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Zmena letného času
na zimný čas
V nedeľu, 29. októbra 2017.
Čas meníme z 3.00 na 2.00 h.

PAVEL CHVOJKA
VIAC ČASU PRE BLÍZKYCH

24
www.chvojka.sk
Som rodený Petržalčan, šťastne ženatý
a mám 2 deti. Vyštudoval som v Rakúsku medzinárodný rozvoj a manželstvo a rodinu. S rodinou sme tam žili,
ale túžba odovzdávať, čo sme načerpali a rozvíjať Slovensko, nás motivovala
vrátiť sa späť. Založil som organizáciu,
ktorá už 15 rokov v Petržalke pomáha
mladým a rodinám. V Petržalke som
spoznal moju manželku. Vychovávame tu deti. Veľmi nám záleží na tom,
aby vyrastali v dobrom prostredí. Kvalita života závisí aj od toho, koľko času
máme na blízkych, na seba. Rozhodol
som sa kandidovať na nezávisleho poslanca do kraja. Chcem presadzovať
tieto tri veci: dopravu, ktorá šetrí čas,
kvalitný čas pre rodiny, mladých a seniorov a kartu pre zmysluplný čas na
výletných miestach v kraji.
Viac na www.chvojka.sk.

Svoj sviatok si seniori
naozaj užili
História, kultúra, šport aj zábava. Taký bol tohtoročný petržalský Seniorfest. Tí skôr narodení sa na dva
týždne, ktoré patria len a len im, tešia celý rok.

N

iežeby sa počas iných mesiacov nič nedialo, mestská časť
pre nich pripravuje množstvo podujatí, ale Seniorfest je predsa len
výnimočný. „Ostatné mestské časti
Petržalke len tíško závidia,“ povedala predsedníčka Kresťanských
seniorov Mária Muchová na tému
starostlivosti o seniorov.

Pri bunkri sa spievalo
aj tancovalo
V areáli vojenského múzea v bunkri B-S 8 na Kopčianskej ulici sa ko-

nala Spomienka na okupáciu Petržalky. Pri vojenskom bunkri sú
rána nielen tiché, ale aj chladné. To
bol aj dôvod, prečo sa v rámci turistickej vychádzky naši seniori stretli
pri veľkom ohnisku v areáli bunkra.
Dohoda bola jasná, ten kto príde
prvý, ten zakúri v ohnisku. Keďže
sa blížila desiata hodina, svoje inštrumenty a mikrofóny si rozložila
country skupina Voice.
A potom sa v interiéroch bunkra
už hovorilo o vojenských dejinách
Petržalky aj za účasti starostu Petr-

žalky Vladimíra Bajana. Nasledovala
súťaž v streľbe zo vzduchovky na terč.
Zúčastnilo sa na nej takmer päťdesiat
strelcov a boli veľmi úspešní. Nechýbal ani vedomostný kvíz spojený s
opekaním špekáčikov, slaniny a klobásy. Finále a najväčší záujem bol ako
obvykle o vojenský guláš, ktorí navarili v kuchyni v ZŠ Gessayova.
Po dobrom obede hudobníci zo
skupiny Voice obľúbenými skladbami
roztancovali, nielen účastníčky seniorského podujatia, ale aj náhodných
návštevníkov vojenského múzea.
Pokračovanie na stranách 14-15 
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Pozývame vás na virtuálnu prehliadku plavárne
Prvá verejná petržalská plaváreň má pre návštevníkov pripravený ďalší bonus. Do jej
zákutí môžete nahliadnuť aj z pohodlia svojho domova. Každý, kto tu ešte nebol, sa totiž
môže po plavárni poprechádzať vďaka virtuálnej prehliadke, ktorá je ďalšou novinkou
oﬁciálnej stránky Petržalskej plavárne.

P

rehliadka sa začína pred
budovou plavárne pohľadom na parkovisko a pokračuje recepciou, šatňami,
sprchami a samotnými atrakciami. Stačí vždy kliknúť na
ﬁalovú bodku, ktorá vás posunie ďalej alebo si v ľavom

ty priblížiť alebo sa o nich
dozvedieť viac informácií
posunutím hľadáčika na
červený kruh s písmenom
„i“. Prehliadka je urobená v
najvyššej možnej kvalite a
umožní každému záujemcovi detailne sa oboznámiť s

hornom rohu kliknete na
konkrétnu atrakciu. Tiež
sa môžete presúvať pomocou schematického náčrtu
v ľavom dolnom rohu. Pri
každej atrakcii sa môžete
rozhliadnuť v rozsahu 360
stupňov. Môžete si objek-

priestorom a usporiadaním
plavárne. Táto funkcia bude
prínosom napríklad pre mamičky s deťmi, ktoré prídu
do tohto priestoru po prvý
raz, takže sa budú môcť vopred pripraviť a zorientovať.
„Dúfame, že po virtuálnej
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prehliadke sa mnohí rozhodnú prísť do plavárne aj
osobne a vyskúšať si všetko pohodlie a relax, ktorý
ponúka,“ dodala manažérka
plavárne Edita Širillová.
Oﬁciálna stránka plavárne
bola spustená len nedávno,
ale jej návštevnosť je vysoká.
Medzi
najvyhľadávanejšie
údaje patrí aktuálna obsadenosť plavárne, koľko dráh
v bazéne je rezervovaných,
ale aj zásady správneho saunovania.
(tod)

O týždeň epilóg
Nedeľa 29. októbra v Starom háji je venovaná epilógu dostihovej sezóny 2017.
Na programe je spolu deväť rovinových a prekážkových dostihov. O príjemnú
atmosféru sa postará Duo
SERVUS, pre návštevníkov
je pripravený zadarmo rozlúčkový guláš i obľúbené
vozenie detí na koníkoch.
Na záver nedele si svoju
kondíciu zmerajú priami
účastníci dostihov (jazdci,
tréneri, vodiči či ošetrovatelia koní) v behu „Starohájska tisícka“ so spoločným
štartom mužov a žien na
1 000 metrov. Neváhajte a
príďte včas! Prvé dostihy sa
aj vzhľadom na posun času
z letného na zimný začínajú už o 12.00 hod.

Jozef Uhler: V župných voľbách pôjde o každý jeden hlas
Do župných volieb som išiel
s jasnou ambíciou – aby voľby neboli o politike, o straníckych tričkách, ani o prázdnych
sľuboch. Som zvyknutý hovoriť priamo a budem priamy
aj tu: som presvedčený, že
župa nepotrebuje ďalších
5 rokov politika, ale potrebuje
skôr schopného odborníka
– manažéra.
Som veľmi rád, že sa mi podarilo presadiť, aby kampaň
bola o doprave a nie o úsmevoch a logách politických
strán. Pri tejto téme je totiž
najlepšie vidieť, kto tomu aspoň trochu rozumie, kto stavil na populistické a škodlivé
sľuby o riešeniach „zadarmo“
a kto k tejto téme zaryto mlčí,

lebo skrátka nemá čo povedať.
Doprava je najpodstatnejšia kompetencia župy
a asi nie je nikto, kto by dopravu v Bratislave považoval
za ideálnu. Posledných 7 rokov som sa venoval zlepšovaniu dopravy v meste.
Som presvedčený, že ďalšie
zlepšenia môže priniesť len
podstatne väčšia angažovanosť župy. Len župa totiž
môže pomôcť tomu, aby ľudia, ktorí denne do mesta prichádzajú, využili ňou poskytovanú verejnú dopravu. Aby
z Bratislavy nebolo jedno
veľké záchytné parkovisko,
kde sa kvôli autám nedá chodiť po chodníkoch a kde sa

zbytočne stojí v zápchach. Na
to všetko župa kompetencie
má, ale posledných 8 rokov
ukázalo, že ich nie je schopná
ani ochotná využiť. Aktuálny
župan prišiel s „riešením“, ktoré situáciu ešte zhorší, pretože tomu skrátka nerozumie.
Zostáva len veriť, že to vlastne
nakoniec nemyslí vážne, tak
ako nemyslel vážne 99% svojich sľubov, ktoré za 8 dlhých
rokov vo funkcii nenaplnil.
V župných voľbách volí veľmi málo ľudí a vyhrať môže
prakticky hocikto. Ak máte
pocit, že župa potrebuje viac
odborných riešení, chcem
požiadať o vašu dôveru a
váš hlas. Môžem vás ubezpečiť, že to nebude hlas, kto-

rý skončí v koši. Bude to hlas
pre moderné dopravné
riešenia, odborný prístup
a reálny výkon. Za župana
kandidujem s číslom 18,
za župného poslanca pre

obvod Petržalka, Rusovce,
Jarovce a Čunovo s číslom
59. Pôjde o každý jeden
hlas.
Ďakujem za dôveru.
Jozef Uhler

Objednávateľ Jozef Uhler, Zeleninová 25, Bratislava. Dodávateľ M.R.K. agency spol.s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO 35741597
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Celoslovenský
úspech
Petržalčanky
Keď Olinka Rapavá
zatiahne niektorú
z náročných východniarskych ľudoviek, poslucháčom
až husia koža naskočí...
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aké čistulinké výšky zvládne len
máloktorá amatérska speváčka.
A keď Milan Púčik rozkmitá svoje
prsty na klávesoch harmoniky, nohy
prítomných sa pustia do tanca samy
od seba.

Obaja účinkujú v seniorskom súbore Petržalčanka a ich obdivuhodné
výkony, porovnateľné s profesionálnymi, si na 18. ročníku Celoslovenskej
prehliadky seniorských speváckych
súborov všimla aj odborná porota.

„Prehliadka sa v tomto roku presunula z Košíc do Pezinka. O jej hladký
priebeh sa postaralo Ústredie Jednoty
dôchodcov Slovenska v spolupráci s
bratislavskou krajskou organizáciou
Jednoty a Pezinským centrom kultúry.
Finančne ho podporilo Ministerstvo
kultúry SR,“ informovala Eva Weissová, jedna z domácich organizátoriek.
Netajila radosť z úspechu O. Rapavej
a M. Púčika. „Porota ich vyhodnotila
ako najlepších,“ spresnila. Aj E. Weissová spieva v Petržalčanke a diváci
ju poznajú aj ako kmotru v hudobnodramatickom pásme Svadba v Petržalke. „V Pezinku však mohli na pódium
vystúpiť maximálne 20-členné zoskupenia, preto som sa účinkovania na
súťaži sama vzdala,“ prezradila. Ďal-

ších spevákov musela chtiac-nechtiac
vyradiť vedúca súboru Alžbeta Korbelová. „Nie je to vždy ľahké, ale podmienky prehliadky sme museli splniť,“
povedala.
Spevácka skupina Petržalčanka
postúpila do celoslovenského kola
z krajského, ktoré sa konalo v máji
v DK Zrkadlový háj. Cieľom oboch
podujatí je zachovávanie a šírenie
ľudových tradícií. Snažia sa ho v našej mestskej časti naplniť dva seniorské spevácke súbory: Melódia z Lúk
a Petržalčanka z Hájov. Obidva za
sebou už majú viaceré úspechy, či už
je to napr. vydanie CD alebo účinkovanie v televízii.
(ak)
foto: Milan Pomekáč

Už viete, že Petržalke viem pomôcť...
... nesľubujem, konám
Školské dvory,
detské ihriská,
športoviská pre
mládež i dospelých,
Petržalská
plaváreň...
Nové parky,
námestia,
verejná zeleň...
Rekonštrukcie
a opravy
terás, ciest
a chodníkov...

4
Kandidát na poslanca BSK

VLADIMÍR BAJAN

Lanovka na Kolibe

  
   
  
 
 

Pozrite sa na svet zhora!
Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave?
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku za jediný deň!
Sedačková lanovka vás prepraví z Kamzíka
na Železnú studničku (alebo späť) za osem a pol minúty.
Na kilometrovej trase prekoná prevýšenie 186 metrov.
Urobte si výlet s deťmi a pokojne so sebou vezmite
svojich štvornohých priateľov alebo bicykel!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h
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Inzercia
Riadkovú inzerciu prijímame
po telefonickom dohovore iba
osobne v redakcii PN.
0905 273 414 - Oľga
0905 273 416 - Vlaďa
Platba v hotovosti

Prijmeme upratovačky
Tel.: 6353 2146
Kúpime byt v Petržalke, aj
zadlžený. Tel.: 0917 708 319
 ZŠ I pre žiakov NKS Vlastenecké námestie č. 1- prijme - do školskej kuchyne pomocnú silu. Informácie na tel.
č.: 02 62412998



Nerezové flaše
Vodné filtre
www.kvalitavody.sk
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♥ Zosobášili sa
Cirkevné sobáše

www.sahadzajoga.sk

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

Hrobákova 7 (prízemie)
K A D E R N Í C T V O Objednávky: Janka r 0903 191 885
Katka r 0905 156 765
KOZMETIK A
3D mihalnice ............................................. 50 €
Permanentný make-up obočia ........90 €
Objednávky: Ľubka r0907 556 75

16. 9. 2017
Martin Regula – Michaela Lešková
Viktor Ujcák – Gabriela Szabová
30. 9. 2017
Marián Chmelík – Petra Drobková
Marek Bolgáč – Kristína Ušáková

FOTOGRAFOVANIE

Po - Pi 9.00 - 19.00 h, Sobota 8.00 - 13.00 h - iba na objednávku

fotoateliér v Bratislave
svadby deti oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk
@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN

#.!1.#14ĸ235|
#.- #4ě - 

@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN

FACEBOOK.COM/LAKOMIKA
- 5ĸ#8
+$!.-(*#8

WWW.LAKOMIKA.SK
MICHALSKÁ 5
810 01 BRATISLAVA

9 5@ÈJNU * '@XCT 3 /@KNMCDQ ě ,@QSHMNUHÈ

9 5@ÈJNU $ /NCYLRJ@ , -DLDB

@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN

@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN

* ,"'.#.2" 1
6(+#$- 5$Ç$14

23.18

, ÇNADINU ě ,@QSHMNUHÈ 
# ,@BJNUHÈNU + #®Y@

20. 10.

3. 11.

!.'8Ă
5.5 -(
@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN
Ç * -($- &.33 

4. 11.

21. 10.

2 '@KÈJNU 9 ěDANU1 1XM¨JNU
* '@XCT ě ,@QSHMNUHÈ 3 /@KNMCDQ , ,KDJ

( +@CHĹHMRJ¸ ) 2Y@AN ě ,@QSHMNUHÈ 
2 )@MHĜNU$ /NCYLRJ@

#.!1.#14ĸ235|
@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN
#.#4ě - 

2+.5 *&$(2' 23.18
! 26.
ě31-&.5
10. -($

ÇR,HBG@KNL*TANUÈ¨JNL
* -($- &.33

ȃ-.5|*15

6. 11.

ě ,@QSHMNUHÈ 1 1XM¨JNU /!Q@IDQÈ¨J 
3 /@KNMCDQ , -DLDB , ,KDJ ( 1@SS@I + #®Y@

,.#$+*8((

@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN

@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN
27.
10.

$-&+(2'#5.)*
1 /NL@IAN 9 ěDANU2 '@KÈJNU
ȃ-.5|*15
ě ,@QSHMNUHÈ
' 3TQA@M , 5HSJN

28.
10.
@TSNQ@Q¤ĹH@*@QNK5NRSJN

)$#$-9 5ě$3*"'
9 ěDANU* '@XCT 3 /@KNMCDQ 
5ě$3"(#.-$!
%@MX # ,@BJNUHÈNU

10. / 11. 2017

9 5@ÈJNU $ /NCYLRJ@ 
1 1XM¨JNU , ,KDJ

2' 1.-23.-$

programoch
meditácií

STUDIO BELLANI

15. 9. 2017
Martin Štieber – Monika Mózesová
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Každý utorok
o 18.30 – 19.30
v KC CC Centrum,
Jirásková 3
ste srdečne vítaní na

PETRŽALSKÉ NOVINY

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka

8. 11.
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PREDSTAVENIA
ZACÍNAJÚ
O 19:30
+2',1835('35('67$9(10
ZZZODNRPLNDVN ZZZWLFNHWSRUWDOVN
VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

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,

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

bez bolesti a bez čakania

MY SA O VÁS STARÁME

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
www.DomacaRehabilitacia.sk
0903 246 167

už od 17€

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE
SALESIANER MIETTEX s.r.o. , Panónska cesta 3943 – Bratislava - Petržalka,
hľadá do svojej novej prevádzky práčovne pracovníčky a pracovníkov
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

„Pracovník práčovne“
Práca je vhodná pre každého.

Termín nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Horínková,
Tel.: 02 6825 5314, d.horinkova@salesianer.sk
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Bude sa zbierať odpad s obsahom škodlivých látok
Na Ovsištskom námestí 1 (vedľa Jednoty) bude 21. októbra
od 10.30 do 12.30 h pristavené
vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS,
s.r.o. preberať len od občanov
– fyzických osôb nepodnikateľov staré náterové hmoty,

odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje (musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad) a
tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľo-

vodíky (chladničky, mrazničky
a pod.), vyradené elektrické a
elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).
kým osobám – nepodnikateHlavné mesto SR Bratislavy ľom pre bezplatné odovzdávytvorilo podmienky fyzic- vanie komunálnych odpadov

Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského kraja

z domácností s obsahom
škodlivých látok na Zbernom
dvore spoločnosti OLO, a.s.
Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch
a v sobotu od 8.00 do 18.00
h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
(red)
ilustračné foto: archív

www.ftacnik.sk

Chcem využiť svoje skúsenosti a zlepšiť život ľudí v Bratislavskom kraji
Kandiduje na post župana Bratislavského kraja. Ponúka svoje
skúsenosti ako bývalý starosta, primátor a poslanec kraja. Stavia na
serióznosti a slušnosti, bez ktorých si nevie predstaviť svoje pôsobenie v politike. Kandiduje ako nezávislý bez podpory politických strán.
Rozprávali sme sa s Milanom Ftáčnikom.
Jeden sľubuje dopravu zadarmo, druhý
park pre rodiny v Petržalke, čím chcete
voličov osloviť Vy?
Nedávam prísľuby, ktoré znejú lákavo, ak
viem, že sa nedajú splniť. Ja verím v slušnú
a serióznu politiku pre ľudí. Preto som sa
stretol s každým starostom a primátorom
v našom kraji, preto sa stretávam s ľuďmi,
aby som vedel, čo čakajú od kraja na najbližších 5 rokov. Toto všetko som premietol
do svojho volebného programu, v ktorom
navrhujem kroky pre lepšie fungujúcu
verejnú dopravu, kvalitné vzdelávanie na
stredných školách, vytváranie dobrých
podmienok pre našich seniorov aj pre sociálne odkázaných, dostupnú a kvalitnú
zdravotnú starostlivosť. V programe myslím na človeka, pretože politika je pre mňa
v prvom rade služba ľuďom.
Máte skúsenosti z funkcie starostu Petržalky, aj primátora Bratislavy. Ako ich vo

funkcii predsedu kraja chcete využiť pre
zlepšenie života v Petržalke?
Ja sa nejdem do funkcie predsedu kraja
učiť. Pôsobil som 8 rokov aj ako poslanec
krajského zastupiteľstva, takže od začiatku chcem začať s plnením svojho volebného programu. Mojim cieľom je pomôcť
mestu a mestskej časti zlepšiť kvalitu ciest
spoločnou dohodou s krajom o ich opravách. Podporím z úrovne kraja, ktorý je
dráhovým úradom, dobudovanie električkovej trate až na Janíkov Dvor. V spolupráci s mestskou časťou vybudujeme
na okraji odstavné parkoviská, najmä pre
tých, čo tu trvalo nebývajú. Navrhnem
program výstavby nájomných bytov pre
mladých a začneme v Petržalke. Predložím program aktívneho starnutia na vytvorenie lepších podmienok pre seniorov
a zavediem linku pomoci pre seniorov.
Chcem priniesť do Petržalky nové športo-

viská na pozemku kraja pri čističke. Mám
ambíciu dosiahnuť lepšiu spoluprácu s
mestom aj mestskou časťou, aby sme sa
nedelili, ale spájali pri ďalšom zlepšovaní
života v Petržalke.
Voliť v krajských voľbách chodí málo ľudí. Prečo by mali prísť a voliť práve Vás?
Možno sa to nezdá, ale vo voľbách rozhodujeme aj o sebe a o svojom živote.
Mňa ľudia poznajú, vedia, že som finanč-

ne dal do poriadku zadlženú Bratislavu,
že som získal eurofondy na rekonštrukciu
Starého mosta, na nové električky a nové
trolejbusy, že som reálne zvýšil transparentnosť Bratislavy. Kandidujem ako
nezávislý kandidát, bez podpory politických strán. Na mňa sa môžete spoľahnúť,
rozumiem problémom kraja a chcem využiť svoje skúsenosti na ich riešenie. Pre
lepší život jeho obyvateľov.

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

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo
pred výmenou

po výmene

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

http://www.frivan.sk/
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Hovoríme s petržalským starostom Vladimírom Bajanom

Kraje - áno! Či - nie?
V rokoch 2005 - 2009 bol Vladimír Bajan predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. Zaužívane - županom. Dnes sa
súčasný predseda Pavol Frešo dáva predvolebne, agitačne, verejne počuť, že „bratislavská župa je na druhom mieste v rámci
finančného zdravia“ a že dlh, ktorý „zdedila“, znížila o polovicu.
Odpoveď na reči o dlhovom „dedičstve“, ale aj iné župné viditeľnosti a neviditeľnosti sú už v nasledujúcom redakčnom rozhovore.
Ste Frešovým predchodcom,
reč je teda o vašom dlhovom
„dedičstve“. Ako hlboko ste
zaťali sekeru do „finančného zdravia“ BSK, že vášmu
politickému potomkovi nestačili ani dve volebné obdobia na to (čo je osem rokov!),
aby kraj pod jeho vedením
úplne „vyzdravel“?
Ak nechcem použiť rovno slovo klamstvo, tak ide o
zjavnú nepravdu. Keď som
v roku 2009 odchádzal z funkcie predsedu BSK, bola zadlženosť samosprávneho kraja
na úrovni 20,3% bežných výdavkov. Bola to najnižšia zadlženosť zo všetkých ôsmich
krajov, napr. Banskobystrický mal 37% a Košický až
48% zadlženosť. Dnes, keď sa
končí druhé funkčné obdobie Pavla Freša, je zadlženosť
BSK na úrovni 29,67 percenta.
To som si nevymyslel, to
je údaj MF SR a INEKO zo
6. októbra 2017. Doterajšie
vedenie BSK neznížilo zadlženosť kraja o polovicu, ako
tvrdí môj nástupca, naopak,
ono ju do roku 2017 zvýšilo
- z 20,3% na 29,67%, čo je navyše ďalších takmer 10 percent. Inak povedané - župa
finančne rokmi neozdravela,
ale ochorela.
Nie je pravda ani to, čo tiež
tvrdí Pavol Frešo, že BSK je
dnes na druhom mieste vo
„finančnom zdraví“. Z ôsmich
samosprávnych krajov je na
štvrtom mieste, pred ním
sú ešte kraje Nitra, Trenčín,
Žilina. Neteším sa tomu, ani
nikomu nevyčítam. Ale ani
toto som si nevymyslel, aj to
je údaj MF SR a INEKO zo
6. októbra 2017. Keď som už
pri číslach: V čase môjho odchodu z BSK v roku 2009 mal
kraj úvery vo výške 19 mil.
eur. V súčasnosti sú jeho úve-
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čo bude s divadlom Aréna –
bude sa rekonštruovať? Ako
reálne využijeme takmer 10hektárový pozemok na juhu
Petržalky na športové účely
nadregionálneho významu?
Alebo budeme naďalej túto
tému využívať len na politický
boj? Toto sú konkrétne problémy nielen mňa, ako starostu, ale aj ako voliča a na ktoré
stále čakám odpovede...
Zato samospráva miest a
obcí je preosiata zo všetkých
možných strán a uhlov. Občan pozná svoje mesto, svoju

zastupiteľstve? Je ich deväť...
To je provokačná otázka,
však? Podľa prieskumu z júla nevedia. A to o niečom
tiež vypovedá. Prinajmenej
o tom, ako si župa „osvojila“
obyvateľov Petržalky a ako sa
Petržalčania zasa cítia záujmovo „nežupne“. Pripomína
to anonymnú obojstrannú
existenciu.
Má však krajská samospráva právo na taký verejne
nezáujmový a nezaujímavý
status? Lebo ani ona tu nie
je tak krátko, ide do piateho

ry vo výške 37 mil. eur, a to i
napriek tomu, že má ročne o
30 mil. eur vyššie príjmy (zo
štátneho rozpočtu), ako mal
kraj pred ôsmimi rokmi.
Volebná kampaň každým
dňom hustne a drsnie. Verejné zvady v priamom prenose. Kto koľko dal na kampaň, kde na to vzal, za kým
je aký oligarcha, kto je vo
voľbách za seba a kto nastrčený biely kôň, kto bude naozaj vládnuť kraju a kto ho
len vyciciavať... a iné prekárania, podozrenia, obvinenia.
Každému, kto vidí bilbordy a masívnu kampaň musí byť jasné, že ani jeden
z najvážnejších kandidátov
na predsedu nemohol dodržať zákonom stanovený strop
250-tisíc eur. U niektorých
je to zvlášť vypuklé – napr. u
pána Kusého. Ale, ak sa nemá
táto situácia skúmať a vyhodnocovať, radšej takýto zákon
zrušme. Toto ma však netrápi až tak ako to, čo všetko sú
schopní kandidáti vo svojej
volebnej kampani použiť. Jeden mätie voličov o mestskej

dom ani financie. Občanov
- voličov úmyselne zavádzajú. Potom sa ale nečudujme,
že práve títo občania majú v
kompetenciách miest a krajov
absolútny chaos.
V samospráve, vrátane krajskej, sa realizuje skoro tretina
štátneho rozpočtu. Z kampane sa však nedozvieme, ako
chcú kandidáti riešiť vážnu
otázku seniorov, čo s nedostatočnými službami v oblasti

obec, v rukáve má ich kompetencie, je mu známy obsah,
cíti ich dopad, reaguje, formuje ich a vo voľbách svojou
volebnou účasťou aj vyhodnocuje.
Obecná samospráva sa blíži
k existenčnej tridsiatke rokov.
Je staršia, skúsenejšia, a pre
človeka hmatateľnejšia. Richtár
vybaví občana takpovediac od
rodného listu až po ten úmrtný. Kompetencie samospráv-

Doterajšie vedenie BSK neznížilo zadlženosť kraja o polovicu,
ako tvrdí môj nástupca, naopak, ono ju do roku 2017
zvýšilo - z 20,3% na 29,67%, čo je navyše ďalších takmer 10%.
Inak povedané - župa ﬁnančne rokmi neozdravela,
ale ochorela.
a prímestskej doprave zadarmo, druhý splieta stavanie garážových domov, tretí melie o
výstavbe nových materských
škôl, štvrtý hrá s občanmi nekorektnú hru „postav si svoje
ihrisko na juhu Petržalky“ a
tak ďalej... Pritom vedia (dúfam), že na nič z toho nemá
župa kompetencie, a tým pá-

špecializovanej starostlivosti
o ľudí s rôznym postihnutím
či handicapom. Ako ďalej s
integrovanou dopravou, ktorá
by zásadným spôsobom mohla pomôcť aj Bratislave? Alebo čo s osemročnými gymnáziami, nad počtom ktorých
zalamujú odborníci rukami?
Petržalčanov zaujíma aj to,

nych krajov sú úplne iné. S občanmi priamo komunikujú v
oveľa menšej miere, oveľa viac
prostredníctvom svojich inštitúcií. O to intenzívnejšia by
mala byť osveta počas celého
volebného obdobia a tá sa, žiaľ,
nekoná. Mimochodom, vedia
vôbec Petržalčania, ktorí poslanci ich zastupujú v krajskom

volebného obdobia, má za
sebou šestnásť rokov, čo nie
je až tak málo. Vychytával
niekto za ten čas jej muchy?
Hovorí sa o župách v parlamente? Dožaduje sa niekto
z poslancov takejto diskusie, vyhodnotenia územnosprávnej reformy?
O župách sa diskutuje medzi politikmi len v súvislosti
s voľbami - aj to len o tom,
kto bude kde predsedom.
O veciach, ktoré som spomenul vyššie, ani zmienka.
Pozrite si programy parlamentných strán – ani ťuk.
Dokonca to politické strany
nezaujíma až tak, že nevedia
dodať svojich členov či sympatizantov do okrskových komisií, aby strážili zákonnosť
volieb. Absolútny nezáujem.
Pritom v začiatkoch reformy
(v roku 2001) sme chceli každé štyri či päť rokov vyhodnocovať čo funguje, čo sa osvedčilo, čo nefunguje a prečo.
A čo s tým. Čo komu pridať
a čo komu vziať. Žiaľ, nedeje
sa tak. Akurát občas zaznie
výkrik – župy treba zrušiť
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a aj to len z dôvodu upozorniť
na seba. Bez analýz, bez súvislostí. Celý problém sa v réžii
politikov, ale aj médií, zužuje
len na to, kto bude či nebude
predsedom. Diskusia o náplni, o obsahu, o víziách fungovania kraja pritom nezaujíma
ani poslancov parlamentu,
ktorí sedia v župných zastupiteľstvách. A čo konkrétne
v otázke samosprávy urobil
výbor najkompetentnejší –
výbor pre verejnú správu?
Ocitli sme sa v bode, že sa
vie o „všeľudovej“ nespokoj-

nosti, čo a kde nefunguje,
ale sa o tom mlčí. Úspešne
sa mlčí päť, desať, pätnásť
rokov, ako sám hovoríte, že
niet politickej, odbornej, ani
občianskej diskusie.
Pre budúcnosť žúp je nasledujúce predĺžené volebné
päťročné obdobie kľúčové.
Spojme teda odborníkov
z akademickej obce, SAV
s odborníkmi z praxe a spolu
s politikmi hľadajme a nájdime riešenie, ktoré dá na tieto,
ale aj ďalšie otázky o fungovaní žúp kvalifikované odpovede. Nielen na to, koľko
budeme mať krajov, koľko v
nich bude poslancov, ale aj
ako budú fungovať. Takéto
analýzy nie je možné robiť
bez účasti primátorov a starostov, veď možno niektoré
kompetencie by sa naozaj
dali robiť na úrovni krajských
miest a naopak. Možno z
diskusie vyjde, že nepotrebujeme žiadne župy, vzhľadom
na niektoré faktory - ako
postupujúca elektronizácia,
prerozdelenie kompetencií
a financií. Ale to chce veľmi
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serióznu diskusiu, v ktorej by
sa predstavili viaceré modely,
možno aj tie zo susedných
krajín. Aj medzi súčasnými
komunálnymi politikmi je veľa takých, ktorí by sa na tejto
diskusii radi podieľali, ja sám
som bol päť volebných období starostom, jedno obdobie
županom a bol som aj poslancom národnej rady v čase, keď
samospráva u nás vznikala,
preto si myslím, že mám čo
k danej téme povedať. Len sa
naozaj vyvarujme takých výkrikov, akých svedkami sme
dnes – kdekto len tak tresne

do verejnosti cez médiá, alebo fejsbuk - kraje treba zrušiť,
netreba ich! Sú len „odkladis-

ho funkcionára – primátora
alebo predsedu kraja. Som
presvedčený, že preskupením
kompetencií a financií docielime, že tento región nebude
musieť mať 370 poslancov,
primátora aj predsedu kraja,
18 starostov a 18 plnohodnotných úradov v mestských
častiach Bratislavy plus úrady
v 73 obciach. To je armáda
úradníkov. Bratislavsko musí aj byrokraticky zoštíhlieť.
Ako príklad uvediem školstvo
- dnes sú školy a školské zariadenia v Bratislave riadené
siedmimi zriaďovateľmi, čo

vytvára personálny, obsahový aj majetkovoprávny chaos,
v ktorom sa zbytočne stráca-

Chcem prispieť k viacerým zmenám.
V predstave mám model metropolitného regiónu, kde volíme len jedného
vrcholového funkcionára – primátora
alebo predsedu kraja.
kom“ neúspešných straníkov!
A iné výkriky. Situácia je totiž
naozaj vážna – treba si postaviť kľúčovú otázku, či politické
strany chcú decentralizovanú
krajinu postavenú na zásadnom európskom princípe –
princípe subsidiarity. Ak áno,
poďme hovoriť o tom, ako na
to. Ak nie, vráťme sa rovno
k národným výborom.
Poďme radšej domov, do Petržalky. Čo pre ňu znamenajú najbližšie voľby?
Chcem nielen veriť, ale aj
prispieť k viacerým zmenám.
V predstave mám model metropolitného regiónu, kde volíme len jedného vrcholové-

jú financie, tak potrebné pre
reformu školstva. Hľadajme
možnosti, spôsoby a vzťahy,
aby bolo jedno školské riadiace centrum. Podobným
smerom môžeme uvažovať aj
v iných politikách, ktoré región zabezpečuje. Nie je to chiméra, takto napokon fungujú
aj okolité hlavné mestá Praha,
Viedeň či Budapešť. Nechcem
ísť teraz do detailov, ale aj o
tom by mali byť programové
diskusie o budúcnosti regiónov. Ako starosta Petržalky
mám množstvo námetov na
zlepšenie kvality života aj
z pohľadu kraja. Som rád,
že sa mi podarilo presvedčiť
súčasného predsedu BSK,

aby prispel či už na plaváreň
alebo na cesty v Petržalke.
Som presvedčený, že župa by
mohla Petržalke pomôcť aj
v oblasti dopravy – pritiahnutím prímestskej či železničnej
dopravy, realizovať tu ďalšie
športoviská a podobne. Župa by mala zohrávať kľúčovú
úlohu v otázke existencie pohotovostí. Tá je pre Petržalku,
ktorá je Dunajom oddelená od
zvyšku mesta, naozaj zásadná. A je aj množstvo ďalších
oblastí, ktoré zastrešuje župa
a o ktorých by sa aj v Petržalke
malo viac a častejšie diskutovať. Potvrdzuje sa, že Petržalčania nič nestratili na svojom
pôvodnom vzťahu k Petržalke,
ale že si ju osvojili, zabývali sa
v nej, teda ide o stav trvalý a už
i generačný. V júni uskutočnila agentúra FOCUS prieskum
a jedna z otázok znela, ako sa
žije obyvateľom v ich mestskej
časti. Odpoveď z Petržalky?
Veľmi dobre - odpovedalo
55 percent respondentov,
dobre - odvetilo takmer
44 percent oslovených. Záver:
takmer 99 percentná spokojnosť. Možno si želať ešte viac?
Nie je to tým, že Petržalčania
sú skromným „národom“,
alebo že majú nízke nároky
na kvalitu svojich životov?
To si nemyslím. Petržalčania
toho už veľa dosiahli – či už
samostatne, pre seba, alebo v
spolupráci, v súčinnosti. Majú
byť na čo hrdí. A je aj pravdou,
že Petržalka má svoje staré aj
nové dejiny, z ktorých sa vygenerovali už rôzne tradície.
Je pravdou, že v Petržalke ešte
nie je všetko potrebné, dosť
jej chýba v dopravnej štruktúre a obsluhe, v poskytovaných službách, ani nie v ich
rozsahu, ako v kvalite. Máme
päť univerzít, päť farností,
sieť materských, základných
a stredných škôl, kultúrne a
športové zázemie. Ako starosta si uvedomujem, že spolupatričnosť bola, je a stále bude
najsilnejším petržalským nástrojom a najvyššou hodnotou
na spolužitie. Akékoľvek témy,
akokoľvek názorovo odlišné,
nemajú a nesmú ľudí rozdeľovať. Už vôbec by ich nemali
medzi Petržalčanmi vyhrocovať miestni, mestskí či krajskí
politici. Aj o tom by mali byť
aj tieto najbližšie voľby.
Zhováral sa: Rudolf Gallo
foto: archív autora

Hľadáme čenov
volebných komisií
Mestská časť Bratislava-Petržalka v súvislosti s prípravou
volieb do orgánov
samosprávy obcí
hľadá záujemcov
o prácu v okrskových
volebných komisiách
na deň 4. 11. 2017.
Nástup je v deň volieb,
teda 4. novembra 2017,
o 6.00 h. V čase od 7.00 h
do 22.00 h sa člen okrskovej
volebnej komisie zdržuje v miestnosti. O 22.00 h,
po uzatvorení volebných
miestností, členovia sčítavajú hlasy voličov a predseda
komisie vyhotoví zápisnicu
okrskovej komisie, ktorú po
podpísaní členmi komisie
odovzdá obvodnej volebnej komisii.
Podmienkou účasti je
podpísaný sľub člena komisie, je preto potrebné
sa dostaviť 23. októbra
2017 o 15.00 h na odbornú inštruktáž za účasti
Štatistického úradu do
DK Zrkadlový háj.
Celodenné stravovanie
formou občerstvenia a
stravných lístkov je zabezpečené. Odmena člena
komisie je 35,75 € netto.
Záujemcovia sa môžu hlásiť
u PhDr. Denisa Paulenová,
vedúca odd. organizačných
vecí, mailom denisa.paulenova@petrzalka.sk, michaela.kochanska@petrzalka.sk,
info@petrzalka.sk, tel. 02/68
288 821, 68 288 913.

PETRŽALSKÉ NOVINY
nájdete nás
aj na facebooku!

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:
www.mpvps.sk
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„Beďo“ bude navždy fenomén
Bez akéhokoľvek zveličenia Jozef Bednárik bol jedným z najvýznamnejších slovenských divadelných režisérov. Na jeho vtipné hlášky, ale i rozhorčené prejavy
spomína nejeden z hercov. A aktuálne si ho môžu pripomenúť aj tí, ktorí zavítajú
do foyer národného divadla. Pri príležitosti jeho nedožitých sedemdesiatin je tu
inštalovaná výstava s výstižným názvom Fenomén Bednárik.

J

ozef Bednárik by sa v septembri tohto roku dožil sedemdesiatky. Napriek tomu,
že toto jubileum už oslávil

z hereckého, presnejšie režisérskeho neba, Divadelný
ústav v Bratislave sa rozhodol
pri tejto príležitosti inštalovať

v Slovenskom národnom
divadle výstavu, ktorá jeho
bohatú profesijnú kariéru
opäť oživila. Jozef Bednárik totiž bol a bude fenomén.
Rovnomenná výstava ponúka prierez jeho umeleckým
životom. A to, že bol skutočne pestrý, potvrdili aj slová
jedného z kurátorov výstavy
Michaely Mojžišovej na jej
vernisáži. Tá Beďa označila
ako toho, všetkými múzami
pobozkaného, sochára veľkých tém, ale aj akrobata na
hranici gýču.
Na druhej strane ako človek a režisér vraj vôbec nebol
samozrejmý a stále v ňom
niekde bola duša chlapca.
Sám o sebe v jednom rozhovore povedal: „Býval som podobný guľovému blesku alebo
brechajúcemu psovi strá-

Petržalka je Senior Friendly
Mestská časť zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky a v
ich mene spolupracuje s humanitnými, charitatívnymi aj zdravotníckymi
zariadeniami na území hlavného mesta a zapája sa aktívne do mnohých
projektov. Cieľom týchto projektov je prioritne udržanie mentálneho a fyzického zdravia seniorov ako aj rozvoj kultúrnych hodnôt a tradícií. „Naším
cieľom je zabezpečiť Petržalčanom, ako sa hovorí na staré kolená, dôstojný a plnohodnotný život aspoň v rámci aktivít, ktoré by si inak zo svojho
príjmu nemohli dovoliť,“ spresnil starosta Vladimír Bajan.

P

reto Petržalka okrem zákonom stanovených služieb prevádzkuje 6 denných centier a sociálnu výdajňu. Poskytuje aj príspevok
na stravovanie pre približne 400 Petržalčanov
za mesiac a organizuje pravidelné kultúrne,
spoločenské aj športové podujatia. Medzi obľúbené projekty patrí festival aktívneho starnutia Seniorfest a dva razy do roka slávnostný
večer pre našich jubilantov s programom a
večerou. Samospráva podporuje aj dva seniorské spevácke súbory, ktoré nás reprezentujú aj
za hranicami Petržalky. Tiež má nastavené dotačné schémy, vďaka ktorým sa časťou peňazí
z rozpočtu podporia občianske združenia a
neziskové organizácie, ktoré poskytujú kvalitné
a pestré formy aktivít pre seniorov. Výnimočná
je Rada seniorov zložená z 9 členov, ktorá funguje ako poradný orgán starostu. „Vďaka individuálnemu prístupu a zabezpečovaniu rôznych
foriem pravidelných činností a aktivít pre našich seniorov som presvedčený, že kvalita ich

života a pocit spolupatričnosti a potrebnosti, je
naplno rozvíjaný,“ povedal starosta a dodal, že
bez kvalitnej práce zamestnancov sociálneho
oddelenia by sme takýto rozsah služieb nevedeli zabezpečiť.
Ocenenie Senior Friendly 2017, ktoré každoročne udeľujú občianske združenie Klub Luna
Senior Friendly a Občianske združenie BAGAR,
prevzal minulý piatok starosta Vladimír Bajan
na slávnostnom večeri v Zichyho paláci.
(tod),
foto: archív
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žiacemu dohovorenú koncepciu. To sa striedalo s nádhernými sedeniami po skúške, na korepetíciách. Na
premiére však doktor Jakyl a
mister Hyde zmiznú. Zostáva
iba tiché čakanie na správy
z bojiska. V hľadisku nesedím, lekári mi to nedovolili...
V noci si pozriem doma na
videu, čo sa na javisku dialo.
A na druhý deň vytiahnem
cukor alebo bič.“
Či už Beďo svojich kolegov
chválil alebo hanil, vždy bolo
za tým v podstate ich dobro.
A to všetko v mene najvyššieho záujmu – umenia. Ako
totiž hovorí aj výstava, Jozef
Bednárik povýšil všetky zložky divadelného, výtvarného
a hudobného umenia na výsostnú javiskovú metaforu.
Výstavu je možné pozrieť
si vo foyer Slovenského národného divadla do 15. novembra 2017 a hoci výstava
sprostredkúva už len spomienky na Jozefa Bednárika,
ako odznelo na vernisáži: My,
čo si ho pamätáme, spomienky zostávajú živé.
Eva Vašková
foto: archív
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Piaty ročník petržalskej Super školy otvorila

cesta do vesmíru
Symbolickým odovzdaním kľúča od dverí
poznania prvému prednášajúcemu Jánovi
Balážovi z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa začal ďalší ročník petržalskej
Super školy.

K

ľúč mu 11. októbra v petržalskom Zrkadlovom
háji slávnostne odovzdali
starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan a podpredseda SAV Pavol Siman. Otvorili tak piaty ročník tohto čoraz viac
populárnejšieho projektu a
zároveň podpísali Memorandum o spolupráci.
„Cieľom petržalskej Super
školy je priblížiť žiakom vedu
´z mäsa a kostí´ a ukázať, že
sa jej dá rozumieť. Možno o
pätnásť, dvadsať rokov budú
títo žiaci kolegami prednášajúcim,“ uviedol v príhovore
Vladimír Bajan. Podľa Pavla
Simana je petržalská Super
škola výborný projekt. „Už základná škola môže v žiakoch
vzbudiť nadšenie pre ktorýkoľvek vedný odbor,“ povedal
podpredseda SAV a s úsme-
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vom dodal, že uňho to tak bolo“. Ako odznelo na otvorení v
preplnenej sále – „často tu počuť veci, ktoré ešte nikto nikdy
nikde nepočul“.

Dobrodružstvo
s kométou
Cesta za prvým poznaním v
tomto ročníku viedla najďalej,
ako sa dá. Do vesmíru. „Videl
niekto z vás už kométu?“ začal svoje pútavé rozprávanie

o vesmíre a vzniku a zániku kozmickej sondy Rosetta
vesmírny konštruktér z Ústavu
experimentálnej fyziky SAV
Ján Baláž. Zo žiakov nikto.
Ešte nestihli. Zato sa dozvedeli, že Mark Twain sa narodil
v roku, keď Halleyho kométu
bolo vidieť zo Zeme a umrel
o 76 rokov, keď sa zjavuje pozemšťanom opäť. Periodicita
zjavovania sa tejto kométy, 76
rokov, však bola asi najnižším
číslom, ktoré na prednáške
odznelo. Ján Baláž sa žiakom
snažil priblížiť Veľký tresk (asi
pred 14 miliardami rokov),
ktorý znamenal vznik vesmíru,
planét a teda aj Zeme. „Trvalo
asi 100 miliónov rokov, kým sa
vesmír rozžiaril a začali vznikať prvé hviezdy,“ vysvetľoval

zhruba 450 šiestakom.
Tomu, ako vlastne vznikla
Slnečná sústava, ktorej súčasťou je aj naša Zem, pomáha
skúmanie komét. K jednej z
nich, ku 67/P Čurjumov-Gerasimenko, vyslali vedci 2.
marca 2004 sondu Rosetta.
Jej súčasťou bol modul Phillae. Bola to prvá sonda, ktorá
pristála po desaťročnom putovaní vo vesmíre, na povrchu kométy. Rosetta mala 11
vedeckých prístrojov, o jeden
menej mal modul Phillae. „Na
Zem sa dostali výsledky, ktoré
budú vedci využívať niekoľko
rokov. Na kométe boli stopy po
aminokyseline glycín a fosfore,
ktoré sú základnými prvkami
života. Voda z tejto kométy sa
však na Zem určite nedostala.
„Voda na kométe obsahuje niekoľkokrát viac ťažkého vodíka

(deutéria) ako voda na Zemi,
takže predpoklady vedcov sa
nepotvrdili,“ konštatoval vedec.
„Okrem získavania snímok
sonda tiež zbierala informácie
o hustote a zložení plynov kométy, plazmy, hustote prachu,
povrchovej teplote telesa...,“ vymenúva výsledky výskumu Ján
Baláž, ktorý sa sám na zostrojení sondy podieľal.
Záver prednášky patril premietnutiu dojemného kresleného filmu o putovaní kamošov Rosetty a Philla ku kométe.
Ticho počas filmu i prednášky
a potom asi 350 zdvihnutých
rúk s nekonečnými otázkami.
Ich odbornosť ocenil aj sám
vesmírny konštruktér, ktorý
po skončení rozdával podpisy.
Ako hviezda.
Andrea Nozdrovická
foto: (mp)
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Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných
kontajnerov
25. 10. (streda) pristavenie –
27. 10. (piatok) odvoz
Blagoevova medzi č. 2-12
Blagoevova medzi č. 14-24
Šustekova medzi č. 9-15
Šustekova medzi č. 25-31
Mlynarovičova medzi č. 3-5
Mlynarovičova medzi č. 15-17
Lachova medzi č. 26-28
Haanova medzi č. 11-13
Haanova č. 8
Furdekova medzi č. 12-14

31. 10. (utorok) pristavenie –
3.11. (piatok) odvoz
Nám. hraničiarov medzi 10-20
Gessayova 47
Gessayova medzi 21-23
Osuského medzi 2-6
Hrobákova medzi 8-14
Rovniankova 6
Ambroseho 2-12
Romanova 1-5
Romanova 22-38
Kutlíkova 7
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Prepravná služba už funguje
M
aryla Korčeková dochádza
z Mlynarovičovej na pravidelné rehabilitácie do zdravotného strediska na Šustekovej ulici.
Pre zdravého človeka je to kúsok,
ale pre niekoho, kto musí vážiť
každý krok, je to bez dopravného
prostriedku často neprekonateľná
vzdialenosť. Ak nemôžu pomôcť
s odvozom rodinní príslušníci, z
dôchodku je nemožné platiť si
taxík niekoľkokrát za týždeň na
cestu tam aj naspäť.
„Už som sa nevedela dočkať,
kedy začne prepravná služba
fungovať. Veľmi mi pomôže, že
ma cesta nestojí veľa, aj pán šofér
bol ochotný mi pomôcť, takže som
bola nadmieru spokojná,“ hovorí
pani Maryla, ktorá je klientkou Zariadenia opatrovateľskej
služby. Prepravná služba je na

území Petržalky od 1. októbra novinkou, ale záujem o ňu
každým dňom stúpa. Starosta
Vladimír Bajan sa bol opýtať
obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorí túto ponuku petržalskej samosprávy
už stihli využiť, na ich postrehy,
námety a možnosti zlepšenia.
Preto pani Korčeková aj dnes
ráno s úsmevom nasadala do
priestranného vozidla Peugeot Partner s pomocou vodiča, ktorý ochotne pomôže s nastupovaním, vystupovaním, ale
aj odprevadením až k lekárovi
do čakárne.
„Na túto službu nemajú nárok len Petržalčania s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo klienti Strediska sociálnych
služieb, ale aj tí, ktorí majú ob-

8. 11. (streda) pristavenie –
10. 11. (piatok) odvoz
Kopčianska 82
Dargovská ul.
Kežmarské námestie
Vilova 5-19
Vranovská 61-67
Pečnianska 13-15
Lenardova 2-8
Bohrova 1,3,5
Gercenova 21-23 a 25-27
Röntgenova medzi 4-8

14. 11. (utorok) pristavenie –
16. 11. (štvrtok) odvoz
Gercenova medzi 1-3 a 5-7
Mánesovo nám. medzi 4-5
Černyševského medzi 21-23
Pifflova 4,6,8
Wolkrova 11-13 parkovisko
Vavilovova 20-26
Jungmannova medzi 8-10
Vlastenecké nám. medzi 8-9
Wolkrova 43-45
Černyševského 5-7
22. 11. (streda) pristavenie –
24. 11. (piatok) odvoz
Hálova 13-15
Belinského 18-24
Ševčenkova 14,16,18,20 parkovisko
Fedinova 2-8
Švabinského 16-18
Andrusovova 1-3
Tupolevova 1-7
Tupolevova 15-17
Iľjušinova 8-10
Markova 7-9

medzenia v pohybe len dočasné, ak majú napríklad zlomenú
nohu alebo polámané rebrá,“
vysvetľuje starosta Vladimír
Bajan a dodáva, že začiatkom
budúceho roka by sa mal vozový park strediska rozrásť. Pribudne totiž vozidlo s otočným
sedadlom a žeriavom na nakladanie invalidného vozíka.
Služba je obyvateľom k dispozícii počas pracovných dní v
čase od siedmej do pol štvrtej a
je potrebné si ju objednať minimálne deň vopred medzi 8.30 a
15.00 h na tel. č. 0903 290 378.
„V kancelárii Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej 18
musíte predtým vy alebo vami
poverená osoba predložiť potrebné doklady – rozhodnutie
o dôchodku, preukaz ŤZP, posudok z ÚPSVaR alebo potvrdenie lekára o nepriaznivom
zdravotnom stave,“ dopĺňa riaditeľka strediska Soňa Chanečková a kým sa pani Maryla vráti
z rehabilitácie, pripravia podľa
požiadaviek spolu s vedúcou
zariadenia harmonogram rozvozu na ďalší deň. Ako ďalej riaditeľka prezradila, zatiaľ sa len
rozbiehajú, a tak vedia bez väčších problémov uspokojiť všetkých záujemcov o túto službu.
(tla)
foto: archív (tla)

zostave. VyV Petržalke otvorili športovisko, streetworkoutovej
chytávkou je aj kopec s lezeckými úchytmi či samostatné
aké majú aj v New Yorku
cvičebné stroje pre seniorov.

„J

eho najväčšou výhodou je,
že „hrať sa“ môžu súčasne
deti, mládež, dospelí aj seniori.
Areál totiž poskytuje aktivity pre
všetky vekové kategórie,“ povedal
pri otvorení starosta Petržalky
Vladimír Bajan. Ako dodal, ide
o ihrisko so špeciálnym mäkkým
povrchom, ktorého prvky navrhli v úzkej spolupráci s obyvateľmi
okolitých domov. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo bude „naj“.
Bude totiž spĺňať ich potreby.

Samotný povrch vytvára svojím farebným rozlíšením bežeckú dráhu pre deti, „naj“ budú
3D polgule na skákanie, alebo aj
chodníček vhodný napríklad na
preteky autíčiek. Jedinečné sú
takzvané balančné prvky, ktoré
slúžia na zlepšenie držania tela
a spevnenie samotného jadra. Nechýba ani malé ihrisko s
bránkami na futbal.
Staršia mládež a dospelí si
precvičia celé telo na modernej

Deti poteší pyramída z lanovej
siete a obľúbená hojdačka „vtáčie hniezdo“. Celý projekt stál
180 000 eur a hradila ho mestská
časť zo svojho rozpočtu.
Okrem tohto veľkého a jedinečného športoviska Petržalka
v poslednom čase otvorila aj
menšie, streetworkoutové ihrisko v areáli ZŠ na Pankúchovej
ulici a na Prokoﬁevovej ulici.
(tod)
foto: MÚ
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Petržalka – komunita, kde sa nielen býva, ale aj žije
Ako deti sme s bratom trávili veľa času na ulici
s kamarátmi. Vyrastali sme
v Petržalke a v časoch
nášho detstva bolo bežné,
že popoludnia a podvečery
trávili sídliskové deti pri
dome, zavesené na rozheganých železných hojdačkách či prašiakoch na
koberce. Tam sme o život
súťažili v tom, kto urobí čo
najviac výmykov, či premetov alebo kto vydrží zavesený na prašiaku čo najdlhšie.
Popri budovaní kondičky
vznikali prvé priateľstvá a
tvorila sa sídlisková komunita. Z dávnych sídliskových
priateľstiev ťažíme s bratom
Oliverom dodnes. Pomohli
nám nasmerovať naše poslanecké aktivity aj vybudovať Mladú Bratislavu.

Poslanec Juraj Križ na začiatku kariéry

K

eď sme v Mladej Bratislave premýšľali nad tým, čo
budú naše poslanecké petržalské priority, vedeli sme, že
chceme svoju aktivitu, priebojnosť a húževnatosť na-

smerovať do budovania platformy, na ktorej základoch
budú opäť vznikať sídliskové
komunity, aké poznáme z detstva. Petržalčania nechcú žiť
zatvorení v bytoch, potrebujú

priestor, kde by sa mohli stretávať a upevňovať priateľstvá.
A či už deti, tínedžeri, dospelí alebo seniori, všetci chcú
tráviť svoj voľný čas zdravo
a aktívne. Najlepšie na čerstvom vzduchu a otvorenom
priestranstve.
Preto sme prišli s nápadom
budovať „workoutové“ ihriská.
V západných krajinách ide o
celkom bežnú výbavu každej
obce či mesta. Pri schvaľovaní
rozpočtu na ďalší rok sa nám
vždy podarilo presadiť, aby sa
na túto prioritu v Petržalke nezabudlo. V týchto dňoch sme
tak otvorili už štvrté ihrisko –
na Prokofievovej ulici. Ďalšie
sme dali ľuďom pri Chorvátskom ramene, na Pečnianskej,
aj v rámci športového areálu
Jama.
Často si dohadujem pracovné stretnutia v reštaurácii
v blízkosti jedného z našich
prvých ihrísk. Vždy je plné ľudí
z okolitých domov. Nie sú tam
rozhegané hojdačky a prašiaky môjho detstva. Ihrisko má
bezpečnejšie prvky a umož-

ňujúce systematicky budovať
fyzickú kondíciu. Najviac ma
ale potešilo iné. Ľudia naň
nechodia len cvičiť. Dali sme
im priestor na stretávanie sa a
rozhovory. Naše ihriská sa stali
miestom, kde sa schádza sídlisková komunita. Poskakujú
a naťahujú sa tam deti. Popri
nich cvičia tínedžeri či svalovci, vedľa na lavičkách posedávajú seniori. A nezriedka vidím
cvičiť aj ich. Petržalčania nám
takto odkázali, že spoločne
strávené chvíle na čerstvom
vzduchu sa im páčia.
Mám za to, že aj malé veci
robia veľké zmeny. Zo stretnutí na čerstvom vzduchu však
od ľudí viem, že ešte potrebujú kvalitné cesty, školstvo a
veľa zelene. Preto sa budeme
snažiť o zvolenie do všetkých
orgánov, ktoré na to majú
reálny vplyv. Chceme ľuďom
vrátiť pocit, že tam, kde večer
zhasínajú, nechodia po práci
len bývať, ale aj žiť.

JURAJ KRÍŽ
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Bratislavská lýra

a spriatelené armády v roku1968
Bratislavská lýra sa začala ako Festival
populárnej piesne v tých najlepších rokoch. Priali mladým, hudbe aj slobode.
Ale štvrtý ročník sa konal v roku 1969.

P

režije festival príchod
„spriatelených armád“?
Prečo musel Karel Černoch
vrátiť Zlatú lýru? Ktorí z
umelcov mlčia a ktorí, naopak, majú odvahu postaviť sa
režimu? A ako sa s nimi režim v nasledujúcich rokoch
vysporiada? Ktoré slová sú po
novom v textoch nežiaduce?
Aký bude osud populárnej
hudby v Československu? Zachová si Bratislavská lýra kredit, ktorí si dokázala vybudovať medzi európskymi festivalmi? Nenechajte si ujsť tretí
večer s vynikajúcim ﬁlmovým
dokumentom mapujúcim históriu Bratislavskej lýry, ktorý
sa bude konať v piatok, 3. novembra, o 19.hodine v Dome
kultúry Lúky na Vígľašskej
ulici.
Tentoraz bude hosťom do
debaty hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Igor Bázlik.
Je autorom mnohých populárnych piesní, šansónov a
hudobných scénických diel.
Už počas štúdia na Konzervatóriu v Bratislave a Vysokej škole múzických umení
(VŠMU) uvádzali jeho komorné a symfonické skladby
na koncertoch. V 60. a 70.
rokoch 20. storočia rozšíril
svoje pôsobenie aj na oblasti
populárnej hudby, folklóru a
scénickej hudby. V 80. rokoch
minulého storočia Igor Bázlik
pokračoval v spolupráci so
známymi orchestrami Karla Vlacha, Gustáva Broma,
Karla Krautgartnera, Ladislava Štaidla a ďalšími. Venoval
sa zhudobňovaniu poézie,
scénickej a ﬁlmovej hudbe,
skomponoval štyri muzikály
a dve opery. Známe sú naj-

mä jeho muzikály Husári a
Plné vrecká peňazí. Zložil
hudbu k piesňam spevákov ako sú Marcela Laiferová, Zora Kolínska, Ivan
Krajíček či Karol Duchoň.
V roku 1973 získal striebornú Bratislavskú lýru s piesňou Chvála humoru. Text k
tejto piesni napísal Tomáš
Janovic a interpretovali ju
Karol Duchoň a Eva Kostolányiová. V roku 1977 si
prevzal rovnaké ocenenie
za skladbu Pieseň z obloka,

ktorú interpretovala Marika Klesniaková.
Igor Bázlik vo svojej
tvorbe uplatnil prvky populárnej hudby, džezu, beatu ako aj ľudovej hudby.
Tvorí, diriguje a sprevádza
na klavíri operných, jazzových i populárnych spevákov, ako aj interpretov
židovských piesní.
V júli 2011 si Igor Bázlik
prevzal ocenenie Identiﬁkačný kód Slovenska (IKS).
Poslaním projektu IKS je
zdôrazniť jedinečnosť a originalitu pôvodnej domácej
umeleckej tvorby dlhodobo predstavovať renomovaných aj menej známych
umelcov a ich tvorbu.

1
Ivana

ANTOŠOVÁ
mi,
a
v
s
u
t
som m tu pre vás
so
KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU BSK

Michaela Dobríková
foto: DK Lúky

hudobné kino

Bratislavská lýra III.

Milé deti,
neváhajte a príďte medzi nás v halloweenskej
maske! Najkrajšiu a najtrašidelnejšiu masku
odmeníme. Okrem programu a súťaží si v našich
Tvorivých dielňach môžete zadarmo vyzdobiť
tekvicu alebo vyrobiť halloweensku dekoráciu.

Strasidelny Halloween
7
Sobota, 28. Október 201
od 10.00 do 13.00 hod.

Program

hosť večera

hudobný skladateľ Igor Bázlik
3.11.2017

Dom kultúry Lúky

19:00

Vígľašská 1
Bratislava

3€

s láskavým zvolením Trigon production a Slovenského filmového ústavu

FOTOGRAFOVANIE

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

 Nerezové flaše . Vodné filtre

v OC Danubia

fotoateliér v Bratislave
svadby deti oslavy

www.kvalitavody.sk

10.00 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45
10.00 – 13.00

Divadlo MaKiLe – Lienka Kikilienka a bojazlivé strašidielko
Veda hrou – hravé vedecké pokusy pre deti
Súťaže pre deti
Vyhodnotenie najkrajšej Halloweenskej masky
Maľovanie na tvár, Tvorivé dielne

Vstup zadarmo!
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Novinky v regióne Römerland Carnuntum – produkt VIA.CARNUNTUM.

5 nových Top-okruhov pre vandrovanie v regióne

Römerland Carnuntum

Túry pre milovníkov čerstvého vzduchu, pre rodiny...
... za bránami Bratislavy a pred bránami Viedne, v Dolnom Rakúsku!
V oblati medzi Hainburgom a pohorím Leithagebirge
v Dolnom Rakúsku, otvoria onedlho pre milovníkov turistiky päť trás na vandrovačku. Najmä pre rodiny s deťmi ponúkajú v tejto oblasti oddych od denného stresu
v pekných viniciach či v lese. Hainburgské kopce – Hainburger Berge, Arbesthaler Hügelland a Leithagebirge,
ktoré sa vypínajú z panónskej roviny, ponúkajú krásne
pohľady na okolitú krajinu a oblasť a rôzne možnosti
trávenia voľného času prechádzkami či túrami.
Trasy sú dlhé šesť až maximálne dvanásť kilometrov.
Mnohé časti zvládnu dospelí pokojne aj s detským kočíkom či s detičkami. Cesty sú vyznačené dobre spracovanými tabuľami a miestami na oddych.

Propagačné materiály sú v troch jazykoch: v nemčine, slovenčine a v angličtine! Okrem toho sú k dispozícii mapy a rôzne informácie o trasách. Nájdete
ich na webovej stránke Donau Niederösterreich-Tourismus.
Atraktívnou novinkou je možnosť získať v angličtine a v nemčine handy audioguide. Ku všetkým
piatim okruhom sú vyznačené zaujímavosti, dokonca pre zrakovo postihnutých. Aplikáciu App si
môžete stiahnuť už pred výletom. Priamo v teréne si

vypočujete informácie o trase a značení aj bez pripojenia na internet. Turista získa informácie aj o historických
faktoch, rôznej faune a flóre, víne a aj to, kde sú vínne
uličky a rôzne príbehy o regióne.
JE PÄŤ OKRUHOV:
Okružný turistický chodník Braunsberg –
VIA.MONTE.
Okružný turistický chodník Königswarte Berg –
VIA.VISTA.
Okružná cesta Z uličky pivníc do pivničnej štvrte
- VIA.CELLA VINARIA.
Vinárska turistika v troch etapách - VIA.VINUM.
Okružná trasa Maria Theresia & Okružná trasa
Kaiser Franz Josef - VIA.SILENTIUM.
Vždy po niekoľkých úsekoch, sú tu audiguide – audio
sprievodcovia, ktorý v anglickom a nemeckom jazyku
vyrozprávajú rôzne staré príbehy, anekdoty, či všakovaké informácie o prírode, faune a flóre, ktorá v regióne VIA.
CARNUNTUM. jestvuje. Projekt podporila Európska únia.

Viac na: www.via-carnuntum.at, kde nájdete podrobnejšie informácie a www.dunaj-donau.sk a www.kamkam.eu

    





  





  

Vážení Petržalčania.

  

Uchádzam sa o Váš hlas vo voľbách do VUC. Som poslancom za Petržalku v mestskom zastupiteľstve
už druhé volebné obdobie. Za tú dobu som získal dosť skúseností a dnes viem, že ako poslanec
mestský a zároveň župný, by som vedel vyrokovať (vyhádať,vyreklamovať :-)) podstatne viac peňazí, alebo iných benefitov z rozpočtu župy pre Petržalku.( napr. oprava ciest a škôl). Naučil som sa
spolupracovať, robiť potrebné kompromisy,som realista.Za Váš hlas a dôveru vopred ďakujem.
Marian Greksa, kandidát do VUC č. 18.
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Hodovanie s jablkami
Aj takto by sme mohli charakterizovať minulotýždňové Jablkové hodovanie, do ktorého sa aj tento rok Petržalčania zapojili.

A

kciu organizuje Malokarpatské
osvetové
stredisko v Modre a Bratislavský samosprávny kraj. Je
to oslava úrody jabĺk, plodov
práce našich pestovateľov a
záhradkárov, ale tiež dobrých
kuchárov a gazdiniek, ktoré toto ovocie vedia chutne
spracovať a pripraviť pre tých,
ktorí ho majú radi v akejkoľvek forme. Inak tomu nebolo
ani tento rok a okrem vynikajúcich gazdiniek z našich
denných centier sa do súťaže o najlepší jablkový koláč
zapojil aj starosta Vladimír
Bajan so svojimi jablkovými
ružami. Priestory Klubu Za
zrkadlom sa do hodiny za-

Ďalšia diva
v kresle pre hosťa
plnili na prasknutie a ochutnávanie a chvály na umenie
našich starých rodičov (piekli
totiž aj muži) nemalo konca
kraja. Vystúpenie detského

folklórneho súboru Hájenka
v sprievode detskej ľudovej
hudby Jarabinka dobre naladilo všetkých prítomných.
Dychová hudba Krojovanka
zas roztancovala tých skôr
narodených. Tohtoročné hodovanie dopadlo na výbornú,
rovnako ako chuť všetkých
jablkových špecialít.

Záhradná party v Stredisku sociálnych služieb
Stredisko sociálnych služieb usporiadalo v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici pri príležitosti 10. ročníka Seniorfestu parádnu záhradnú party spojenú s grilovačkou.

O

slávnostné otvorenie sa
postarala riaditeľka Soňa
Chanečková a privítala nielen
poslancov Ivanu Antošovú a
zástupcu starostu Michala Radosu, obyvateľov zariadenia,
ale aj ich rodinných príslušníkov, seniorov z petržalských
denných centier, pracovníkov
strediska a obyvateľov Petržalky. O dobrú zábavu sa postaral
petržalský seniorský spevácky
zbor Melódia. Vicestarosta Michal Radosa prispel na akciu
dobrými klobáskami a slaninkou, za čo mu patrí veľká
vďaka. Každý si mohol vybrať,
lebo okrem klobások a pečenej slaniny ponúkali aj kuracie

V pomerne krátkom čase sme v tradičnom Kresle pre hosťa privítali dve
herecké legendy. Marínu Kráľovičovú
vystriedala v DK Zrkadlový háj ďalšia
diva – Eva Kristínová.

T

entoraz to bolo akési
pokračovanie dialógu s
touto herečkou. Ten sa začal
pred časom pri príležitosti
otvorenia zrekonštruovanej
pobočky knižnice na Lietavskej. Keďže toto stretnutie sa
konalo ako súčasť Seniorfestu, v hľadisku boli najmä skôr
narodení Petržalčania, ktorí
si pani Kristínovú pamätajú z divadla aj z televíznej
obrazovky. A čo ich najviac
zaujímalo? Obľúbené postavy, ktoré stvárnila, prečo
vlastne odišla z Národného

stehienka, fantastickú štrúdľu
a koláče. Prítomní sa výborne bavili a užívali si príjemnú
atmosféru. Všetci odchádzali
veselí, s dobrou náladou a príjemnými pocitmi z vydarenej

divadla, ako sa jej teraz žije.
S radosťou priznala, že stále je záujem o jej recitačné
schopnosti, často chodí na
besedy, takže vôbec nemá
kedy myslieť na choroby.
A priznala sa tiež, že sa jej
veľmi dobre býva v dome pre
seniorov, kde má komfort,
aký potrebuje. Kreslo pre
hosťa už tiež tradične moderovala Ľudmila Farkašovská,
o dobrú atmosféru sa postarali svojím vystúpením aj
deti z MŠ Bradáčova a súbor
Petržalčanka.

akcie a veselo prežitého slnečného jesenného popoludnia. Už teraz sa všetci tešia na
prvé jarné slnečné lúče, aby sa
opäť stretli a spoločne veselo
privítali jar.
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Vážne a s vďakou
Seniorfest ale nie je len o zábave a príjemných stretnutiach. Je to aj
príležitosť poďakovať sa seniorom za ich aktívny prínos do života
Petržalky.

„V

ždy som veľmi rád,
keď môžem niekoho
pochváliť, oceniť, poďakovať
sa za dobre odvedenú prácu.
Dnes sa však chcem mnohým
z vás poďakovať najmä za to,
že napriek tomu, že by ste si
už mohli užívať zaslúžený
oddych a nerobiť vôbec nič,
stále ste aktívni a svojimi
aktivitami netešíte len seba,

ale najmä ostatných. A vaša
činorodosť nás nielen teší,
ale je aj užitočná,“ povedal
starosta Vladimír Bajan.
Ocenenie dostalo vyše 80
petržalských seniorov, medzi
nimi aj Zdenka Kmeťová a
Henrich Slaušek. „Som dojatá a toto ocenenie si veľmi
vážim,“ povedala pani Kmeťová.

„Keď už pán starosta
ďakoval seniorom, ja
by som sa zase chcela poďakovať jemu
– za to, ako nám
pomáha, ako sa o nás
stará. Verte, nie je to
u starostov bežné,“
dodala pani Zdenka.

Ocenenia aj z mesta
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
sa 12. októbra konalo slávnostné odovzdávanie cien Senior roka 2017.

P

restížne ocenenie si tohto roku z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala
prevzalo šesť Bratislavčanov.
Medzi nimi aj Petržalčania
Mária Winkláreková a Peter Blaho.
Mária Winkláreková bola
členkou viacerých speváckych súborov. Až po odchode do dôchodku sa naplno
začala venovať svojmu celoživotnému koníčku – ľudovej
piesni. Nielen ako speváčka,

ale aj ako vedúca speváckeho
súboru Melódia, ktorý v roku
2004 založila. Tento súbor
pod jej vedením vydal 4 CD
nosiče, na ktorých v niektorých piesňach vyniká jej krásny hlas. Popri priamej práci
so súborom si nájde čas aj na
aktivity v dennom centre na
Vyšehradskej ulici. Celý život
je verná MČ Petržalka, v ktorej
žije dodnes. ,,Toto ocenenie si
veľmi vážim, som z neho dojatá,“ vraví M. Winkláreková.

Šport aj zábava
Netradičnou športovou aktivitou petržalského Seniorfestu bola
súťaž seniorov v plávaní na 50 metrov.

Z

áujem bol veľký, víťazom však
mohol byť vždy len jeden
alebo jedna. Prioritne však išlo o
zábavu, trošku športu a predovšetkým príjemné predpoludnie
v petržalskej plavárni. Po úpor-

nom boji sa na stupienok víťazov
v kategórii ženy postavila Helena
Kamenská, ďalšie miesta obsadili
Gabriela Ďurošková a Antonia
Mazániková. Za mužov podal najlepší výkon Ladislav Mohnaczký,

s oneskorením takmer 10 sekúnd
doplával Peter Lunáček a tretie
miesto obsadil František Hajko.
Nielen víťazom, ale aj účastníkom
srdečne blahoželáme k ich fantastickým výkonom.
(mk, mp, sv, mv), foto: (mk, mp, ms)
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Viem, za čo hlasujem
(reakcia na článok „Cirkus na zastupiteľstve“
od M. Greksu)

A

by bolo jasné hneď od
začiatku – na mestskom zastupiteľstve dňa 28. 9.
2017 som podporil uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena,

na základe ktorej bude môcť
vybraná firma postaviť parkovací dom, ktorý svojou petíciou podporili aj obyvatelia
Petržalky z okolia Vavilovovej
ulice. Prečo teda na zastu-

piteľstve vznikol cirkus, keď
nakoniec všetci poslanci podporili tento projekt?
Finančná a majetková komisia projekt nepodporila.
Nie preto, že nebol dobrý, ale
preto, že ide o prípad výnimky, keď sa podporuje projekt
bez súťaže za situácie, keď
vedenie hlavného mesta nedokázalo za 2 roky, čo projekt
parkovacieho domu stál na
magistráte, prijať kritériá, za
akých bude mesto súhlasiť s
prenájmom, resp. zaťažením
vlastných pozemkov na výstavbu parkovacích domov v
meste. Aby aj ďalší záujemcovia vedeli, za akých podmienok a na základe akých
kritérií im hlavné mesto zverí
pozemok, na ktorom môžu
takýto dom postaviť.
Cirkus na zastupiteľstve
spôsobil viceprimátor M.
Černý, ktorý nepravdivo zaviedol poslancov pred hlasovaním v tom, že finančná
a majetková komisia projekt
údajne podporila. Následne
sa medzi poslancami viedla
diskusia, ktorú v princípe pán
poslanec Greksa ako každú
inú považuje za zbytočnú, či
počkáme ešte mesiac, kým
vedenie mesta predloží aspoň základné pravidlá pre
takéto situácie, alebo či spravíme výnimku a pravidlá sa
budú vzťahovať až na všetky
ďalšie podobné projekty. Na
jednej strane boli poslanci
na čele s M. Greksom, kto-

rým stačil pekný obrázok
(vizualizácia projektu), aby
za projekt zdvihli ruky, na
druhej strane boli poslanci,
ktorí požadovali viac ako len
pekné fotky.
Pozmeňujúce návrhy
Okrem samotného projektu
bol schválený aj pozmeňujúci
návrh J. Budaja, aby primátor
do 30 dní predložil pravidlá,
za akých bude hlavné mesto
poskytovať pozemky na výstavbu parkovacích domov.
Môj pozmeňujúci návrh, aby
sa do zmluvy následne zapracovali formou dodatku ďalšie
podmienky, ktoré vyplynú
z takýchto pravidiel, som
nakoniec stiahol, pretože po
vysvetlení starostu Petržalky
V. Bajana sa mi zdal príliš
prísny, t.j. nie je pravda, ako
tvrdí M. Greksa, že som si zamenil materiály, len som v rýchlosti v pôvodnom znení pozmeňujúceho návrhu zamenil
zmluvu o zriadení vecného
bremena za kúpnu zmluvu
z iného pozmeňujúceho návrhu, čo som obratom opravil.
Zároveň som M. Greksu vyzval, aby sa osobne zapojil do
prípravy pravidiel pre parkovacie domy, pretože len pekné obrázky a zosmiešňovanie
kolegov - poslancov v novinách na zavedenie parkovacej
politiky stačiť nebudú.
Milan Vetrák,
mestský poslanec
za Petržalku
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Zabíjačka
na Farmárskych
trhoch!
Pre priaznivcov farmárskych
trhov sme pripravili spestrenie, z ktorého budú mať radosť „mäsožravci“. V sobotu,
9. 12. 2017 pred budovou
TPD Euronics, na Farského
ulici (pred zastávkou električky), sa pán Pelec, mäsiar, ktorého všetci poznáme, podujal
predviesť naživo zabíjačku
od rozoberania prasiatka, cez
výrobu klobás, jaterníc, uvarí
dobrú podhrdlinu s cesnakom a paprikou, zabíjačkovú
kašu a zabíjačkovú polievku.
Prosto všetko, čo k zabíjačke
patrí. A každý úkon náležite
okomentuje a vysvetlí.
Z minulých rokov vieme,
že zabíjačka je zážitok. Samozrejme, výrobky si môžete
odniesť aj domov. V prvom
rade však príďte na trhy nenajedení. Čerstvé je čerstvé.
A nezabudnite si doniesť aj
nejakú nádobičku, nabalíme
vám domov polievku, kašu,
všetko na čo budete mať
chuť. V rámci tejto akcie sa,
samozrejme, uskutočnia aj
tradičné farmárske trhy a výber bude bohatý.
Tešíme sa na Vás, priveďte
aj rodinku, určite si každý na
trhoch nájde to svoje.
Scenár zabíjačky:
8:00 – vyvesenie prasaťa
9:30 – 10:00 rozoberanie prasaťa s komentárom, čo sa na
čo používa
10:00 ukážka – výroba klobás,
jaterníc atď. s komentárom
10:30 – 14:00 ochutnávka zabíjačkovej kaše, varenej podhrdliny, zabíjačková polievka,
pečienka atď.
14:00 – ukončenie akcie
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Chodci trpia rovnako ako šoféri motorových vozidiel
Tie isté problémy, ale dve témy. Presne takto by sa dalo hovoriť
o stave ciest a chodníkov v Bratislave. Zatiaľ čo o stave ciest
sa hovorí pravidelne pred každými voľbami, na chodníky by sa
akoby zabudlo. Pritom majú rovnako dôležitú funkciu.
esty a parkovanie sú oblasti, ktorým sa venuje skoro každý kandidát na župana
v Bratislavskom kraji. Má na to
kompetencie, má možnosti
a aj prostriedky by sa našli.
V komunálnych voľbách je to
podobné. Tu však majú väčšiu
odozvu parkovacie miesta a
parkovacia politika. No a na
chodníky a chodcov sa pomaly zabúda. Ich dezolátny stav
je často porovnateľný so stavom ciest. Častokrát bývame
svedkami, že sa z chodníkov
stávajú „bojové zóny“, alebo
parkoviská. Napriek tomu, že
župa nemá dosah na opravu
chodníkov a ich udržiavanie,
môžu viacerí kandidáti túto
problematiku riešiť. Či už zo
súčasnej pozície, alebo formou spolupráce. Je dôležité,
aby bol na podmienky pre
chodcov kladený rovnaký dô-

C



  



raz, ako na opravu ciest. Chodci si to zaslúžia.
Problém s chodníkmi máme
aj tu u nás, v Petržalke. Ich stav
v niektorých prípadoch pripomína dôsledky bombardovania. Malý počet a neohľaduplní
vodiči áut tomu tiež nepomáhajú. Vďaka ich „parkovaniu“ sú
chodníky okliesnené a sú prekážkou pohodlnej prechádzke
napr. mamičkám s kočíkmi. To
všetko je ale vizitka nezáujmu
tento stav riešiť, alebo ho as-

poň posunúť do rovnako zaujímavého stavu, akými sú cesty.
Verím, že sa to čoskoro zmení. Okrem rôznych nápadov na
zlepšenie veľa urobí aj samotný prístup. Môžeme tomu pomôcť aj my. Poďme preto spoločne diskutovať na túto tému
a nájdime riešenia, ktorými
pomôžeme zlepšiť podmienky
chodcom v celej Bratislave. Budem rád ak mi napíšete:

jk@jakubkuruc.sk
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Konkurencia súčasnej literatúry

Živijó, pán Pavelka!

Poézia, próza. Žiaci, študenti aj dospelí. Literárna súťaž Petržalské súzvuky
Ferka Urbánka dala po dvadsiatyôsmy raz šancu, ako odznelo na slávnostnom
vyhlásení výsledkov – „pokúšačom pera.“

Jozef Pavelka dlhých 17 rokov riadil
a viedol knižnicu v Petržalke. Jej rozvoju obetoval veľa voľného času a úsilia.
Počas jeho „riaditeľovania“ sa knižnica
transformovala z Obvodnej ľudovej
na Miestnu knižnicu Petržalka a tento
názov nesie doteraz.

M

Knižnica sa rozširovala o nové pracoviská a
významným bolo vytvorenie pobočky Odbornej, hudobnej a umenovednej literatúry a zavádzanie automatizácie v knižnici.
Zmeny priniesli nové úspechy v práci, zvýšil sa počet čitateľov, návštevníkov, narástol
knižničný fond. Súčasťou aktivít knižnice
bolo aj množstvo podujatí pre detského aj
dospelého čitateľa, napr. Kráľ detských čitateľov MKP či besedy so spisovateľmi.
Jozef Pavelka bol zakladateľom literárnej súťaže mladých autorov a talentov Petržalských súzvukov Ferka Urbánka. Tento
rok sme absolvovali už ich 28. ročník. Mnoho ich autorov a víťazov je dodnes literárne
činných.
Pán Pavelka založil aj tradíciu súťaže školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Stál pri zrode Klubu
záujmového združenia autorov slovenskej
literatúry - Generácia, ktorý svoju činnosť
vyvíjal pri Miestnej knižnici Petržalka. V klube sa stretávali mladí autori, čítali si svoju
tvorbu a navzájom sa podporovali.
O úspechoch jeho práce svedčia aj ocenenia, ktoré pán Pavelka získal - Výročnú
cenu Samuela Zocha za rok 2005 a o rok
neskôr mu udelil starosta Vladimír Bajan
ocenenie Osobnosť Petržalky. V roku 2014
dostal ocenenie Osvetový a kultúrny pracovník roka 2014.
Jozef Pavelka sa v týchto dňoch dožíva
vzácneho životného jubilea, 80 rokov. Želáme mu hlavne pevné zdravie a neutíchajúci optimizmus.

iestna knižnica Petržalka
vždy v októbri vyhlasuje výsledky literárnej súťaže Petržalské
súzvuky Ferka Urbánka. Tá, hoci
nesie lokálny názov, účastníkov má
z celého Slovenska.
„Pre nás, ako pre knižnicu a vyhlasovateľa súťaže, majú Súzvuky
predovšetkým motivačný charakter. Stále totiž veríme, že pre zúčastnených, a predovšetkým pre
ocenených, účasť v takejto súťaži
predstavuje cennú hodnotu. Tú literárnu hodnotu majú ich práce,“ hovorí Katarína Bergerová, riaditeľka
Miestnej knižnice Petržalka.
Dokonca, ako spomenul na vyhlásení výsledkov Dado Nagy, jeden
z tohtoročných porotcov, niektoré
z týchto prác sa čítajú lepšie ako
súčasná slovenská tvorba. Súťažné
práce sú podľa neho hravé, neprekomplikované a netlačí sa v nich na
umeleckú pílu.
A na tú som sa nesnažila zatlačiť
ani ja, vo svojej poviedke Keď zasadí sa marhuľový strom. Téma Petržalky a hlavná hrdinka, ktorá aj
keď nie je rodená Bratislavčanka,
prežila na tomto sídlisku celý svoj
doslova životný cyklus, zaujala porotu a získala tretie miesto v kategórii próza, dospelí.
Priznávam, mail z petržalskej
knižnice o ocenení bol pre mňa predovšetkým prekvapením. Možno
práve pre to spomínané netlačenie na umeleckosť. Nie, nešlo mi o
„status spisovateľky.“ Chcela som si

vyskúšať inú formu písania. Články,
napríklad aj pre Petržalské noviny či
iné moje texty, sú skôr o „statuse žurnalistky.“ Poviedka však chce príbeh z
vlastnej hlavy, chce iný jazyk a hlavne
musí zaujať. Najmä to posledné nie je
jednoduché, pretože koľko čitateľov,
toľko čitateľských chutí.
A potvrdila to aj porota tohtoročných Súzvukov pri spätnej väzbe. Môžete mať výborne spracovaný
príbeh po formálnej stránke, skvele
naplánovanú dejovú líniu, ale chce
to viac.
V mojom prípade, slovami Dada
Nagya, poviedke nebolo čo vytknúť,
možno by to ale chcelo malý fór,
druhý plán... ktorý možno ani príbeh nemusí mať.
Spoločne s Erikom Ondrejičkom,
predsedom poroty, jednohlasne priznávajú, že aj keď je téma vo všeobecnosti tým najdôležitejším, neznamená to, že to, čo pre jedného
nie je tá pravá šálka kávy, že si ju iný
nevychutná plnými dúškami.
Možno osobný, na druhej strane
aj dobre známy, poznatok. Literárni

kritici môžu hodnotiť kvalitu literatúry prostredníctvom správnej štylizácie či počtu gramatických chýb:-))...
úspech je však v rukách čitateľov.
Pretože práve pre nich sa píše.
A keďže Petržalské súzvuky sú aj
o detských a mládežníckych autoroch, je tu priestor pre objavovanie
talentov a formovanie. Ako spomenul Erik Ondrejička, je dobré, že deti
píšu. Je presvedčený, že či už dieťa
alebo dospelý, pri písaní sa človek
snaží dať zo seba to najlepšie, a tým
sa stáva svojím spôsobom kvalitnejším človekom.
A potvrdzujem to aj ja. Moje písanie je síce viac o novinárčine a
vekovo by skôr platila už tá druhá
časť slovenského príslovia „... keď ja
budem Jano, neohneš mamo...“ napriek tomu každý môj napísaný text
je pre mňa cenným obohatením, či
už profesionálnym alebo ľudským.
Viac sa o súťaži Petržalské súzvuky dozviete na webových stránkach
Miestnej knižnice Petržalka.
Eva Vašková
foto: archív autorky

Má LUDUS len slávnu minulosť alebo bude mať aj nejakú budúcnosť?
Niektorí politici toho nasľubujú, ale na svoje sľuby veľmi často zabúdajú hneď ako sa dostanú
do funkcie. My v Divadle LUDUS máme aj inú, pozitívnu skúsenosť.
V roku 2013 som sa potešil, že o naše
divadlo, ktoré svojimi divadelnými inscenáciami za ostatné roky kultivovalo
obrovské množstvo detí a mladých, sa
začal niekto skutočne, úprimne zaujímať. Že je tu niekto, kto iba nezbiera
politické body, ale chce pomôcť nám
divadelníkom. Problém bol vážny: 44
rokov sme nemali vlastnú strechu nad
hlavou. Niekoľkokrát sme sa museli sťahovať, čo isto neprišlo vhod ani nášmu
publiku. Zmena sa udiala, keď sa vo veci
začala angažovať župná poslankyňa za
Petržalku, pani Tatiana Mikušová (KDH),
ktorá si náš problém vzala za svoj.

Nemať vlastnú strechu nad hlavou
je mimoriadne limitujúce, ale vyriešiť
to nemôže len dobre spracovaná vízia.
Bez vôle a pomoci zvonka - zo strany
zriaďovateľa, poslancov a osobností,
ktoré sú ochotné pracovať vo verejnom
záujme sa veľké veci robiť nedajú, alebo
sa robia mimoriadne ťažko a pomaly.
Mal som osobnú skúsenosť sledovať
pani Tatianu Mikušovú (KDH) spolu s
členmi komisie kultúry BSK pánom Istvánom Pomichalom (SMK-MKP) a Romanom Marošom (NEKA) pri práci. Ich
úlohou bolo riešiť stále sídlo pre naše
divadlo. Iniciovali a predložili návrh rie-

šenia, ktorý zastupiteľstvo v septembri
2017 schválilo.
Je pred nami ešte dlhá cesta, ale
máme reálnu nádej, že ak sa nám podarí dosiahnuť cieľ dlhodobo si prenajať
priestor v zrekonštruovanom obchodnom dome Babka a Brouk (dnešný OD
Dunaj na námestí SNP), tak z toho budú
„profitovať“ ďalšie generácie. Ďalšie generácie, ktoré budeme môcť kultivovať.
Podstatná časť budovy by totiž mala
fungovať ako jedinečný priestor pre
kultúru a vzdelanie. Miesto, ktoré má
nezameniteľné genius loci v histórií

Bratislavy a Slovenska tak môže ožiť
umením a kreativitou hlavne pre dospievajúcu mládež.
Ak si niekoho zvolíme za poslanca,
tak očakávame, že nás bude zastupovať a riešiť naše problémy a požiadavky.
Často to tak nie je, ale sú medzi nami
ľudia, ktorí to myslia vážne. Takýmto
osobnostiam má zmysel dať pri voľbách našu dôveru.
Peter Kuba
(umelecký šéf Ludusu od roku 1970)
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21.10. | 14:00

ARTKINO ZA ZRKADLOM

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

25.10. | 19:00
DK LÚKY
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Z DVOCH BREHOV MORAVY
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predstavujeme vám obec KÚTY
a mesto BŘECLAV- časť Stará Břeclav
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Tešíme sa z našej záhrady
Len čo sme na jar vyhrali v hlasovaní zákazníkov Tesco,
pustili sme sa do realizácie projektu školskej záhrady.

S

deťmi sme v triedach
zasadili semienka na
priesady a vonku s dospelákmi pripravili všetko potrebné na záhradkárčenie vo vyvýšených
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záhonoch. Keď pominuli
posledné mrazy, pokračovali sme s pestovaním
rastliniek vonku. Deti sa
o ne vzorne starali - podľa
potreby ich polievali, ola-

movali nežiaduce bočné
výhonky na paradajkách
a paprikách, kontrolovali,
či sú rastlinky zdravé.
Od apríla sme toho
stihli ozaj veľa. Usilovne

sme pracovali na príprave záhradky, veľa sme sa
naučili, a tiež sme si užili
kopec zábavy pri rôznych
aktivitách a súťažiach
z projektu školskej záhrady.
Na jeseň sme s deťmi
pripravili chutnú nátierku
a jednohubky sme ozdobili vlastnou zeleninou zo
školskej záhradky.
Tešíme sa, že vďaka
finančnému grantu od
Nadácie Tesco môžeme
našim deťom ukázať, ako
rastie ovocie a zelenina,
kým ju môžeme konzumovať. Realizáciou projektu školskej záhrady
sme zároveň získali nové
možnosti, ako viesť deti
k úcte k prírode, myslieť
ekologicky, učiť sa priamou skúsenosťou a efektívne tráviť voľný čas.
Text a foto: Denisa
Dolná
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Trofej do Petržalky
po štvrtýkrát
Tenisová škola Petržalka je prvým klubom
v 13-ročnej histórii Detského Davis Cupu a
Fed Cupu, ktorému sa podarilo získať titul
Majster Slovenska štyrikrát. Po rokoch 2005
– chlapci, 2006 – chlapci aj dievčatá ešte
so starým názvom TŠ Trčka&Kurek sa stali
8. októbra po finále s TK Žilina, dievčatá
z Tenisovej školy Petržalka víťazkami –
Majsterkami Slovenska.
Hráčky družstva: Lucia Hradecká, Martina
Škoricová, Mia Pohánková, Saskia Ondičová
Kapitáni: Martin Škorica, Andrea Hradecká
(upr), foto:archív
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Nechodia vám Petržalské noviny? Kontaktujte nás: tel: 0905 273 417 mail: mrk@mrk-agency.sk
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Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler

grundler@chello.sk

Schôdza a jej
ne/správne
rozhodovanie
V súvislosti s nezáujmom
vlastníkov sa stala predsedom výboru osoba,
ktorá nie je vlastníkom
bytu v dome. Je to dcéra
spoluvlastníka, ktorá
nebýva v dome. Domnievam sa, že vo výbore
spoluvlastníkov musí
byť spoluvlastník domu,
na rozdiel od možnosti
domovej samosprávy,
kde predseda môže byť
zvonka, podobne ako je
náš správca. Pýtam sa, či
je možnosť bezpodielové
spoluvlastníctvo zmeniť
na podielové, alebo pri
kúpe bytu zapísať do
listu vlastníctva dvoch
a ďalších podielnikov? Dá
sa napríklad po rozvode
bezpodielových vlastníkov, alebo po smrti
jedného z nich, vytvoriť
v byte podielové spoluvlastníctvo a kto z nich
má právo mať jeden hlas
za jeden byt na schôdzi
spoluvlastníkov domu?
Mrzí ma, že v súvislosti
s paragrafom 14 zákona
182/1993 Z.z. sa musím
na Vás v krátkom čase
obrátiť opätovne. Po
prečítaní odseku 3) som
dospel k záveru, že
v zmysle druhej vety na
legalizáciu schôdze
a prijatie rozhodnutí postačuje, keď na schôdzi
budú len traja vlastníci,
z ktorých dvaja rozhodnú
o zásadných problémoch v dome, a to aj
vrátane investícií, pokiaľ
sa netýkajú zákonných
obmedzení. Opäť prosím
o Váš právny názor na
túto vec.
Ing. František S., Petržalka

PORADŇA
So správou bytového
domu súvisí množstvo problémov, ktorých riešenie
síce upravujú platné právne
predpisy, ale ich výklad nie
vždy je jednoduchý. Ustanovenie § 8a ods. 5 zákona
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej
len „zákon“) určuje zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej
len „vlastník/ci“) v bytovom
dome povinnosť uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov v súlade so
zmluvou o výkone správy.
V praxi sa neraz stretávame
s viacčlennými výbormi
vlastníkov, ktoré majú svojho predsedu, podpredsedu,
vchodových dôverníkov,
správcom vypracovaný štatút a pri praktickej činnosti
veľa pochybení. Zmluvný
správca často deleguje na
zvolený výbor svoje povinnosti, patriace zo zákona
alebo na základe zmluvy
o výkone správy, len do jeho
kompetencie. Na takto kreovaných členov výboru vlastníci pochopiteľne finančne
prispievajú, čo sa odráža aj
na zvýšených platbách za
správu domu. Keďže uvedené ustanovenie nemá
kogentný charakter (nevyplýva z neho povinnosť voliť zástupcu vlastníkov len
z radov vlastníkov v bytovom dome a nevyplýva ani
jeho právny vzťah k bytovému domu), môžu vlastníci
za svojho zástupcu zvoliť
aj inú vhodnú fyzickú osobu, ktorá bude aktívna pri
plnení si svojich povinností.
V zmysle Občianskeho zákonníka sa na tejto alternatíve vlastníci môžu dohodnúť. Celkom logicky
však vyvstáva otázka, či by
predmetný volený post nemal byť limitovaný vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v bytovom
dome. Pasívny zástupca,
ktorý nebýva v dome a nie
je s užívateľmi bytov v každodennom osobnom kontakte, môže vlastníkom viac
poškodiť ako pomôcť.

Slovenská právna úprava
rozlišuje dve formy spoluvlastníctva a to podielové
a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi. Zánikom manželstva
zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po
rozvode je možná zmena
bezpodielového spoluvlastníctva manželov na podielové vlastníctvo. Byt môže
byť vo vlastníctve dvoch
alebo viacerých osôb, a to
formou podielového, alebo
bezpodielového spoluvlastníctva, môže však dôjsť aj
ku kombinácii oboch uvedených foriem. Osobitnou
formou podielového spoluvlastníctva je spoluvlastníctvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome k spoločným
častiam, spoločným zariadeniam a príslušenstvu domu. Ako bolo v predchádzajúcom vydaní spomenuté,
v zmysle § 14 ods. 2 zákona
za každý byt a nebytový
priestor v bytovom dome
má vlastník jeden hlas.
Pokiaľ by sa spoluvlastníci
bytu nedohodli o hlasovaní,
vo veci rozhodne na návrh
ktoréhokoľvek z nich súd.
Právna úprava zákona
z roku 2014 ustanovila
vyššie kvórum, teda počet
prítomných vlastníkov na
schôdzi potrebných na to,
aby bola schôdza uznášaniaschopná. V prípade,
ak schôdza vlastníkov nie
je uznášaniaschopná pre
nízky počet prítomných
vlastníkov, stane sa uznášaniaschopnou hodinu po
jej oznámenom začatí bez
ohľadu na počet prítomných. Výnimky, pri ktorých
nie je možné hlasovať
nadpolovičnou väčšinou
prítomných vlastníkov hodinu po oznámenom začatí
schôdze, obmedzujú rozsah rozhodovania tak, aby
pri nízkej účasti prítomných
nedošlo k rozhodnutiu o
závažnej veci a boli chránené práva a príslušné záujmy
zvyšných vlastníkov v bytovom dome.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne,
bezplatné osobné konzultácie ani platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za
komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.
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Zákony
v každodennom
Polícia
upozorňuje živote
(dnes o vojakoch v zálohe)

Pripravený brániť vlasť (4)
Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa
dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom - ktorom právnom predpise. V prípade nejasností
alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.
§ Záložní vojaci
Zálohy ozbrojených síl sa v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. - zákon o brannej povinnosti v platnom znení (ďalej len „zákon“), vytvárajú na doplňovanie
ozbrojených síl. Tvoria ich občania, ktorým branná povinnosť trvá a skončili
služobný pomer profesionálneho vojaka, v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej
službe, Národnom bezpečnostnom úrade alebo služobný pomer colníka.
Ďalej občania, ktorým branná povinnosť trvá a skončili dobrovoľnú vojenskú prípravu ako aj občania povolaní na výkon mimoriadnej služby po jej
skončení. Registrovaní občania, ktorí boli odvedení a nevykonali mimoriadnu
službu, sa po skončení vojny a vojnového stavu zaradia do záloh ozbrojených
síl. Zálohy ozbrojených síl sa členia na aktívne zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh pripravujú na
výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách a plnia úlohy ozbrojených
síl, ostatné zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu nepripravujú na výkon
mimoriadnej služby v ozbrojených silách a neplnia úlohy ozbrojených síl.
§ Kvalifikačné predpoklady
Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak spĺňa kvalifikačné
predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej
má byť zaradený, dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do
ktorej má byť zaradený a ak sa vyžadujú, spĺňa odborné požiadavky na výkon
funkcie, do ktorej má byť zaradený. Ďalej môže byť zaradený ak je zdravotne a
psychicky spôsobilý, je bezúhonný, spoľahlivý, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je jej občanom a uzatvoril dohodu o zaradení. Kvalifikačný
predpoklad na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou spĺňa vojak v zálohe, ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie a bude zaradený
do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa, slobodník a
desiatnik, najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou
hodnosťou čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster, vysokoškolské vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou
hodnosťou poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník.
§ Bezúhonnosť a spoľahlivosť
Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej
dokumentácie. Psychická spôsobilosť vojaka v zálohe sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením. Za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje vojak v zálohe, ktorý bol právoplatne odsúdený za zločin. Bezúhonnosť
sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za spoľahlivého sa na účely tohto
zákona nepovažuje vojak v zálohe, ak je alebo bol liečený zo závislosti od
alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo preukázateľne
nadmerne požíva alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo ak je
alebo bol liečený z patologického hráčstva. Za spoľahlivého sa nepovažuje
ani vojak v zálohe, ktorý je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich
k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa na ich podpore alebo
propagácii. Spoľahlivosť preukazuje vojak v zálohe čestným vyhlásením.
§ Pravidelný výcvik
Príprava aktívnych záloh na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách
sa vykonáva pravidelným cvičením v rozsahu najviac 30 kalendárnych dní
v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení, v ďalších rokoch a po opakovanom uzatvorení dohody sa vykonáva v rozsahu najviac 15
kalendárnych dní v kalendárnom roku. Vojaka v aktívnej zálohe na pravidelné
cvičenie povoláva vojenský útvar doručením oznámenia najmenej 15 kalendárnych dní pred termínom nástupu na cvičenie. Vojaka v aktívnej zálohe
povoláva na plnenie úloh ozbrojených síl okresný úrad v sídle kraja. Ak vojak
v aktívnej zálohe následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s pravidelným
cvičením alebo plnením úloh ozbrojených síl zomrel, môže minister poskytnúť
jednorazové odškodnenie pozostalých až do výšky desaťnásobku hodnostného platu. Jednorazové odškodnenie pozostalých sa poskytuje manželovi a
dieťaťu zomretého vojaka v aktívnej zálohe. Ak niet pozostalého manžela ani
dieťaťa, poskytuje sa jednorazové odškodnenie pozostalým rodičom.
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KRIMI
Krimipríbeh

Viete, že ...

Na posiedke s fackami

J

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

Milan
SALAJ (46)
občan
Chorvátskej
republiky

Popis osoby: podlhovastá tvár,
plešina, hnedé oči, náznak malej
briadky pod ústami.
Popis oblečenia: nezistený
Menovaný je obvinený z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného organizovanou
skupinou s prečinom falšovania
a pozmeňovania verejnej listiny,
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej
značky.

Anton
BANDA
(54)
z Bratislavy

Popis osoby: podlhovastá tvár,
krátke tmavé vlasy, vysoké čelo,
hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV príkaz na zatknutie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

úlová noc naberá na sile,
mesto sa ukladá k spánku, iba v jednom, ešte novotou voňajúcom domčeku od
metropoly neveľmi vzdialeného satelitného sídliska,
mení režisér pán Život v tragikomickej scéne všetci proti všetkým priateľské posedenie na opilecký výstup
v obsadení tri manželské
páry a alkohol.
Toto je vaše sako?, pýta
sa policajt jedného aktéra
frašky, aby urýchlil rozchod
rozhádaných priateľov, ktorých rozšafná záhradná
party bola znesiteľná až do
chvíle, kedy sa začala rušná výmena názorov, okorenená niekoľkými pokusmi naučiť ratanové stoličky lietať, čo sa už znepáčilo
rozospatým susedom a privolali si posilu.
Mierne zakalený pohľad
pána Maroša (34) je priamo
úmerný jeho komunikačnej
schopnosti. Ne - neviem,
kuknite, pozrite do vačku,
podarilo sa oslovenému na
tretíkrát zostaviť myšlienku do vety oznamovacej.
Odpoveďou bolo zamietavé stanovisko muža zákona, ktorý sa lakonicky vyjadril, že on ako osoba úradná nemá v danej chvíli a za
daných podmienok zákonné právo šmátrať vo vreckách nočného výtržníka.
Odporučil mu pátrať po
doklade vlastnými silami a v
prvom rade obliecť si natrhnutú košeľu. Zatiaľ čo dialóg
nejavil známky akejkoľvek
zhody názorov, v záhradke
pred rodinným domčekom

sa odvíjal iný. Marošova
životná družka Ľubica (31),
na pohľad to najtriezvejšia
žena z partie, takmer zrozumiteľne vysvetľuje ako
sa to začalo. To viete, takto to bolo, potom je ťažko,
no néé?, snaží sa po svojom objasňovať situáciu,
aby sa o chvíľu, keď zistí,
že je bosá, začala zháňať po
svojich topánkach. Policajt
je gavalier, niečo som videl
pri kontajneroch na dvore,
neviem či sú to vaše topánky, prináša stratené lodičky,
ktoré sa bohvie ako, dostali až k plotu pri vchode.
Hlavný aktér, ktorý medzičasom priznal vlastnícky
vzťah k pohodenému saku,
nenápadne prešiel do familiárneho tónu, aby o malú
chvíľu vymenil tykanie za
vulgárne nadávky adresované policajtom. Milostivý
pán, oslovuje už obutá žena
jedného z policajtov, a máte
deti? Ja ale mám, prezrádza od veci. Prečo do mňa

V bratislavskom kraji za prvých osem mesiacov roka
2017 zaznamenali policajné štatistiky v zmysle trestného zákona 21 útokov na policajtov (SR 99), na základe ktorých bolo trestne stíhaných a vyšetrovaných
14 osôb, z toho deväť pod vplyvom alkoholu (objasnenosť 71%). Tak vraví § 323 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s útokom
na verejného činiteľa: Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa,
alebo pre výkon právomoci verejného činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej
sadzby – osem rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trest
odňatia slobody na doživotie – je závažnejší spôsob
konania, ťažká ujma na zdraví alebo smrť, značná
škoda, smrť viacerých osôb, krízová situácia atď.

Raritné zbrane
Kriminalisticko-expertízny ústav
preskúmal všetky zbrane a strelivo, ktoré ľudia odovzdali počas
tretej zbraňovej amnestie. Experti
preskúmali 2 857 zbraní a 41 533
ks streliva, so žiadnou zo zbraní
nebol spáchaný trestný čin. Medzi
odovzdanými krátkymi zbraňami
boli najmä pištole a revolvery, z
dlhých opakovacie guľovnice, brokovnice a malokalibrovky. Zbrane
pochádzali z rôznych časových

Martin
DOBAI
(23)
z Bratislavy

Popis osoby: oválna tvár, vysoké
čelo, krátke tmavé vlasy, modré oči.
Popis oblečenia: nezistený
Na menovaného vydal Okresný
súd Trnava príkaz na zatknutie.

vyrýval, on mi začal hovoriť sprosté reči, lebo on je
veľký šéf. On bol pán Karol
(41), ktorý spolu s manželkou, okrem domácich, tvorili tretiu dvojicu. Počúvajte ma, pán policajt, príslušník, ja si to mám nechať?
A môj Maroško dobre urobil, keď mu dal po hube.
Viete, on sa potom pustil
aj do Ferka (36) u ktorého
sme boli, lebo začal brániť
Karola, dokončuje nesúrodé vysvetľovanie. Ježišmaria, zvýskla urážkami ponížená žena, keď sa obzrela
a uvidela, ako dobre naštartovaný Maroško, absolvent
to fakulty humanitných
vied, celkom neľudsky sa
pri pokuse usadiť ho do služobného vozidla zahryzol
do ruky policajta.
Lepšie je vraj priateľovi odpustiť, ako ho navždy
stratiť, vraví arabské príslovie. Čo si o tom mysleli účastníci priateľského posedenia, sme sa však
z policajných zápisníc nedozvedeli.

Parkovanie na chodníkoch: Ešte sa nám
nerozpadaj, Bratislava!
foto: jgr

... v čase od 27. 9. do 11. 10.
nahlásili v našom kraji krádež 26 motorových vozidiel,
z toho Petržalke 2 (Gessayova, Šustekova)? V noci zlodeji
ukradli 22 a cez deň 4 vozidlá,
ukradli aj jeden motocykel,
jeden valník a dve dodávky. V
dňoch 4. a 5. 10. krádež auta
nehlásili.
... od 1. januára do 1. októbra
sme v našom kraji zaznamenali 1 580 dopravných nehôd,
čo je o 145 kolízií menej ako
v rovnakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách
prišlo o život 13 osôb, z toho
štyria chodci a jeden motocyklista. Oproti rovnakému
obdobiu vlaňajška zahynulo
na cestách Slovenska o 11
osôb viac (6 perc.). Z celkového počtu prišlo v sledovanom období na území Slovenska o život 31 chodcov.
... v Bratislavskom kraji sme za
osem mesiacov roka 2017 zaznamenali 9 026 trestných činov (SR 51 947), z ktorých polícia objasnila 3 804 prípadov
(SR 29 376), čo predstavuje
42 percent (SR 57)? V súvislosti
s deliktami polícia vyšetrovala, resp. stíhala, celkovo 4 193
ľudí (SR 320 997), z ktorých
bolo 18 maloletých (SR 704)
a 109 mladistvých osôb (SR
1 924). Z celkového počtu
zaevidovanej kriminality najvyšší počet trestných činov,
až 4 435 prípadov (SR 19 326),
zaznamenala majetková kriminalita, pri ktorej objasnenosť dosiahla 28 percent (SR
43). Pod vplyvom alkoholu
boli páchatelia v 728 (SR
5 924) a drogy im dopomohli
k trestnej činnosti v 41 prípadoch (SR 118).

období, zaujímavé sú najmä tie
z prvej a druhej svetovej vojny.
Medzi nimi sa objavila napríklad
puška Sharps z obdobia americkej
občianskej vojny Sever proti Juhu
alebo puška Winchester Model
1895 vyrábaná pre cárske Rusko.
Za najväčšiu raritu považuje polícia dvojak Holland&Holland New
.450 „Standard“ Express Rifle v
kalibri .450/.400 Nitro Express 3¼.
Tento model používal aj americký
prezident Roosevelt.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler
grundler@chello.sk

24 • 20. 10. 2017

PETRŽALSKÉ NOVINY

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A

LOJZO nás baví
už 35 rokov

Keď v roku 2006 zomrel zakladateľ skupiny LOJZO a jej charizmatický líder Maroš
Kochanský, zdalo sa, že sa „lojzovská éra“
definitívne skončila.
„Rok sme vôbec nehrali,
jednoducho sa nedalo,“ spomína stálica tejto kapely Tomáš Fabor. „Ale potom nás
nakopol starosta Vladimír
Bajan. Bolo to vtedy, keď bol
predsedom BSK a na prvé
výročie Marošovej smrti inicioval umiestnenie pamätnej
tabule, ktorá by ho pripomínala, na trhovisku na Miletičovej. Vtedy sme tam, na streche, zahrali zopár pesničiek,
ale stále sme to brali len ako
malú epizódu,“ hovorí ďalej
Tomáš Fabor.
No a potom hrali na Dňoch
Petržalky a prišli aj ďalšie po-

nuky. A takto, nenápadne, sa
prehupol jeden rok, druhý, až
ich už je desať, počas ktorých
nás Lojzovci opäť zabávajú.
Dokopy je to neuveriteľných

35 rokov! Stále je v kapele päť
pôvodných členov a stále, na
každom koncerte, je prítomný aj Maroš Kochanský. Je v
každom muzikantovi, v každom divákovi.
Ku kapele nepochybne
patrí aj Teplákový bál. Tiež
ho vymyslel Maroš a prvý raz
sa v teplákoch plesalo v roku
1987 v PKO, kde LOJZO
oslavoval svoje 5. narodeniny.
Posledný raz bol Teplákový
bál v PKO v roku 2007 ako
pocta Marošovi Kochanskému, ktorý sa už 25. narodenín
kapely nedožil.
Potom bola pomerne dlhá
odmlka, ďalší Lojzovci zorganizovali až po piatich rokoch.
„No potom sme sa dohodli, že
päť rokov je dlhý čas. Že si aj
ľudia pomaly odvykli, aj na
Maroša spomínajú už menej.
Tak sme sa rozhodli, že Teplákový bál bude každý rok,“
hovorí Tomáš Fabor.

A od toho roku 2012, je
súčasťou bálu aj súťaž Petržalská baretka. Pre mladých,
začínajúcich muzikantov a
textárov, ktorým je vlastný
humor. A nebude to inak ani
tento rok. Všetko vypukne
21. októbra v DK Zrkadlový
háj. Od druhej popoludní
sa predstavia účastníci Petržalskej baretky a o siedmej
večer odštartuje Teplákový
bál. Okrem organizátora a
hostiteľa - skupiny LOJZO, sa
predstaví Marek Kochanský
so svojou kapelou, skupina
Backwards a Kubánska kapela.
No a nebude chýbať mastný chleba s cibuľou, slivovica,
dobré vínko a ešte lepšia nálada. A môžete sa tešiť aj na
prekvapenie, ktoré (vraj) zostane až do poslednej chvíle
tajomstvom:-).
(sv)
foto: archív LOJZO
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Na konci evolúcie
nie je krása
Pozývame vás na nový
krátky film oceňovaného
slovenského režiséra Jonáša Karáska „The Swan“
o faune budúcnosti, ktorý už získava ocenenia po
celom svete.

N

ámet k nemu napísal
Petržalčan Peter Rajčák. Vy si môžete pozrieť
tento desaťminútový film
exkluzívne v Kafé Lampy
vo štvrtok, 19. októbra, o 19.
hodine.
Film je príbehom mladej
fotografky, ktorá fotí zvieratá tak trochu v budúcnosti.
Používa starý fotoaparát,
ktorým zachytáva živočíchy
v ich prirodzenom prostredí a vyzdvihuje ich krásu.
Ale… dokážete si predstaviť
aká krása nás čaká na konci evolúcie? Po premietaní
bude neformálna beseda
s režisérom. Vstup je voľný.
The Swan mal premiéru
na festivale EKOTOPFILM
2017 a je šírený prostredníctvom servera FilmFreeWay. Už po krátkom čase
sa stihol dočkať uznania na
viacerých medzinárodných
filmových festivaloch. Na
Kuala Lumpur Eco Film Festival (KLEFF) sa film umiestnil zatiaľ v TOP 5 kategórie
SHORT FILM a dostal sa aj
medzi 10 BEST OF filmov,
ktoré idú naprieč všetkými
kategóriami.
Na Innsbruck Nature Film
Festival, kde je prihlásených
vyše 500 filmov, je zatiaľ
v TOP 8 v kategórii Best
Short Film.
Na Bucharest ShortCut
Finest Fest je zatiaľ v Official
Selection, najlepších prihlásených filmov. Všetky zmienené festivaly ešte definitívne víťazov neurčili, urobia
tak v priebehu jedného až
dvoch mesiacov.
(md)
foto: J. Karásek
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Keď syn prerastie
svojho otca...

skončil s futbalom. Pomysleli
ste si vtedy, keď presedlal na
rozhodovanie, že sa z neho stane tak rýchlo uznávaný arbiter
doma i za hranicami?

Ivan Kružliak starší, bývalý futbalista
a rozhodca, v súčasnosti šéf komisie rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu (BFZ), sa môže pochváliť, že
jablko padlo vedľa stromu. Jeho syn Ivan
Kružliak mladší išiel totiž v otcových
šľapajach a už niekoľko rokov je najlepším
arbitrom na Slovensku.

Ivan býval s nami v Petržalke, kde sa cítime dobre, lebo
život sa tu neustále skvalitňuje, do 24 rokov. Úraz s kolenom sa mu stal v rakúskom
klube SF Berg. Ešte keď nerozhodoval, tak som ho zobral
na seniorský turnaj do Dolan.
Dal som mu aj píšťalku, nech
si rozhodovanie vyskúša.
Rýchlo som zistil, že mu nechýba odvaha, lebo vylúčil domáceho hráča a bez nejakých
problémov nariadil pokutový
kop. Videl som, že to najhlavnejšie, aby sa rozhodca nebál,
už v ňom driemalo. Takisto
bolo veľmi dôležité, že ho táto
veľmi riziková profesia bavila.
Odvtedy s rozhodovaním žije
a denno-denne sa bavíme o
futbale. Zo začiatku som mu
aj troška pomáhal, postupne
ma však jednoznačne prerástol. Keď mu vyšli prvé ligové
stretnutia, bol som presvedčený, že môže urobiť na rozhodcovskom poli veľkú kariéru. Má totiž také vlastnosti,
ktoré musia zdobiť dobrého

N

apokon už štyrikrát vyhral anketu o Najlepšieho rozhodcu najvyššej súťaže.
S Kružliakom starším, ktorý
už vyše tridsať rokov býva a
žije v Petržalke, sme sa porozprávali o jeho a takisto aj synovej veľmi úspešnej kariére.
Ako sa vyvíjala vaša rozhodcovská kariéra?

Pre rozhodcovanie som sa
rozhodol v zrelom futbalovom veku, po tridsiatke. Začal
som rozhodovať nižšie súťaže,
ale môj postup do najvyšších
líg bol dosť rýchly. Vtedajšia
komisia rozhodcov totiž preferovala bývalých futbalistov

a záležalo jej na tom, aby sa
rýchlejšie dostali do vyšších
súťaží. Na rozhodcovskú dráhu sa so mnou vydali aj v súčasnosti známi funkcionári,
Petržalčan Ľubomír Suchý
(predseda ObFZ Bratislavamesto) a Vladimír Medveď,
takisto Ľubomír Udvardy a
ďalší. Rozhodoval som od 31
do 44 rokov. V podstate som
prešiel všetky súťaže, jednu
sezónu som bol hlavným rozhodcom v najvyššej slovenskej
lige a viac rokov asistentom.
Väčšinu času som strávil v I.
a II. SNL.
Čo nasledovalo potom?

Pokračoval som ako delegát,

jednu sezónu som bol delegátom stretnutia SFZ. Potom
prišlo také rozhodnutie, že
otec a syn nemôžu byť v rovnakej súťaži a keďže syn postúpil do slovenských súťaží,
ja som z nich vypadol do III.
Bratislavskej ligy, v ktorej som
pôsobil rok. Túto činnosť som
hlavne z pracovných dôvodov
na určitý čas zanechal. Keď
však v roku 2012 nečakane zomrel skvelý človek a rozhodca Vladimír Hriňák, tak som
prebral jeho funkciu a dodnes
som predsedom komisie rozhodcov a delegátov BFZ.
Váš syn Ivan kvôli zraneniu kolena už v mladom veku

rozhodcu. Odbornosť, fyzickú pripravenosť, psychickú
odolnosť a prvoradé pre rozhodcu je, aby sa nebál. Vie čítať hru, rozhoduje podľa pravidiel a tiež dobre manažuje
stretnutia.
Ivan Kružliak ml. je na Slovensku rozhodcovskou špičkou.
Viedol ﬁnále ME hráčov do 17,
zápasy ﬁnálového turnaja ME
do 21 rokov, kvaliﬁkácie MS,
ME, predkolo Ligy majstrov a
aj súboje skupinovej fázy EL. Je
aj v užšom výbere na MS 2018,
dostane sa podľa vás na svetový šampionát do Ruska?

Na listinu FIFA sa dostal
už v 26-rokoch. Myslím si,
že prebojovať sa na MS je
nielen o šťastí, ale aj o politickej diplomacii. Škoda, že
sme v rozhodcovskej komisii
UEFA stratili Jozefa Marka.
V Ivanovom prípade však
dosť veľkú rolu zohráva skutočnosť, že je ešte stále dosť
mladý. Má iba 33 rokov a za
sebou už viaceré ťažké zápasy
na medzinárodnej scéne. Je
na dobrej ceste, keď všetko do
seba dobre zapadne, tak by to
mohlo vyjsť.
(mv)
foto: Milina Strihovská

UŠETRITE AŽ 60 % NÁKLADOV NA ELEKTRINU
VYUŽITÍM SLNEČNEJ ENERGIE
Chceli by ste mať náklady na energie
úplne pod kontrolou a platiť menej?
Možno je načase uvažovať nad
využitím fotovoltických panelov,
ktoré vyrábajú elektrinu zo slnka.
Vysoká úspora a nízke prevádzkové
náklady
Fotovoltické panely je vhodné inštalovať na rodinné
domy prakticky na celom území Slovenska bez
ohľadu na to, či žijete na juhu, Orave či na Kysuciach. Rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími
regiónmi v dopadajúcom množstve slnečnej energie
je približne len 15 %. Do pozornosti sa v poslednom
čase dostávajú fotovoltické panely s batériou,
v ktorej sa uskladňuje vyrobená elektrina. „Toto
riešenie je vhodné pre bežnú domácnosť, ktorej
spotreba elektriny je najvyššia ráno a poobede
po návrate z práce a zo školy. Fotovoltické panely
však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je
väčšinou minimálna spotreba. Ideálnym riešením je
preto uskladniť vyrobenú elektrinu v batérii a využiť ju
v čase, keď ju rodina doma potrebuje. Domácnosť
s ročnou spotrebou 3 – 5 MWh tak môže ušetriť
na elektrine aj stovky eur ročne, pričom náklady
na prevádzku fotovoltických panelov sú minimálne,“
povedal Erik Chabreček, expert na riešenie ZEON
Fotovolt v ZSE.

Inteligentné využívanie energií
Vhodným doplnkom k fotovoltike môže byť aj
riešenie pre inteligentnú domácnosť ZEON Smart
Domov, ktoré pomáha efektívne využívať elektrickú
energiu v domácnosti a dá sa ovládať cez mobil
na diaľku. „Zákazník má vďaka ZEON Smart Domov
neustály prehľad o spotrebe v domácnosti a môže
napríklad z práce zapnúť ohrev teplej vody a využiť
tak elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi počas
dňa,“ doplnil Erik Chabreček zo ZSE.

Maximálny výkon z každého panelu
Pre dosiahnutie najvyššieho možného výkonu je
vhodné umiestniť fotovoltické panely na strechu

smerujúcu na juh, juhovýchod alebo juhozápad.
Batéria na uskladnenie elektriny potrebuje suché
miesto so stabilnou teplotou (5 – 35 stupňov)
a s rozlohou min. 1 m2 (garáž, technická miestnosť).
Celkový výkon fotovoltického systému môže znížiť
zatienenie stromom, budovou, snehom, napadaným
lístím či iné znečistenie. „Pri tradičnom zapojení
fotovoltických panelov najslabší panel znižuje výkon všetkých ostatných panelov. V riešení ZEON
Fotovolt pracuje každý panel samostatne a vďaka
optimizérom výkonu, ktoré sú osadené na každom
paneli zvlášť, dokáže toto riešenie dosiahnuť maximálny možný výkon za akéhokoľvek počasia,“ dodal
Erik Chabreček, expert na ZEON Fotovolt v ZSE.
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Európsky týždeň športu

Obhájili titul
Na dvoch miestach v Petržalke,
na Dudovej a na Nobelovom
námestí, sa 1. októbra uskutočnilo regionálne kolo Detského Davis a Fed Cupu pre
najmenšie deti do 8 rokov.
Titul obhájilo družstvo chlapcov Tenis – Bedminton klub
Dunajská Lužná v zložení Filip
Roman, Jakub Labanc, Damián
Merčiak, kapitáni: R. Roman, P.
Valo, pred chlapcami z Petržalky TŠP – tenisová škola Petržalka v zložení Max Lorinčík,
Andrej Adamovič, Filip Rich-
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V rámci Európskeho týždňa športu sa v Materskej škole na Röntgenovej ulici 16 veselo športovalo.
ter, Michal Lipovský, kapitán:
N. Adamovič.
V kategórii dievčat I. miesto získalo družstvo TŠP – tenisová škola Petržalka v zložení
Jana Pecníková, Diana Ščibravá, Kayla Leah Gálik, kapitán:
G. Hasajová.
(upr)
foto: (dop)

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

H

neď v pondelok sme
začali jesennou olympiádou, v rámci ktorej deti
absolvovali klasické olympijské disciplíny ako beh, skok
či hod šiškou. Deti si však
vyskúšali aj netradičné disciplína – ako hod malou detskou metlou, alebo kotúľanie
ﬁt lopty okolo méty a späť.
V utorok sme pokračovali v
športovom duchu a deti sa
zúčastnili na jumpingu (ská-

kanie na trampolínach) pod
vedením kvaliﬁkovaných trénerov. Rozžiarené a šťastné
tváre detí boli dôkazom toho,
že pohyb a športové aktivity
nie sú našim deťom cudzie.
Nám zostáva len dúfať, že
sme aspoň malou kvapkou
prispeli k tomu, aby si naše
deti vytvorili pozitívny vzťah
k športu, športovým aktivitám, a tým predchádzali
obezite a kardiovaskulárnym

Poď to vybehať!
Matika ti nejde? Problémy so spolužiakom?
Učiteľ ti nerozumie? Nevieš, ako to povedať
doma? Tak zober svojich rodičov von :o) Bok
po boku, noha pri nohe, bežíte/prechádzate
sa, dýchate spoločne... a odrazu si lepšie
rozumiete a môžete slobodne rozprá-

ochoreniam. V športových
aktivitách sme, samozrejme,
pokračovali až do konca týždňa rannými cvičeniami, rôznymi pohybovými a hudobno
- pohybovými hrami.
Silvia Dekanová,
riaditeľka MŠ

vať o všetkom, bez zábran. Cítite sa lepšie,
voľnejšie, ste rodina. Aj strom zasadíte :o) Rodinný Beh Marsilius, 21. októbra, štart o 9.30 h,
Veľký Draždiak (pri ihrisku STARZ). Štartovné:
dobrovoľný príspevok na výsadbu platana.
Počet účastníkov je limitovaný na 100
rodinných tímov.
(upr)
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MŠK Iskra je silnejší ako vlani
Futbalisti MŠK Iskra Petržalka si aj v druhom roku pôsobenia v V. lige počínajú celkom dobre. Po 10 kolách sa pohybujú v prvej polovici tabuľky, a to majú ešte jeden zápas k
dobru. O prebiehajúcom ročníku a o cieľoch mužstva sme
sa porozprávali s kapitánom mužstva Petrom Striškom.
Nový krásny umelý trávnik
ste pokrstili skvelým víťazstvom 6:1 nad ŠK Igram...
Keďže sa u nás v lete vybudovala nová umelá plocha a
rekonštruovali sa šatne, až v
9. kole nového ročníka sme
konečne po veľmi dlhom čase
hrali doma. Zápas nám vyšiel
po všetkých stránkach, samozrejme, k vysokému víťazstvu
nám pomohlo aj vylúčenie
súperovho hráča za stavu 1:0
pre nás v 34. minúte. Na nový
povrch sme si rýchlo zvykli, je
to niečo iné, ale lepšie.
V minulej sezóne ste obsadili piate miesto. Aké sú vaše
ambície v novom ročníku,
ktorý už má za sebou viac
ako polovicu jesennej časti?
Vonku sme odohrali sedem zápasov po sebe, čo je
vždy veľmi náročné. Rovnako ako v minulej sezóne sme
nezachytili začiatok, keď z
prvých štyroch stretnutí sme
tri prehrali. Táto strata sa
ťažšie dobieha, ale v posledných zápasoch sa nám darí,
väčšinou vyhrávame, takže si
myslím, že by sme mali skončiť medzi najlepšími tímami.
Najmä, keď na jar budeme
hrať až desať z trinástich zápasov doma. Súťaž, na rozdiel od vlaňajška, má lepšiu
úroveň, pribudli do nej kvalitný Senec, či ,,béčka“ Vajnor
a Devínskej Novej Vsi.
V ktorom doterajšom zápase ste podali najlepší výkon
a, naopak, ktorý vám vôbec
nevyšiel?
Najlepší výkon sme podali v prvom domácom súboji
proti ŠK Igram. Dali sme šesť
gólov a nevyužili sme aj ďalšie dobré príležitosti. Dobrý
výkon aj napriek prehre 2:3
sme podali aj na pôde prvého
Senca. Pri Slnečných jazerách sme mohli aj bodovať,
ale v závere sme dostali rozhodujúci gól. Vo Vajnoroch
sme zasa nevyužili štyri čisté
šance, takže remíza 1:1 bola
pre nás sklamaním. Naopak,

Výsledkový servis
FC Petržalka
A-TÍM 3. liga Bratislava: 10. kolo: ŠK Svätý Jur - FC Petržalka 0:7 (9., 45. Kondrlík, 67. Piroska (11m), 78. Majerčák, 80., 83. Pilát, 86. Tino Miguez), 11. kolo: FC Petržalka
– TJ Rovinka 1:1 (31. Piroska (11m)), 12. kolo: FK Vajnory FC Petržalka 0:3 (17. Piroska, 39. R. Kováč (vl. gól),
66. Lády)
U19 2. liga SD: 8. kolo: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC Petržalka
2:2 (4., 7. Maco), 9. kolo: FC Petržalka – FK Dubnica 2:2 (30.,
76. Maco), 10. kolo: MFK Skalica - FC Petržalka 3:1.
U17 2. liga MD: 8. kolo: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC Petržalka 1:5 (5. Bukovinský, 19. Cerula, 40., 59. Mojžiš, 80. L. Farkaš), 9. kolo: FC Petržalka – FK Dubnica 1:0 (16. Žilinský),
10. kolo: MFK Skalica - FC Petržalka 0:0

nevyšiel nám súboj v Krasňanoch, kde sme mali vyhrať, ale hrali sme zle. Rozhodne sme mohli doteraz
získať viac bodov.
Ako by ste charakterizovali vaše súčasné mužstvo,
nastali v ňom v lete nejaké
zmeny?
Na túto súťaž máme solídne
mužstvo, v ktorom sú mladší
a starší hráči. Jeho kostra
zostala pokope, v lete neprišlo u nás k väčším zmenám,
z nových hráčov sa v dobrom
svetle ukazujú stopér Martin
Ferenčík a strelec Šimon Spišiak. Myslím si, že sme silnejší ako v minulej sezóne.

koncentrácia a taktická disciplína po celý zápas. Niekedy
každý chce útočiť a vtedy dostaneme zbytočné góly. Aj proti Igramu sme mohli vyhrať na
nulu, inkasovali sme však lacný
gól. Zahadzujeme aj dosť šancí, pokiaľ však budeme dávať
viac gólov ako súperi, tak nám
nebude prekážať, keď si neudržíme čisté konto.

Patríte medzi najlepších a
najstarších hráčov MŠK Iskra. Aké sú vaše ďalšie plány?
Mal som nejaké ponuky
na prestup, ale pravdepodobne v MŠK Iskra už budem do
konca kariéry. Pokiaľ mi bude
slúžiť zdravie, chcem hrať ešte
Zaujímavé je, že strelecky niekoľko rokov. V Petržalke aj
ste sa do 10. kola vždy pre- bývam, takže mi vyhovuje pôsadili, ale takisto ste si ani sobiť v tomto klube.
raz neudržali čisté konto...
Milan Valko
foto: Milina Strihovská
Troška nám chýba väčšia

Ambasádor Beňuš

V

eľa sa o nej hovorí, ale len málokto
presne vie, čo inklúzia znamená. Pre
zdravotne či mentálne postihnutých

ŽENY 2. liga, skupina A: 8. kolo: FC Petržalka – FK Slovan Duslo Šaľa 4:2 (22. Sečková, 40., 51., 89. Balážiková), 9.
kolo: TJ Kopčany – FC Petržalka 1:6 (15., 26., 47. Sečková,
59., 84. Poniger, 80. Filová), 10. kolo: FC Petržalka – OFK
Dunajská Lužná 7:0 (4., 11., 51. Balážiková, 35., 73. Sečková,
72. Filová, 82. Poniger)

TABUĽKA 3. LIGA:
1. FC PETRŽALKA

12 9

3

2. Rohožník
3. Slovan Bratislava B
4. Dunajská Lužná
5. Most pri Bratislave
6. Rača
7. Tomášov
8. Rovinka
9. Devínska Nová Ves
10. Báhoň
11. Ivanka pri Dunaji
12. Lozorno
13. Bernolákovo
14. FK Vajnory
15. Pezinok
16. Svätý Jur

1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1 2
2 2
1 3
1 3
3 2
1 5
3 4
1 6
1 7
0 8
2 7
0 9
3 7
2 8
0 11

ľudí je však rozhodujúca, lebo prispieva
k tomu, aby boli plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti. Hnutie Special
Olympics Slovakia sa preto rozhodlo začať so vzdelávacím cyklom pre študentov stredných škôl, ktorý má pomôcť
priblížiť myšlienku inklúzie prostredníctvom športu mladým ľuďom. Ambasádormi I. inkluzívnej talkshow o športe
sa stali olympionici Martina Kohlová a
Matej Beňuš. Partnermi talkshow sú Nadácia Slovenského olympijského výboru
a OZ Parasport24. Petržalský rodák Beňuš, vodný slalomár a strieborný olym-

29
8
8
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1

0

40:6

30

45:8
59:15
35:13
28:10
27:8
23:27
19:18
23:15
12:26
19:30
13:29
16:44
15:56
6:24
14:65

28
26
25
25
24
19
18
16
13
12
11
9
9
8
3

pionik z Ria, rozprával o tom, aké miesto
má v jeho živote šport a že je dôležité
odovzdávať skúsenosti mladšej generácii. Šport je fenomén, ktorý spája ľudí bez
rozdielu, chuť súťažiť a prežívať víťazstvá
máme totiž všetci rovnakú. ,,Preto začíname so vzdelávacím cyklom, v rámci ktorého chceme študentom stredných škôl
čo najlepšie vysvetliť význam a dôležitosť
toho, čo znamená inklúzia pre zdravotne
a mentálne postihnutých ľudí,“ povedala
Eva Gažová, národná riaditeľka Special
Olympics Slovakia.
(mv), foto: www.skper.sk

