým (2012) športoviská 
na Romanovej 38 a Gwerko-
vej 24. 

Na obnovu a revitalizáciu 
detských ihrísk a športovísk 
pre staršiu mládež vyčlenilo 
zastupiteľstvo na tento rok 
štvrť milióna eur.         (tod)

Bez pomoci petržal-
skej samosprávy by 

sotva vyrástol na Sklodow-
skej taký krásny futbalový 
areál. Osobitne sa chcem 
poďakovať starostovi Vla-
dovi Bajanovi, ktorý nám 
nalieva energiu a podporil 
veľkou mierou založenie no-
vého klubu a naše vízie,“ po-
vedal Marek Mojto, pred-
seda klubu FC Petržalka 
akadémia.
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Nič nie je ani večné, ani nemenné. 
Ani v bývaní. Treba reagovať, prispôsobiť 

sa. Ale tiež aj vzťahy, ich ďalší vývoj 
predvídať a cielene formovať.  

B Ý VA N I E

Od 1. októbra - 
zmeny v našich panelákoch

alebo skôr sťaží a ešte viac v ne-
jednom dome skomplikuje už 
aj tak nie najlepšie medziľudské 
vzťahy v paneláku, vo vchode, 
na schodisku - to uvidíme aj 
pocítime. 

Pojmy nie sú dojmy
Na začiatku novela právne 

cizeluje situácie, ktoré súvisia 
s činnosťami v dome a jeho 

funkčnosťou. Pojmom dáva ob-
sah, určenie, cieľ. Veď poznáme, 
ako to býva, keď jeden hovorí 
o voze a druhý o koze. Hneď je 
zvada. Aby bol koniec tomuto 
mysleniu a rôznostiam aj uzne-
senia na schôdzach vlastníkov 
a ich plnenie boli jasné a zrozu-
miteľné všetkým, zákonodarca 

Posledný paragraf (§ 25a) zák. č. 205/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, znie: „Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva 
o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak, ako to ustanovuje tento 
zákon, uplatnia sa na tieto právne vzťahy ustanovenia tohto zákona.“ 

pridáva do § 2 bytového záko-
na v nových odsekoch 8 - 12 už 
používané pojmy, ibaže dote-
raz obsahovo nedefi nované. Sú 
to prevádzka, údržba, oprava, 
rekonštrukcia a modernizácia. 
Treba tiež pripomenúť, že § 2 
už má v odsekoch 1 - 7 defi ní-
cie, čím sa pre účely zákona o 
vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov rozumie byt, bytový 

dom, nebytový priestor, spo-
ločné časti domu, spoločné 
zariadenia domu, podlahová 
plocha. Vlastníci budú teraz 
kompletne vedieť - čo je čo - 
z hľadiska bytového zákona. 

Prevádzkou sa rozumejú 
činnosti a prostriedky potreb-
né na pravidelné udržiavanie 

Pričasto sa menia 
pravidlá bývania

Tak ako bolo ešte včera 
v každom bytovom dome, pa-
neláku, nebude už zajtra. Ter-
mín zajtra znamená 1. október 
t. r., keď nadobúda účinnosť ci-
tovaná novela, zák. č. 205/2014 
Z. z. O stabilite právneho po-
riadku krajiny sa hovorí vtedy, 
ak platná legislatíva nepodlie-
ha častým zmenám, je istotou 
v právnych vzťahoch ľudí. Zá-
kon č. 182/1993 Z. z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových pries-
torov, inak známy ako „bytový 
zákon“, nepatrí od svojho po-
čiatku k tým právnym normám, 
čo dlhšie „vydržia“. Naopak, za 
21 rokov svojej existencie bol 
základný zákon o spoločnom 
bývaní 14-krát novelizovaný, 
čo znamená v priemere zme-
ny a doplnky každých jeden 
a pol roka. A to sa nedá nie-
kedy ani „odsledovať“, nieto sa 
podľa nového riadiť, správať, 
dodržiavať. Čiže o právnej sta-

bilite takej citlivej oblasti, akou 
je bývanie, nemôže byť ani 
reči. Iste, časy sa menia, ľudia 
sa hýbu, veci vznikajú a zani-
kajú. Nič nie je ani večné, ani 
nemenné. Ani v bývaní. Treba 
reagovať, prispôsobiť sa. Ale 
tiež aj vzťahy, ich ďalší vývoj 
predvídať a cielene formovať. 
Túto schopnosť, žiaľ, slovenskí 
zákonodarcovia nemajú už jed-
no štvrťstoročie. Výhovorky na 
zmeny v politickom, spoločen-
skom a ekonomickom systéme 
od novembra 1989 sú starou 
obohranou platňou a kadejaké 
„reformné“ zdôvodnenia sa ne-
dajú brať vážne. 

Či posledná bytová nove-
la, zák. č. 205/2014 Z. z. bude 
prínosná, alebo nie - to potvrdí 
čas, a najmä ľudia. Či skvalit-
ní život pod jednou strechou 
a vzájomné vzťahy medzi nimi 
v bytových domoch, v ktorých 
si suseda, susedov nik nevyberá 
(v spoločnom bývaní žije polo-
vica slovenského obyvateľstva), 

spoločných častí domu, spoloč-
ných zariadení domu, príslu-
šenstva a priľahlého pozemku 
v stave spôsobilom na ich riad-
ne užívanie; za prevádzku sa 
považujú aj povinné revízie 
technických zariadení podľa 
osobitného predpisu. 

Údržbou sa rozumejú čin-
nosti, ktoré sú potrebné na za-
chovanie pôvodného štandar-
du a kvality spoločných častí 
domu, spoločných zariadení 
domu a príslušenstva, ako aj 
odstránenie nedostatkov ziste-
ných servisnou kontrolou.

Opravou sa rozumie odstrá-
nenie čiastočného fyzického 
opotrebovania alebo poškode-
nia spoločných častí domu, 
spoločných zariadení domu 
a príslušenstva z dôvodu ich 
uvedenia do predchádzajúce-
ho alebo prevádzkyschopného 
stavu.

Rekonštrukciou sa rozu-
mejú zásahy do spoločných 
častí domu, spoločných zaria-
dení domu a príslušenstva, 
ktoré znamenajú zmenu v ich 
kvalite alebo technických para-
metroch.

Modernizáciou sa rozumie 
obnova, zlepšenie alebo rozší-
renie vybavenosti a použiteľ-
nosti spoločných častí domu, 
spoločných zariadení domu 
a príslušenstva.

Kto mešká, 
nič nedostáva

Správcovi aj spoločenstvu 
pribudli v novele nové povin-
ností. Podľa doterajšej práv-
nej úpravy (§ 8a, ods. 4 zák. 
č. 182/1993 Z. z.), ak správca 
nepredložil vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov do 
31. mája správu o svojej činnos-
ti za predchádzajúci rok, týkaj-
úcu sa domu, a vyúčtovanie po.
užitia fondu prevádzky, údržby 
a opráv, úhrad za plnenia roz-
účtované na jednotlivé byty 
a nebytové priestory, nemal až 
do ich predloženia nárok na 
platby za správu. To sa nezme-
nilo a naďalej platí. Ako to bolo 
v skutočnosti? V niektorých 
domoch sa nedočkali splnenia 
tejto povinnosti správcom ani 
do jesene a - nič. Vlastníci si 
pohundrali a správca si inkaso-
val pravidelný mesačný popla-
tok za správu. Dopadne tak aj 
nová povinnosť správcu, ktorú 
mu ukladá novela v tom istom 
paragrafe a odseku? Tá totiž 

(o 14. novele zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)
zmeny v našich panelákochzmeny v našich panelákoch

spoločných častí domu, spoloč-
ných zariadení domu, príslu-
šenstva a priľahlého pozemku 
v stave spôsobilom na ich riad-
ne užívanie; za prevádzku sa 
považujú aj povinné revízie zmeny v našich panelákoch

1
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(Dokončenie v najbližšom čísle PN) 

pecou nesedí. Svoje pohodlie si 
však nechajú bezočivo úvero-
vať ostatnými vlastníkmi, su-
sedmi. Neplatia za teplo, teplú 
i studenú vodu, za svetlo v spo-
ločných priestoroch, za výťah, 
upratovanie, za služby OLO, 
deratizáciu, neprispievajú na 
údržbu a rekonštrukciu domu, 
povinné a pravidelné revízie, 
aby bol dom pre všetkých, teda 
aj pre nich, bezpečný. Majú 
šťastné Vianoce, veselý Nový 
rok i požehnanú Veľkú noc. 
Všetko v spoločných častiach 

a zariadeniach domu používa-
jú, všetkého v ňom si užívajú. 
Aj keď dlhujú nie stovky, ale až 
tisíce eur, neplatia náklady za 
byt rok, dva tri i dlhšie, necho-
dia na schôdze, nepreberajú 
poštu od správcu, zatajujú sa 
pred exekútorom. Netrpia vý-
čitkami svedomia, niet v nich 
pokory. Vystrašene reagujú až 
vtedy, keď sa zvolá schôdza 
vlastníkov, ktorá má zakončiť 
ich bytové výpalníctvo súhla-
som dať byt neplatičov do dob-
rovoľnej dražby. Skončiť byto-
vý parazitizmus. Rýchlo splatia 
dlhy, alebo niekto z príbuzen-
stva za nich splatí dlhy. To čas-
tejšie... A pokračujú vo svojom 
parazitnom štýle ďalej. Zasa 
neplatia... Ba naberú aj guráž. 
Ak sa doteraz zbabelo scho-
vávali, roky nechodili na schô- 
dze, už na tej najbližšej sú  
z nich najhlasnejší rétori. Šer-
mujú zákonmi, povinnosťami 
- pre iných. Spriadajú intrigy, 
ohovárajú, píšu sťažnosti a 

anonymy. Že to pri čítaní tých-
to riadkov nejednému čitateľo-
vi niekoho pripomína z jeho 
najbližšieho okolia? Neprekva-
puje, to je povahový manuál ty-
pického slovenského bytového 
neplatiča, ktorý sa doteraz kryl, 
schovával za zákon o ochrane 
osobných údajov. Lebo vlastník 
bytu je v jeho zmysle dotknu-
tou osobou, keďže k osobným 
údajom patrí aj „ekonomická 
identita“, ktorá o. i. vyjadruje 
finančnú situáciu, finančné 
možnosti, záväzky, povinnosti 
a plnenia dotknutej osoby. 

Hra na slepú babu sa však 
1. októbra t. r. končí. Novela 
bytového zákona v prijatom 
odseku 3, v § 9 o. i. uvádza aj 
tieto tri vety: „Správca alebo 
spoločenstvo je oprávnené 
za účelom ochrany majetku 
vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome zve-
rejňovať zoznam vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
v dome, ktorí majú úhrnnú 
výšku nedoplatkov na pred-
davkoch do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu a na 
úhradách za plnenie aspoň 
500 eur. V zozname sa uve-
die meno a priezvisko vlast-
níka bytu alebo nebytového 
priestoru v dome a suma ne-
doplatku na preddavkoch do 
fondu prevádzky, údržby a 
opráv domu alebo na úhra-
dách za plnenie. Zoznam sa 
zverejňuje na mieste obvyk-
lom na oznamovanie infor-
mácií v dome.“ 

To nie je pranier, žiadna kliet- 
ka hanby 21. storočia, nie je 
to pomsta ani škodoradosť. 
Zoznam dlžníkov je vecná  
a objektívna informácia o ne-

znie: „nárok na platbu za 
správu nemá správca aj vte-
dy, ak nepredloží do 30. no- 
vembra bežného roka roč-
ný plán opráv na nasledu- 
júci rok“. Čo všetko obsahuje 
táto povinnosť, uvádza platná 
úprava bytového zákona v § 8b,  
ods. 2, písm. h): „vypracúvať 
ročný plán opráv, ktorý zo-
hľadní najmä opotrebenie 
materiálu a stav spoločných 
častí domu a spoločných za-
riadení domu a navrhnúť 
výšku tvorby fondu prevádz- 
ky údržby a opráv domu na 
kalendárny rok“. Nie je to ľah-
ká ani rýchla práca a správcom 
už veľa času neostáva. Novela 
bytového zákona nadobudne 
účinnosť 1. októbra a do 30. no- 
vembra musí každý správca 
pre každý dom osobitne vypra-
covať ročný plán na rok 2015 
a v tomto termíne ho aj vlast-
níkom predložiť. Kto stihne - 
stihne. Kto nestihne - postihne 
ho to aj finančne? 

Dôverovať, 
ale preverovať

Keď chcel vlastník bytu ve-
dieť, ktorý dodávateľ dostal 
v dome objednávku na tú či 
onú prácu, zákazku (opravu, 
rekonštrukciu a i.), koľko to 
stálo a iné, musel sa aktívne 
domáhať u správcu, aby mu 
umožnil nahliadnuť do dokla-
dov týkajúcich sa správy domu 
alebo čerpania fondu prevádz- 
ky, údržby a opráv. Správca 
mu to musel umožniť. Dialo 
sa tak v sídle správcu, kde je 
sústredená všetka dokumen-
táciu domu vrátane účtovnej. 
Novela prináša zmenu a robí 
aktívnym správcu. K jeho no-
vým povinnostiam patrí podľa 
§ 8b, ods. 2, písm l) „priebežne 
zverejňovať na mieste v dome 
obvyklom v spoločných čas- 
tiach domu alebo na webo-
vom sídle správcu, ak ho má 
zriadené, postup pri obstará-
vaní tovarov a služieb, v rám-
ci zabezpečovania prevádzky, 
údržby, opravy, rekonštrukcie 
a modernizácie a pri všetkých 
iných činnostiach spojených 
so správou domu vrátane jed-
notlivých cenových ponúk“. 

S informovanosťou súvisí aj 
citlivosť údajov, osobitne ich 
upravuje zákon č. 122/2013 Z. z., 
o ochrane osobných údajov. 
Nejeden vlastník sa ohradil, 
ak zistil, čo všetko chce a vie  

o ňom správca, resp. spoločen-
stvo, na čo nemal od vlastníka 
súhlas. Oheň bol na streche. 
Čo si to dovoľuje... Novela 
prekročila istú hranicu diskrét-
nosti a v § 9, v novom ods. 3 
bytového zákona už uvádza, že 
„správca alebo spoločenstvo 
je oprávnené na účely sprá-
vy domu spracúvať osobné 
údaje vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov v dome 
v rozsahu meno, priezvisko, 
dátum narodenia, rodné čís-
lo, adresa trvalého alebo pre-

chodného pobytu, číslo bytu, 
telefónne číslo, elektronická 
adresa, číslo účtu a kód ban-
ky“. Správca aj spoločenstvo 
sú v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov v právnom 
postavení prevádzkovateľa, 
ktorý spracúva údaje o tretích 
osobách, má zákonom určené 
povinnosti, vymedzenú zod-
povednosť a podlieha kontrole 
príslušných orgánov. 

O neplatičoch - verejne
Zábrana diskrétnosti padla 

aj v prípade neplatičov. Úprim-
ne: mnohí vlastníci bytov to 
vítajú. Odmietajú neadresne 
hovoriť o sekerách v paneláku 
- koľko XY či AZ dlhujú za byt, 
ako dlho neplatia, čo pre vý-
padky v platbách znemožňuje 
opravy, údržbu, rekonštrukciu 
či obnovu domu. Ibaže nie je 
neplatič ako neplatič. Stáva sa, 
že sa jednotlivec, rodina ocitnú 
načas vo finačnej tiesni. Náhla 
nemoc, úraz, nezamestnanosť, 
odchod do dôchodku, strata ži-
votného partnera a i. Udalosti, 
ktoré zmenili životný rytmus 
i štandard, ba vôbec ohrozili 
existenciu postihnutých. Iní 
okolo to vidia, cítia. Sú chápaví, 
tolerantní, nedávajú postihnu-
tým najavo, že majú nejaký ten 
rest k domu. 

Sú však aj iní neplatiči. Tí 
nie sú v hmotnej núdzi, ich 
byt, jeho nákladná prestavba, 
nové vybavenie, rodinný au-
topark, atraktívne dovolenky, 
všetci v domácnosti majú prá-
cu či štúdium - to je dôkaz, že 
psota u susedov - neplatičov za 

plnení si základnej povinnosti 
vlastníka bytu a nebytového 
priestoru. Nič viac, nič menej. 
Je to vyšší princíp, súhrn sú-
kromných záujmov jednotli-
vých vlastníkov bytov ochrániť 
svoje a spoločné vlastníctvo. 
Je to aj verejný záujem. Obno-
viť bytový fond na Slovensku.  
A obnovujú ho vlastníci svoji-
mi a cudzími zdrojmi. Tie tre-
ba vytvárať, požičané splácať. 
A nie aroganciou, svojským 
výpalníctvom ohrozovať spo-
ločný aj individuálny majetok 
ostatných obyvateľov domu. 
Aj preto sa prelomila zásada 
nedotknuteľnosti - dotknutej 
osoby. 

V ohrození konať 
aj bez súhlasu

Novela dáva správcovi a spo- 
ločenstvu aj ďalšie účinné ná-
stroje, aby bol dom bezpečný, 
neohrozoval, nechátral, bol 
funkčný. Ak doteraz správca 
upozorňoval, že to či ono ne-
funguje a aké môžu byť z toho 
dôsledky a vlastníci na upozor-
nenia nereagovali, či ich do-
konca odmietali, aj to sa končí.  
V novele, v paragrafe 9 pribu-
dol 4. odsek, ktorý už nedáva 
na výber, ale ukladá priamo ko-
nať: „Správca alebo predseda 
je povinný zabezpečiť odstrá-
nenie chyby alebo poruchy 
technického zariadenia, kto-
ré boli zistené kontrolou sta-
vu bezpečnosti technického 
zariadenia, ak bezprostredne 
ohrozujú život, zdravie alebo 
majetok, a to aj bez súhlasu 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome.“

Rudolf Gallo
foto: archív redakcie PN

Správca alebo spoločenstvo je oprávnené 
zverejňovať zoznam vlastníkov bytov  

a nebytových priestorov, ktorí majú výšku 
nedoplatkov na úhradách aspoň 500 eur.  
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Špeciálne vypracovaný 
program obsahuje okrem 

choreografie hodiny s fyzio- 
terapeutom, prácu s rytmi-
kou a hereckým umením. 
Hodiny sa konajú v malých 
skupinách s individuálnym 
prístupom ku každému die-
ťaťu. Vybrať si môžete buď 
skupinové, alebo individuál-
ne hodiny.

V Akadémii Anora sa špe-
cializujú na výučbu detí a 
kladú dôraz na ich raný roz-
voj, preto sem môžete prihlá-
siť svoje dieťa už od 3 rokov. 
Učiť sa bude od úžasných 
pedagógov a profesionálov. 
Dôraz sa kladie na formo-
vanie výrazovosti pohybov a 
rytmického cítenia, na správ-
ne a pekné držanie tela. Vý-

učba sa zameriava na rozvoj 
kreativity v druhoch chore-
ografických aktivít dostup-
ných deťom, rozvoj hudob-
ného sluchu a rozvoj záujmu 
o systematické choreografic-
ké vzdelávanie. 

Pri kúpe permanentky na 
väčšie množstvo hodín do-
stanete značnú zľavu.
Program:

Deti vo veku 3-5 rokov - 
hodiny tanca (rytmika, ta-
nec, hravé aktivity postavené 
na základe psychologických 
cvičení - 45 min.)

Deti vo veku 5-9 rokov - 
hodiny tanca (rytmika, cho-
reografia + herecké umenie 
na základe psychologických 
cvičení - 45 min.) 

(upr)

Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje dieťa 
do unikátneho rozvojového centra, ktorého 
hlavnou úlohou je choreografický rozvoj.

Lavičky nepotešili 
len členov klubu 
dôchodcov

Obyvatelia Haanovej ulice 
sa taktiež už niekoľko týž-

dňov tešia z krásnych nových 
lavičiek, ktoré tu v tesnom 
susedstve trávnatého poras-
tu s množstvom stromčekov 
osadili pracovníci miestneho 
podniku Verejnoprospešné 
služby Petržalka. Urobili tak na 
želanie členov tunajšieho klu-
bu dôchodcov. „Chceli by sme 
sa im úprimne poďakovať. 
Mimoriadne nás teší, že na la-
vičkách okrem nás môžu teraz 
odpočívať aj ďalší Petržalča-
nia, predovšetkým mamičky 
so svojimi detičkami. V ho-
rúcich letných popoludniach 
tu je totiž príjemný chládok,“ 
nevie si vynachváliť Katarína 
Kostková, vedúca centra pre 
seniorov.

text a foto: aká 

Dom tretieho veku otvára dvere verejnosti

Vedenie a klienti zariade-
nia vás srdečne pozýva-

jú na 
Deň otvorených dverí, 

ktorý sa uskutoční v priesto-
roch zariadenia

na Polereckého 2, 
vo štvrtok 18. septembra 

v čase od 10. do 18. h.

Čaká vás kultúrny program 
s občerstvením, obhliadka za- 
riadenia, prezentácia ručných 
prác klientov, tombola a mno-
ho iného. Počas celého dňa 
bude v prevádzke detský kútik 
pre najmenších návštevníkov. 

Tešíme sa na vás!
kolektív DTV

Viete, aké služby poskytuje zariadenie pre seniorov 
Dom tretieho veku v bratislavskej Petržalke?

Pre malých 
tanečníkov

priblížila netradičné podujatie 
vedúca seniorského klubu na 
Haanovej Katka Kostková. 

Deväť žien a jeden muž sa s 
chuťou pustili do vytrhávania 
buriny. Po búrke, ktorá sa nad 
Petržalkou prehnala deň pred-
tým, to išlo ako po masle –  
z mokrej zeme sa burina vy-
ťahovala jedna radosť. „Sľúbi-
li sme dať do poriadku jeden 
záhon, ale napokon sme ani 
nie za dve hodiny stihli všetky 

štyri!“ hovorí Katka Kostko-
vá zjavne spokojná s výkonom 
petržalských seniorov. Niet sa 
čo čudovať, že im práca išla tak 
od ruky. Niektorí z nich majú 
chalupy, ďalší záhradky a Ru-
ženka Kohútová sa zasa stará  
o pás zelene pred panelákom, 
v ktorom býva. S kynožením 
buriny teda majú bohaté skú-
senosti! 

Bodku za ich chvályhodnou 
činnosťou dal miestny pod-
nik Verejnoprospešné služby 
Petržalka. „Urobili kus dobrej 
práce. My sme len vyzametali 
a odviezli vrecia s odpadom,“ 
vďačne poznamenal zástup-
ca šéfa tohto podniku Franti-
šek Guth.

(ak)
foto: archív VPS

Seniori pomohli ružiam
„Bola som so súborom Melódia zaspievať účastníkom prvého Petr-
žalského pikniku v Sade Janka Kráľa. Vtedy som si všimla obnovené 
rozárium. Reku, kvietky by potrebovali pomôcť. Zavolali sme  
s našou predsedníčkou Milinou Hudecovou na oddelenie životného 
prostredia miestneho úradu, že by sme to radi urobili. Slovo dalo 
slovo a 23. júla predpoludním sme sa pustili do roboty,“ 
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Dôvera je pre nás dôležitá 

Aké bolo prijatie na sídlisku 
– s otvorenou náručou či skôr 
nedôverčivé?

 Keď sme na sídlisko pred 10 
rokmi prišli, bolo to úplne iné 
ako teraz. Ľudia nás nepozna-
li, takže veľmi neverili, že by to 
mohlo fungovať. Preto sme pr-
vé tri mesiace najskôr zisťova-
li, čo by mladí ľudia chceli. To 
bolo na jeseň 2003. Vo februá- 
ri 2004 sme otvorili nízkopra-
hový klub, kde si mohli mladí 
ľudia zahrať stolný futbal, šípky, 
prebrať s pracovníkmi, čo po-
trebujú, alebo len tak vypnúť. 

Aké vzťahy máte s obyvateľmi 
sídliska dnes?

Rôzne. Veľa ľudí zo sídliska 
služby komunitného centra vy-
užíva, niektorí sú, naopak, kri-
tickí, alebo ich naše aktivity ne-
zaujímajú. Ale myslím, že vo 
všeobecnosti je Ulita prijíma-
ná dobre. Hovorí o tom hlavne 
počet kontaktov s deťmi a mla-
dými ľuďmi, to že využívajú na-
še služby opakovane, alebo že 
sa prídu poradiť o dôležitých 
témach, ktoré aktuálne riešia. 
Často to býva o zvládaní školy, 
hľadaní brigády alebo práce či o 
partnerských vzťahoch. 

Pri tejto práci si musíte udr-
žiavať odstup, alebo funguje-
te na kamarátskej báze? 

 V istom zmysle oboje – služ-
ba funguje profesionálne, s od-
stupom, ktorý nám dáva mož-
nosť riešiť aj zamotané situácie. 
Dodržiavame etický kódex a 
zachovávame dôvernosť infor-
mácií, ktoré sa dozvieme. K de-
ťom a mladým ľuďom sa však 
správame neformálne a pria-
teľsky, inak by to ani nešlo. 

Môžete vysvetliť, čo je to  - ko-
munitné centrum?

Na jeho úplné dokončenie nám 
však ešte chýbajú financie. 

Zmenili sa vaše ciele za desať 
rokov existencie?

 Hlavne sa zmenila skupina, 
pre ktorú sú služby určené. Na 
začiatku fungovania centra sme 
vytvárali aktivity pre mladých 
ľudí od 15 do 19 rokov. Teraz sa 
oveľa viac venujeme aj mladším 
vekovým skupinám, časom pri-
budli aj predškoláci. Vyplynulo 
to z dopytu na sídlisku – stre-
távali sme sa s tým, že niektoré 
deti  zažívali školské neúspechy 
už v prvých ročníkoch a rodi-
čia im s tým nestíhali alebo ne-
vedeli pomôcť. Zároveň sa ča-
som podarilo oveľa viac zapojiť 
rodičov alebo iných dospelých 
zo sídliska, fungujeme viac ko-
munitne. Tiež sme začali riešiť 
zmeny vo verejnom priestore: 
ihrisko, lavičky, koše, stromy... 
lebo sme pochopili, aký veľký 
vplyv to má na kvalitu života. 

Čo považujete za najväčšie 
úspechy za tých desať rokov?

 Asi najviac sa tešíme z ma-
lých zmien pri konkrétnych de-
ťoch - že niekto, kto je utiah-
nutý, sa naučí hovoriť o tom čo 
potrebuje a, naopak, niekto kto 
sa rýchlo nahnevá a veľa kričí, 
sa naučí komunikovať aj inak, 
že sa deťom začne dariť v ško-
le... Ale ťažko povedať koľko z 
toho je náš vplyv. Často je to 
kombinácia dlhodobej práce 
a napríklad toho, že sa zme-
ní prístup učiteľky v škole, ro-

dič má zrazu na dieťa viac času 
a dieťa dozreje, vtedy sa zmeny 
ukážu pomerne rýchlo.  

Akým aktivitám ste sa veno-
vali cez leto?

 V júli sa uskutočnila 2-týž-
dňová predškolská prípravka, 
kde sa deti intenzívne pripra-
vovali na nástup do školy a za 
svoju snahu sa mohli vždy na 
konci týždňa zúčastniť na  výle-
te. Pre rodičov s malými deťmi 

sme organizovali  letné pikniky, 
ktoré nám však párkrát preka-
zilo počasie. A minulý týždeň 
sa skupina zo sídliska vrátila  
z 2-týždňového medzinárodné-
ho stretnutia mládeže v španiel- 
skej Malage, ktoré sa točilo 
okolo témy „otvorených/zatvo-
rených dverí pre mladých ľudí“. 
Takže programu bolo dosť. 

Michaela Dobríková
foto: Richard Lutzbauer, 

archiv Ulity

 Budem hovoriť o tom našom 
– Komunitnom centre Kop-
čany – lebo komunitné centrá 
môžu mať rôzne podoby. Naše 
služby sú určené hlavne deťom, 
mladým ľuďom a ich rodičom a 
je to mix voľnočasových, pora-
denských a vzdelávacích akti-
vít. Snažíme sa mať nejakú akti-
vitu pre každú vekovú skupinu 
medzi 5 a 20 rokmi. Zároveň 
sa rozprávame s ľuďmi na síd-
lisku, čo by potrebovali zmeniť  
a snažíme sa to tlmočiť kompe-
tentným ľuďom zo samosprávy. 
Od roku 2010 sme takto riešili 
hlavne tému chýbajúcich plôch 
na hranie a šport na sídlisku.  
V tom nám veľmi pomohla pe-
tržalská samospráva. Aktivi-
ty robíme v klubových priesto-
roch a trikrát v týždni nás môžu 
ľudia stretnúť aj vonku na sídlis-
ku. Viac o našich aktivitách ná-
jdete na www.ulita.eu.sk. 

Koľko ľudí je v OZ Ulita na-
stálo a koľko máte spolupra-
covníkov?

 V Ulite je na rôzne typy 
úväzkov momentálne zamest-
naných 5 ľudí, ďalší pracujú 
prostredníctvom dohôd alebo 
ako dobrovoľníci. Celkovo má 
náš tím 20 ľudí. Teraz rozširu-
jeme niektoré aktivity terén-
nej sociálnej práce s pomocou 
grantu. Vďaka veľkej podpore 
mestskej časti Petržalka a nadá-
ciám sa nám napríklad minulý 
rok podarilo čiastočne postaviť 
športové ihrisko pre mládež. 

„Najviac nás teší, keď ľudia zo sídliska prichádzajú so svojimi 
nápadmi a zapájajú sa do komunitných akcií, napríklad keď sme 
sadili stromy, alebo spolu upratovali ihrisko. Alebo teraz majú cha-
lani zo sídliska tanečnú skupinu, ktorá tento rok urobila program 
na oslavu Dňa detí. To je veľká zmena – na začiatku sme hlavne 
ponúkali aktivity my pre sídlisko a teraz už časť z nich plánujeme  
a robíme spolu,“ hovorí Petra Hricová z Komunitného centra  
Kopčany, ktoré zastrešuje organizácia Ulita. Centrum na petržal-
skom sídlisku Kopčany funguje už dlhých desať rokov. 

Pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov sta-
rosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan 
prichádza s iniciatívou založenia novej tradície oceňova-
nia kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky.

Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie  
inštitúcie, občianske spolky, kolektívy, súbory, ale aj samotní 
Petržalčania môžu do 30. septembra 2014 predkladať návrhy 
na ocenenie pracovníkov z oblasti kultúry a osvety. 
Návrh musí obsahovať: 
•	meno	a	priezvisko	navrhovateľa	a	jeho	kontaktné	údaje	(tele-

fonický, mailový),
•	 navrhovanú	osobu,	adresu,	telefonický,	mailový	kontakt,
•	 krátku	 charakteristiku	 navrhovaného,	 navrhovateľ	 uvedie,	 

v čom vidí jeho osobitný prínos v oblasti kultúrneho života 
alebo šírenia osvety v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Navrhovaná osoba musí spĺňať nasledovné kritériá:
•	 žije/žil,	pôsobí/pôsobil	v	mestskej	časti	Bratislava-Petržalka,
•	 v	oblasti	kultúry	alebo	osvety	odpracoval	aspoň	5	rokov,
•	prínos	 k	 rozvoju	 kultúrneho	 života	 alebo	 šírenia	 osvety	 
v	mestskej	časti	Bratislava-Petržalka	je	(bol)	preukázateľný,

•	 udelenie	ocenenia	je	podmienené	súhlasom	navrhovaného,
•	na	ocenenie	môže	byť	navrhnutá	aj	osoba	in	memoriam.

Návrhy pre tohtoročné ocenenie zasielajte v písomnej podo-
be poštou, osobne alebo elektronicky na adresu: 
Kultúrne	zariadenia	Petržalky,	sekretariát	riaditeľa
Rovniankova	3,	851	02	Bratislava	
elektronicky: katarina.rebrova@kzp.sk
 
Slávnostné	udeľovanie	ocenení	„Kultúrno-osvetový pracov-
ník Petržalky 2014“ sa	 bude	 konať	 dňa	23. októbra 2014  
v CC Centre, Jiráskova 3.

Navrhnite kultúrno-osvetového 
pracovníka Petržalky 2014
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

VÝBER PROGRAMU
SEPTEMBER 2014

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

www.kzp.sk
facebook.com/pages/Kulturne-
zariadenia-Petrzalky

KLUB ZA 
ZRKADLOM

18.09. | 19:00 | 10 €                          
KOLAPS
divadelná komédia,
účinkujú: P. BATTHYÁNY a R. FRATRIČ

27.09. | 14:00 | 4 € /5 € *                
HUDBA DETÍ
festival pre deti od 5 do 15 rokov

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

premietanie NE, PO, ST o 20:09; 
program na www.kzp.sk

DOM KULTÚRY 
LÚKY

12. a 26.09. | 19:00 
MUSIC CLUB
vystúpenia amatérskych skupín

14. a 28.09. | 15:00 | 2 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnia

18.09. | 15:00 | 1 €
TANCUJEME PRE RADOSŤ A ZDRAVIE
tanečná škola pre seniorov

19.09. - 21.09. 
PRESSBURG DANCE FEST 2014 
tanečné semináre, medzinárodná súťaž 
a galashow v orientálnych tancoch

24.09. | 19:00 | 2 €                           
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
PÚŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA

25.09. | 18:30 | 3 € / 5 € (rodič + dieťa)
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
zábava pri spoločnom bubnovaní 

DETSKÁ SCÉNA 

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €

TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKD | 1 €

CC
CENTRUM

10.09. | 14:00 – 18:00 | vstup voľný    
DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ
zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti 
začiatku školského roka 

28.09. | 17:00 | 2 € študenti, dôchodcovia, ZŤP / 3 € 
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
účinkujú študenti z triedy MGR. ART. D. HAJOSSY

VÝSTAVY

11. - 30.09. | vstup voľný
PETRŽALSKÁ ROZPRÁVKA

26.09. - 17.10. | vstup voľný
WORK IN PROGRESS

PROGRAMY PRE DETI

16.,23.,30.09. |  16:30  | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

17.,24.09. | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY

18.,25.09. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO

26.09. | 10:00 | 2 € (osoba)
MAMIČKÁREŇ

ORGANIZOVANÉ PROGRAMY 
PRE MŠ  - MAĽOVANÁ ŠKÔLKA
PRE ZŠ A ŠKD  I. – VII. ročníka | 1 € 
informácie: www. kzp.sk a tel. 0917 711 090

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
                                                               
8. a 29.09. | 17:00 a 19:30 | 6 € / 8 €*       
NESKORO VEČER 
(Talk show Petra Marcina)
verejná nahrávka novej show 
s exkluzívnymi hosťami pre RTVS

9.09. | 15:00 | 2 €     
NESTARNÚCE MELÓDIE
s hudobnou skupinou UNI

10.09. | 14:00 | 1 €
KROK SUN KROK
výučba spoločenských tancov pre seniorov

14.09. | 10:00 | 2 €                            
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
O NEPOSLUŠNEJ MAMINE
bábkové predstavenie 
v podaní bábkového divadla DÚHA

19.09.  | 20:00  | 8 €                          
SPOJENIE REGGAE 
S ĽUDOVOU PIESŇOU
účinkujú: THIERRY AND FRIENDS, 
ŠVÁRNE HOREHRONKY

24.09.  | 17:00  | 10 €                       
SPIEVANKOVO
interaktívny koncert pre deti

26.09. | 19:00 | 10 €                         
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec: Zvolenská Slatina
účinkujú: folklórna skupina SLATINA a ľudová 
hudba M. DANIHELA

28.09. | 10:00 | 2 €                           
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO
LENIVÝ JANKO
divadelné predstavenie v podaní 
DIVADLA NA VEŠIAKU  

Pokladňa DK Zrkadlový háj
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky
UT, ŠT, PIA 16:00-20:00, ST 10:00-15:00
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
tel.: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

Partneri
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V Petržalke pribudne knižnica rodinného typuPeter Modrovský: 
Tanec mi zmenil život
Je známy, sympatický, na parkete môžete na 
ňom oči nechať. Petra Modrovského pozná-
me najmä z televíznej tanečnej súťaže Let´s 
Dance, no pre mnohých malých Petržalčanov 
je jednoducho ujo Peťo. Už siedmy rok totiž 
otvára na Holíčskej 50 brány jeho Tanečná 
akadémia Dansovia, kde robia svoje prvé 
tanečné kroky najmä deti od 3 do 7 rokov.

„V Petržalke som vyrastal, 
keď sa pozriem roky na-

späť, mohol som skončiť všelija-
ko. Bol som totiž tzv. výklenko-
vé dieťa a nebyť spoločenského  
tanca som ním mohol aj zostať,“ 
spomína Peter Modrovský.

Lenže spoločenský tanec ho 
priviedol do iného prostredia. 
Do prostredia kultivovaného 
správania, pravidiel. To, že je 
Dansovia v Petržalke, je skôr 
zásluha Jána Ďurovčíka. On tu 
mal pôvodne priestory, ktoré 
Peter Modrovský zveľadil.

Dnes má tanečná škola 300 
členov, z toho 200 detí. Venu-
je sa im šesť učiteľov. Chodia 
sem ľudia nielen z Petržalky, 
ale aj z celej Bratislavy, no aj zo 
Šamorína či Dunajskej Stredy. 
„Dospelí chodia väčšinou pred 
svadbou alebo pred plesovou 
sezónou,“ usmieva sa Peter. 

Horšie je to s tínedžermi. Pre 
chalanov je spoločenský tanec 
skôr hanba a dievčatá, ak by to 
aj chceli skúsiť, nemajú veľmi  
s kým tancovať... Peter Mod-
rovský však svoju autoritu vy-
užíva v iných projektoch pre 
tínedžerov, najznámejší je asi 
School Dance, ktorý absolvo-
valo už 10-tisíc detí. 

„Rodičia sa ma často pýtajú, 
či má ich dieťa talent. Podľa 

mňa však nejde prioritne o to, 
aby sa dieťa venovalo tancu 
pretekársky. Mojou prioritou 
je, aby sa deti naučili hýbať, 
rovno chodiť, aby sa naučili 
medzi sebou komunikovať  
a aj spoločenskému bontónu. 
Veď dnešní chalani sa vô-
bec k dievčatám, ale nielen  
k nim, nevedia správať. Na-
vyše sa pri tanci zapájajú obe 
hemisféry, čo decká ocenia aj 
v budúcnosti. Keď sa rozhod-
nú robiť čokoľvek, tento tré-
ning im to rozhodne uľahčí,“ 
vysvetľuje Modrovský.   

Peter je rád, že Dansovia je 
práve v Petržalke. .„Petržalku 
mám naozaj rád. Odvtedy, 
čo, čo som tu žil, je krajšia, fa-
rebnejšia, čistejšia, je tu veľa 
zelene, priestoru, kde sa dá 
lepšie dýchať. Podľa mňa má 
aj do budúcnosti veľký poten-
ciál. Som rád, že mi petržalskí 
poslanci schválili prenájom 
priestorov na ďalších desať 
rokov, je to istota, že moje in-
vestície nevyšli a nevyjdú na-
zmar,“ dodáva.

Onedlho sa v Dansovii zač- 
nú zápisy do tanečných kur-
zov. Ak koketuje s myšlienkou, 
že by ste trebárs do niektorého 
zapísali svoje dieťa, prípadne 
sa chceli spoločenské tance 
naučiť aj vy, príďte sa pozrieť. 
Dansovia má celý týždeň ot-
vorené svoje dvere pre všet-
kých od 12. do 20. h.

Silvia Vnenková
foto: archív Dansovia

 

Váš profil:

Čo ponúkame:

Pracovná náplň:

 

Zástupca/kyňa vedúceho predajne
Bratislava

Betliarska ulica, Mamateyova ulica

Hľadáme vhodných kandidátov na pozíciu

V prípade, že Vás táto pracovná ponuka za-
ujala, kontaktujte nás priamo na našej webo-
vej stránke www.lidl.sk (Kariéra – Aktuálne
       pracovné ponuky).

Príprava na budúce úlohy:
-

V septembri minulého roku 
otvoril starosta Petržalky 

Vladimír Bajan spolu s riaditeľ-
kou knižnice Katarínou Berge-
rovou nové priestory detskej 
pobočky na Základnej škole 
Dudova 2. Tento rok plánuje 
mestská časť odovzdať ďalšiu 
pobočku knižnice na Základnej 
škole Turnianska 10, ktorá však 
bude slúžiť nielen žiakom, ale 
aj ich súrodencom, rodičom a 
starým rodičom.

Pobočku plánuje Miestna 
knižnica Petržalka otvoriť už 
začiatkom októbra. V súčasnos- 
ti pracovníci zmluvnej firmy 
intenzívne pracujú na rekon-
štrukcii priestorov v objekte 
Základnej školy na Turnianskej 
ulici, kam sa následne nasťa-
huje viac ako 22-tisíc knižných 
titulov. Pobočka knižnice rodin-
ného typu ponúkne rozšírenie 

a skvalitnenie služieb obyva-
teľom Petržalky. Situovaná je v 
bočnom trakte základnej školy, 
má samostatný vchod a počí-
ta sa aj s vonkajšou oddycho-
vou zónou. „Cieľom zriadenia 
pobočky rodinného typu bolo 
vytvorenie ďalšej možnosti 
trávenia voľného času petržal-
ských detí spojené so získava-
ním informácií, voľnočasovým 
vzdelávaním, ale aj rodinným 
relaxom pri knihách, výstavách 
či literárnych podujatiach. Aj to 
sú dôvody na budovanie no-
vých priestorov, ktoré spĺňajú 
súčasné požiadavky na moder-
né a efektívne spôsoby využitia 
voľného času Petržalčanov,“ 
zdôvodnil budovanie ďalšej po-
bočky starosta Vladimír Bajan. 

Nové priestory sú rozdelené 
na menší študijný a počítačový 
sektor pre verejnosť a samo-

statný priestor na oddych a re-
lax s možnosťou čítania, hrania 
spoločenských hier, ale aj video 
a DVD projekcie. Bonusom po-
bočky bude závesný výstavný 
systém, ktorý bude slúžiť k re-
alizácii výstav určených nielen 
školám, ale aj verejnosti. „Do 
novozriadenej pobočky pre-
miestnime knižný fond malej 
detskej knižnice z Lietavskej 14, 
ktorá už nespĺňala základné 
štandardy a normy. Preto táto 
pobočka už nebude v septem-
bri fungovať. Detské knihy do-
plníme o literatúru pre staršiu 
mládež a dospelých. Taktiež 
rozšírime ponuku o ďalšie služ-
by pre všetky vekové kategórie,“ 
povedala riaditeľka Miestnej 
knižnice Petržalka Katarína Ber-
gerová a dodala, že otvorená 
bude po celý rok, a to denne od 
pondelka do piatka.            (tod)
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Spoločný ešte nie je neverejný
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby nie sú možné. 

Pri obnove a zateplení nášho domu sme nainštalovali nový 
systém zamykania vchodových dverí. Zároveň sme zne-

funkčnili možnosť odomykania vchodových dverí z bytu, 
čo znamená, že na zazvonenie si dotyčný musí svoju návšte-

vu vpustiť do domu osobne. Novota sa niektorým prestáva 
páčiť a vravia, že je to nezákonné. Iní argumentujú ochranou 

privátneho majetku, ktorý je vo vlastníctve všetkých maji-
teľov bytov a ten treba chrániť pred vstupom nepovolaných 

takisto ako rodinný dom. Existuje zákon, o ktorý by sa mohli 
zástancovia sprísneného vstupu do domu oprieť? 

Ivo zo spoločenstva (gmail.com)

V prípade odhlasovanej zme-
ny systému zabezpečenia 

vstupu do vášho bytového 
domu, ktorý smeruje k zvýše-
nej ochrane nielen spoločných 
priestorov, ale aj jednotlivých 
bytov, je dostačujúce a záväzné 
pre všetkých vlastníkov právo-
platné rozhodnutie zhromažde-
nia  v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov v platnom 
znení (ďalej len „zákon“). 

Zákon nateraz nedefinuje 
spoločné priestory v bytovom 
dome ako neverejný priestor. 
Členovia Expertnej skupiny pre 
prevenciu kriminality a bezpeč-
né bývanie pri Rade vlády SR, 
ktorá vznikla v roku 2008, si za 
jeden z cieľov vytýčili úpravu 
zákona a s ním súvisiacich pred-
pisov. Zámerom bolo presne 
definovať spoločné priestory 
bytového domu ako neverejný 
priestor a neoprávnený alebo 

násilný vstup do týchto priesto-
rov postihnúť tak, ako je to v 
obdobnom prípade, napríklad 
v súkromnom rodinnom dome. 
V roku 2010 členovia skupiny 
odsúhlasili posledné úpravy 
návrhu, ktorý mali v najbližšom 
možnom termíne posunúť do 
legislatívneho procesu. Medzi-
časom sa zákon novelizoval tri-
krát, k predmetnej definícií sa 
však naši zákonodarcovia nate-
raz nedopracovali.

Pani Helena (gmail.com): Odpoveď na vaše otázky si vyžaduje 
väčší priestor. K niektorým sa časom vrátime, dnes iba krátky po-
hľad do zákona. Priestupkom je konanie, ktoré porušuje alebo 
ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok označené v záko-
ne o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny 
delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo 
o trestný čin. Zákon o priestupkoch - zákon č. 372/1990 Zb. - v zne- 
ní zmien a doplnkov v ustanovení § 49 pamätá aj na tie, ktoré sa 
týkajú občianskeho spolunažívania. Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, 
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, 
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym 

orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za 
účelom získania neoprávnenej výhody, 

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním uj-
mou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým 
obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým 
správaním,

e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha 
majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa 
domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia prí-
slušného orgánu, 

f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetko-
vých práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáha-
nie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu 
do 33 eur, za priestupok podľa písm. b) až d) a písm. f ) pokutu do 
99 eur a za priestupok podľa písm. e) pokutu do 331 eur.

 Jednou vetou

Dievčatá neuveriteľne krutým 
spôsobom dobili dvoch 

psov. Zasadili im niekoľko rán 
kladivom, svojím ohavným skut-
kom sa pochválili aj na sociálnej 
sieti. Podobné správy sa v mé-
diách objavujú čoraz častejšie 
a nie vždy ide iba o bezmocné 
zvieratká. Prečítame, poľutuje-
me, rozhorčíme sa. Zabudneme. 
A zabúdame, že dieťa je odra-
zom správania sa svojich rodičov, 
učiteľov, pohoršujúcej sa spoloč-
nosti, že každou bunkou svojho 
vnímania sa stotožňuje s veľkými 
vzormi, pričom nerozlišuje me-
dzi pozitívnymi a negatívnymi 
príkladmi.

Pravdou je, že na agresivitu, 
brutalitu a očividne sa zvyšujúce 
násilie spoločnosť nereaguje re-
álnymi opatreniami, ktoré by tie-

toľko názorov, od rozličných mo-
tivácií, prieskumov, experimen-
tov až po kategorické tresty. Tak 
ako napríklad pri stále vyššom 
počte vodičov jazdiacich pod 
vplyvom alkoholu, narastajúcich 
prejavoch neonacizmu a iných 
negatívnych javoch, aj v tomto 
prípade sa hľadajú postupy k 
náprave. Žiaľ, stále iba hľadajú. 
Každý na svojom piesočku pre 
záchranu delikventov, ktorí čas-
to ani nevedia, že podrezaním 
susedovho kocúra robia niečo 
zlé. Nemajú to odkiaľ vedieť. 
Príčina je vzdialená od násled-
ku, dobro a zlo sa k nim dostáva 
sprostredkovane a skreslene cez 
vymývačov detských mozgov 
(brain washing) aj v rozprávkach, 
bohatá ponuka zmazáva rozdiel 
medzi digitálnou fikciou a reali-

tou. Ninja korytnačky, komiksy, 
choromyseľné klany, hviezd-
ne vojny, šialenci vraždiaci na 
počkanie, nezraniteľní hrdinovia 
v mene dobra zabíjajúci celé 
húfy zlosynov. Červené čiapočky 
dní našich.  

Súčasná generácia, týka sa to 
aj detí a adolescentov, vyrastá 
pod tlakom informačnej tsunami. 
Jej základom je brutalita, agresi-
vita a násilie, ktoré sa stávajú už 
všednou normou ľudského sprá-
vania. Stačí si urobiť malú štatis-
tiku skladby hlavného večer-
ného spravodajstva, ktoré nám 
ponúkajú televízne obrazovky. 
Ako keby v krajine slovenskej ne-
bolo na pozeranie nič pozitívne, 
len samé katastrofy a násilie, o 
ktorých treba divákovi podať čo 
najpodrobnejšie informácie pod 
pokryteckým mementom, že 
nasledujúce zábery sú nevhod-
né pre maloletých a jedincov so 
slabším zažívaním. Nepozorný 
divák si ani nevšimne, kedy sa 
bežné spravodajstvo zmenilo 
na krimisprávy či nekonečný 
seriál plný vrážd. Spravodajské 
šoty, či presnejšie informačnej 
sile minutážou neadekvátne 
reportáže, donekonečna pribli-

to prejavy dokázali zmierňovať a 
eliminovať už pri prvých prízna-
koch. Svoje by mali urobiť škola, 
rodičia, sociálne úrady, prirodze-
ne polícia aj súdy. Návrhov, kto a 
čo má urobiť, je viac.  Sociológo-
via tvrdia, že treba zmapovať in-
tenzitu a kategorizáciu brutality. 
Keď budú mapy, môže sa začať 
terapia a výchovné pôsobenie. 
Prečo až potom? Psychológ 
bude presadzovať zmysluplný 
výdaj energie, napríklad  špor-
tom, iní zasa stavajú vzdušné 
zámky pod názvom komunitné 
centrá, problém vidia v neza-
mestnanosti, prstom ukazujú 
na sociálne problémy, frustráciu, 
posilňujú políciu v oblastiach 
zvýšenej kriminality, chcú pre 
omladinu na šikmej ploche vyš-
šie trestné sadzby. Koľko ľudí, 

žujú vraždy, pohreby, nešťastia, 
spory, havárie, rodiny mŕtvych 
bez ohľadu na ich utrpenie so 
všetkými možnými detailmi.  
A keď už niet vlastných zdrojov, 
vždy sa nájde zostrih z USA. Po-
zerateľná je opakujúca sa streľba 
v školách či iný krvák, ktorý skôr, 
ako by plnil spravodajskú rolu, sa 
stáva návodom pre tínedžera na 
podobný udatný kúsok. Ponúk-
nuť informáciu bez zbytočných 
senzácií pri dodržaní aspoň mini-
ma etiky je (nielen) v televíznom 
spravodajstve asi tabu.  

Televízia rozširuje nevkus a 
nemôže ináč, pretože musí nie-
čo predať, to je jej pravý účel. 
Predáva sa mnohým a musí sa 
jej predať mnoho. Pekný citát. 
Pravdivý. A to Ján Werich ne-
videl haldu podpriemerných 
amerických filmov a iných la-
hôdok v programovej štruktúre 
slovenských, najmä komerčných 
televízií. Agresivita, brutalita, 
násilie sú sprievodným javom 
spoločnosti od jej prvopočiat-
kov. Menia sa len jej dobové 
prostriedky, ovplyvňujúce sprá-
vanie sa jedinca. Pre súčasnosť 
vplyv slova spojeného s obra-
zom patrí medzi popredné.     

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch 

Život s digitálnou fikciou  
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  Viete, že...

K R I M I

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. In-
formácie oznámte na najbližšom 
policajnom útvare, alebo na te-
lefónnom čísle 158, prípadne na  
e-mail patranie@minv.sk. 

Popis osoby: je 175 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má krátke tmavé vla-
sy, čiastočne plešatý, hnedé oči.
Zvláštne znamenie: Tetovanie na 
predlaktí pravej ruky. 
Na menovaného vydali Okresný 
súd Pezinok, Okresný súd Bratislava 
III a Okresný súd Bratislava II príkaz 
na zatknutie pre pokračovací zločin 
podvodu. Hľadaný naďalej pokraču-
je v páchaní trestnej činnosti, pričom 
používa rôzne identity aj doklady.

Popis osoby: nezistený.  
Na menovaného vydal Okresný súd 
v Bratislave V príkaz na dodanie do 
výkonu trestu pre prečin zanedbania 
povinnej výživy.   

Popis osoby: nezistený.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava I príkaz na dodanie do vý-
konu trestu odňatia slobody pre pre-
čin nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obchodo- 
vanie s nimi a Okresný súd v Bratis- 
lave V na hľadaného vydal príkaz na 
zatknutie pre zločin úverového pod-
vodu. Pozor, hľadaný môže byť pre 
okolie nebezpečný. 

Matúš
GAŠTAN
(31)
z Bratislavy 

Ján
JAKUBČÍK
(45)
z Bratislavy - 
Petržalky 

Róbert
BENČÍK 
(38)
z Bratislavy

Krimifórum

Také harmonické manželstvo
 Z policajného bloku

Nespratník s palicou
Do kože sa nevedel vpratať 
Tibor (58) z okresu Dunajská 
Streda, ktorý po vystúpení  
z autobusu na Romanovej uli-
ci fyzicky napadol muža (56) 
z Bratislavy a rovnako starú 
ženu z okresu Malacky. Dvojici 
sa podarilo pred útočníkom 
ujsť. O deň neskôr muža opä-
tovne napadol, pričom si ten-
toraz pomáhal aj drevenou 
palicou. Skončil za policajný-
mi mrežami.

Sklerotická Denisa
Na Kopčianskej ulici dojazdila 
Denisa (30) z Bratislavy, ktorá 
akosi pozabudla, že za volan-
tom svojej Hondy Civic smie 
sedieť iba v garáži. Policajti jej 
počas kontroly pripomenuli, 
že od októbra 2012 má roz-
hodnutím súdu uložený zákaz 
činnosti viesť motorové vo-
zidlá, a to až na 36 mesiacov. 
Pamäť si občerstvovala v cele 
policajného zaistenia.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

Lenže, tak ako to už v ži-
vote býva, človek mieni 

a pánbožko mení. Pani Gita 
(36) ochorela, čo sa stáva aj 
v iných rodinách. Liečila sa, 
ale príznaky neustupovali a 
svojím hysterickým správa-
ním si ich ešte aj zhoršovala. 
Mala bolesti, o ktorých kadiaľ 
chodila, tadiaľ rozprávala. 
Sťažovala sa, aký je ten svet 
nevďačný tak dlho, až to za-
čalo všetkým liezť na nervy. 
Vnímala to ako nepochopenie 
a dôvod k ešte väčšiemu bo-
lestínstvu. Za takýchto pod- 
mienok začal manžel (35) 
čoraz častejšie odchádzať  
z domu a netrvalo dlho a do-

zvedela sa, že jej Edko má 
milenku. Urobila mu scénu 
plnú vulgarizmov, pod ktorú 
by sa mohla podpísať dra-
maturgia ktoréhokoľvek sú-
časného televízneho seriálu. 
Takmer pravidelne mu raz 
týždenne urobila výstup, on 
jej raz týždenne jednu vylepil 
a odchádzal z domu, aby bol 
na čas pokoj. Mimomanžel-
ský vzťah prerástol v akési 
náhradné manželstvo, s Gi-
tou sa delil o majetok a deti,  
s milenkou o posteľ.  

V ten deň sa cítila pod psa. 
Pojedla akési lieky a v kresle 
pred obrazovkou driemala. 
Keď sa v neskorých nočných 

hodinách prebrala, zistila, že 
manžel je doma a spí vo svo-
jej izbe, ktorú občas využíval. 
Čierne spomienky na pekel-
ne roky jej do hlavy vtlači-
li myšlienku pomsty. Plný 
kastról narýchlo zohriateho 
guľáša z bravčového pliecka 
našiel svoj cieľ na tvári spo-
kojne odfukujúceho manže-
la, ktorý so šialeným revom 
vyskočil z postele. 

A to je všetko. Príbeh jed-
ného harmonického manžel-
stva odchádza do minulosti  
s popálenou tvárou, trest-
ným stíhaním a s rozvodom. 
Zostáva otázka, kto za to 
vlastne mohol.

Nateraz 
iba upozornenie 
za pitie na verej-
nom priestranstve 
a jeho znečisťo-
vanie.                     

(foto:  archív MsP)

od 1. januára do 24.augusta 
2014 sme v našom kraji 
zaznamenali 1 547 doprav-
ných nehôd, čo je o 10 viac 
ako v rovnakom období 
vlaňajška? Pri týchto neho-
dách prišlo o život 21 osôb, 
z toho sedem chodcov  
a štyria cyklisti, ťažko zrane-
ných bolo 58 osôb. Počet 
usmrtených oproti identic-
kému obdobiu roku 2013 
predstavuje v našom kraji 
nárast 133 percent. Opro-
ti rovnakému obdobiu 
vlaňajška zahynulo na ces-
tách Slovenska o 46 osôb 
(33 %) viac!  

... v období od 16. 8. 2014 
do 28. 8. 2014 nahlásili  
v našom kraji krádež 28 
motorových vozidiel, z to- 
ho v Petržalke 10 (Černy-
ševského, Šusteková, Planc-
kova, Hrobákova, Lachova, 
Blagoevova, Bosákova, Ha- 
anova 2, Vyšehradská)?  
V noci potiahli 23 a cez deň 
5 vozidiel. Vyparili sa aj dva 
motocykle. Počas troch dní 
(18, 20, 23. a 29. augusta) 
sekali autičkári dobrotu.

Manželstvo bolo spočiatku nielen harmonické, ale aj tvorivé. Dá sa 
povedať, že na dnešné časy aj dobre prosperujúce. Postavili si dom, 
nebol to žiadny palác zbohatlíkov, ale vyžarovala z neho pohoda. 
Prišli deti a všetko nasvedčovalo tomu, že za oplotením milého 
domčeka bude malý rodinný raj. 

V Bratislavskom kraji za prvých šesť mesiacov roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 129 prípadov trestného činu 
Ublíženie na zdraví (SR 1 082), na základe ktorých bolo vyšetrovaných 99 osôb, z toho 10 mladistvých (objasnenosť 40 %), 
21 osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu. Tak vraví § 156 Trestného zákona v súvislosti s ublížením na zdraví: Kto inému 
úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použi-
tie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na jeden rok až päť rokov – je čin spáchaný na chránenej osobe, z osobitného 
motívu, závažnejší spôsob konania, za krízovej situácie alebo spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví).

Vidieť a byť videný

Po prázdninovej prestávke sa 
opäť otvorili brány škôl, aby 
privítali svojich žiakov. Policajti 
hliadkovali pred školou v prvý 
deň školského roku a dbali, aby 
každé dietko prešlo bezpečne 
cez vyznačený priechod pre 
chodcov. To sa však z pocho-
piteľných dôvodov nemôže 
opakovať po celý školský rok. 
Ďalej je už na škole, ale najmä 
na rodičoch, aby deti poučili o 
pohybe na verejných komu-
nikáciách a tým predchádzali 
zbytočným stratám na živo-
toch svojich najmilších. 
Starostlivý rodič by mal oble-
čenie, školskú tašku a doplnky 
dieťaťa vybaviť reflexnými a 
fluorescenčnými bezpečnost-
nými prvkami. Reflexné dopln-
ky zvyšujú svetelný kontrast 
oproti pozadiu a predlžujú 
vzdialenosť viditeľnosti. Od-
rážajú svetlo tak, že chodci sú 
pre vodičov motorových vo-

zidiel viditeľní a registrovaní 
až na vzdialenosť 200 metrov. 
Rovnako dôležité je, aby ro-
dičia svojim deťom vysvetlili 
základné pravidlá a aspoň nie-
koľko dôležitých dopravných 
značiek. Rodič by mal svojich 
školáčikov poučiť aj o prechá-
dzaní cez cestu. Najlepšie je 
dieťaťu vybrať takú cestu, po 
ktorej bude čo najmenej pre-
chádzať cez vozovku a v prípa-
de nevyhnutnosti také miesta, 
kde je menší dopravný ruch. 
Je dôležité vysvetliť, že cestu 
nesmie prechádzať na takých 
miestach, kde nemá dostatoč-
ný výhľad na obe strany, naprí-

klad za stojacim autom alebo 
inou prekážkou vo výhľade. Sa-
mozrejmosťou je prechádzanie 
„na zelenú“ cez priechody ria-
dené svetelnou signalizáciou  
a na vyznačených priecho-
doch pre chodcov. Aj tu však 
hrozí riziko kolízie s vozidlom. 
Na cestách s viac vyznačenými 
jazdnými pruhmi je potrebné si 
dávať pozor v prípade, ak jeden 
vodič dáva prednosť chodcom 
a druhý, jazdiaci vo vedľajšom 
jazdnom pruhu nezastaví.  
S prichádzajúcim školským ro-
kom by však mali svoju pozor-
nosť zvýšiť aj vodiči.  
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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

Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave

Furdekova 16, Bratislava 851 04
0905 864 457  |  sekretariat@vsemvs.sk

Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v  Bratislave, ktorej vláda SR udelila štátny súhlas na 
pôsobenie, uskutočnuje vzdelávanie v akreditovaných študijných 
programoch. V  akademickom roku 2014/2015 ponúka VŠEMvs 
akreditované bakalárske a magisterské študijné programy 
v dennej a externej forme štúdia.

Akreditované BAKALÁRSKE študijné programy (1. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch

Akreditované MAGISTERSKÉ študijné programy (2. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania

Absolventi VŠEMvs sa uplatnia v oblastiach:
 štátnej správy a samosprávy  verejného sektora
 štruktúrach Európskej únie  regionálneho rozvoja
 krízového manažmentu  manažmentu podniku               
 v podnikateľskom prostredí
 na úseku krízového riadenia
 bezpečnosti štátu a obyvateľstva

Študujte na našej VYSOKEJ ŠKOLE
bez prijímacích skúšok,

lepšie sa uplatníte v praxi!

www.vsemvs.skstudijne@vsemvs.sk

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

V ponuke: • 30 min zdravotná masáž chrbta a šije
  • 60 min celotelová masáž
  • 30 min masáž rúk alebo nôh
  • 20 min masáž šije

N o v i n k a 
MASÁŽE už od 8 €

objednávky na tel. č.: 0915525462

I N Z E R C I A

Nové LEDOVÉ KAŠTANY Vlašský Orech a LEDOVÉ KAŠTANY Extra Horké 

             SLADKÁ GAŠTANOVÁ JESEŇ
Zažite jeseň inak a na prechádzku medzi opadaným lístím alebo jazdou na bicykli vyrazte už 
s gaštanmi vo vrecku! Siahnite po tých tradičných čokoládových a vyskúšajte dve horúce novinky 
LEDOVÉ KAŠTANY Vlašský Orech v kvalitnej horkej čokoláde s lahodnou mliečnou náplňou 
a s kúskami karamelizovaných orechov či LEDOVÉ KAŠTANY Extra Horké plnené 
orieškovo-čokoládovou náplňou s pridanou porciou kakaa.

Limitovanú edíciu tyčiniek LEDOVÉ KAŠTANY Extra Horké a LEDOVÉ KAŠTANY Vlašský Orech nájdete v obchodoch 
od 15. 9. 2014 za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,49 EUR.
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Petržalský futbal nabral 
správny vietor do plachiet  
Predseda novovzniknutého futbalového klubu FC Petržalka aka-
démia Marek Mojto chce nadviazať na viac ako 110-ročnú úspeš-
nú históriu futbalu v Petržalke. Na pozíciu metodika – šéftrénera 
klubu angažoval Alexandra Zachariáša.

Prečo práve FC Petržalka 
akadémia? 

Prijal som ponuku, pretože 
poznám a dôverujem ľuďom  
v tomto klube, o ktorých si mys-
lím, že sa spoločne vieme posu-
núť vyššie. Futbal je o tímovej 
práci. Nie o jednom človeku. V 
klube sú ľudia, ktorí vytrvali, a 
chcú dostať petržalský futbal 
tam, kam patrí. Tak nám velí 
história a dejiny. Je tu mladý, 
ambiciózny trénerský kolektív 
a slušná mládežnícka základňa. 
Práve tá je pre nás prioritou a 
zárukou do budúcnosti. Za no-
vými úspechmi petržalského 
futbalu sme sa rozhodli ísť ces-
tou budovania kvalitnej mlá-
dežníckej základne a výchovy 
vlastných odchovancov.

Máte svoje ciele, víziu... 
Cieľom je mať v našich druž-

stvách kvalitných trénerov. Po-
môžem im, aby mohli rozvíjať 
svoje trénerské vedomosti. Tré-
ningový program je nastavený 
tak, aby sme dosiahli kontinuitu 
a nadväznosť jednotlivých kate-
górií. Ako som spomenul, pôj-
deme vlastnou cestou výchovy 
mládeže, hráčov, trénerov, ale 
aj fanúšikov. Možno inou, aká je 
zaužívaná v mnohých kluboch 
na Slovensku. Poviem príklad:  
v prostredí, kde sa mladí hráči 
cítia pod neustálym tlakom - 
škola, tréning, rodičia, ktorý 
vrcholí v deň zápasu, ťažko sa 
vychovávajú tvoriví hráči a takí, 
ktorí sa chcú sami presadiť. 
Častým výsledkom je, že to už 
v 14. rokoch vzdajú. Aj takto sa 
nám na Slovensku z ihrísk strá-
cajú talentovaní mladí futbalis-
ti. Zelenú v FC Petržalka aka-
démia dostanú ľudia, ktorí sa 
budú stotožňovať so spôsobmi 
práce, tréningovými metódami 
a celkovou filozofiou klubu.

Čaká vás veľa práce. S čím zač- 
nete, čo sú vaše priority? 

Nejde všetko naraz. Na za-

s petržalskou samosprávou, 
aké boli doteraz. Aby panovala 
dobrá atmosféra medzi fanú-
šikmi, športovou verejnosťou  
a rodičmi detí. Aby sme svojou 
prácou napĺňali naše spoločné 
futbalové vízie a ciele, prilákali 
k nám čo najviac sponzorov, aby 
sa mohlo zázemie klubu budo-
vať a vytvárali sa tak stále lepšie 
podmienky na rozvoj futbalu. 
Len kvalitnou službou vyprodu-
kujeme kvalitné produkty.
 (Laj) 

Pri pive zložili  
mužstvo s veľkými  
menami!
FC Petržalka akadémia síce  
v prvom zápase 2. kola V. ligy 
prehral v Devínskej Novej Vsi  
s FC Volkswagen Bratislava 
1:3, ale všetko si vynahradil 
minulý utorok, keď v dohráv-
ke 1. kola zdolali domáci ŠK 
Štart Nepočujúci 3:0. Taká ku- 
lisa na tomto ihrisku ešte nik- 
dy nebola, lebo na FC sa pri-
šlo pozrieť zhruba 200 divá-
kov, väčšinou fanúšikovia na 
čele s Ladislavom Gálom! 

V drese Petržalky nastúpi-
lo až šesť bývalých ligistov s 
reprezentačnými aj legionár-
skymi skúsenosťami. V bráne 
Miroslav Filipko, v obrane Vla-
dimír Kinder, Peter Lavrinčík,  
v strede poľa Martin Obšitník, 
v útoku Milan Strelec a Tomáš 
Medveď. Ako sa vám podari-
lo získať do mužstva týchto 
hráčov, spýtali sme sa hrajú-
ceho trénera Tomáša Medve-
ďa? „Skladali sme ho pri pive, 
povedali sme si, že Petržalku 
nenecháme celkom padnúť. 
Použili sme aj rôzne inzeráty 
s textom „poďte si za nás za-
hrať“. Boli sme radi, ak niekto 
prejavil záujem hrať za nás.  
V prvom momente nás pote- 
šil príchod každého hráča, kto-
rý prekročil prah ihriska, aj to,  
že vôbec chceli títo futbalisti 
prísť na tréning. v V prvom zá-
pase v Devínskej Novej Vsi sme 
ani nepoznali niektorých hrá-
čov. Ďakujem všetkým, ktorí 
prejavili záujem za nás hrať 
a vďaka nim sme mohli na-
stúpiť do súťaže. Obvolal som 
tiež starých priateľov a spýtal 
sa ich, či by nemali záujem za 
Petržalku hrávať, lebo viem, 
že im na tomto klube záleží. 
Prišli nám pomôcť s veľkou 
vášňou rovno s práce, chcú 
znova naštartovať tento klub, 
rovnako aj jeho fanúšikov.  
O cieľoch sme vôbec nehovo-
rili, všetko ukáže čas, a najmä 
zápasy, ktoré máme pred 
sebou,“ zdôraznil T. Medveď. 
FC sa na domácom ihrisku na 
Ulici M. C. Sklodowskej v Are-
áli športu a vzdelávania po 
prvý raz predstaví v nedeľu  
14. septembra o 10.30 h proti 
ŠK Krasňany. 

(mv)

čiatku chcem stabilizovať tímy. 
Potom trénerov. Dať trénerom 
vízie. Naladiť správnu vzájom-
nú komunikáciu medzi rodičmi, 
trénermi a vedením, medzi klu-
bom a verejnosťou. Filozofiu roz-
voja futbalu v novozaloženom 
futbalovom klube FC Petržalka 
akadémia mám pripravenú. Ne-
zostáva nič iné, iba ju spoločne  
s ľuďmi v klube naštartovať  
a držať sa jej. Ísť neustále do-
predu. Tvrdo na sebe pracovať. 
Musíme byť vytrvalí a trpezliví. 
Spoločne prekonávať prekážky  
a tešiť sa z úspechov. Vychová-
vať si vlastných hráčov.

Čo by ste odkázali hráčom, 
trénerom a rodičom? 
Trénerom: aby sa stotožnili  
s tým, že ak budú napĺňať svoje 
úlohy, tak to bude mať určite 
svoj význam a zmysel. Aby boli 
vzormi pre svojich hráčov. Do-
stavia sa výsledky a tie budú pre 
nich hnacím motorom do ich 
trénerskej budúcnosti.
Hráčom: ak ich futbal naozaj 
baví, tak aby ho brali celým 
srdcom a mali ho v ňom na pr-
vom mieste (najlepšie však na 
druhom po škole!). Aby verili 
trénerom a vydržali. Aby mali 
vízie do budúcna.
Rodičom: Petržalka je miesto, 
kde máme potenciál množstva 
talentovaných mladých futba-

listov. Keď rodičia vidia, že ich 
dieťa chce a baví ho futbal, aby 
niečo pre neho obetovali, dali 
mu šancu, prihlásili ho do FC 
Petržalka akadémia a zapojili 
do tréningového procesu a aby 
boli najlepšími fanúšikmi svoj-
ho dieťaťa.

Vaše želanie do budúcnosti?
Chcem, aby bola súdržnosť 

medzi všetkými, ktorí v klube 
pracujú, pomáhajú mu, najmä 
aby zostali také dobré vzťahy  

Informačný servis FC Petržalka akadémia: 
Mladí futbalisti FC Petržalka akadémia bodovali cez víkend naplno. 

Sobota: 30. 8. 2014
III. liga st. dorast
ŠK Vrakuňa Bratislava – FC Petržalka akadémia 2:7 (2:4) 
Góly za FC: Póša 4, Bukovinský 2, Radványi 
III. liga ml. dorast
TJ Slávia Ekonóm – FC Petržalka akadémia 0:17 (0:8)
Góly za FC: Hromada 4, Jureník 3, Bán 3, Hreco 2, 
Bán 2, Skýpala, Žiga, Pupák, Čabrák
II. liga ml. žiaci
ŠK Vrakuňa Bratislava – FC Petržalka akadémia 0:11 (0:6)
Góly za FC: Vlček 6, Majtán 2, Bubla 2, Rusnák

Bleskovky
Prvý majstrovský zápas na domácom ihrisku odohrajú muži 
FC Petržalka akadémia v nedeľu 14. 9. 2014 v tradičnom čase 
o 10,30 hod. V Areály športu a vzdelávania na Sklodowskej ul. 
privítajú ŠK Krasňany. 
Ďalšie informácie o FC Petržalka akadémia nájdete na oficiál-
nej stránke klubu: www.fcpa.sk 
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Štrnásť hráčov úradujúceho slovenského majstra vo futsale Slov-ma-
ticu FOFO Bratislava, ktorý má sídlo v Petržalke, sa vzdalo reprezen-
tácie Slovenska.  

Hráči Slov-maticu FOFO Bratislava 
sa vzdali reprezentácie SR
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tak sa tu hrali svetové poháre, 
medzištátne zápasy a majstrov-
stvá Slovenska.

,,Žiaľ, zväz do haly nič nein-
vestoval a kým bola na svetovej 
úrovni, tak ju využíval, ale keď 
začala chátrať, chcel kolkáreň 
zavrieť. Hala na Pasienkoch 
existuje od roku 1962 a bola po-
stavená pri príležitosti majstrov-

Svoju činnosť začali pred 
štyrmi rokmi, keď si vtedy 

za nového predsedu zvolili Ing. 
Vladimíra Trochana. V roku 
1998 Slovenský kolkársky zväz 
(SKoZ) dostal halu na Pasien-
koch do vlastníctva, lenže na-
robil také dlhy, že kolkáreň sa 
mala zatvoriť. Kým táto šesťdrá-
ha spĺňala svetové parametre, 

Kolky sú síce na Slovensku malý šport, ale majú svoju tradíciu  
a dosť nadšencov. Jednou z nich je aj majsterka športu Eva Králiková- 
Uhlíková, predsedníčka Bratislavského krajského kolkárskeho zväzu. 

štvordráhovú kolkáreň v Podu-
najských Biskupiciach. Takisto 
rok po tom aj Slovan Bratislava. 
My fungujeme iba vďaka tomu, 
že sa Janka Šottníková stala hos-
podárkou a spolu prevádzkujeme 
kolkáreň na Pasienkoch. Ak by sa 
zrušila, tak kolky, pre ktoré bola 
Bratislava kedysi mekkou, zanik-
nú,“ hovorí oduševnene Eva Krá-
liková-Uhlíková. 

,,Preto sme sa rozhodli, že v Pe-
tržalke na Hrobákovej ulici 5 po-
stavíme novú kolkáreň. Pozemok 
sme si prenajali na 20 rokov od 
magistrátu a nebytové priestory 
ako šatne, hygienické zariadenia 
sme si prenajali v bývalej škôlke, 
v ktorej sídli Centrum voľného 
času. Chceli by sme nadviazať na 

históriu vynikajúcich kolkárov, 
ktorí reprezentovali naše mesto aj 
na svetových podujatiach. Vyba-
vujeme stavebné povolenie, už je 
to v takom štádiu, že ho čoskoro 
dostaneme. Žiaľ, stále nemáme 
dostatok finančných prostriedkov, 
zháňame ich, kde sa len dajú. V 
Bratislave za 20 rokov zmizlo 
veľa štadiónov a zrušili sa všet-
ky telovýchovné jednoty. Celkový 
rozpočet na novú halu po ďalšom 
skresaní nákladov predstavuje 
150-tisíc eur. Bola by veľká ško-
da, keby sme tento projekt, ktorý 
už máme rozbehnutý, nedokonči-
li,“ dodala ešte Eva Králiková-Uh-
líková, predsedníčka BKKoZ aj 
Kolkárskeho klubu Spojov.

Milan Valko

stiev sveta. Pred dvoma rokmi 
oslávila 50. výročie, žiaľ, za ten 
čas sa do tejto kolkárne nein-
vestovalo, takže neustále chátra. 
Keď som v roku 1968 začínala, 
tak v Bratislave bolo 30 kolkární, 
teraz sú len dve. Inter a Pasien-
ky majú šesťdráhu, v roku 2008 
kolkársky klub Spoje Bratislava 
prišiel o automatickú funkčnú 

V Petržalke chcú postaviť 
štvordráhovú kolkáreň

Dievčatá, 
chcete hrať 
futbal? 
FC Petržalka Akadémia, 
dievčenské družstvo dáva 
možnosť 11- až 15-ročným 
dievčatám, aby sa prihlási- 
li, ak majú záujem hrať diev- 
čenský futbal v regionál- 
nej lige (Bratislava a okolie).

Súťažný ročník 2013-14 sme 
skončili v tabuľke na 2. mies-
te za Slovanom Bratislava.
V súčasnosti je potrebné do-
plniť družstvo o nové hráčky.
Kontakt: Ivana Balážiková - 
trénerka, tel.: 0915 518 616, 
e-mail: ivana.balazikova@
gmail.com                         (vs)

Rafaja, Gabriela Bartošeka, 
Petra Haľka a Ladislava Mi-
kitu. ,,Hráči svoje rozhod-
nutie ničím neodôvodňujú, 
chcú sa venovať výlučne 
svojmu klubu,“ uvádza sa v 
správe na webovej stránke 
FutsalSlovakia.sk. Hlavný 
tréner slovenskej reprezentá-
cie Marcos António Angulo 
Lopéz na základe spomenu-
tej informácie zverejnil návrh 
nominácie na septembro-

Všetci doručili vedeniu 
strešnej organizácie Fut-

sal Slovakia list, prostredníc- 
tvom ktorého už nechcú pô-
sobiť v národnom tíme SR. 
Ide o brankárov Mária Gašpa- 
roviča, Petra Brndiara a hrá-
čov v poli Attilu Fehérváriho, 
Tomáša Drahovského, Petra 
Kozára, Gabriela Ricka, An-
tona Brunovského, Martina 
Rejžeka, Matúša Kyjovské-
ho, Mareka Bahnu, Dušana 

vý turnaj v Brne, ktorý už s 
hráčmi Slov-maticu FOFO 
neráta. ,,Bude teraz potrebné 
konečne začať pracovať so 
širším výberom hráčov, čo tu 
dlhodobo absentovalo. Musí 
dôjsť k zlepšeniu komuniká-
cie medzi reprezentačnými 
a klubovými trénermi. Bude 
na každom jednotlivcovi, aby 
dokázal sám sebe, že kritika 
systému ,jeden klub = repre-
zentácia´ bola oprávnená. 

Podľa mňa sme mohli už 
počas prvého polroku viac 
využiť trénera Angula na 
to, aby sledoval a dal šan-
cu širšiemu okruhu hráčov. 
Hráči Slov-maticu boli až 
príliš vyťažovaní množstvom 
rôznych akcií, a to mohlo re-
prezentačnému futsalu viac 
uškodiť ako pomôcť. Čaká 
nás náročná práca, keďže  
v marci je na programe kvali-
fikácia na ME, ale ja to neja-
ko čierno nevidím. Na sloven-
ských či českých palubovkách 
sa pohybuje viacero hráčov, 
ktorí by sa mohli onedlho 
výraznejšie presadiť aj na re-
prezentačnom poli,“ uviedol 
dočasný predseda Futsal Slo-
vakia Dušan Dobšovič.

(mv)

nachystanej trénerkou Hanou 
Váňovou. V druhom, rovinke na 
1800 m zvíťazila Elin Borénová zo 
Švédska, na chrbte sedemročné-
ho Noema, z lotu trénerky Kristíny 
Tomkovej. Po súčte získaných bo-
dov obhájila pre Nórsko vlaňajší 
majstrovský titul osemnásťročná 
Dina Heggumová, ktorá získala 
rovnaký počet bodov ako Fran-
cúzka Mélissa Boisgontierová, v jej 
prospech však rozhodlo jedno lep-
šie umiestnenie. Okrem športovej 
časti  majstrovstiev sa uskutočnila 

V   poslednú augustovú nedeľu 
sa na Závodisku v Starom háji 

uskutočnil 16. dostihový deň, kto-
rého jedným z hlavných bodov 
programu bolo pokračovanie 24. 
ročníka Majstrovstiev Európy ama-
térskych jazdkýň. Súťažili mladé 
amazonky z jedenástich krajín a 
do Petržalky si priniesli prvé body
z dostihov absolvovaných deň 
predtým v Budapešti. V prvom z 
bratislavských, rovinke na 1200 m, 
zvíťazila Carolina Stummerová  
z Rakúska na štvorročnej Sadbe 

Najkrajšou amazonkou je dvadsaťtriročná Slovenka
Slovenka (Cena Whisky), rovina I. 
kategórie na 1800 m pre trojročné 
a staršie kobyly, s dotáciou 6400 
eur, v ktorých zvíťazila prekvapu-
júco štvorročná Estinaad, podľa 
vypísaného kurzu 12:1 druhá 
outsiderka, ktorú trénerka Zuzana 
Kubovičová osedlala pre džokeja 
Jána Havlíka. 

Najbližší 17. dostihový mí-
ting sa v Starom háji uskutoční  
14. septembra so začiatkom o 
14. hodine. Jeho zlatým klincom 
bude štvrtý tohtoročný klasický 

dostih 22. Slovenské oaks, rovin-
ka Listed na 2000 m pre trojročné 
kobyly, s dotáciou 21 000 eur. 

Dušan Drevický
foto: Závodisko, š. p.

aj tradičná voľba Miss amazonka, 
ktorou sa stala dvadsaťtriročná 
slovenská amatérka Ivona Hladí-
ková. Súčasťou dostihového dňa 
bolo aj sedem ďalších dostihov. 
Najvýznamnejšími z nich boli 
Cena hotela Bonbón Bratislava 
(32. prútenky šampiónov), dostihy 
cez prútené prekážky pre štvor-
ročné a staršie kone, s dotáciou 
3300 eur, v ktorých zvíťazil favorit 
šesťročný Luminator na chrbte so 
svojim trénerom Jaroslavom (Či-
kom) Brečkom a Cena týždenníka 


