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 PETRŽALSKÉ NOVINY

Prehrala Petržalka

Riešenie parkovania v Petržalke sa odkladá. Spoločnosť, 
ktorá mala na základe riadnej, transparentnej a zákonnej 
súťaže vybudovať a prevádzkovať parkovací systém, od 
zmluvy odstúpila. Urobila tak po tom, ako voči zákazke, 
ktorú riadne vyhrali, ako aj voči nej samotnej vyvinuli niek-
torí poslanci hysterickú a agresívnu antikampaň. 

Pokračovanie na strane 2 

Dotácie s novými 
pravidlami
So zástupcom starostu Michalom 
Radosom hovoríme o tom, aké zmeny 
čakajú žiadateľov o dotácie.

strana 8
ku - kritici nášho návrhu vraj majú 
pripravenú alternatívu – dlho uta-
jované zázračné riešenie. Pýtam sa, 
kde boli doteraz, ak im nešlo o špe-
kulácie a politikárčenie, prečo s touto 
alternatívou, ak je taká úžasná a pre 
Petržalku výhodná, nepredstúpili 
ani pred verejnosť ani pred svojich 
kolegov v zastupiteľstve? Veď im ide 
o ľudí, alebo nie? Načo traumatizova-
li všetkých okolo kritikou podľa nich 
zlého modelu bez toho, aby predsta-
vili svoje riešenie, ak dnes hovoria, 
že ho mali? Nikto síce ešte nevidel 
ani čiarku, ani jednu analýzu či pod-
klad, ale pán Vetrák povedal, že do 
pol roka bude môcť Petržalka spustiť 
novú parkovaciu politiku! Ja osobne 
sa na ňu veľmi teším a budem jej zrod 
veľmi pozorne sledovať. O to skôr, že 
nám po piatich rokoch vyčítali, že sa 
ponáhľame. Oni však budú priprave-
ní do pol roka! 

KTO VYHRAL?

Ak si niekto myslí, že prehral Bajan, 
je na veľkom omyle. Prehrala Pe-

tržalka. Dnes sme mali stáť pred naj-
väčším rozhodnutím tohto volebného 
obdobia. Pred riešením problému, 
ktorý trápi 9 z 10 Petržalčanov. Žiaľ, 
odborná debata sa zmenila na politi-
kárčenie, výhody, či nevýhody, plusy či 
mínusy systému zakryli emócie, zvlášť 
tie negatívne. Namiesto o referenciách 
sme sa bavili o tom, kto je Košičan. 
Namiesto o tom, ako najúčelnejšie vy-
užiť vygenerované zdroje, sme sa bavili 
o Bajanovi.

Systém, ktorý bol takmer pred 
spustením, bol dobrý, efektívny, pre 

Petržalku i Petržalčanov výhodný. Za 
tým si stojím. Bol postavený na odbor-
ných posudkoch a analýzach. Tu vôbec 
nejde o proces výberu prevádzkovate-
ľa či zmluvu, k nim sa mimochodom 
vyjadril Úrad pre verejné obstarávanie 
ako aj Okresná prokuratúra, ktorí kon-
štatovali, že Petržalka nepochybila. Do-
teraz išlo len a len o snahu niektorých 
jednotlivcov zviditeľniť sa, nech už je 
to z akýchkoľvek dôvodov. Ak by to tak 
nebolo, okrem kritiky by navrhovali aj 
riešenia, čo sa však doteraz nestalo.

Až do včera. Z úst pána poslanca 
Vetráka sme sa v spravodajskej televízii 
ale dozvedeli dobrú správu pre Petržal-

V našej súťaži o lístky na divadelné 
predstavenia sme spomedzi tých, 
ktorí správne odpovedali, že verejná 
prezentácia nového parkovacieho 
systému v Petržalke bola 21. októb-
ra, vyžrebovali týchto výhercov: 

Ach Júlia! Och, Rómeo 
Jana Dávidová, Budatínska ulica 
Saša Ščepánová, Budatínska ulica

TOP SECRETárka 
Juraj Milošovič, Želiarska ulica

Blahoželáme!

Najradšej fotím ľudí
Takto sa vyznal Jano Karaff a, ktorý 
svoje fotografi e vystavuje v Kafé Lampy.
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Okolo tristo obyvateľov Petržalky prišlo v predposledný októbrový 
utorok diskutovať o parkovacej politike do Domu kultúry Zrkadlový 
háj. Okrem plnej sály charakterizovala podujatie  
už od úplného začiatku aj veľmi konfrontačná atmosféra.

Verejná diskusia o parkovaní 
trvala takmer až do polnoci

Z miestneho úradu prišli 
ohajovať plánovaný sys-

tém parkovania starosta Vladi-
mír Bajan, zástupcovia staros-
tu Ján Bučan aj Michal Radosa, 
prednosta miestneho úradu 
Miroslav Štefánik a vedúca 
oddelenia územného rozvoja a 
dopravy Zuzana Kordošová.

V úvodnom príhovore sta-
rosta Vlaimír Bajan povedal, 
že je nevyhnutné v parkovaní 
zaviesť elementárny poriadok 
a systém, zisky z ktorého budú 
ďalej využité na vytváranie 
nových parkovacích miest. 
Podľa jeho slov, ak miestne za-
stupiteľstvo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia o par-
kovaní schváli, bude to krok 
vpred a autá konečne zmiznú 
z chodníkov a zelene. Ak ho 
však poslanci odmietnu, pre-
hrajú všetci. A v prvom rade 
Petržalčania.

Potom sa začala verejná 
prezentácia parkovacej politi-
ky (PP), počas nej prednosta 
M. Štefánik pribížil celú jej 
genézu. Ako povedal, zúčast-
ňovali sa na diskusiách s ma-
gistrátom o celobratislavskom 
parkovacom systéme, ale za 

10 rokov neprišlo k žiadnemu 
konkrétnemu riešeniu, a tak 
sa rozhodli začať sami. Podľa 
plánovanej PP by malo byť 80 
až 90% parkovacích miest vy-
hradených rezidentom. Náv- 
šetvnici Petržalky budú môcť 
využívať bezplatne rezident-
ské parkovacie miesta od od 
8. do 17. h. V pléne počas dis-
kusie padol aj návrh, aby mohli 
návštevy využívať bezplatné 
parkovanie aj počas celého 
víkendu, čím by sa čiastočne 
vyriešil problém s rodinnými 
návštevami. Petržalka nebude 
rozdelená na žiadne zóny. Stá-
le platí, že rezidenti budú za 
prvé auto platiť 60, za druhé 90 
a za tretie 120 eur ročne. Ma-
jiteľov vyhradených parkova-
cích miest a parkovacích miest 
pre ZŤP sa zmeny nedotknú. 
Majitelia garáží a garážových 
státí budú mať 50% zľavu na 
parkovaciu kartu a ráta sa aj so 
zľavami pre dôchodcov. Abo-
nenti, teda obyvatelia bez trva-
lého bydliska v Petržalke, budú 
platiť 800 eur ročne. Podľa 
vyjadrenia M. Štefánika sa 
menila výška odmeny pre fir-
mu EEI, ktorá by mala systém 

parkovania prevádzkovať. Po 
novom už z každej parkovacej 
karty nebude dostávať 48 ale 
40 eur. Zvyšné peniaze pôjdu 
na transparetný účet a mali by 
byť použité na budovanie no-
vých parkovacích miest, vráta-
ne parkovacích domov . Podľa 
slov J. Bučana by to malo byť 
asi 500-tisíc eur ročne. Zmlu-
va s firmou EEI je uzavretá na 
7 rokov a po jej skončení by 
mala Petržalke odovzdať par-
kovací systém s technológiami 
aj databázami. Petržalka podľa 
koncesnej zmluvy zaplatí EEI 
4,9 milióna eur, vstupná in-
vestícia firmy bude 1,5 mili-
óna (vyznačenie parkovacích 
miest, zavedenie systému, za-
mestnanci predávajúci karty). 
Myšlienku, že by Petržalka 
realizovala PP vo vlastnej réžii 
odmietol s odôvodnením, že 
na to nemá financie ani mož-
nosť získať úver. Dnes je v Pe-
tržalke asi 22-tisíc oficiálnych 
parkovacích miest a chýba 
ďalších 17-tisíc. Parkuje tu asi 
30-tisíc áut, z čoho dve tretiny 
patria rezidentom. Po zavedení 
rezidenčného systému samo-
správa očakáva uvoľnenie až 

do 30% miest zo strany oby-
vateľov bez trvalého bydliska 
v Petržalke, čo je až 10 200 
parkovacích miest. Na záver 
prezentácie prerušovanej vý-
krikmi a otázkami publikum 
M. Štefánika odmenilo sčasti 
potleskom a sčasti piskotom. 

Po prezentácii sa začala dis-
kusia. Ľudí zaujímalo, prečo 
nemôžu parkovať zadarmo 
ako dosiaľ, ak im samospráva 
ani pozavedení platenej PP 
nevie garantovať, že určite 
zaparkujú v blízkosti domu. 
Navrhovali, aby sa platilo až 
za druhé a tretie auto. Chceli 
vedieť, ako sa bude riešiť krát-
kodobé parkovanie a komu 
pôjdu zisky, či budú môcť 
získať rezidentskú kartu aj na 
firemené auto či auto z po-
žičovňe (v oboch prípadoch 
áno, ak budú držiteľmi vozi-
dla aj na papieri). Komu pô-
jdu zisky z pokút za nespráv-
ne parkovanie (ak sa Petržalka 
dohodne s magistrátom, tak 
by mala dostať 75% z pokút 
vybraných mestskou polí-
ciou). Jeden z diskutujúcich 
občanov uviedol, že podľa zis-
tení žilinského Výskumného 
ústavu dopravného, o ktoré-
ho analýzy sa samospráva pri 
tvorbe PP opierala, by vytvo-
renie a zavedenie parkovacie-
ho systému vo vlastnej réžii 
stálo Petržalku len 1,6 milióna 
a nie 21 miliónov, ako uviedol 
M. Štefánik. Zaznela výzva 
zrušiť už uzavretú zmluvu a 
začať celkom od začiatku. Na 
to reagoval V. Bajan slovami, 

že jeho úlohou a snahou bolo 
predložiť návrh, ako konečne 
vyriešiť parkovanie. A že sa od 
časti petržalských poslancov 
dočkal zatiaľ iba odmietania 
a žiadneho konkrétneho pro-
tinávrhu. 

Vystúpil aj petržalský po-
slanec Vladimír Dolinay a 
uviedol, že nie je proti regu- 
lovanému parkovaniu, ale ne- 
páči sa mu, že starosta pod-
písal zmluvu s EEI bez vedo-
mia poslancov. Podľa neho 
bola súťaž netransparetná 
a podvodná a zmluvu treba 
zmietnuť zo stola. Na jeho 
vystúpenie zareagoval V. Ba-
jan a vyzval ho, aby prestal  
s klamstvami. Dodal, že podľa 
vyjadrenia prokuratúry a Úra-
du pre verejné obstarávanie 
(UVO) bola súťaž v súlade so 
zákonom. (Vyšetrovanie Ná-
rodného kontrolného úradu 
(NKU) v tejto veci ešte po-
kračuje). M. Štefánik sa opýtal  
V. Dolinaja, či lobuje za jed-
ného zo súťažiacich, ktorý bol 
zo súťaže vylúčený. 

Na úvod prezentácie V. Ba- 
jan sľúbil, že sa pokúsia zod-
povedať každú otázku a vďaka 
splneniu sľubu trvala pre-
zentácia šesť a pol hodiny. 
Skončila sa polhodinu pred 
polnocou. Ako povedal, par-
kovacia politika, ktorú chcú 
pre Petržalku, nie je o tom, že 
zaparkuje každý. Je o zavedení 
systému, poriadku a pravidla, 
že prednosť majú domáci.

Michaela Dobríková
foto – MÚ Petržalka

Pokračovanie z titulnej strany

Prehrala Petržalka
Pri našom návrhu spo-

chybňovali všetko a všetkých, 
dokonca aj odborných porad-
cov, no musím povedať, že oni 
začínajú veľmi dobre – pán 
Cmorej si dal vypracovať dve 
právne stanoviská ku konces-
nej zmluve, samozrejme nega-
tívne. Títo právnici však neboli 
vybratí v transparentnom pro-
cese a nikto nevie, kto im za 
to zaplatil, ale jeden z nich je 
straníckym kolegom pána po-
slanca Cmoreja zo strany SaS a 
druhým je firma, ktorá vznikla 
v auguste tohto roku. A to je v 
poriadku? Pán poslanec Vetrák 
zase svojimi vyjadreniami na-

značuje, že podľa neho by bolo 
výhodnejšie ísť cestou vlastnej 
firmy. Ak si za tým stojí, prečo 
sám nenavrhol zrušenie uzne-
senia minulého zastupiteľstva, 
ktoré sa rozhodlo pre externú 
firmu? No, lebo jednoduchšie 
je len sa predvádzať v médiách. 
A môžeme si len domýšľať, 
prečo presadzuje takýto model 

– veď vlastná spoločnosť, to je 
aj priestor pre voľbu riaditeľa, 
konateľa, dozornú radu a po-
dobne. Možno páni poslanci už 
vidia seba samých či svojich ka-
marátov v týchto funkciách...

V každom prípade dnes 
sme na bode nula. Začíname 
odznova. Na ťahu sú poslan-
ci, ktorí náš návrh kritizovali a 
včera povedali, že majú pripra-
vené nové riešenie. 

Vladimír Bajan, starosta 
Petržalky

Vyriešia parkovanie?
Ako odznelo v spravodajskej televízii, aj v príspevku petržalského 

starostu, poslanec Milan Vetrák tvrdil, že skupina poslancov má pri-

pravené riešenie, ktoré vyrieši parkovanie v Petržalke. Oslovili sme 

týchto poslancov, aby tento návrh zverejnili v Petržalských novi-

nách. Prečítať si ho teda, veríme, budete môcť v budúcom čísle. 

NIE zvyšovaniu daní
Na zastupiteľstve petržalskí poslanci odmietli 

návrh bratislavského magistrátu na 100-per-

centné zvýšenie dane z nehnuteľností. Svoje 

NIE dvojnásobnému zvýšeniu odvôvodnili tým, 

že je neprimerané a nie je účelovo viazané, teda 

by nebolo vopred zrejmé, na čo boli peniaze  

z daní použité. 

Súčasná sadzba je podľa mesta veľmi nízka vzhľadom k po-

meru cien nehnuteľností. V súčasnosti, podľa magistrátu, 

majiteľ bytu s priemernou rozlohou 67 metrov štvorcových 

zaplatí ročne daň z nehnuteľnosti 27 eur. Po zvýšení sadzby by 

daň za takto veľký byt stúpla na 54 eur za rok, čo predstavuje 

priemernú mesačnú daň 4,50 eura. Mesto tiež navrhuje znížiť 

poskytovanie daňovej úľavy zo 70 na 62 rokov. 

O výške daní napokon aj tak rozhodnú mestskí poslanci.

(md)
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Mestská časť vyzývala miestnych poslancov na zaslanie podne- 
tov a pripomienok k novému systému parkovania. Najväčší kritici za 
dva týždne neposlali nič. Starosta Petržalky Vladimír Bajan sa preto 
pýta, či im skutočne ide o riešenie pre Petržalčanov.

Poslanci kritizujú parkovanie, 
pripomienky však neposlali

Ak dostanú niektorí miest-
ni poslanci možnosť na- 

vrhnúť konkrétne riešenia ale-
bo zlepšenia problému s par- 
kovaním v Petržalke, zostanú 
ticho. Tvrdí to starosta Vladi-
mír Bajan. Na septembrovom 
zastupiteľstve totiž starosta 
na požiadanie poslaneckých 
klubov materiály o parkova-
cej politike stiahol z rokova-
nia, aby tak vytvoril ešte väčší 
priestor nielen na diskusie, ale 
aj na zapracovanie podnetov 
od poslancov, ktoré by zave-
denie parkovacej politiky ešte 
vylepšili. „Na stretnutí pred-
sedov poslaneckých klubov len 
niekoľko dní po tomto zastu-
piteľstve sa prítomní dohodli, 
že do stredy 7. októbra zašlú 
vedeniu mestskej časti svoje 
konkrétne výhrady, resp. kon-
krétne námety, ktoré požadujú 
zapracovať či už do predkla-
daných materiálov alebo do 
koncesnej zmluvy. Paradoxne, 

tí ktorí kričali najhlasnejšie 
proti spoplatneniu parkovania, 
neposlali ani čiarku a zostali ti-
cho,“ povedal starosta Vladimír 
Bajan. 

Zo štyroch poslaneckých 
klubov svoje vyjadrenia poslali 
len tri – SDKÚ-DS, KDH, ďalej 
Klub pre Petržalku a klub Sieť, 
Mladá Petržalka, SaS a Strana 
zelených (za časť svojich čle-
nov, pozn.). Klub Zmena zdola, 
DÚS, NOVA, KDS, OĽaNO a 
nezávislí poslanci nedodali svo-
je pripomienky a jeho členovia 
tak nevyužili priestor, ktorý si 
sami vyžiadali a ktorý mohli vy-
užiť na zmeny v prospech Petr-
žalčanov. „Zdá sa, že niektorým 
poslancom nejde naozaj o rie-
šenie statickej dopravy, pretože 
svoje názory prezentujú len vo 
svojich blogoch či na sociálnych 
sieťach, ale nie sú schopní na-
formulovať ich tak, aby reálne 
mohli situáciu ovplyvniť a na-
vrhovaný systém vylepšiť,“ ko-

mentoval nezáujem niektorých 
poslancov Vladimír Bajan. Do-
dal, že vznesené pripomienky 
od tých, ktorí záujem majú, sa 
prevažne týkali možného zní-
ženia výšky odplaty z predaja 
parkovacích kariet pre kon-
cesionára. „Takúto diskusiu  
s prevádzkovateľom sme otvo-
rili a veríme, že budeme úspeš-
ní,“ vysvetlil za mestskú časť 
prednosta Miroslav Štefánik, s 
tým, že o doručených podne-
toch rokuje vedenie Petržalky 
s koncesionárom.

„Ukazuje sa, že protesty  
a námietky niektorých kolegov 
siahajú len po moment, kedy 
by museli jasne povedať, že 
sú apriori proti akémukoľvek 
riešeniu. To, že nie sú ochotní 
z titulu svojho mandátu niečo 
pre Petržalčanov reálne urobiť, 
je zlou správou pre Petržalku,“ 
komentoval situáciu 1. zástup-
ca starostu J. Bučan.

(tod)

)

Spravili ste kus roboty
Aj ja som sa zúčastnil na verejnom zhromaždení občanov, ktoré 
ste, pán starosta, zvolali kvôli politike Petržalky v oblasti parko-
vania vozidiel na jej území.

Chcem sa Vám, Miestnemu úradu a zastupiteľstvu poďakovať 
za prácu vykonanú v tejto problematike, lebo je naozaj jedným 
z hlavných problémov našej mestskej časti. Získal som cenné 
informácie o tom, kde a za čo budem môcť parkovať, aj o tom,  
ako bude služba zabezpečená. Je to síce zatiaľ nenarodené a 
veľmi očakávané dieťa, ktoré sa bude musieť naučiť hovoriť, 
chodiť a rásť, to ale nezmenšuje už vykonanú prácu.

Chcel som v diskusii prispieť svojím názorom a spýtať sa na 
niektoré podrobnosti, ale, žiaľ, aj vďaka niektorým spoluob-
čanom (niektorí sa dokonca pasovali za poslancov miestneho 
zastupiteľstva), ktorí tam prišli s jediným cieľom - prezentovať 
seba a provokovať vopred dohodnutú „soldatesku“ k hlasnému 
rušeniu zhromaždenia, ako aj pre môj nie optimálny zdravotný 
stav (už som dôchodca), som svoje poradie na otázku vzdal. 
Skôr ako Vám, pán starosta, nastolím moje otázky, však musím 
reagovať na organizáciu tohto zhromaždenia.

Je potrebné povedať rozhodne a nahlas NIE tým nevychova-
ným „krikľúňom“, ktorí v živote nič nedokázali vytvoriť, ale už sa 
im podarilo niektoré aktivity, hoci v ich prospech, zastaviť alebo 
pribrzdiť.

Ak poslanec miestneho zastupiteľstva obhajuje spoloč-
nosti, ktoré neuspeli vo výberovom konaní, tak podľa môjho 
názoru neháji záujmy občanov, ale pokúša sa buď upútať po-
zornosť, alebo je na tom zainteresovaný. Má však smolu, lebo 
celkom jednoznačne a zrozumiteľne bolo vysvetlené, prečo 
dve spoločnosti neuspeli a ak ich niekto obhajuje, trpí ekono-
mickým a právnym bezvedomím. Navyše, VEREJNÉ zhromaž-
denie nie je pouličná či krčmová šarvátka a poslanec, ktorý 
neobhajuje občanov Petržalky, by mal niesť aj iné dôsledky, 
než len stratu dôvery občana, najmä, ak osobne „hecuje tých 
svojich“. Raz mu to tí istí ľudia spočítajú rovnakým spôsobom. 
Keď som odchádzal, cítil som z dychu „krikľúňov“ alkohol. Je 
mi naozaj ľúto, že som nevydržal do konca, ale v podstate 
som získal informácie, ktoré som o parkovaní chcel (aj keď 
som ich mohol mať viac), ale tiež som získal prehľad o úrovni 
niektorých diskutujúcich, čo ma určite privedie k volebným 
urnám, keď už pre nič inšie tak preto, aby sa do zastupiteľstva 
už títo „krikľúni“ nedostali.

Krátko po verejnej diskusii som sa zo správ dozvedel, že väč-
šina Petržalčanov odmieta „Politiku parkovania“, ktorá bola 
na verejnej prezentácii predstavená. Nie je to pravda! Väčšina 
Petržalčanov sa na prezentácii nezúčastnila a mnohí (ak nie 
všetci) z tých, ktorí prišli a súhlasili s predstavenou parkovanou 
politikou, boli nútení odísť. Takže v miestnosti ostali viac-menej 
iba prisluhovači neúspešných podnikateľov a ľudia dobre orga-
nizovaní, aby narúšali zhromaždenie. 

Ing. Emil Špaček 

EEI malo dostať za karty menej 

„Spoločnosť EEI dostane  
z parkovacích kariet 

menej peňazí, výrazne sme 
posunuli riešenie krátkodo-
bých návštev mimopetržal-
ských vodičov a záväzne sa 
obe strany dohodli, že celá in-
vestícia súkromného investora 
do vybudovania parkovacieho 
systému ostane aj po ukonče-
ní zmluvy majetkom mestskej 
časti,“ povedal prvý zástupca 
starostu Petržalky Ján Bučan.

Pôvodne mal mať inves-
tor z každej – rezidentskej i 
abonentskej - predanej par-
kovacej karty 48 eur s DPH 
ako odplatu za investovanie 
svojich peňazí do parkovania a 
následnej sedemročnej údrž-
by parkovacích miest. Po nie-

koľkotýždňových rokovaniach 
pristúpil na sumu 32 eur. “Jed-
noznačne treba uviesť na pravú 
mieru, že nejde o zisk koncesi-
onára, ale o odplatu za službu, 
ktorú nám poskytne a ktorú v 
úvode zaplatí zo svojho,” pove-
dal prednosta miestneho úradu 
Miroslav Štefánik. Tým podľa 
neho investor na seba preberá 
ešte väčšie riziko, keďže zdroje 
budú generované výlučne z pre-
daja parkovacích kariet. 

Uprednostnení a zvýhod-
není budú Petržalčania, no aj 
návštevníci budú mať viace-
ro možností, kde zaparkovať. 
Budú mať k dispozícii 5 – 20% 
kapacít, vyčlenených pre ne-
rezidentov, aj možnosť kúpiť si 
abonentskú kartu. 

„O problémoch vieme všet-
ci, povinnosťou nás, volených 
funkcionárov, je prísť s návr-
hom riešenia. To sme aj uro-
bili. Tí poslanci, ktorým na 
Petržalke reálne záleží, návrh 
pripomienkujú a vylepšujú, 
čoho výsledkom sú aj vyroko-
vané zmeny zmluvných pod-
mienok. Iní blogujú, hejtujú 
a kritizujú. Petržalčania si 
urobia sami obraz o tom, čo 
im na konci dňa pomôže viac. 
Pretože tu niet víťaza. Môže 
byť len porazený a tým bude 
Petržalčan, ktorý nebude mať 
kde zaparkovať,“ komentoval 
atmosféru prípravy parkovacej 
politiky starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan.

(tod)

Vedeniu mestskej časti Petržalka sa podarilo vyrokovať lepšie pod- 
mienky zmluvy s investorom, ktorý má v najväčšej bratislavskej mest- 
skej časti vybudovať systém rezidenčného parkovania. Na utorňajšej 
verejnej prezentácii to oznámilo vedenie samosprávy.
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Vodné # ltre, Nerezové fľaše

www.nerezerove& ase.sk

Inzercia

FIRMA KORVETA PRIJME 

v BA zámočníkov na výrobu 

brán a schodov. Vítaný je vodič-

ský a zváračský preukaz. 

Tel.: 0903 422 335

JÁN POLÁK vodoinštalácie, 

údržba. Tel.: 0905 627 321

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

PRÍJMEME UPRATOVAČ-

KY. Tel. číslo: 02/63532146.

PRIJMEME predavača, sklad-

níka do predajne KINEKUS – 

domáce potreby. 

Tel.: 0918 378 463

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM. 

prijme do pracovného pomeru 

pracovníčky do kuchyne. 

Tel: 02/62412998.

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
 
10. októbra 

Radovan Machálek – Katarína Kováčová
Tomáš Rybár – Jana Locká 
Zoltán Állo – Natália Katonová 
Lukáš Műller – Jarmila Šurganová
Marek Šibal – Dana Knapová
Daniel Covi – Andrea Lopušníková

17. októbra 

Michal Ledvenyi – Andrea Madarászová
Lukáš Činčurák – Jaroslava Šnegoňová
Martin Gregor – Monika Mayerová 
Pavel Harušťák – Eva Lojová 
Volodymyr Bretsko – Eva Jendeková
 
Cirkevné sobáše
 
3. októbra 

Marek Móri – Martina Orlíková
Mgr. Ľubomír Manas – Mgr. Anna Kempová
Pavol Náther – Mária Chnupová

10. októbra 

Pavol Pastor – Ing. Štefánia Aľušíková

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

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

SSSSS TTTTT UUUUUU DDDDDDD IIIIIIII OOOOOOOO  BBBBBBBBB EEEEEEEEEE LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL AAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIII
Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi

9.00 - 19.00 h

Sobota

8.00 - 13.00 h

iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

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

Objednávky: 

Ľubka 0907 556 758

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

MASÁŽE 
PRE ŽENY

Kontakt: Katarína, 0905144680

 Chrbát, šija
 Re- exné masáže chodidiel

u Vás doma. 
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA

SST D IIIIIIII BBEELLLAANNNIIIII

Naplňte zásobník dobrých 
nápadov 

Mestská časť Bratislava – Petržalka / nišuje so 
schválením kľúčového rozvojového dokumentu 
pre najbližšie roky. 

Petržalská samospráva začiatkom októbra zverejnila výzvu na 
predkladanie projektových zámerov v troch oblastiach – hos-

podárskej, sociálnej a environmentálnej. Táto príležitosť sa ponú-
ka všetkým, ktorí Petržalku vidia ako perspektívnu, dynamickú a 
rozvíjajúcu sa mestskú časť. 

Návrhy projektových zámerov pritom nemusia byť realizované 
iba mestskou časťou, ale predstavujú priestor pre spoluprácu a rea-
lizáciu spoločných projektov súkromného a občianskeho sektora. 

Do zásobníka projektových zámerov bolo doteraz doručených 
15 zaujímavých projektov. Pre širokú verejnosť, formálne a nefor-
málne skupiny či mimovládne organizácie je stále aktuálna po-
nuka na zaradenie svojich dobrých nápadov do pripravovaného 
Programu rozvoja Petržalky, ktorý nie je len rozvojový dokument, 
ale svojím spôsobom aj plán práce pre získavanie / nančných 
zdrojov na rozvojové aktivity v rôznych oblastiach.

(tod)r

Park na Námestí hraničiarov 
po obnovení síce stále nie 

je skolaudovaný, sú tu však no-
vé chodníky, lavičky, pribudla aj 
zeleň a odpadkové koše. „Samo-
správa prevzala stavbu s chy-
bami, ktoré dodávateľská fi rma 
odstráni do konca apríla budú-
ceho roka. Neskorší termín na 
odstránenie nedostatkov sme 
dohodli aj pre podchytenie 
skrytých chýb, ktoré sa môžu 
prejaviť až po prvej zime,“ uvie-
dla Michaela Platznerová z petr-
žalského miestneho úradu.

Ako pripomenula, tieto chy-
by nemajú vplyv na užívanie par-
ku, obyvatelia ho môžu využívať 
na oddych. So svojimi pripo-
mienkami, návrhmi a podnetmi 
k prevádzke parku sa Petržalčania 
môžu obrátiť na oddelenie nakla-
dania s majetkom Miestneho 
úradu v Petržalke. Starostlivosť 
o zeleň v parku na Námestí hra-
ničiarov mestská časť zabezpeču-
je cez dodávateľskú fi rmu v me-
sačných intervaloch. Starajú sa 
o trhanie buriny v záhonoch, od-
straňujú odkvitnuté kvety a robia 
ďalšie práce podľa potreby. „Zá-
roveň Miestny podnik verejno-
prospešných služieb zabezpeču-
je čistotu a poriadok, pravidelné 
vysýpanie košov, kosenie trávna-
tých plôch a zametanie spevne-
ných plôch,“ pokračuje Michaela 
Platznerová s tým, že zelené plo-
chy zavlažujú automatickým za-
vlažovacím systémom zo studne, 
ktorú pre tento účel v rámci re-
konštrukčných prác vykopali. 

Rekonštruovať park na Ná-
mestí hraničiarov začali minu-
lý rok. Práce stavebník preru-
šil v druhej polovici decembra 
pre nepriaznivé počasie. „Dô-
vodom prerušenia prác bo-
li nevhodné klimatické pod-
mienky pre betónovanie povr-
chov chodníkov,“ uviedla v zime 
M. Platznerová. 

Petržalka získala na rekon-
štrukciu Námestia hraničiarov 
z Nórskeho fi nančného me-
chanizmu 172-tisíc eur, cel-

kové náklady na rekonštrukciu 
parku sú 220-tisíc eur. Samo-
správa v roku 2012 zrekonštru-
ovala Vlastenecké námestie a 
o rok neskôr námestie v Ovsiš-
ti. Opravy všetkých troch pred-
stavujú investíciu viac ako pol 
milióna eur. Z vlastného roz-
počtu dala mestská časť takmer 
200-tisíc eur, ostatné prostried-
ky sa jej podarilo získať z rôz-
nych fondov.

SITA

foto: M. Dobríková

Psov odviezli 

do útulku
„Chodím behať každý deň z Jasovskej ulice do Jarovskej ba-
zantnice. Každý deň sa mi stáva, že na mieste blízko Jasovskej, 
kde je malé futbalové ihrisko (blízko bývalej stanice metra), 
na mňa štekajú a vybiehajú psy. Najprv to bol jeden-dvaja. 
Za cca dva roky sa ich nazbieralo okolo 10 kusov. Žijú tam 
so skupinkou bezdomovcov a bojím sa, že ako ostro štekajú 
a vybiehajú a zastanú 20 cm predo mnou, je otázkou času, 
kedy sa osmelia a vyvedú niečo vážnejšie. Prosím, spravte 
s tým niečo. Chodia tade ľudia venčiť psov, na prechádzku 
s deťmi a pod.” Takýto odkaz nechal starostovi na záznamní-
ku Petržalčan. Pracovníci oddelenia životného prostredia sa 
v sprievode mestských policajtov a zástupcov Slobody zvie-
rat vybrali na inkriminované miesto. Našli tu 15 psov, medzi 
nimi aj čerstvo narodené šteniatka. Keďže išlo prevažne 
o mladé psy, všetky odviezli do útulku, kde ich ošetria a zaoč-
kujú a potom sa im pokúsia nájsť nový domov.

(red), foto: (tod)

Vynovené 
Námestie hraničiarov
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

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

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

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov

Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!

Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

Bratislavský Cyklomost slobody, legen-
dárny vďaka recesii s pomenovaním podľa 
Chucka Norrisa, má už vyše roka v pre-
vádzke cyklosčítačku. 

Cyklomost slobody 
je cyklistickým 
korzom Bratislavy 

Podľa výsledkov bola cyk-
listická sezóna na úse-

ku tohto mosta v Devínskej 
Novej Vsi úspešná. Štatistiky 
o návštevách turistov v Bra-
tislavskom kraji sú ešte pozi-
tívnejšie. „Údaje od apríla do 
septembra tohto roka ukazu-
jú, že celkovo po cyklomoste 
prešlo 143 645 návštevníkov, 
z toho 52 % tvorili cyklisti 
(74 451) a 48 % chodci (69 194).
Za hodinu prešlo po moste 

priemerne 33 a denne 785 náv-
števníkov. Najsilnejším mesia-
com bol august, najfrekven-
tovanejším dňom bola nede-
ľa,“ povedal výkonný riaditeľ 
KOCR Bratislava Region Tou-
rism Lukáš Dobrocký.

Priaznivé sú aj štatistiky re-
gionálneho cestovného ru-
chu. V I. polroku roku tohto 
roka je v Bratislavskom kraji 
evidentný nárast vo všetkých 
ukazovateľoch. Celkový počet 

návštevníkov bol v ubytova-
cích zariadeniach cestovného 
ruchu 519 373, čo predstavu-
je oproti rovnakému obdobiu 
v roku 2014 nárast o 21,3 %. 
Z toho domácich návštev-
níkov bolo 189 073 (+15,8 % 
oproti I. polroku 2014) a za-
hraničných 330 300 (+24,7 
% oproti I. polroku 2014). 
Najväčší medziročný percen-
tuálny nárast návštevníkov 
oproti rovnakému sledova-
nému obdobiu v roku 2014 
bol zo Spojeného kráľovstva 
(+47,8 %), Rakúska (+33,2 %)
a tiež návštevníkov z USA 
(+32,5 %).

Počet prenocovaní ná-
vštevníkov v ubytovacích za-
riadeniach cestovného ruchu 
bol v tomto kraji v I. polro-
ku 2015 celkovo 1 041 180, 
čo predstavuje nárast oproti 
I. polroku 2014 o 24,2 %. Z 
toho počet prenocovaní do-
mácich návštevníkov v Bra-
tislavskom kraji bol 455 553 
(+18,4 % oproti I. polroku 
2014) a zahraničných 585 627
(+29 % oproti I. polroku 
2014). Priemerná dĺžka poby-
tu bola v Bratislavskom kraji 
2 prenocovania, z toho domá-
ci návštevníci zostávali počas 
pobytu v priemere 2,4 pre-
nocovania a zahraniční 1,8 
prenocovania.

(bk

foto: archív redakcie

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

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

tel: 02/62 31 72 22

Storočná električka
Cestujte ako pred sto rokmi. Aj keď pamiatok na 

viedenskú električku zostalo v hlavnom meste 

len málo, niekoľko nadšencov historickej do-

pravy sa rozhodlo Bratislavčanom pripomenúť 

slávne časy. 

Dobu, keď elegantné dámy s dáždnikom cestovali do Vied-

ne na nákupy a páni v klobúku na rande, pripomína ob-

novená zastávka na Viedenskej ceste. Blízko Sadu Janka Kráľa 

zreštaurovali niekdajšiu výhybňu, miesto, kde sa električky 

museli počkať, aby sa na jednokoľajovej trati nezrazili. 

Písal sa rok 1914, keď všade naokolo zúrila para. Električ-

kový spôsob prepravy umožňoval ľuďom pohodlnú pre-

pravu. Dnes na mieste vtedajšej výhybne stojí autobus čís-

lo 82, ktorý premáva spod Mosta SNP do Sadu Janka Kráľa. 

O obnovu zastávky spred sto rokov sa postaral Klub mest-

skej hromadnej a regionálnej dopravy. ,,Náš prieskum nás 

prekvapil, na mieste pôvodnej zastávky sme našli pôvodnú 

dlažbu, ktorá odpočívala pod nánosom zeminy najmenej 

50 rokov,“ hovorí predseda klubu Michal Milata. Na zastáv-

ke, ktorá sa dokonca volá Viedenská električka, originálnu 

dlažbu zakonzervovali, osadili tam lavičku a cyklostojany. 

,,Plánujeme obnoviť aj oporný múr či domček, aby sme náv-

števníkom pripravili ďalšie miesto na relax,“ dodáva Milata 

s tým, že všetky kroky obnovy realizujú v spolupráci s Pamiat-

kovým úradom. 

(nč)

 Poďakovanie

Touto cestou chcem poďakovať neznámym ľuďom - pán, sleč-

na a mládenec za pomoc, ktorú mi poskytli po páde na zástavke 

Kremnická dňa 16.9.2015. Slečna mi zavolala RZP a počkala so 

mnou až do jej príchodu. 

Ešte raz Vám všetkým veľká vďaka. 

Beňušová
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Vážená redakcia, 
pri pohľade na deti jeseň 
čo jeseň zberajúce plo-
dy pagaštana konského  
v sade J. Kráľa sa mi v mys-
li vynára podobný obraz  
z cyklistického zájazdu na 
ostrov Elba, keď sme na 
bicykloch „šľapali“ na vrch 
Monte Kapanno (1019 m). 
Ale o tom nechcem písať. 
Čo bolo neskutočné, bolo 
to, že to bolo začiatkom 
októbra a časť cesty vied- 
la cez pásmo súvislého 
lesa z jedlých gaštanov. 
Na ceste bola súvislá kaša 
z týchto plodov, lebo ta-
diaľ prechádzali aj autá.

Nikde som však ne-
videl zberačov. Miestni, 
samozrejme, nejaké gaš-
tany zbierali, ale asi ich 
už mali pre svoju potrebu 
dostatok. 

Pri tejto príležitosti mi 
napadlo, že by sa to mohlo 
skúsiť aj u nás. Prečo stále 
sadíme ako verejnú zeleň 
len lipu, javor, prípadne 
topole. Veď orech kráľov-
ský alebo gaštan jedlý pri 
raste nepotrebujú žiadnu 
starostlivosť, či je to che-
mická ochrana alebo vý-
chovný rez. Tieto dreviny 
plnia rovnakú úlohu, teda 
vytvárajú kyslík a plnia  
i estetickú funkciu a na-
viac poskytujú ľuďom úži-
tok viac ako divé gaštany.

Pri tejto príležitosti sto- 
jí za zváženie spôsob od- 
straňovania opadaného 
lístia. Stromy tak prichá-
dzajú o prirodzené hno-
jenie, nehovoriac o od-
straňovaní prirodzeného 
prostredia hmyzu, ktorý 
tam žije a prečkáva zimné 
mrazy. Lístie treba odstra-
ňovať z chodníkov, ale nie 
tam, kde nikomu nepre-
káža. Tiež sa pýtam, akým 
spôsobom sa do pôdy 
dopravujú potrebné ži-
viny? Veď rastom sa tieto  
z pôdy odčerpávajú a no- 
vé sa tam nedostávajú.  
Po čase je pôda vyčerpa-
ná a zeleň hynie a teda 
opadané lístie im živiny 
dodáva. 

S pozdravom
Emil Škoda

 OhlasStarostovia odmietajú neštátne škôlky 
bez peňazí od magistrátu 
V situácii, keď v Bratislave výrazne narastá počet detí v materských 
školách, prišiel magistrát s návrhom na zmenu v zaraďovaní neštát-
nych materských škôl do siete škôl a školských zariadení v podmien- 
kach mesta. 

Regionálne združenie mest- 
ských častí Bratislavy ho 

na svojom októbrovom roko-
vaní vzalo na vedomie s tým, 
že nesúhlasí s návrhom na pre-
sun zodpovednosti za zaraďo-
vanie neštátnych materských 
škôl z magistrátu na mestské 
časti bez návrhu na finančné 
zabezpečenie presúvanej kom-
petencie minimálne na ďalšie 
tri rozpočtové roky. Pripomeň-
me si, že výhradným zriaďova-
teľom štátnych, resp. verejných 
materských škôl (MŠ) v Brati-
slave sú mestské časti. Zria-

ďovateľmi súkromných MŠ 
môžu byť právnické alebo fy-
zické osoby, cirkevné môže 
zakladať štátom uznaná cirkev 
alebo cirkevná spoločnosť. 
Na každé dieťa v súkromnej a 
cirkevnej MŠ prispieva mesto 
dotáciou vo výške minimálne 
88 percent z finančných pro-
striedkov, ktoré sú poskytova-
né na dieťa v štátnej MŠ.

Za ostatných päť rokov sa 
počet neštátnych MŠ v Bra-
tislave takmer zdvojnásobil 
– kým v roku 2010 ich bolo 
dovedna 17, v tomto roku je 

ich už 33. A kým počet detí  
v sledovanom období vzrástol  
v štátnych MŠ iba o 9 percent, 
v súkromných o 89 a v cir-
kevných o 115 percent. Táto 
skutočnosť sa, samozrejme, 
odrazila aj na výdavkoch 
hlavného mesta. Kým v roku 
2011 poskytlo zo svojho roz-
počtu neštátnym MŠ dotáciu 
v celkovej sume 1 378 838 eur, 
v roku 2015 je dotácia vyčís-
lená na 2 684 471 eur. Pre úpl-
nosť dodajme, že v školskom 
roku 2014/2015 bolo v bra-
tislavských MŠ evidovaných 

dovedna 13 623 detí, z nich 
1 254 v súkromných a 613  
v cirkevných škôlkach.

Z prehľadu populácie vo 
vekových kategóriách 0 až 7 
rokov, ktorý starostovia do-
stali k dispozícii, vyplýva, že 
ešte minimálne v najbližších 
troch – štyroch rokoch možno 
očakávať zvýšený tlak na vy-
tváranie ďalších miest v exis- 
tujúcich škôlkach alebo na  
zriaďovanie nových MŠ. V kaž- 
dom prípade však ide o pe- 
niaze. Preto regionálne zdru-
ženie upozorňuje vedenie 
hlavného mesta a členov ko- 
misie pre školstvo, vzde-
lávanie a šport, že presun 
kompetencií pri zaraďovaní 
neštátnych MŠ do siete škôl  
a školských zariadení z ma-
gistrátu na mestské časti ne-
rieši zásadný problém, a to 
jeho finančné krytie.

Alžbeta Klesnilová

Postavia znovu kúpalisko Lido?
Bratislavský magistrát chce 

najskôr vyriešiť revitalizá-
ciu časti nábrežia Dunaja na 
ľavom brehu, až potom sa bude 
zaoberať revitalizáciou pravé-
ho nábrežia rieky. Pre agentú-
ru SITA to uviedla hovorkyňa 
Bratislavy Ivana Skokanová v 
súvislosti s občianskou výzvou 
na obnovu nábrežia Dunaja na 

petržalskej strane, ktoré bolo v 
minulosti známe aj ako kúpa-
lisko Lido. Podľa nej mesto 
víta záujem Bratislavčanov o 
život v meste a o úpravu ve-
rejných priestranstiev, ale je 
nevyhnutné najskôr vyriešiť 
ľavý breh rieky, čo je dunajská 
promenáda a bratislavský Park 
kultúry a oddychu.

Zástupca aktivistov a člen 
občianskeho združenia Bra-
tislavské rožky Jakub Kuruc 
odovzdal na Magistráte hlav-
ného mesta SR Bratislavy Ob-
čiansku výzvu za revitalizá-
ciu pravého nábrežia Dunaja. 
Výzvu podpísalo a podporilo 
približne osemsto Bratislav-
čanov. So zbieraním pod-
pisov začali v auguste toh- 
to roka počas realizácie pro-
jektu a výstavy Spomienky na 
Lido. Pod výzvu sa podpísali 
ľudia, ktorým záleží na tom, 
aby sa nábrežie spolu s dostav-
bou Starého mosta opäť za- 
zelenalo a opäť sa stalo mies-
tom na oddych, relax a zá- 
bavu.

Prvé zmienky o Lide ako 
o kúpeľoch na pravom brehu 
Dunaja sa zachovali z roku 
1927. V tom období mal Du-
naj plytké brehy, ktoré poma-
ly prechádzali do piesočnatej 
pláže. Začiatkom 20. storočia 
patrilo Lido spolu s ďalšími 
miestami na kúpanie k zná-
mym bratislavským adresám, 
kde sa ľudia stretávali po práci 
alebo po škole. Dalo sa sem do-
plávať priamo po Dunaji alebo 
doviezť električkou, ktorá v 
minulosti premávala do Petr-
žalky.

SITA

foto: spomienkynalido.sk
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Chlpy zlatého rúna

 Tak si myslím

Zlato v heraldike symbolizuje muža a 
odvahu. Jedno ani druhé neabsento-
valo v prípade Zlatej hordy, ktorá pod 
strategickým komandom potomkov 
Džingischána naháňala ruským knieža-
tám hrôzu až takú preveľkú, že Mongo-
lom radšej platili nemalé dane. Však im 
to Rusi o pár storočí zrátali aj s úrokmi v 
podobe sympatickej ľudovej republiky 
na báze rozvíjajúceho sa socializmu. Pa-
mätlivý národ! Pre informáciu a osvieže-
nie spomienky - socializmus bol politic-
ký systém, v ktorom sa na všetko stálo a 
za všetko sedelo. Teda skôr nie, ako áno. 
Dnes je to iné. Kto stojí za pozornosť, ne-
sedí za nič. Teda skôr áno, ako nie. Hordy, 
už bez zlatého prívlastku, pod cieľavedo-
mým velením tolerovanej chamtivosti, 
sa vrhajú na všetko, čo i len náznakom 
sľubuje bájne zlaté rúno z Kolchidy. Ne-
treba hneď celé, stačí ho ošklbávať po 
jednotlivých chĺpkoch. Napríklad také 
lekárne, patriace zlatokopom non plus 
ultra. Vraj nie sú dostupné pre všetkých, 
nie sú v nich odborníci, kdekto si vymýš-
ľa, kritizuje. Klamstvo. Len na našej ulici 
sú štyri a v každej z nich predavačky do-
kážu recept na stále drahšie lieky aj pre-
čítať. Alebo prehnané nároky invalidov, 
ktorí chcú cestovať zadarmo. Nech sedia 
doma alebo platia! Veď z čoho by naše 
mesto štedro 5nancovalo pána gene-
rálneho toho alebo onoho mestského 
podniku? A zlaté padáky za neschop-
nosť? Dá sa. Nejaký ten karát Au by sa 
určite vydoloval aj z vyšších daní uvale-
ných na nehnuteľnosti. A čo takto roz-
padávajúci sa nový dom v tom či inom 
meste? Je ich dosť, tých novostavieb 
postavených na zlatom rúne. Počuť, že 
vraj nová legislatíva pomôže. So zlatými 
bulami, čoby listinami dôležitého štát-
neho významu, sa stretávali aj naši pred-
kovia. Pokiaľ ale nepatrili k privilegovanej 
spoločenskej vrstve, veľa si z nich neužili 
a úprimne povedané, zaujímali sa o ne 
iba vtedy, ak sa niektorá Výsosť svojím 
blahosklonným rozhodnutím uráčila 
dotknúť záujmov ľudu pospolitého. Tak 
nejako je to aj dnes. Na prehliadkovom 
móle známych či latentných zlatokopov 
a ich novodobých činností by sa mohli 
predvádzať bez väčšieho záujmu verej-
nosti mnohoraké skupiny a mnohoraké 
spôsoby bezbrehého obohacovania. 
Tak si myslím, že k zlatu sa u nás elitní 
jedinci dostávajú oveľa ľahšie ako k mre-
žiam. Stačí sa obzrieť okolo seba, i keď 
do zlatých klietok iba ťažko dovidieť. A 
tí, ktorí vidia, mlčia. Veď mlčať je zlato, 
nech si buly, pardon zákony, dávajú na 
známosť čo chcú. 

 Jaroslav Gründler

S Í D L I S K O

Poslanci na predchádzajúcom zastupiteľstve schválili VZN o po-
skytovaní dotácií. Nové pravidlá platia už od 15. októbra. Poroz-
právali sme sa o nich s predkladateľom návrhu VZN, zástupcom 
starostu Michalom Radosom. 

Dotácie s novými pravidlami

Prečo ste sa podujali predložiť ná-
vrh nového nariadenia o dotáciách 
poskytovaných občianskym združe-
niam? 

 Dôvodom bolo predovšetkým to, 
že predchádzajúce opakované snahy 
o zmenu poskytovania dotácií boli 
neúspešné. Nová úprava však bola 
potrebná. Preto som túto úlohu vzal 
na svoje plecia a po úvodných kon-
zultáciách so zástupcami poslanec-

kých klubov som pripravil základný 
návrh a súčasne som bol až do po-
sledného hlasovania maximálne ot-
vorený pripomienkam zo strany ko-
legov poslancov i odborných útvarov 
úradu.

Ktoré sú najzásadnejšie zmeny týka-
júce sa žiadateľov?

V novom návrhu je zohľadnená nie- 
len doterajšia prax, ale obsahuje aj 
viacero modernizácii. Zaviedli sme 
grantové dotácie, spoluprácu s tretím 
sektorom tak budeme vedieť zacieliť 
tam, kde to bude mestská časť pova-
žovať za užitočné, budeme podporo-
vať aj činnosť občianskych združení 
ako takú, nielen konkrétne projekty 
a udalosti, zaviedli sme bodový sys-

tém hodnotenia jednotlivých žia-
dostí. Dôležité je zavedenie jedného 
termínu na podanie žiadostí o väčšie 
dotácie. 

Čo očakávate od fungovania no-
vých pravidiel?

Myslím, že dosiahneme ešte viac 
transparentnosti pri rozhodovaní  
o pridelených dotáciách. Ak sa na- 
učíme využívať granty, domnievam 
sa, že spolupráca s občianskymi 
združeniami nadobudne efektívnejší 
rozmer. A verím aj vo väčší poriadok 
a plánovanie zo strany žiadateľov. 
Lepšie pravidlá budú, dúfam, mo-
tivovať žiadateľov ku kvalitnejším  
a premyslenejším aktivitám.

(sv)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc, ktorý sa 
každoročne koná v októbri, zorganizovala predmetová 

komisia slovenský jazyk a literatúra na Gymnáziu Alberta 
Einsteina v spolupráci so Slovenským literárnym centrom a 
Učiteľskou knižnicou Gymnázia Alberta Einsteina 23. októbra 
besedu a čítačku s mladým slovenským autorom Tomášom 
VARGOM, ktorý získal ocenenie v súťaži Poviedka 2010 As-
seco solution a vo vydavateľstve Kolomana Kertésza Bagalu 
vyšla v roku 2013 jeho debutová novela Grázel. Nielen z tejto 
knihy zazneli ukážky čítajúceho autora, ale študentom bilin-
gválnej sekcie ponúkol aj staršie texty, ktoré boli uverejnené 
v slovenských denníkoch. Študenti autora nešetrili svojimi 
zvedavými otázkami. Zaujímavým čítaním boli ukážky z tých 
textov, ktoré zatiaľ nevyšli v knižnej podobe, ale mali formu 
pracovného materiálu. Študenti tak získali cenné informácie, 
ako vzniká literárny text, ako autor spolupracuje so svojím 
vydavateľom a ako taká spolupráca funguje. Cieľom tých-
to stretnutí je postupne predstaviť študentom slovenských 
autorov, ktorí zaujali svojimi dielami nielen verejnosť, ale aj 
odbornú porotu, a ich diela boli ocenené literárnou kritikou 
a literárnymi vedcami. Okrem Tomáša Vargu študentom na 
Gymnáziu Alberta Einsteina v roku 2014 čítali Michal Hvorec-
ký a v roku 2013 Monika Kompaníková.

Text a foto: 

Andrea Stempelová

Grázel 
v podaní 
Tomáša Vargu

Jeseň je krásne obdobie, plné farby a dozrievajúceho 
ovocia, zeleniny a iných plodov v záhradkách. Aj preto 

MŠ Rovniankova 8 pravidelne každú jeseň v októbri po-
zýva rodičov detí na výstavu ovocia a zeleniny spojenú  
s tvorivými dielňami. Tento rok nebol výnimkou a detič-
ky postupne nosili do škôlky zeleninu, ovocie, gaštany, 
konáriky a rôzne iné plody jesene a tešili sa na tvorivý 
pondelok, kedy v popoludňajších hodinách rodičia za-
sadli v jedálni MŠ k stolíkom so svojimi detičkami. Za-
pojili fantáziu a z jabĺčok, pomarančov, tekvičiek, pa-
prík, uhoriek či gaštanov začali vznikať krásne výtvory. 
Tekvičky dostali očká, ústočká, z jabĺčok vznikol ježko, 
z uhoriek boli farebné postavičky, z gaštanov húseničky, 
atď. Vytvorené postavičky a zvieratká vystavili na po-
ličky v miestnosti, ktorá mala čarovný jesenný nádych, 
kde bola zároveň aj ochutnávka zdravých zeleninových 
nátierok a šalátikov, ktoré pripravili pani kuchárky. De-
tičky sa spolu s rodičmi zo svojich výtvorov tešili a pani 
učiteľky mali radosť, že do jesenného tvorenia zapojili aj 
rodičov. Týmto sa chceme poďakovať celému kolektívu 
škôlky, ako aj zúčastneným rodičom za príjemnú atmo-
sféru na jesennej spoločenskej akcii s našimi deťmi. 

rodina Vargová

Pani jeseň, 
farebná a bohatá
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VŠADE
BLÍZKO,

NAJLEPŠIE

V dome na Čapajevovej ulici 
dostanete za veľmi príjemnú 
cenu viac ako inde. Recepciu 
s vrátnikom, ktorá pracuje 
24 hodín denne. Originál-
nu architektúru, no najmä 
širokú ponuku bytov, z kto-
rej si vyberie doslova každý. 
Vyznávači moderného ži-
votného štýlu, mladá rodin-
ka, ktorých očarí vzdušnosť 
a útulnosť menších bytov, 
či milovníci komfortu a lu-
xusu, ktorí od bývania po-
žadujú maximum v podobe 
veľkometrážneho alebo me-
zonetového bytu s vonkaj-
ším bazénom a vírivkou.
Prioritou bytového domu 
FLAT 75 bolo priniesť nie 
len nadštandardné moder-
né bývanie za prijateľnú 
cenu, ale aj súkromie, ktoré 
je v bytových domoch vzác-
ne. Preto balkón, či lodžia 
v každom byte sú dôklad-
ne oddelené stenou, vďaka 
ktorej je intímna atmosféra 

bytu prenesená aj na čerstvý 
vzduch. 
Vysoká kvalita za príjem-
nú cenu je pretavená aj 
do najnovších materiálov  
a technológií použitých pri 
výstavbe. Takýto postup 
vám nie len zvyšuje pôžitok 
z bývania no v dlhodobejšej 
perspektíve ušetrí aj penia-
ze. Veľmi dôležité a vzácne 
prirodzené svetlo v kuchyni 
sa podarilo vniesť parapetmi 
umiestnenými iba 50 cen-
timetrov na zemou, vďaka 

čomu si slnečný deň naplno 
užijete aj pri varení, či iných 
povinnostiach. Výhodou je 
aj priame vetranie priestoru, 
keďže digestory sú napojené 
na vzduchotechnickú šach- 
tu. Oddelenie kuchyne od 
zvyšku obytného priestoru 
dizajnovou sklenenou ste-
nou je možnosťou, ktorou 
opäť vizuálne pozdvihnete 
svoje bývanie na vyšší level. 
Všetky izby sa dajú vyvetrať 
bez otvárania okien. Zabez-
pečujú to kvalitné plastové 
obloky s akustickými vetra-
cími mriežkami, ktoré pre-
pustia čerstvý vzduch, no 
zadržia hluk. Navyše  pomo-
cou vlastnej bytovej stanice 
je možné regulovať kúrenie, 
čím si opäť znížite náklady 
na bývanie.
Veľký dôraz kladú renomo-
vaní architekti na dispozíciu 
bytov a na ich funkčnosť. 
Atypické riešenie so sebou 
prináša množstvo úložných 
priestorov no hlavne pocit 
jedinečnosti. Projekt FLAT 
75 ponúka aj možnosť dis-
pozičných zmien, čím sa 
opäť posúva bližšie k zá-
kazníkovi a jeho predstave  
o kvalitnom bývaní.

(lp)

Bývajte v Petržalke 
v byte plnom svetla
Za moderné bývanie teraz netreba platiť veľa. FLAT 75 

je bytový dom obklopený športoviskami, z ktorého je na 

skok do banky, na úrady, na poštu aj do školy či škôlky. 
Navyše poteší balkónom, kuchyňou plnou svetla aj 

pivničnou kobkou neďaleko bytu.

www.Flat75.sk

MEŠKÁTE!

40 %  
PREDANÉ!

Dotácie s novými pravidlami
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V minulom čísle sme uverejnili prvú časť 

prípadov, na ktoré doplácajú predo-

všetkým seniori. Pokračujeme v informo-

vaní o tom, na čo by si mali dávať pozor.

  
Ako sa uzatvárajú NEVÝHODNÉ ZMLU-
VY
4. Zmenka

Obchodný zástupca prinúti spotrebiteľa  

podpísať zmenku, čím spotrebiteľ „dobro-

voľne“ poskytuje veriteľovi neprimeraný 

nástroj na vymáhanie dlhu. Najčastejšie je 

dojednávaná blankozmenka, ku ktorej vy-

plňovacie právo má veriteľ pri omeškaní 

alebo porušení inej zmluvnej povinnosti 

spotrebiteľom. Veriteľ často do prázdnej 

zmenky vyplní značnú sumu, ktorej súčas-

ťou sú neraz neprimerané plnenia v rozpore 

s dobrými mravmi (napr. sankcie, neopráv-

nené úroky).

 

5. Záložné právo

Obchodný zástupca prinúti spotrebiteľa 

podpísať záložnú zmluvu a zriadiť záložné 

právo, napríklad na dom, a to aj v prípade, 

keď ide o malú pôžičku. Záložné právo zaťa-

žuje vlastníctvo spotrebiteľa, pričom najčas-

tejšie je založenie nehnuteľností na bývanie. 

Nie zriedkavo sa v praxi možno stretnúť aj s 

neprimeraným zabezpečením úveru – nie-

koľko stoeurový úver sa zabezpečuje zmen-

kou, dohodou o zrážkach zo mzdy, zmluv-

nými pokutami a záložným právom na 

nehnuteľnosť spotrebiteľa súčasne. V praxi 

je problematický najmä neprimeraný vý-

kon záložného práva, keď sa napríklad pre 

pohľadávku 2 000 eur ide na dobrovoľnej 

dražbe predávať nehnuteľnosť spotrebiteľa 

v celkovej hodnote niekoľko desiatok tisíc 

eur. Takýto neprimeraný výkon práva je v 

rozpore s dobrými mravmi a jeho dôsledky 

sú veľmi vážne a poškodzujúce, najmä, ak sa 

vydražuje nehnuteľnosť vo vlastníctve spot-

rebiteľa, ktorá je jeho strechou nad hlavou. 

6. Podpis neprimeraných zmlúv a použí-

vanie nekalých praktík

Zneužívanie 7nančnej tiesne spotrebiteľa 

je veľmi častým spôsobom, ako dosahujú 

obchodní zástupcovia podpísanie nevý-

hodnej zmluvy. Podpis zmlúv je mnohokrát 

sprevádzaný aj tiesňou spotrebiteľa – chý-

bajú 7nancie na základné potreby rodiny a 

banka úver neposkytne. Preto sú spotrebi-

telia nútení siahnuť po nebankovej pôžičke 

a už pri podpise zmluvy sú v tiesni. Keď sa 

k tomu pridajú možné nekalé obchodné 

praktiky, nevysvetlenie zmluvy, neuvede-

nie pravdivých informácií zo strany veriteľa, 

neraz spotrebiteľ zistí, že uzavrel likvidačnú 

spotrebiteľskú zmluvu.

JUDr. Monika Jankovská

Seniori sú zraniteľní 
(2. časť)

Po stopách vojnovej Petržalky
Hoci druhý októbrový 

piatok od rána vytr-
valo mrholilo, petržalských 
seniorov to neodradilo, aby 
sa vydali po stopách petr-
žalských bunkrov. Tento rok 
po prvý raz v rámci Senior-
festu navštívili bunker B-S 4 
Lány. Pod palcom ho majú 
dobrovoľníci z Občianske-
ho združenia Múzeum pe-
tržalského opevnenia. 

Matúš Kaža z Domu 
kultúry Lúky celé poduja-
tie zorganizoval a bol jeho 
sprievodcom: „V rámci Se-
niorfestu, ktorý organizuje-
me vďaka neúnavnej Alici 
Donthovej už ôsmy rok, 
sme v minulosti navštívili 
so seniormi bunker B-S 8 v 
Kopčanoch. A keďže som sa 
s Robom Hajastekom z OZ 
MPO stretol pri inej príleži-
tosti, povedal som si, prečo 
sa nepozrieť tam, kde sme 
ešte neboli.“ 

M. Kaža: „Je úžasné ako 
ho za štyri roky dobrovoľníci 
z OZ MPO dali do poriad-
ku. Vďaka tomu že sa sem 
chodievali hrávať, ako malí 
chlapci, pripútalo ich to k 
tomu kúsku petržalskej his-
tórie. Je neuveriteľné, ako to 
vyzerá dnes, keďže po roku 
1989 bolo vybavienie úpl-
ne zničené a rozkradnuté. 
Páčilo sa mi že, majú celú 

históriu bunkrov podrobne 
naštudovanú a organizujú 
aj rôzne podujatia, aby ho 
predstavili verejnosti, ako 
napríklad nedávna sep-
tembrová Mobilizácia, či 
zimné Noci lampášov. Voj-
nová minulosť územia Petr-
žalky mnohým jej dnešným 
obyvateľom nie je známa a 
len postupne sa dozvedajú 
o bývalých koncentračných 
táboroch či masových hro-
boch.“

Aj preto OZ Múzeum 
petržalského opevnenia 
uverejnilo výzvu, pomocou 
ktorej hľadajú pre výskum 
a archiváciu individuálne 
príbehy, svedectvá a osobné 
dokumenty z prostredia vo-
jenskej služby v objektoch 
československého opevne-
nia v rokoch 1935 až 1938 
primárne v Petržalke a Bra-
tislave, ale aj v celom býva-
lom Československu. 

Ako sme v úvode spo-
menuli, vytrvalé mrholenie 
a ani dĺžka trasy seniorov 
neodradili, dokonca sa roz-
hodli ísť aj tí s preukazom 

ZŤP. Vyrazili spred Domu 
kultúry Zrkadlový háj, 
MHD sa odviezli pod Nový 
most a odtiaľ „novučičkou“ 
električkou pod most La-
franconi. A potom už po 
vlastných, peši cez most 
späť do Petržalky smerom 
na Berg. Po cca 40 minú-
tach prišli k bunkru. Ró-
bert Hajastek prítomných 
oboznámil s históriou bun-
kra B-S 4 Lány a činnosťou 
MPO. A bol veľmi dobre 
pripravený zodpovedať 
každú otázku.

Účastník podujatia Po 
stopách petržalských bun-
krov, Peter Valach: „Do- 
jem z výletu? Veľmi dobrý. 
Bunker je naozaj pozoru-
hodný. V minulosti som 
sa trochu zaujímal o tie 
české a bol som zvedavý, 
ako to bude vyzerať v tom-
to petržalskom. Bol som 
už predtým v bunkri B-S 
8 na Kopčanoch, ale jeho 
interiér vtedy ešte nebol 
zariadený. Matúš Kaža 
spomínal, že tento už sčasti 
zariadený je, takže som ho 

chcel vidieť. A klobúk dolu 
pred tým, čo chlapci z OZ 
MPO dokázali. Návšteva 
bunkra, okolie aj prednáš-
ka k nemu boli veľmi zau-
jímavé. Z toho miesta má 
človek zvláštny pocit. Keď 
si pomyslíte, koľko energie 
sa na vybudovanie bunk-
ru vynaložilo a napokon 
zostal nevyužitý, keď bol 
po Mníchovskej dohode bez 
jediného výstrelu odovzda-
ný Nemcom. Pre bunker je 
to naozaj zvláštny osud. 
Uvítal by som návštevu 
aj iných. ‚Správca bunkra‘ 
R. Hajastek spomínal, že 
neďaleko B-S 4 sú ďalšie, 
ešte nezrekonštruované. 
Takže, ak by v budúcnosti 
bola možnosť znovu neja-
ký bunker navštíviť, šiel by 
som rád.“

M. Kaža: „Po prehliadke 
sa rozprúdila pri opekačke 
debata ovplyvnená geni-
om loci dýchajúceho his-
tóriou. Seniori naň citlivo 
reagovali a spontánne sa 
rozrozprávali o minulosti. 
Verím, že pre nich, rovna-
ko ako pre mňa, to bola 
veľmi zaujímavá skúsenosť 
a som rád, že sme sa tento 
rok rozhodli ísť práve tam. 
Dokonca sa ma pár seni-
orov pýtalo, kedy sa opäť  
k bunkru B-S 4 pôjde.“ 

Michaela Dobríková

foto: Matúš Kaža

Slávnosť pod názvom Ky-
tica pozdravov v rámci 

októbrového Seniorfestu 
2015 pre nich zorganizoval 
bratislavský magistrát. Pri-
mátor Ivo Nesrovnal ocenil 
titulom Senior roka star-
ších spoluobčanov, ktorí 
sú aktívni, angažujú sa v 
prospech starších, svojho 
okolia a pozitívne spolu-
vytvárajú život seniorov 
v Bratislave. Ocenenie si 
prebrali Anton Hulman z 
mestskej časti Nové Mesto, 
Zuzana Marková z mest-
skej časti Dúbravka, Terézia 
Sokolová z mestskej časti 

Ružinov a Eva Weissová  
z mestskej časti Petržalka. 
Už tradične oceňuje jed-
ného bratislavského seni-
ora aj Úrad vlády Sloven-
skej republiky pamätným 
listom. V roku 2015 ho 

získala Valéria Baluchová 
z bratislavskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slo-
venska, pamätný list jej 
odovzdala poverená spl-
nomocnenkyňa vlády SR 
pre národnostné menšiny 

Chuť zlepšovať život ostatným
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca sa druhý októbrový 
štvrtok zaplnila seniormi, ktorí žijú aktívnym životom a dô-
chodok pre nich nie je časom odpočinku, ale činorodosti. 

Mária Jedličková. Ocene-
ným zablahožel aj koodi-
nátor Rady seniorov Brati-
slavy Bohdan Telgársky. 

Okrem ocenení bol pre 
účastníkov a ich blízkych 
pripravení vynikajúci hu-
dobný program, ktorý za- 
bezpečil Dychový orches-
ter FOR Bratislava zo Zá-
kladnej umeleckej školy 
na Istrijskej ulici. A treba 
dodať, že pri ich chytľavých 
melódiách mnohí prítomní 
decentne podupkávali do 
taktu a keby mali možnosť 
iste by ukázali ako sa tan-
cuje s gráciou a vášňou. 

Ocenené Petržalčanky, 
Evu Weissovú a Valériu 
Baluchovú, vám bližšie 
predstavíme v nasledujú-
com čísle PN.

Michaela Dobríková

foto: autorka
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Využite aj vy

energiu slnka

 nové riešenia pre úsporu energií

 fotovoltické panely, solárne kolektory

 a tepelné erpadlá aj na splátky

 bezplatné poradenstvo, montáž a servis

Dotácia až 3 700 €. Viac na www.zse.sk



12 • 30. 10. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
B Ý VA N I E / I N Z E R C I A

MŠ Piffl  ova čaká

Sami proti sebe?!

Informácia je čerstvá, ešte teplá, ako chlieb vytiahnutý z pece. A voňavá. Bytový 
dom Nový háj, od spoločností ITB Development a Imagine Development, pri zná-
mej „dostihovke“ na Starohájskej ulici, získal vo svojej kategórii cenu za architektú-
ru CE.ZA.AR 2015. Slovenská komora architektov, resp. jej medzinárodná porota 
nemohli nevidieť to, čo my vidíme a cítime každodenne. Odborne neoceniť, čo my 
pocitmi oceňujeme. Že je to parádna stavba a že dochádza na naše slová.
 Ako Petržalčania sme nikdy neprikývli ani neprivykli na kadejaké nelichotivé pri-
rovnania, až znevažovania Petržalky. My v nej žijeme, sami vieme, aká naozaj je, čo 
pre nás znamená. Čo v nej pribúda, mení sa, zjemňuje. Ako zasa novo, viac a viac 
opeknieva. Čo ju, tak ako ocenený Nový háj, ozvláštňuje. Lebo pri „dostihovke“ 
rastie ďalší stavebný - háj. Hájpark. 
Aj preto reč o ňom ako novom projekte s jeho spolutvorcami, Petržalčanmi - archi-
tektmi a developermi Drahanom Petrovičom a Borisom Hrbáňom zo spoločnosti 
Imagine Development.

veľmi ťažké vyhovieť rôznorodým požia-

davkám budúcich obyvateľov keď ich 

ešte ani nepoznáte, lebo návrh bytové-

ho domu tvoríte dlho predtým ako s ni-

mi začnete komunikovať. To sa odzrka-

dľuje aj na množstve klientskych zmien, 

s ktorými sa developeri vo svojich pro-

jektoch v priebehu realizácie stretávajú. 

Fixný - základný pôdorys bytu nedokáže 

tento problém vyriešiť a preto jeho fl exi-

bilita je pre mňa spôsob, ako vyjsť klien-

tom v ich predstavách čo najviac v ústre-

ty. Flexibilitou v bytových domoch, teda 

čo možno s konkrétnymi bytmi robiť, 

ako ich priestorovo i účelovo meniť, sa 

zaoberám už od vysokej školy. Najskôr 

to boli študentské úvahy, neskôr ocene-

ný návrh na 600 m vysoký dom, až pri-

šiel kanadský Vancouver. Mesto, ktoré 

je roky na popredných miestach rôznych 

svetových ankiet, odborných i laických 

hodnotení „najlepšieho mesta pre život“. 

A dôležitým kritériom v tomto svetovom 

súťažení je práve bývanie. Takže, pobyt v 

ňom a osemročná práca v najlepších ar-

chitektonických ateliéroch znamenali pre 

mňa ďalšie nové vedomosti, ale aj unikát-

ne know-how, čo všetko možno robiť s 

domom, v dome, s jeho bytmi. A naplno 

som to využil práve v projekte Nový háj, 

kde som bol okrem iného zodpovedný za 

pôdorysné návrhy bytov. 

Prezradíte návod? Ako spoluautor víťaz-
ného projektu už nemáte čo tajiť. 

Je jednoduchý. Namiesto presne urče-

ného, a teda nemenného, návrhu bytu som 

vytvoril priestor, v rámci ktorého majú je-

Sú stavby, a je jedno, či na bývanie, na 
náboženské obrady alebo ako územné, 
mestské, miestne dominanty, tiež fi rem-
né, administratívne budovy, ktoré sa ne-
dajú prehliadnuť. Niečím zaujmú. To 
niečo znamená - iné. Exteriérové na pr-
vý pohľad. Sú však stavby, presnejšie do-
my, do ktorých však treba vstúpiť, v nich 
byť. Sú na viac pohľadov, poznaní. Čo pri 
tvorbe bytového domu hľadáte vy? Čo má 
užívateľovi predovšetkým poskytnúť? 

Zmenu. Ako výsledok. Začnem tým, 

že rád počúvam ľudí. Keď pracujem s 

konkrétnym klientom, zaujímajú ma je-

ho túžby i sny. Každý z nás má aj o svo-

jom bývaní vlastnú predstavu. Je však 

ho budúci majitelia maximálnu slobodu v 

tom, ako si ho pretvoriť na svoj obraz. Pri 

každom byte som vytvoril na výber via-

cero zásadne odlišných alternatív. Tým, 

že je kuchyňa umiestnená na fasáde, teda 

je presvetlená a prevetraná, obyvatelia si 

ju mohli buď spojiť s obývačkou, oddeliť 

barovým pultom alebo dokonca uzavrieť 

stenou, a teda úplne oddeliť od obývacej 

izby, čo dnes v projektoch v podstate nik 

iný neponúka. Vo väčších bytoch bola na-

vyše možnosť zrealizovania druhej kúpeľ-

ne, a to už pred prvým nasťahovaním, či 

kedykoľvek neskôr. Byt takto reaguje na 

rôzne situácie v živote rodiny. Po naro-

dení detí sa nemusíte presťahovať do iné-

ho bytu s väčším komfortom, ale si veľmi 

jednoducho upravíte vlastný. 

Hájpark je v porovnaní s Novým Hájom 
rozmermi rozsiahlejší i obsahom bohat-
ší developerský projekt. Umožní uplat-
niť vašu architektonickú fi lozofi u?

Ale áno. U nás, v Imagine development, 

je vnútorná fl exibilita bytu zásadnou té-

mou. Ponúkame ju v každom našom pro-

jekte. No a v Hájparku sme nasadili latku 

ešte vyššie. Každý z bytov ma opäť viace-

ro možných alternatív a záujemca si mô-

že v rovnakej cene vybrať tú, ktorá mu naj-

viac vyhovuje. Oproti Novému háju je 

však presvetlená a prevetraná nielen ku-

chyňa, ale aj kúpeľňa, čo poskytuje klien-

tom kvalitu porovnateľnú s kvalitou ro-

dinného domu. Navyše, v každom byte 

je tzv. Flex. Ide o samostatnú miestnosť 

s oknom, z ktorej na želanie klienta možno 

vytvoriť sklad, šatník, hosťovskú izbu, pra-

covňu, druhú kúpeľňu alebo ho jednodu-

cho pričleniť k izbe či obývačke. Dokonca 

aj lodžie sú navrhnuté tak, aby umožňovali 

určitú mieru fl exibility. Majú zhruba štvor-

cový tvar a veľkorysú plošnú výmeru, tak-

že sa na nich bez problémov dá umiest-

niť outdoorový stôl so štyrmi stoličkami 

alebo 2 ležadlá. A v rámci nadštandardu 

klientom ponúkame jednotný systém pre 

ich jednoduché zasklenie. Namiesto lod-

žie tak môže vzniknúť zimná záhrada ale-

bo ďalšia izba, využiteľná v od jari do jese-

ne - ako jedáleň, herňa, pracovňa a pod.

V Petržalke zasa novo  
a - ešte lepšie 

www.hajpark.sk 

Projekt Nový háj na Starohájskej ulici, 

ktorý získal Cenu za architektúru 

CE.ZA.AR. 2015

Dom na želanie
(s Drahanom Petrovičom)



Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo, foto: Imagine Development
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ZŠ Dudova

prostredím, vo verejnom priestore... Ako 
na tom bude Hájpark? 

Odpoveď nie je zložitá. Prvé dva kro-
ky v Hájparku netreba robiť. Byty sú od 
začiatku podľa predstáv ich obyvateľov, 
skolaudovaný dom v top kvalite - staveb-
ne aj architektonicky. Takže tretí krok... 
Zhodneme sa, že priestor v každom byte 
je efektívne využitý. To je to racionálne, 
vecné. Ale čo emócie? Ako pôsobí na člo-
veka architektúra objektov, aký má pocit, 
keď sa večer vracia domov alebo keď sa 
ráno pozrie z okna? Pri pohľade z väčši-
ny okien v Hájparku bude vidieť okolitú 
zeleň. Vďaka nízkym parapetom i vtedy, 
keď budú sedieť v kresle alebo ležať na 
posteli. Pre mnohých je to dôležitý pocit. 
Pokračujme. To, aký osobný vzťah si člo-
vek vytvorí k prostrediu, v ktorom býva, 
závisí aj od toho, čo všetko okrem býva-
nia mu dáva byt, dom, dvor, okolie, čo mu 
poskytnú a umožnia. Atmosféru bývania, 
prostredia, individuálneho a spoločného 
života ovplyvňuje tiež to, a veľmi citlivo a 
citeľne, akých má kto susedov, ako s nimi 
vychádza, či spolu dokážu vytvoriť spolo-
čenstvo ľudí s normálnymi vzťahmi.

To sa však nedá naplánovať, ani napro-
jektovať, ani zmluvne zabezpečiť. 

Naplánovať síce nedá, ale aby vzťahy 
v istej komunite fungovali, na to sa da-
jú vytvoriť podmienky a predpoklady... 
V Hájparku sme vo veľkom vnútornom 
dvore vytvorili park s rozlohou asi 4 a pol 
tisíc metrov štvorcových, z čoho viac ako 
polovicu tvorí pôvodný les so vzrastlými 
stromami. V ňom budú miesta na pose-
denie, na grilovanie, dve detské ihriská, 
pestovateľské záhony, záhradný domček, 
samostatná klubovňa s priľahlým námes-
tíčkom, jazierko, fitness prvky... Okrem 
toho plánujeme v areáli prevádzkovať 
malú škôlku a susedskú kaviareň. To všet-
ko poskytne obyvateľom možnosti, aby tu 
nielen bývali, ale naozaj žili. Aby tu mohli 
oddychovať, venovať sa svojim deťom, 
svojim záľubám, alebo si občas posedeli so 
svojimi susedmi. Ľudia sa majú stretnúť, 
stretať, stretávať...

To znie príjemne, len či bude aj taký po-
cit. Sú však i predstavy, kedy od nedoč- 
kavého očakávania, či sa naplnia, idú 
už zimomriavky. 

Tak to je asi dobré, či nie? Keď najskôr 
očakávate, potom vidíte, zažívate, ale-
bo už spomínate na niečo milé, pekné i 
vzrušujúce, tak naozaj cítite zimomriav-
ky. Príjemné, komfortné, želané bývanie 
také pocity vyvoláva. Keď sa povie byt, 
potom k tomu patrí v širšom zmysle 
dom. Nasleduje mesto či obec, kraj... 
To sú súvislosti vzťahov. A začína sa to 

Kto by sa nepotešil vlastnému bývaniu? 
Ibaže - akému... Bývalý hlavný archi-
tekt Bratislavy Štefan Šlachta, tiež 
Petržalčan, charakterizuje naše petr-
žalské správanie v troch krokoch. Prvý 
krok: obyvatelia panelákov si upravili 
interiér bytov - zbavili sa lacných a 
dožitých vecí a materiálov, postŕhali 
tapety, omietli steny, vyhodili linoleá, 
položili parkety, odstránili umakarty, 
v kúpeľniach vymurovali priečky, v iz-
bách vymenili netesniace okná, nie naj-
šťastnejšie však zasiahli na lodžiách. 
Zmenili si komfort bývania. To bolo 
pred dvomi desiatkami rokov. Druhý 
krok: z pozamykaných bytov vošli do 
spoločných priestorov, vyšli pred dom, 
pozreli naň, ako vlastníci bytov ho za-
čali vnímať ako celok, mať zodpoved-
nosť zaň. Pustili sa do jeho obnovy. Me-
nujme zateplenie, novú fasádu, úpravu 
spoločných priestorov, nové, či zrekon-
štruované výťahy a iné. Uvedomenie si 
spoločného bývania. To sa začalo pred 
desiatimi rokmi a pokračuje doteraz. 
Aký je tretí krok? Ten už v niektorých 
domoch začal a bude najťažší, hoci 
nie najdrahší, ba je takmer zadarmo. 
Naučiť sa, začať plnohodnotne žiť, ko-
munikovať, kooperovať s najbližším 

tak jednoducho - človek a bývanie. Ako 
bývať, znamená tiež aj ako žiť. Bývanie 
je rovnocennou hodnotou ako vzdelanie, 
zdravie, dobrá práca. Čiže nie iba potreba 
strechy nad hlavou. Bývanie je navyše pri-
danou hodnotou k sebavedomiu človeka. 
Odchádzate z domu, otočíte sa a vidíte, 
kde bývate, ako žijete. Aký je to pre vás 
domov. Nie náhodou sa preto snažíme 
dať našim projektom taký charakter, aby 
poskytovali pozitívne podnety na uvede-
né pocity. Začína sa to výberom miesta. 
V meste vyhľadávame lokality, ktoré ma-
jú akoby niečo ukryté, čo na prvý pohľad 
nevidno, cítiť však príjemnosť miesta, 
prostredia. Tušíme, že naším projektom 
to odhalíme, rozvinieme, genius loci však 
nezničíme. Všetko, čo poznáme a očaká-
vame, nastavíme. Hájpark sme nastavili 
„zeleno“ a komunitne. 

BORIS HRBÁŇ (1968) absolvoval 
Fakultu architektúry STU (1992), po 
niekoľkoročnej praxi architekta doma 
i v zahraničí (Nemecko) spoluzakla-
dá obchodnú spoločnosť Konsepti a 
v roku 2007 stojí pri vzniku Imagine 
Development. Spája skúsenosti z ob-
lastí architektúry i obchodu a snaží sa 
iniciovať a spoluvytvárať také projekty, 
ktoré sú pre život v meste prínosom. 
To, čo si myslí a čo ho zaujíma, občas 
zdieľa na twitter.com/borishrban. 

Kto môže tieto zmeny v byte robiť v čase 
po kolaudácií a nasťahovaní? Presúvať 
priečky, dopĺňať kúpeľne... 

Ideálne remeselníci - z našej firmy Ima-
gine Development. Pretože ponúkame iný 
model developmentu. Nielenže stavbu sami 
staviame, ale budeme sa o ňu naďalej starať, 
poskytovať servis, odborné služby. Z Háj-
parku neodchádzame, budeme v ňom pô-
sobiť aj ako správcovská spoločnosť. 

DRAHAN PETROVIČ (1969) študoval 
na Fakulte architektúry STU v Bratislave. 
Do roku 2000 pracoval ako autorizova-
ný architekt, o. i. na stavbe zvolenskej 
Mestskej tržnice. V rokoch 2000 až 2007 
pracoval v kanadskom Vancouveri vo 
5rmách Busby Perkins and Will a IBI Gro-
up. Pôsobil ako architekt a projektový 
manažér na developerskych projek-
toch v Kanade, USA, Číne a Taliansku. 
Špecializoval sa na výškové obytné bu- 
dovy. Po návrate na Slovensko je od ro- 
ku 2008 spoločníkom developerskej 5r- 
my Imagine Development. Je podpred- 
sedom a zakladajúcim členom Inštitú- 
tu urbánneho rozvoja, ktorého snahou 
je vytvoriť partnerský vzťah medzi verej- 
nosťou, vládnymi inštitúciami, samo-
správami a developerským odvetvím.

Mať zimomriavky
(s Borisom Hrbáňom)

Súčasťou areálu je aj záhrada 

s pestovateľskými záhonmi 

pre obyvateľov.

Kuchyňa v byte môže byť 

otvorená do obývačky...

... alebo, vďaka vlastnému 

oknu je kuchyňa aj uzatvára- 

teľná ako samostatný priestor.

V prírodnej časti parku sa nachádza veľké 

detské ihrisko.
Kúpeľňa s oknom je niečo, čo poznáme 

väčšinou iba v rodinných domoch.
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Dnešný odkaz panslávov

Tento výrok patrí nemecké-
mu spisovateľovi 20. sto-

ročia Frankovi ' iessovi, kto-
rého knihy boli v nacistickom 
Nemecku zakázané a v roku 
1933 verejne pálené. Sloboda 
v ponímaní slobody slova, ale 
aj v iných podobách, sa rodila 
dlho a ťažko. Kto pozná dejiny, 
vie, že história nášho národa 
bola najmä v 19. a na začiatku 
20. storočia spojená s národ-
nostným útlakom zo strany 

uhorských štátnych úradov. 
Vážia si Slováci slobodu, ktorú 
pred storočím nemali? Slobo-
du používať vlastný jazyk, pre-
zentovať a zveľaďovať vlastnú 
kultúru, o ktorú bojoval aj Fer-
ko Urbánek? Čo vieme o Fer-
kovi Urbánkovi a jeho živote?

Ferko Urbánek, vlastným me-
nom František Ľudovít Urba-
nek, sa narodil v roku 1858 vo 
Vsetíne na Morave. Jeho život 
je pevne spätý so Slovenskom, 

„Slovo sloboda treba používať opatrne, lebo žiadny iný pojem 
neprešiel takým množstvom zmien.“ 

Trnavou a tiež Petržalkou, 
v ktorej žil. Známy slovenský 
dramatik, prozaik a publicista 
sa už v študentských rokoch 
stretol s neslobodou a s rôz-
nymi príkoriami, ktoré zažíval 
pre svoje panslávske zmýšľanie. 
Študovať začal na gymnáziu 
v Kláštore pod Znievom, kto-
ré v roku 1874 uhorské úrady 
zavreli, a preto odišiel študovať 
na gymnázium do Ostrihomu. 
Tam vydržal len rok. Neustá-

Ferko Urbánek so svojimi 
deťmi (asi 1914). 
Zľava: Ivan (*1900), dvojič-
ky Anna a Ján (*1896), Jozef 
(*1894).

la šikana zo strany profesorov 
ho dohnala až k myšlienkam 
na samovraždu. V štúdiách 
pokračoval v Banskej Bystrici, 
kde sa ešte vyučovalo po slo-
vensky. No ani tam sa nevyhol 
osočovaniu a prenasledovaniu. 

Ferko Urbánek publikoval 
svoje diela v časoch, keď všet-
ky obce na Slovensku mohli 
používať iba maďarské úradné 
názvy. V časoch, keď sa k slo-
venskému divadelnému pred-
staveniu musela pripojiť hra v 
maďarčine a na úvod sa spie-
vala štátna hymna. Niektoré 
Urbánkove hry boli zakázané, 
niektoré ani nemohol publiko-
vať. Napriek tomu ho to nezlo-
milo a ďalej písal diela, ktoré sa 
vyznačujú množstvom prísloví 
a porekadiel, sú ľudové a v slo-
venskom publiku si našli veľkú 
obľubu.

Svoje útrapy si v Rakúsko-
Uhorskom štátnom zriadení 
prežil aj Ferkov najmladší syn 
Ivan (*1900). Počas vojnových 
rokov 1914 – 1918 študoval na 
Trnavskom arcibiskupskom 
vyššom gymnáziu. Keďže toto 
gymnázium podliehalo priamo 
ostrihomskému arcibiskupovi, 
až do marca 1919 si udržalo 
maďarský charakter. Štúdium 
bolo pre mladých Slovákov 
psychicky veľmi náročné. Ma-

ďarskí profesori vštepovali do 
hláv študentov, že Slováci ne-
majú žiadnu históriu, kultúru, 
a preto nemôžu byť národom. 
Ako spomína Ivan Urbánek, 
Slovákom sa dostávalo množ-
stva urážok a invektív: „A kasa 
nem étel, a tót nem ember“ 
(kaša nie je jedlo, Slovák nie 
je človek). Mladý Urbánek bol 
spomedzi všetkých študentov 
najviac šikanovaný, veď jeho 
otec bol nielenže známym 
panslávom, ale v tom čase 
zastával aj funkciu tajomní-
ka Spolku svätého Vojtecha. 
Najťažšie chvíle prežil mladý 
Ivan na konci školského roka 
1917/1918. Jeho spolužiaci 
a ostatní študenti naňho na-
hromadili obvinenia, ktoré 
predložili vedeniu gymnázia. 
Ivana Urbánka teda z gymná-
zia vylúčili, pretože žalobcovia 
sa zastrájali, že ak Urbánek 
ostane, oni budú bojkotovať 
vyučovanie. Čo je najsmutnej-
šie, s vykonštruovanými obvi-
neniami prišli aj chlapci, ktorí 
mali slovenských rodičov. Keď 
zničený Ivan prišiel za otcom, 
ten mu povedal: „Ivanko, a 
ty preto plačeš? Mám radosť 
z teba. Nezaprel si, že si mojím 
synom. Už som sa obával, že 
azda podľahneš násiliu a hľa, 
ostal si mojím pravým synom.“

Ivan Urbánek sa však po 
zmene politických pomerov 
v novom školskom roku mohol 
znova prihlásiť na svoje staré 
gymnázium. Bojoval aj naďalej 
proti povinnému vyučovaniu 

(Ferko a Ivan Urbánkovci a ich boj)

Vlani oslávila pre Petržalku tradičná literárna súťaž pre začínajúcich au-
torov, pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi minulého 
storočia Ferkovi Urbánkovi, svoje 25. výročie. Aj tento rok o ňu prejavilo 
záujem množstvo autorov, ktorí poslali až 192 literárnych diel. Ako po-
vedala porota, vybrať víťazov bola riadna fuška. 

Literárna súťaž sa zrodila v roku 

1990 ako nápad vtedajšieho 

nového riaditeľa petržalskej knižni-

ce Jozefa Pavelku. O šestnásť rokov 

neskôr de* nitívne získala celoslo-

venský charakter. Jej dnešnú po-

dobu tvorí vyhodnotenie troch ve-

kových kategórií, a to mladší žiaci, 

starší žiaci a dospelí a tri žánrové 

kategórie – poézia, próza a dráma. 

V 25-ročnej histórii súťaže sa me-

dzi porotcami vystriedali mnohé 

osobnosti slovenskej literatúry. 

V roku 2012, za pôsobenia súčas-

nej riaditeľky petržalskej knižnice 

Kataríny Bergerovej, sa slávnostné 

vyhodnotenie súťaže rozšírilo o 

stretnutie autorov s porotcami.

Začínajúci autori tak majú mož-

nosť priamo si vypočuť interak-

ciu na svoje práce a debatovať o 

vylepšeniach či prípadných ne-

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka
dostatkoch hodnotených prác. 

Od toho istého roku iniciovala aj 

prvý literárny predvečer, ktorý sa 

uskutočňuje pred slávnostným 

vyhodnotením. „Najmladší autor 

má len deväť a najstaršou súťa-

žiacou je 86-ročná pani,“ dodala 

obdivne metodička Viera Néme-

thová. Na záver podujatia odštar-

tovala riaditeľka knižnice Katarína 

Bergerová 27. ročník súťaže a vy-

zvala všetkých, aby tvorili a po-

sielali svoje diela napríklad aj do 

petržalskej súťaže.
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maďarčiny, proti maďarským 
profesorom. Nakoniec, 15. mar- 
ca 1919 zaniklo Trnavské arci-
biskupské vyššie gymnázium 
a vzniklo Štátne gymnázium 
Jána Hollého. 

Tento príbeh je len jedným 
z mnohých bojov za slobodu. 
Rovnako ako jedným z mno-
hých, ktoré zachytávajú útlak 
Slovákov. Dnes vidíme, že spo-
ločnosť na Slovensku ignoruje 
historické fakty, zabúda na 
utrpenie predkov. No a potom, 
ako môže doceniť svoju kultú-
ru, svoju históriu, svoje osob-
nosti? Naša história sa nezačí-
na po prvej svetovej vojne a už 
vôbec nie rokom 1939. Aj toto 
je jeden z odkazov Ferka Ur-
bánka a jeho syna Ivana. Uve-
domme si to a začnime si vážiť 
vlastný národ a jeho históriu. 
Predsa sa len tak nevzdáme 
toho, o čo tak ťažko bojovali 
naši predkovia - Slováci.

Štefan Hrivňák

foto: archív

Poznámka

Príbeh Dr. Ivana Urbánka je 
inšpirovaný spomienkami 
samotného hlavného hrdinu 
týchto udalostí. Napísal ich 
pri príležitosti blížiaceho sa 
50. výročia založenia Štátneho 
gymnázia Jána Hollého v Trna-
ve. Jeho spomienkový rukopis 
je uložený v Štátnom archíve 
v Bratislave v osobnom fonde 
Jozefa Watzku. Autor týchto 
riadkov je spracovateľom to-
hoto osobného fondu.

Víťazi jednotlivých kategórií

Poézia (žiaci 1. stupňa ZŠ):  
Matúš Máca, Kysucké Nové 
Mesto
Próza (žiaci 1. stupňa ZŠ):  
Tereza Pekárová, Bratislava
Poézia (študenti stredných škôl 
a mládež do 20 rokov):  
Peter Hoferica, Bratislava
Próza (žiaci 1. stupňa ZŠ):  
Katarína Jančeková, Topoľčany
Poézia (dospelí nad 20 rokov): 
Peter Szentpéteri, Bratislava
Próza (dospelí nad 20 rokov): 
Ján Vaník, Brusno
Cenu riaditeľky Miestnej kniž- 

nice Petržalka získala Adela 

Oravcová za prózu Marhuľo-

vá záhrada. Rozhovor s autor-

kou prinesieme v budúcom 

čísle PN.

(upr)

Natáliu 
podporili aj 
spolužiaci

Presne tieto slová sa po 
niekoľkých rokoch snahy 

pri tvorivom písaní naplnili a 
ôsmačka Natália Kalčíková zo 
ZŠ Turnianska 10 si pred nie-
koľkými dňami odniesla z 26. 
ročníka celoslovenskej súťaže 
Súzvuky Ferka Urbánka krás-
ne 2. miesto. Natália uspela 
v silnej konkurencii mladých 
začínajúcich autorov z celého 
Slovenska – od Záhoria až po 
Sninu. Ocenenie jej odovzdali: 
predseda poroty, básnik Erik 
Ondrejička, spisovateľka, pe-
dagogička Marta Hlušíková  
a známy slovenský popularizá-
tor a milovník kníh Dado Nagy. 
Svoju spolužiačku podporili na 
krásnom dopoludní v Cik-Cak 
centre aj spolužiaci. Zúčastni-
li sa aj na stretnutí porotcov  
s autormi ocenených literár-
nych prác, ktoré sa konalo v 
knižnici na Proko9evovej ulici 
a pomohlo mladým autorom 
profesionálnymi radami ako sa 
zdokonaľovať a stále napredo-
vať vo svojom písaní.

PK SJL

ZŠ Turnianska 10

Niekto múdry povedal: 

„Ak sa venuješ čin-
nostiam, ktoré sú 
správne a páčia sa ti, 
rob ich srdcom, buď 
trpezlivý, nepoľav 
vo svojom snažení 
a úspech sa určite 
dostaví!“

K U LT Ú R A / D E T I

Presvedčilo ma o tom aj jedno májové po-
poludnie, keď kolektív MŠ zorganizoval na 

terase školského dvora vystúpenie detí z celej 
materskej školy pri príležitosti Dňa matiek a 
Medzinárodného dňa rodiny. Deti sa predvied-
li tancom, spevom, recitáciou, hádankami pre 
rodičov, dramatizáciou i záverečným spoloč-
ným tancom detí na obľúbenú pieseň Rafaela 
stonožka. Vystúpenie som vnímala veľmi emo-
tívne a so slzami šťastia som na konci prijímala 
darček od mojej dcérky.

Učiteľky ma neustále milo prekvapujú rôz-
nymi akciami, ktoré robia pre naše deti, napr. 
divadelné predstavenia, celoročné návštevy 
detskej knižnice, aktivity zamerané na envi-
ronmentálnu aj pohybovú výchovu či ľudové 
tradície a mnohé iné. A čo je veľmi potešujúce, 
takýchto akcií je v našej materskej škole stále 
viac a viac, z čoho mám radosť nielen ja, ale aj 
ostatní rodičia. 

Nie je nič lepšie, ako mať pocit, že moje die-
ťa je v materskej škole šťastné a spokojné.

Keďže som členkou Rady školy, mnohé veci 
vnímam inak, a aj preto chcem povedať všet-
kým rodičom a širokej verejnosti, že učiteľom 
za ich obetavú a bohužiaľ stále nedocenenú 
prácu patrí naozaj veľké Ď A K U J E M.

Denisa Imrichová, mama

foto: autorka

Som matkou troch detí a všetky moje deti navštevovali MŠ Lachova 3. Keď-
že moje najmladšie dieťa odchádza do ZŠ, cítim vnútornú potrebu poďa-
kovať sa celému kolektívu MŠ, ako pedagogickým, tak aj nepedagogickým 
zamestnancom, za ich obetavý, trpezlivý a láskavý prístup nielen k mojim, 
ale aj k ostatným deťom. Ako matka, ktorá necháva svoje deti v MŠ takmer 
celý deň, som mala vždy pocit, že ostávajú nielen v opatere učiteliek, ale čo 
bolo pre mňa oveľa dôležitejšie – „v láskavej opatere náhradných matiek“. 

Vďakaza lásku 
náhradných matiek

Na ďaľší vynikajúci koncert s názvom Johannes Brahms: Sonáty & valčíky sa môžete tešiť už  
9. novembra o 19. h, kedy na Bratislavskom hrade vystúpi huslista Milan Paľa a violončelista Jo-

zef Lupták spolu s dvoma zahraničnými hosťami - bulharským klaviristom Ivom Varbanovom  
a talianskou klaviristkou Fiammettou Tarli.

(upr)

Nevšedný zážitok
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prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 
okuliarové šošovky:
- 20 %, - 50 %, a jeden pár zadarmo 

(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

www.optikavion.sk
e-mail: prominent@chello.sk

OPTIKA

v týždni podávame aj v rámci 
programu „Školské ovocie“.

Aké nápoje pijú?

 Na desiatu i olovrant deťom 
podávame teplé nápoje (ovoc-
né čaje, neochutené mlieko, 
kakao či biela káva), k obedu 
podávame čistú pitnú vodu ale-
bo v rámci programu „Školské 
ovocie“ ovocnú šťavu. V rámci 
pitného režimu deti dostávajú 
čistú vodu a v zimnom období 
nesladený čaj. Sladené nápoje 
so sirupom nepodávame. Deti 
sú naučené na neochutenú 
vodu a chutí im.

Ktoré jedlá majú u detí naj-

väčší úspech? 

 Deti majú najradšej sladké 
pokrmy ako pečené buchty, 
palacinky, lievance, dukátové 
buchtičky a zo slaných jedál 
halušky či cestoviny s mäsom 
na šťave, pečené kurča s ryžou, 
ale aj hrachovú kašu s krúpa-
mi. Veľmi rady majú hrianky s 
cesnakom, nie pečené na oleji, 
ale na plechu v rúre.
A ktoré sú, naopak, obľúbené 

najmenej? A aký je podľa vás 

dôvod neobľúbenosti?

 Neobľubujú napr. špenátovú 
polievku, jedlá s kyslou kapus-
tou. Neviem posúdiť, čím to je.

vame napr. niektoré koreniny, 
ktoré sa už na základných ško-
lách používať môžu (čierne ko-
renie, sójová omáčka,...) Deťom 
v škôlke mäso od kosti (napr. 

Ochutnávka nových receptov na Pifflovej
Hlavné jedlo z falošnej hovädzej polievky z tekvice hokaido a boloňské špagety s lahôdko-

vým tofu podľa nových receptov. Drožďová či budapeštianska nátierka. Bezlepkové cestoviny 

a chlebíčky pre deti s poruchami výživy. To všetko mohli degustovať rodičia v polovici októbra 

v Materskej škole na Pifflovej na ochutnávke jedál školskej kuchyne. Pri každom z jedál bolo 

vypísané jeho zloženie, aby rodičia vedeli, ako sa ich drobci v škôlke stravujú. Na ich zvedavé 

otázky ochotne odpovedali, vedúca školskej jedálne Zuzana Nosková a riaditeľka materskej 

školy Emília Šimková. My sme sa so Zuzanou Noskovou rozprávali o stravovaní predškolákov 

aj v súvislosti s avizovanými zmenami od začiatku tohto školského roku. Návrat k tradičným 

potravinám, viac byliniek namiesto soli a dochucovadiel. Aj to bol jeden z cieľov tohtoročnej 

revolúcie v školskom stravovaní podľa Ministerstva školstva SR.

V čom sú rozdiely v stravova- 

ní škôlkarov a školákov, ok-

rem vyprážaných a fritova-

ných jedál?

 V materskej škole nepouží-

 Hlavné jedlá z rýb sa podá-
vajú 1x v týždni. Ovocie sa do 
jedálneho lístka zaraďuje denne 
podľa finančného limitu na ná-
kup potravín. Ovocie jedenkrát 

kurča) kuchárky oberajú, teda 
na tanieri majú mäso bez kosti. 
Ako často majú škôlkári na 

jedálnom lístku ryby a čerstvé 

ovocie?

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 
MY HO NAUČÍME!

Výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

Individuálny prístup v málopočetných triedach

Bulharský a slovenský diplom

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku

podnety, návrhy, reakcie
e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
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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

Aké stravovacie návyky si deti 

prinášajú z domova? Nemajú 

deti problém s nátierkami na 

desiatu a na olovrant, ak na 

ne nie sú zvyknuté z domu? 

 Je to individuálne. Naozaj 
vidieť, aké stravovacie návy-
ky si deti prinášajú. Niektoré 
dajú zeleninu z chleba dolu na 
tanier, iné ju zjedia. Veľmi dôle-
žité je však pôsobenie učiteliek, 
ktoré vhodnou formou v rámci 
edukačného procesu deťom 
vysvetľujú, prečo je potrebné 
jesť zeleninu a ovocie, a tak je 
to aj pri ostatných jedlách.

Koľko detí je v triede pre deti 

s poruchami výživy a koľko 

jedál denne pre ne varíte  

v kuchyni? Dotkli sa nové re-

cepty aj ich jedálneho lístka?

 V triede pre deti s poru-
chami výživy je 22 detí. Pani 
kuchárka pre diétne stravo-
vanie denne pripravuje jedlá 
podľa individuálnych potrieb 
detí, niekedy aj 5 druhov je-
dál denne. Keďže MSN pre 
diétne stravovanie neboli 
obohatené o nové receptúry, 
jedálny lístok sa týmto deťom 
nezmenil.

Recepty zo škôlky 
Špagety so syrom tofu boloňské
Suroviny: špagety, olej, cibuľa, cesnak, mrkva, zeler, soľ, bobkový list, nové korenie, voda, syr tofu lahôdkový, 

drvené paradajky, paradajkový pretlak, kečup, bazalka, oregano, muškátový orech, cukor, maslo.

Na oleji opražíme očistenú nakrájanú cibuľu, očistený pretlačený cesnak, pridáme umytú, očistenú na 
hrubšom strúhadle nastrúhanú koreňovú zeleninu. Jemne osolíme, pridáme bobkový list a nové kore-
nie. Podlejeme vodou a dusíme do mäkka. K udusenej zelenine pridáme nahrubo postrúhaný syr tofu, 
drvené paradajky, paradajkový pretlak, kečup a spolu dusíme ešte 10 minút. Potom pridáme sušenú 
bazalku, oregano, postrúhaný muškátový orech a povaríme. Dochutíme cukrom.

Špagety uvaríme v slanej vode, prepláchneme studenou vodou, scedíme, polejeme rozpusteným 
maslom. Premiešame s upraveným tofu a podávame.

Polievka hovädzia – falošná
Suroviny: tekvica čerstvá, voda, cibuľa, koreňová zelenina, kaleráb, petržlenová vňať, soľ, cesnak, olej.

Tekvicu očistíme, pokrájame a spolu s jadierkami dáme variť. Pridáme očistenú cibuľu, cesnak, soľ, a uvarí-
me. Precedíme. Zeleninu očistíme, pokrájame na drobno, opražíme na oleji, zalejeme vývarom a uvaríme 
do mäkka. Polievku tesne pred podávaním dochutíme na jemno posekanou petržlenovou vňaťou.

Ak máte chuť, vyskúšajte 
doma recepty z jedálne MŠ 
Pifflova na tekvicovú polievku 
a boloňské špagety.

Michaela Dobríková

foto: autorka
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DOM KULTÚRY LÚKY

ARTKINO ZA ZRKADLOM
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DOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ
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Viete, ako sa fotia morské víly a papuánske manty? Predsa v plav-
kách. Jeho osobný hĺbkový rekord je 102 metrov, vraví že pod-
vodné jaskyne skrývajú nevídané poklady a Papua je stále takmer 
nevinná divočina. Fotograf, potápač, Petržalčan – Jano Karaff a. 

Najradšej fotím ľudí 

Do polovice novembra si mô-
žu v priestoroch Kafé LAM-
PY, coff ee & club & culture 
na Černyševského ulici Petr-
žačania pozrieť vašu výstavu 
fotografi í Papua cestou - ne-
cestou. Ako vznikla?

Bol to vlastne potápačský 
výlet s priateľmi. Ale žiadny 
fotograf nevystrčí päty z domu 
bez svojho batohu s fotovýba-
vou. A najmä, keď príde pozva-
nie na výlet do takej exotiky. 
V Papuy sme boli na prelome 
januára - februára 2015, kon-
krétne vo vnútrozemí v Baliem 
Valley a prírodnej rezervácii 
Raja Ampat. Autom sa tam do-
stať nedá, ostáva tak jedine pre-
brodiť rieku, lebo jediný most 
pre autá v tej oblasti je strhnutý. 
Ja som mal so sebou spomína-
nú 15 až 20-kilovú fotovýbavu 
a po prvom dni pochodu som 
uznal, že bude lepšie zaplatiť si 
nosiča. Boli sme tam 25 dní, z 
toho plavba loďou a potápanie 
trvalo asi 14 dní. 

Sú domorodci v divočine ozaj 
takí nevinní a nepoznačení 
civilizáciou, ako to vidíme 
napríklad v televíznych do-
kumentoch?

Čím bližšie k mestu žijú, 
tým lepšie poznajú hodno-
tu peňazí. Je bežné, že ak ich 
fotíte, tak si pýtajú peniaze. 
A za každého človeka na fotke 
zvlášť. Vychádzalo to asi 10 000
rupií, teda asi 7 eur na hla-

vu. Hoci po anglicky nevedia, 
frázu ako „give me money for 
picture“ tam počujete bežne. 
Čím ďalej od mesta, tým viac 
žijú tradičným životom. Ani vo 
vnútrozemí, kde sme boli, ne-
bola žiadna dedina, kde by tu-
ristu videli úplne prvý raz. Len 
sú tam turizmom ovplyvnení 
oveľa menej. V jednej z takých 
dedín sa civilizácia prejavovala 
napríklad malým slnečným ko-
lektorom, ktorý napájal baterku 
do motorky a žiarovku v prí-
bytku pre učiteľa. A občas bolo 
vidieť mobil. Na druhej strane 
stále majú problém s lekárskou 
starostlivosťou. Spoliehajú sa 
na to, že keď príde nejaký turis-
ta, poprosia o lieky na hnačku, 
či niečo na rezné rany, ktorých 
majú naozaj veľmi veľa, keďže 
chodia bosí. Sám som tam asi 
trom ošetroval rezné rany a re-
latívne hlboké. 
Podľa toho, čo som videl pri 
krátkej návšteve miestnej ško-
ly, deti sa učia to, čo aj u nás na 
prvom stupni, počítať, písať, 
dokonca angličtinu alebo as-
poň nejaké jej výrazy potrebné 
k miestnemu životu. Okrem 
toho mali predmet podobný 
našim pestovateľským prácam, 
kedy sadili na políčku a orezá-
vali napríklad stromy a pod. 
Zaujalo ma, aký vzťah mal uči-
teľ k deťom. Trávil s nimi vlast-
ne celý deň. Doobeda v škole, 
poobede loptové hry a večer si 
ešte s gitarou pri ohni spievali. 

Bolo úžasné sledovať, ako im 
ten človek venuje takmer vše-
tok svoj čas, srdce a energiu.

Zažili ste určite mnohé za-
ujímavé okamihy, čo vás po-
bavilo?

Pomaly každá fotka má svoj 
príbeh, o to mi pri fotografo-
vaní ide. Reč mi vzal rozhovor 
s jedným z miestnych. Nazval 
ma synom, tak som sa ho pýtal, 
koľko má rokov, on, že 47, ja na 
to, že mám 44 a na syna som 
pristarý. Vzápätí sa ma spýtal, 
koľko mám detí, ja že jedno. A 
on sa začal smiať, že ich má de-
väť. Vysvetľoval som mu, že u 
nás nie je bežné mať toľko detí. 
Tak sa ma spýtal, koľko mám 
žien. Ja zas, že iba jednu, on sa 
rozosmial ešte viac a vraví. „Ja 
sám mám štyri. To nemáš na 
viac?“ To mi zobralo vietor z 
plachiet. 

S vaším výletom súvisí i foto-
grafovane pod vodou, naprí-
klad spomínaných mánt...

Potápam sa aktívne asi 3,5 
roka. Začalo sa to ako relax 
a splnenie si sna. Postupne 
som sa dostal od rekreačné-
ho k technickému potápaniu. 
Minulý rok sme robili hĺbko-
vý potápačský rekord na Blue 
Hole v Egyptskom Dahabe. 
Bolo to 131 metrov, môj rekord 
je 102 metrov. Teraz si naprí-
klad robím kurz na potápanie 
v jaskyniach. V Papui som mal 

možnosť nafotiť si tie úžasné 
manty. Sú to vlastne raje – ve-
getariánky, bez elektrického
bodca na chvoste. Rozpätie ich 
„krídel“ bolo asi tri metre a naj-
väčšie majú až sedem metrov. 

Nemali ste strach, keď okolo 
vás plávali?

Vôbec nie. Pôsobili veľmi 
majestátne a vôbec nie nebez-
pečne. Podmorský svet nie je 
človeku nepriateľský, keď si 
uvedomí, že je v ňom len hos-
ťom a podľa toho sa aj správa. 
Teda, s rešpektom a úctou. 
Najviac nehôd pod vodu nie je 
vinou techniky či živočíchov, 
ale samotných potápačov. Pod-
cenenie situácie, precenenie síl, 
nedodržanie pravidiel pri potá-
paní a podobne. 

Ako sa fotí pod vodou?
Pod vodou sa fotí dobre. 

Rovnako ako nad vodou sa 
musíte pripraviť na to, čo chce-
te fotiť. Prípadne si pripraviť 
scénu. Dôležité je, či vopred 
poznáte prostredie, v ktorom 
budete fotiť. Iné je to v mori na 
mieste, kde viete, že sa chodia 
kŕmiť kŕdle mánt a musíte tam 
teda prísť vo vhodnom čase. Ja 
veľmi rád využívam pri fotení 
pod vodou pozadia z rôzny-
mi motívmi, čo nie je úplne 
bežné a viem, že v Amerike sú 
populárne napríklad rekvizity 
a kostýmy inšpirované morský-
mi pannami.

Existuje aj špeciálny druh mo-
deliek, tzv. podvodné?

Aupark v modernom šate

Kto v posledných dňoch navštívil Aupark, určite ocenil, že re-

konštrukcia priniesla zákazníkom ešte viac komfortu do na-

kupovania, uľahčila a zefektívniť pohyb po centre. Modernizácia 

interiéru vo výške 15,5 mil. eur začala v januári tohto roku. Vniesla 

do centra unikátny dizajn Urban Chic, presvetlenejšie priestory, 

nevšedné nákupné zážitky a široký výber VIP služieb.            (upr)

Masážny salón TIBETSKÝ LEKÁR sa presťahoval

do Petržalky, na Wolkrovu ulicu č. 4 (budova Slovenského streleckého zväzu), prízemie č. 5a.

Príďte vyskúšať liečebné účinky rôznych masážnych metód na uvoľnenie 

a prehriatie organizmu, posilnenie imunity a zlepšenie kvality spánku.

V rámci 60-minútovej procedúry poskytujeme: 

  energetickú bodovú masáž

  akupresúru

  bankovanie (vákuovú terapiu)

  terapiu nahriatymi lávovými kameňmi
 

   Pracovná doba: 

   Po – So od 9.00 do 20.00 hod.

 

Kontakt: 0902 642 498  e-mail: tibetskylekar@gmail.com

Nie je to zas až také ťažké ro-
biť modelku pod vodou. Závisí 
to opäť od prostredia. Keď fotíte 
vo vode s hĺbkou len 1,2m, cítite 
dno a viete sa kedykoľvek posta-
viť. Zvyknúť si na vodu v nose 
a očiach sa dá trénovaním vo 
vani. A musím povedať, že mo-
delky, s ktorými som fotil pod 
vodou prvý krát, to brali ako vý-
zvu. Pre plavcov je to, samozrej-
me, jednoduchšie. Fotil som so 
sedemročnou Ninkou, ktorá už 
štyri roky pláva, a to bol doslo-
va vodný živel. A aj vďaka tomu 
to bolo najjednoduchšie fotenie 
aké som mal. Za 10 minút sme 
boli pripravení a šlo sa fotiť.

V čom fotí fotograf pod vo-
dou? 

Závisí to od teploty vody 
a prostredia. Ja najčastejšie vyu-
žívam plavky alebo suchý či ne-
oprénový potápačský oblek. 

Fotíte svadby, reportážne fot-
ky, deti, pod vodou, fashion 
and glamour. Čo je vaša srdo-
vá záležitosť?

Všeobecne rád fotím ľudí. 
Mám rád tú vzájomnú komu-
nikáciu. Atmofséru spolupráce. 
A rád fotím tak, že si sám pri-
pravím scénu a mám už pred-
stavu, ako chcem, aby hotová 
fotka vyzerala. Teda nielen to, 
čo mi dá, napr. príroda, ale že 
výsledný produkt je v mojich 
rukách a ja si určujem, ako bude 
napokon vyzerať. 

Michaela Dobríková
foto: Jano Karaff a 

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

Zodpovednosť orgánu verejnej moci 
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 
Dozvedel som sa, že ak štátny úrad urobí hrubú chybu, na ktorú dopla-
tí občan, je možné sa obrátiť na súd a svoje právo si vybojovať takouto 
cestou a žiadať *nančné zadosťučinenie. Môjmu synovcovi policajti ešte  
v roku 2014 oznámili, že prerušujú jeho stíhanie pre týranie blízkej a zve-
renej osoby. Bolo to správne, toto na neho našila jeho bývalá žena, len 
aby sa mu pomstila. Dostal oznámenie aj z prokuratúry, že pre zlý postup 
vyšetrovateľa prokuratúra ruší jeho trestné stíhanie. Je možné, aby mu 
štát zaplatil ujmu, ktorú utrpel? 

Synovec (chello.sk)

Ako vyplýva z vašej informá-
cie, nateraz nie je potrebné 

kalkulovať so žalobou na súd. 
Problematiku upravuje zákon  
o zodpovednosti za škodu spô-
sobenú pri výkone verejnej moci 

č. 214/2003 Z.z. v znení zmien  
a doplnkov. Vo všeobecnosti pla-
tí, že štát zodpovedá za škodu, 
ktorá bola spôsobená orgánmi 
verejnej moci pri výkone verejnej 
moci nezákonným rozhodnutím, 

nezákonným zatknutím, zadrža-
ním či iným pozbavením osob-
nej slobody, ako aj rozhodnutím 
o treste, o ochrannom opatrení, 
rozhodnutím o väzbe alebo ne-
správnym úradným postupom. 

Vo vašom prípade by po 
splnení zákonných podmie-
nok konali vo veci v mene štá-
tu ministerstvo spravodlivosti 
resp. ministerstvo vnútra, ak  
v trestnom konaní škodu spôso-
bil vyšetrovateľ alebo poverený 
orgán polície. V prípade, ak by 
si váš príbuzný nárok uplatnil 
na nesprávnom orgáne, nič by 
nepokazil, dotyčný orgán má 
zo zákona povinnosť postúpiť 
návrh orgánu, ktorý je vo veci 
príslušný konať. Právo na náhra-
du škody v prípade rozhodnutia 
o zatknutí, zadržaní alebo iného 
pozbavenia osobnej slobody 
má ten, na kom bolo vykonané, 
keď bolo rozhodnutie zruše-

né ako nezákonné alebo pri ňom 
došlo k nesprávnemu úradnému 
postupu. Prepláca sa skutočná ško-
da a ušlý zisk, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. Náhrada škody 
zahŕňa aj náhradu trov konania, 
ktoré poškodenému vznikli v ko-
naní, v ktorom bolo vydané nezá-
konné rozhodnutie, rozhodnutie 
o treste, o väzbe, zatknutí a inom 
pozbavení osobnej slobody alebo 
vykonané zadržanie a v konaní,  
v ktorom bolo rozhodnutie zrušené 
alebo bolo trestné stíhanie zastave-
né. Vo vašej veci odporúčam využiť 
služby advokátskej kancelárie, kto-
rá vám na základe posúdenia rele-
vantných dokladov navrhne ďalší 
právny postup. 

Bola by som rada, keby ste napísali, ako je to s funkciou domového dôverníka a čo všetko môže podľa zákona 
robiť. V predchádzajúcom dome sme mali spoločenstvo vlastníkov, kde nebol žiadny dôverník, všetko robil 
predseda spolu s radou. Terajší dom spravuje správcovská spoločnosť a domový dôverník často rozhoduje  
o veciach, ktoré podľa mňa na starom mieste robil predseda alebo niektorý z členov rady. Napríklad rozho-
duje o tom, kto a koľko kľúčov dostane od miestnosti, kde sa ukladajú bicykle či sánky alebo chodí po bytoch  
a žiada od majiteľov osobné údaje, ale aj iné informácie, napríklad, koľko je v byte ubytovaných podnájom-
níkov a podobne. A ešte by som Vás poprosila o odpoveď, ako postupovať, ak niektorí majitelia bytov konajú 
v rozpore so zákonom. Ďakujem.        R. M. (chello.sk) 

 Zástupca vlastníkov nie je dievča pre všetko 

Nezáleží na tom, či zástupca 
vlastníkov je z pohľadu lai-

kov domovníkom, dôverníkom, 
predsedom, šéfom alebo pánom 
susedom. Podstatné je, aby pl-
nil svoju funkciu k spokojnosti 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome (ďalej len 
„vlastník/ci“) i správcu a aby bol 
do funkcie zvolený v duchu litery 
zákona. Ustanovenie § 8a ods.5 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priesto-
rov v platnom znení (ďalej len 
„zákon“) určuje zástupcovi vlast-
níkov povinnosť uplatňovať voči 
správcovi požiadavky vlastníkov 
v súlade so zmluvou o výkone 
správy. Zástupca vlastníkov nie je 
oprávnený rozhodovať o veciach, 
o ktorých môžu rozhodovať len 
vlastníci podľa § 14. Inými slova-
mi - zástupca vlastníkov nemôže 
vykonávať činnosti a rozhodovať 
o veciach, ktoré v zmysle prísluš-
ných ustanovení zákona patria do 
právomoci iba majiteľom bytov. 

Zmluvní správcovia tvrdia, že 
zákon zástupcu vlastníkov de?-
nuje nedostatočne. Prízvukujú, že 
príslušné ustanovenie mu určuje 
len úlohu poštára, prenášajúce-
ho vzájomné odkazy. Rôznymi 
spôsobmi, najčastejšie na základe 
plnomocenstva podľa ustanove-
nia § 31 Občianskeho zákonníka 

(plná moc by si v danom prípade 
zasluhovala samostatnú právnu 
analýzu), sa snažia z „poštára“ uro-
biť splnomocnenca s právom roz-
hodovať o jednotlivých úkonoch 
správcu (vyhlasovanie písomného 
hlasovania, odsúhlasovanie zmien 
zálohových predpisov alebo pod-
mienok prenájmu spoločných 
priestorov domu, atď.). V praxi sa 
stretávame nielen s rôznymi po-
menovaniami jednotlivých zástup-
cov vlastníkov, ale neraz aj s celou 
administratívou - viacčlennými 
výbormi vlastníkov, ktoré majú 
svojho predsedu, podpredsedu, 
správcom vypracovaný mnoho-
bodový štatút a veľa závažných 
chýb. Zmluvný správca deleguje 
na takto zvolený výbor svoje po-
vinnosti, patriace zo zákona alebo 
na základe zmluvy o výkone sprá-
vy, len do jeho kompetencie. Pre-
feruje sa aj možnosť mať v každom 
vchode domu jedného zástupcu 
vlastníkov, z ktorých sa následne 
vytvorí výbor vlastníkov, majúci sa 
v spolupráci so správcovskou spo-
ločnosťou podieľať na spravovaní 
domu. Akosi im uniká, že na sprá-
ve, prevádzke a obnove domu sa v 
prvom rade svojím rozhodovaním 
zúčastňujú všetci vlastníci a ich 
zvolený zástupca má zo zákona 
iné, špeci?cké poslanie. Na správ-
com navrhnutého a kreovaného 

kolektívneho zástupcu vlastníci 
pochopiteľne ?nančne prispieva-
jú, čo sa odráža aj na zvýšených 
mesačných zálohových platbách, 
pričom si platitelia neuvedo-
mujú, že ?nancujú prácu, ktorá 
správcovi vyplýva zo zákona a 
zo zmluvy o výkone správy a je 
za ňu aj primerane honorovaný. 
Interpretácia právnej normy, v 
tomto prípade ustanovenia § 8a 
zákona, bez logického rešpek-
tovania jej zámeru, môže viesť k 
nezmyselným riešeniam, ktoré v 
konečnom dôsledku vyhovujú 
zvyčajne iba jednej strane. 

Zástupca vlastníkov spôsobom 
v dome obvyklým, by mal vlast-
níkov priebežne informovať o 
svojej činnosti a činnosti správcu 
ako aj o dôležitých otázkach týka-
júcich sa správy domu. Ide najmä 
o bežné opravy, údržbu, havárie, 
poškodenia rozvodov v spoloč-
ných častiach alebo zariadeniach 
domu, poruchy výťahu, kvalitu 
upratovania, zimnú údržbu a 
iné. Pokiaľ hovoríme o aktivitách 
spomenutých vo vašej otázke, 
tieto by mal zabezpečiť správca 
vlastnými kapacitami, čo však 
nevylučuje možnosť spolupráce 
so zástupcom vlastníkov. Náplň 
jeho práce - nad rámec citova-
ného ustanovenia zákona, ale 
pri jeho dodržiavaní - si vyžaduje 

vzájomnú dohodu a schválenie 
schôdzou vlastníkov, zakotvenú v 
zmluve o výkone správy. V zástup-
covi vlastníkov však nesmieme 
vidieť akési dievča pre všetko, uni-
verzálneho „manžela na hodinu“, 
ktorý od údržbára, cez ekonóma 
až po domového policajta či zmie-

rovacieho sudcu vyrieši alebo mal 
by riešiť všetko. Za užívateľov bytov 
aj za správcu. 

K záverečnej otázke sa nebudem 
pre nejasnú formuláciu vyjadrovať, 
nakoľko z nej nie je zrozumiteľné, 
o aké porušenie zákona majiteľmi 
bytov a v akých súvislostiach ide. 

Zn. Rodina (gmail.com): V ustanovení § 124 Občiansky zákonník 
- zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, zreteľne de?nuje rovnosť 
práv a povinností všetkých vlastníkov, čo znamená, že nemôže byť 
spochybnené vlastnícke právo ani pri viacerých vlastníkoch. Každý 
spoluvlastník má teda rovnaké práva a povinnosti, ktoré sa dotýka-
jú jeho vlastníctva. V prípade vášho problému si dovolím zdôraz-
niť najmä tie povinnosti. Právne úkony vykonávajú spoluvlastníci 
spoločne a nerozdielne, z čoho vyplýva, že žiadny spoluvlastník 
nemôže konať bez vedomia a na úkor ďalších vlastníkov spoloč-
nej veci alebo bez ich súhlasu. Ak vaša staršia sestra bude naďalej 
odmietať prispievať na predmetný byt, máte možnosť dohodnúť 
sa na zrušení spoluvlastníctva a podielové spoluvlastníctvo vyspo-
riadať k obojstrannej spokojnosti. Takáto dohoda musí mať písom-
nú formu, odporúčam využiť platené právne služby. Ak k dohode 
nedôjde, máte možnosť podať návrh na súd, ktorý rozhodnutím 
zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie, pričom 
prihliadne na veľkosť vašich podielov. Myslím si však, že to je kraj-
nosť, ktorú nebudete musieť využiť a obaja si uvedomíte, aké by to 
mohlo mať následky pre vaše ďalšie rodinné vzťahy. 

C. L. (gmail.com): Na základe vášho neurčitého vyjadrenia nie je 
možné povedať, či v súvislosti so spáchaním trestného činu vyplý-
va aj vaša zodpovednosť za škodu. Na účely Trestného zákona sa 
škodou rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku. 
Takisto môže ísť o ujmu na právach poškodeného alebo o inú ujmu, 
ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s trestným činom bez ohľadu na 
to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou však môže byť 
aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom. Podľa 
§ 125 Trestného zákona škodou malou sa rozumie škoda prevyšu-
júca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca 
najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie 
suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľké-
ho rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok 
takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky pro-
spechu, hodnoty veci a rozsahu činu.
 

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

Štefan
PAPEŠ 

(57)
z Bratislavy 

Jaroslav
NEUMAHR 

(44)
z Bratislavy

Popis osoby: má okrúhlu tvár, 
krátke, tmavé, nakrátko ostrihané 
vlasy.
Popis oblečenia: nezistený
Okresný súd Pezinok príkaz na 
zatknutie a dodanie do výkonu 
trestu odňatia slobody pre prečin 
ublíženia na zdraví.

Popis osoby: má krátke, tmavé 
vlasy, tmavé oči, môže nosiť briad-
ku spolu s fúzmi.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava V. príkaz na zatknu-
tie pre prečin zanedbania povin-
nej výživy. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

 Polícia upozorňuje 

Posadnutý  
bicyklami
Róbert J. (31) z okresu Dunajská 
Streda obľuboval bicykle, a tak 
si ešte koncom júna z objektu 
spoločnosti na Röntgenovej uli-
ci vzal jeden za takmer 900 eur. 
Posmelený kúpou za pánboh 
zaplať si začiatkom júla vypoži-
čal zo stojana na Černyševského 
ďalší za 480 eur, o pár dní neskôr 
v podzemnom parkovisku mu 
na Einsteinovej ulici padol do 
oka horský bicykel za 337 eur. 
Plodný mesiac ukončil odpar-
kovaním voľne opretého bicyk-
la pred stávkovou kanceláriou 
na Gessayovej ulici za 480 eur. 
Vydarený bol aj august, kedy v 
poradí Tyršovo nábrežie, Antol-
ská a Einsteinova ulica získal tri 
bicykle. V septembri ho prilákal 
bicykel pred vchodom do jednej 
z predajní obchodného centra 
na Einsteinovej ulici v hodnote 
zhruba 750 a posledný v poradí, 
tentokrát v hodnote cca 2 890 
eur, si odniesol v ten istý me-
siac priamo z výkladu servisnej  
predajne, do ktorej sa vlámal. Jeho 
neodolateľný vzťah k cudzím  
veciam stál majiteľov takmer  
5 000 eur, a tak posadnutosť 
bicyklami začali liečiť petržalskí 
policajti. Naordinovali mu pobyt 
za mrežami a pridali aj predpis v 
podobe príslušného obvinenia.

   Z bloku polície

Kamil
KOSALNÍK 

(44)
z Bratislavy 

Popis osoby: 185 cm vysoký, stred- 
nej postavy, oválna tvár a vlasy hne-
dej farby.
Popis oblečenia: nezistený 
Na menovaného vydal Okresný súd 
Prešov príkaz na zatknutie pre pre-
čin zanedbania povinnej výživy.

Sneh, námrazy, zimná čľapkanica – 

perspektíva prichádzajúcich dní.   foto: (jgr)

Byť obozretný 
na zimných cestách sa oplatí 

A s ním prichádzajú aj 
menšie či väčšie do-

pravné kolízie, spojené so 
zraneniami a často zbytoč-
nou stratou životov. Vlani 
sme na cestách Slovenska 
pre nerešpektovanie stavu 
povrchu komunikácie, išlo 
najmä o mokré cesty, blato 
na komunikáciách, poľado- 
vicu a kašovitý sneh, zaevi-
dovali 3 296 dopravných ne- 
hôd čo predstavovalo o 931 
kolízií menej ako v pred-
chádzajúcom sledovanom 
období v roku 2013. Pri 
nich prišlo o život 76 ľudí, 
o 12 viac ako v roku 2013, 
pričom o zvýšenie počtu 
usmrtení sa postarala naj- 
mä mokrá vozovka. Medzi 
najčastejšie riziká spojené 
s prichádzajúcim ročným 
obdobím patrí zhoršená 
viditeľnosť - ranné hmly, 
dažde, náhle zmeny poča-
sia, námraza, sneh alebo 
ľad. Odborníci odporúčajú 
vymeniť letné pneumatiky 
za zimné pri teplotách pod 
7 - 8°C. Garanciou bez-
pečnej jazdy sú nielen pre-
zuté pneumatiky, ale celý 
rad opatrení, zabezpečuj-
úcich aj v zimnom období 
cestu domov bez zbytoč-
ných problémov. Predaj-
covia jednotlivých značiek 
dnes ponúkajú a pozývajú 
motoristov na predsezónne 
prehliadky vozidiel, ktorých 
súčasťou bývajú aj kontroly 
prevádzkových kvapalín, 

batérie, tlaku pneumatík, 
funkčnosti svetlometov atď. 
Majiteľ auta by nemal za-
budnúť ani na praktické „de- 
taily“, ako sú rozmrazovač 
na zámky a sklo, štartova-
cie káble, škrabky, prípad-
ne lopata a ďalšie potrebné 
pomôcky podľa toho, ako a 
kde svoje vozidlo používa. 

Vodič by mal poznať 
hranice svojich schopnos-
tí, vedieť bezpečne jazdiť v 
sťažených, najmä zimných 
podmienkach. Vyhýbanie 
sa prudkým rozjazdom, vy-
užívanie brzdiacej schop-
nosti motora, predchádza-
nie šmyku v situáciách ako 
sú ostrejšie zákruty, brzde-
nie, prudké pohyby s volan-
tom a mnoho ďalších tech-
nických prvkov sú atribúty, 
ktoré by mal ovládať každý, 
kto si sadá za volant. Limity 
vlastných schopností neu-
pravuje nijaký paragraf, o 
inom je ale napríklad nedo-
držiavanie bezpečnej vzdia- 
lenosti, ktorá hrá prím pri 
reťazových dopravných ne-
hodách. Netreba zabúdať, 
že nielen, ale najmä, v zim-
ných podmienkach je vodič 
v zmysle zákona povinný za 
vozidlom idúcim pred ním 
dodržiavať takú vzdialenosť, 
aby mohol včas znížiť rých-
losť jazdy, prípadne zastaviť 
svoje auto, ak vodič vozidla 
jazdiaceho pred ním zníži 
rýchlosť jazdy alebo za- 
staví. Pre plynulosť a bez-

pečnosť premávky je vodič 
povinný dodržiavať za vo- 
zidlom takú vzdialenosť, 
aby sa predchádzajúce vo-
zidlo mohlo pred neho bez-
pečne zaradiť. 

Pre bezpečnosť na našich 
cestách menej zanedbateľná 
nie je ani jazda na letných 
pneumatikách. Nie práve 
najšťastnejšie ustanovenie 
zákona o povinnosti jazdiť 
na zimných pneumatikách 
iba v prípade, ak sa na vo-
zovke nachádza súvislá sne- 
hová vrstva, ľad alebo ná-
mraza je dôvodom, že na 
našich zimných cestách vi- 
díme stále dosť letných 
pneumatík. 

Ak si zhrnieme poveda-
né, je predpoklad, že mno-
hým dopravným nehodám 
sa môžeme vyhnúť správ-
nym spôsobom jazdy, sta-
rostlivosťou o svoje vozidlo, 
jeho primeranou výbavou 
a – vzájomnou toleranciou. 
Sneh obmedzujúci výhľad  
z vozidla, neprimeraná 
rýchlosť a iné opakované 
prehrešky za volantom už 
nie sú subjektívnymi príči-
nami vlastnej neschopnos-
ti, ale objektívnou formou 
agresie, zasluhujúcou pri-
merané postihnutie.

Predvídať znamená byť múdrejší, vždy je totiž lepšie 

byť pripravený ako nemilo prekvapený, čo s plnou 

vážnosťou platí aj v prípade cestnej premávky. K prob-

lémom šmykľavých ciest sa čoraz častejšie pridávajú 

už aj zasnežené a mrazivé dni, ktoré so sebou toto 

ročné obdobie prináša. 

   Krimifórum

 

... od 1. januára do 18. októbra sme v našom kraji zaznamenali  
1 831 dopravných nehôd, čo je o 80 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo o život 21 osôb, 
z toho päť motocyklistov, šesť chodcov a jeden cyklista. Ťažko 
zranených bolo 77 osôb. Na cestách Slovenska zahynulo 202 
osôb – o 9 menej ako v rovnakom období v roku 2014.
... v čase od 8. do 19.10. nahlásili v našom kraji krádež 30 mo-
torových vozidiel, z toho v Petržalke 8 (Belinského, Panónska, 
Krasovského, Bulíkova, Mánesovo nám., Ševčenkova, Lachova, 
Švabinského)? V noci zlodeji potiahli 24 a cez deň 6 vozidiel. 
Zmizli aj dva motocykle. V dňoch 27. a 29. septembra krádež 
vozidla nehlásili.

 Viete, že...
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VOLAJTE 0919 188 535

Kontakt: 55 56 56 76, 55 96 86 92
spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk 

Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
10. novembra 2015 od 10.00 do 17.00 hod.

ponúka v šk. roku 2016/2017 

štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou 
vhodné pre chlapcov i dievčatá:

3765 M technika a prevádzka dopravy 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia škola realizuje projekt: 

Kvalitnejšia príprava absolventov pre trh práce zavedením učebnej 

pomôcky do odbornej učebne autodiagnostiky.
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FC sa konečne rozbehol sme radi, že ho máme, lebo nám 

robí dobré služby.“

FC naposledy vyhral v Milosla-
vove 4:2, keď od začiatku do konca 
mal zápas pevne v rukách. ,,Aj v 

tomto súboji sme potvrdili ustále-

nú formu, podali sme veľmi dobrý 

výkon, ktorý sme vyjadrili štyrmi 

gólmi a ďalšie šance sme ešte ne-

využili. Pre mňa ako trénera je vý-

hodou, že sa pravidelne trénuje a 

že máme väčší počet hráčov, takže 

v mužstve sa zvýšila konkurencia. 

Nemám teda problém prestriedať 

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

Naša agentúra PR Clinic ne-
dávno strávila netypický 

pracovný piatok. Vymaľovali 
sme totiž jeden zo vstupov 
do ZŠ na Budatínskej. Je zná-
me, školy nemajú väčšinou 
prostriedky na potrebné rekon-
štrukcie, dokonca ani na malé 
opravy, a tak sme sa v rámci 
našich dobrovoľníckych aktivít 
chopili iniciatívy. Vytipovali sme 
si školu, nakúpili sme vyše 500 
balónov, kopec farieb a popri 
tom ako jedni varili guláš, druhí 
maľovali. Decká nás občas cho-
dili zvedavo obzerať, no cez 
prestávky si prišli konečne na 
svoje, pretože balóny sme roz-

dávali rýchlejšie, než sme ich 
stíhali fúkať. Vymaľovali sme 
vchod s mrežami aj prednú 
stenu, ktoré opotreboval čas a 
poznačené nie príliš vydareným 
umením gra= ťákov. Ani zďaleka 
sme nestihli všetko, ale hlavne 
sme si to užili a urobili radosť 
nielen deťom, ale aj riaditeľke. 
Bolo by super, keby sme týmto 

inšpirovali aj druhých. Je jedno, 
koľko toho stihnete vymaľovať 
či upratať. Kúsok po kúsku si 
takto vieme všetci vypomôcť a 
postupne svojpomocne spra-
viť, čo je treba. A potom môže-
te byť na seba hrdí, ako sme aj 
my po tomto piatku u nás, v PR 
Clinic :-)

(lp)

Stretnutie dôchodcov

Miestna a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku – Petržalka Bratislava srdečne pozýva na slávnost-

nú členskú schôdzu „Seniori – seniorom“, ktorá sa bude konať 
dňa 4. novembra (streda) o 14.30 h v Dome kultúry Zrkadlový 
háj, Rovniankova č. 3.              (rip)

FC Petržalka akadémia sa konečne v V. lige, skupina Bratisla-
va, rozbehol, v súčasnosti ťahá už päťzápasovú sériu víťazstiev, 
najlepšiu v tejto sezóne. Tieto trojbodové zisky sa prejavili aj 
postupom v tabuľke, po 12. kole je FC už na piatej priečke. 

„K celkovému obratu nám 
veľmi pomohli domáce vy-

dreté víťazstvá nad MFK Karlova 
Ves a ŠK Nová Dedinka. V pr-
vom prípade sme v druhom pol-
čase prehrávali už 1:3, v druhom 
0:1, ale aj tak sme dokázali otočiť 
výsledok v náš prospech. Mužstvo 
ukázalo výbornú bojovú morálku 
a aj celkom dobrú hru. V Petržalke 
hlavne našou zásluhou padá veľa 
gólov, jednako si myslím, že by 
sme mohli byť ešte produktívnejší. 
V koncovke teda stále máme dosť 
veľké rezervy, doma sme doteraz 
zahodili veľa šancí. Treba si však 

uvedomiť, že máme veľmi mladé 
mužstvo. Napriek tomu ma te-
ší, že jeho výkonnosť sa ustálila, 
hoci z rôznych príčin sa neustále 
menila základná zostava. Niek-
torí hráči vypadli pre zranenie a 
choroby, ďalší zasa z iných dôvo-
dov. Kvalitné tréningy trikrát do 
týždňa sa pozitívne prejavili na 
výkonnosti tímu. Hlavne v dru-
hom polčase nad súpermi domi-
nujeme kondične, sme behavejší, 
rýchlejší a aj futbalovejší,“ vraví 
tréner FC Rastislav Kunst.

V posledných zápasoch sa 
rozstrieľal bývalý dvojnásobný 

najlepší kanonier najvyššej súťa-
že Filip Šebo, ktorý v ostatných 
troch stretnutiach dal štyri góly. 
„Filip prišiel k nám hlavne preto, 

aby nám pomohol v útoku a aby 

strelenými gólmi potiahol naše 

mužstvo. V niekoľkých zápasoch 

nám pre zranenie citeľne chýbal, 

ale vždy bol s nami a aj z lavičky 

povzbudzoval mužstvo. Isteže, 

jeho prítomnosť na ihrisku pre 

mladých hráčov veľa znamená. 

Je pre nich vzorom svojím prí-

stupom v tréningovom procese a 

v zápasoch. Je stmeľujúcim člán-

kom nášho hráčskeho kolektívu, 

hráčov, aj z lavičky sú rovnako 

kvalitní, ako tí, čo sú na ihrisku.“ 
FC Petržalka akadémia v nedeľu 1. 
novembra od 10.30 h hostí Domi-
no Bratislava B. „Samozrejme, vy-

nasnažíme sa pokračovať v úspeš-

nej sérii. Máme súpera, ktorý je 

v tabuľke dole, ale z našej strany 

žiadne podcenenie neprichádza 

do úvahy. Berieme iba tri body 

a dobrou hrou chceme potešiť 

našich fanúšikov,“ dodal ešte 
R. Kunst.

(tod)

Zbavte sa starých elektrospotrebičov 
Viac ako sedem ton v roku 

2013 a viac ako štyri tony v 
uplynulom roku, to je bilancia 
vyzbieraného elektroodpadu na 
území Petržalky. Obyvatelia uví-
tali túto možnosť, ktorú v spo-
lupráci so spoločnosťou Envi-
dom pripravuje dva razy do roka 
mestská časť. Petržalčania sa 
opäť môžu zbaviť pokazených či 

nepotrebných spotrebičov počas 
troch po sebe nasledujúcich so-
bôt zadarmo. Stačí nahlásiť na 
úrad druh a počet spotrebičov, 
ktoré potrebujú obyvatelia od-
viezť a tiež meno, priezvisko, te-
lefonický kontakt a presnú ad-
resu. Po spotrebič si prídu pra-
covníci spoločnosti až ku bráne 
a odpad nielen odvezú, ale ho aj 

odborne rozoberú a ekologicky 
zlikvidujú. Veľká časť nepotreb-
ných či pokazených elektrospot-
rebičov tak neskončí v komunál-
nom odpade či v kontajnerových 
stojiskách. Päť centov za každý 
vyzbieraný kilogram elektrood-
padu v Bratislave venuje spoloč-
nosť na výstavbu pavilónu vlkov 
v bratislavskej ZOO.              (tod)

…a je vymaľované 

sarkaniada

V SOBOTU 7.NOVEMBRA O 15:00

na Námestí REPUBLIKY
 VÁS POZÝVAJÚ

miestni poslanci  a MICHAL RADOSA

s hrami pre deti a vyhlasenim najkrajsieho sarkana

na sarkaniadu 

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 

v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 

Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk
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Slov-matic 
aj proti Ben" ce
Úradujúci slovenský 
majster Slov-matic FOFO 
Bratislava so sídlom 
v Petržalke si v elitnom 
kole UEFA Futsal Cupu 
2015/2016 zmeria sily 
s Ekonomacom Kragu-
jevac (Srbsko), Ben" cou 
Lisabon (Portugalsko) 
a Lokomotivom Charkov 
(Ukrajina). Rozhodol 
o tom žreb vo švajčiar-
skom Nyone.

Po mimoriadne úspešnom 
októbrovom turnaji hlav-

nej fázy sa Európska futbalová 
únia (UEFA) rozhodla prideliť 
Slov-maticu aj organizáciu tvz. 
Elite Round. Turnaj D-skupi-
ny sa tak bude hrať v termíne 
10. - 15. novembra na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu. 

„Top mužstvom v skupine 

je bezpochyby Ben# ca. Ale aj 

Charkov a Kragujevac sú špič-

kové tímy. Pre divákov a naj-

mä pre fanúšikov kvalitného 

futsalu to bude zaujímavý a 

atraktívny turnaj. Z hľadiska 

Slov-maticu treba priznať, že 

každý jeden bod bude veľkým 

úspechom. Určite sa však ne-

bojíme a chceme obstáť so 

cťou,“ povedal manažér FOFO 
Vladimír Ambrozek. Slov-ma-
tic začiatkom októbra s tromi 
výhrami v HANT Aréne suve-
rénne ovládol turnaj 4. skupiny 
Main Round, keď zdolal mace-
dónskeho majstra Železarec 
Skopje 5:3, fínskeho šampióna 
Sievi Futsal 6:1 a na záver aj ho-
landský FC Eindhoven 8:1. Do 
elitnej spoločnosti šestnástich 
najlepších futsalových klubov 
postúpil ôsmykrát, pritom 
šiestykrát za sebou.

(mv)

ŠPORT

Jej zakladateľ Peter Žifčák spo-
ločne so šéfom hokejovej ligy 

Richardom Lintnerom a hoke-
jistom Ľubomírom Višňovským 
odovzdali v Základnej škole 
Holíčska 50 symbolických 750 
kusov prilieb a rukavíc. Ľ. Viš-
ňovský a R. Lintner si s deťmi 
zahrali hokejbal, následne sa s 
nimi ochotne fotili a rozdávali 
autogramy. Na stretnutí sa zú-
častnil aj žiak IV. ročníka ZŠ 
Gessayova, nádejný hokejbalo-
vý brankár František Sebestyén, 
pre ktorého mala streda 14. ok-
tóbra výnimočnú hokejovú prí-
chuť. V telocvični školy v im-
provizovanom zápase čelil aj 
strelám bývalých hráčov NHL 
a majstrov sveta z Göteborgu 
2002 Richarda Lintnera a Ľubo-
míra Višňovského. „Veľmi sa mi 
to páčilo, na šiltovke mám aj ich 
podpisy, dobre som si zachytal,“ 
povedal člen HBT Slovan Bra-
tislava a pokračoval: ,,K tomu-
to športu ma pritiahol môj otec, 
tiež bývalý hokejbalista, ktorý 
je zároveň v škole aj učí. S na-

Projekt hokejovej prípravky, ktorý 
podporuje mladé hokejbalové 
a hokejové nádeje, vstupuje do svoj-
ho štvrtého ročníka. Rozšíril sa 
o 86 škôl, celkovo sa doňho zapojí 
viac ako 1 200 detí. 

Vzorom je preňho 
brankár Halák a otec

šou školou sme vyhrali všetky 
turnaje v Bratislave, svoju bu-
dúcnosť spájam s hokejbalom, 
lebo na pevnej zemi sa cítim 
lepšie ako na ľade. Mojím bran-
kárskym vzorom je Jaroslav Ha-
lák, ktorého poznám aj osobne, 
a môj otec. Tréningy mávam v 
utorok a vo štvrtok, cez víkend 
zápasy. Škola mi ide celkom 
dobre, som rád, že som sa zú-
častnil na tomto stretnutí, od 
Richarda Lintnera som dostal 
prilbu,“ vraví mladý brankár.

Telocvikárka Viera Klučiari-
ková svojho žiaka charakteri-
zovala takto: ,,Je šikovný, veľmi 
výrečný, hokejbal ho veľmi baví. 
Našich žiakov sa snažíme zapo-
jiť čo najviac do pohybových 
hier, našu školu navštevujú ši-
kovné futbalistky, dobré výsled-
ky dosahujeme v basketbale, vo 
volejbale a aj v iných športoch. 
Toto je počítačová generácia, 
preto nám záleží na tom, aby 
deti aj športovali.“

(mv), 

foto: Viera Klučiariková 

Až 142 pretekárov zo 4 krajín – Rakúska, Česka, Maďarska 
a Slovenska – sa v sobotu 17. októbra stretlo na štartovacej 
čiare 4. kola Slovenského pohára v cyklokrose pri Technopole.

Víťazom preteku sa stal Ši-
mon Vozár. Dvadsaťroč-

ný pretekár klubu ŽP Šport 
Podbrezová vyhral spoločnú 
kategóriu muži-elite, do 23 
rokov a juniori. Neštartoval 
reprezentačný tím mužov-
-elite, ktorý absolvoval v ne-
deľu preteky Svetového pohá-
ra v cyklokrose v holandskom 
Valkenburgu. 

Na štvrtom kole náboro-
vých pretekov sa zúčastnila 
aj štvorročná „cyklokrosárka“ 
Mia, ktorá sa stala najmladšou 
účastníčkou tohto podujatia. 

Poďakovanie za pomoc pri 
podujatí patrí zamestnancom 
Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb, farnosti 
Sv. rodiny, Straubytu a Jánovi 
Melegovi, dlhoročnému pod-
porovateľovi cyklistiky, kto-
rý v mene starostu odovzdal 
pretekárom pekné ceny.

(tod, mv)

foto: (mp)

Víťazom je Vozár


