
R

17. 9. 2013 • ročník 19 • číslo 19 www.petrzalskenoviny.sk Dvojtýždenník • Zadarmo

PETRŽALSKÉ NOVINY

foto PN

Aj tu som Petržalčan

Prečo už takmer 
na nič nie je?
O uťahovaní opaskov, ale aj o rozha-
dzovačnosti sa zhovárame s pod-
predsedom ZMOS-u a petržalským 
starostom Vladimírom Bajanom.

strany 12-13

Problém nevyplate-
ných preplatkov
Prečo niektorí obyvatelia domov 
v správe BPP nedostali ani po troch 
mesiacoch vyplatené preplatky?

strana 11

„S pocitom najhlbšej lásky pozdravu-
jem teba, milovaný slovenský národ,“
zaznelo z úst Jána Pavla II. v pamätný 
deň 14. septembra 2003 na priestran-
stve pred petržalským Kostolom Svä-
tej rodiny. Pápež tu slávil bohoslužbu 
a vyhlásil za blahoslavených obete 
komunistického režimu – mučeníkov 
rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú a 
biskupa Vasiľa Hopka.  

Spomienková dvojdňová slávnosť 
na túto mimoriadnu udalosť sa usku-
točnila 13. – 14. septembra. Svätú 
omšu na vigíliu výročia 13. septem-
bra 2013 v Kostole Svätej rodiny 
slávil bratislavský arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský, koncelebroval 
pomocný bratislavský biskup Mons. 
Jozef Haľko a kňazi. Arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský povedal, že náš život 
je poznačený dobrotou tohto chariz-
matického pápeža, jeho akademickou 
i životnou múdrosťou a svedectvom o 
Božej láske najmä k chorým, starým, 
ako aj mladým ľuďom. 

Pápež medzi nami
Farnosť Svätej rodiny pod vedením 
farára vdp. Jozefa Dúca počas spo-
mienky na Jána Pavla II. medzi nami 
ponúkla bohatý program, v ktorom 
nechýbali osobné spomienky, vystú-
penia komorného sláčikového or-
chestra Allegro či divadla Atak  ani 
polnočná bohoslužba. 

Miesto návštevy pontifexa v Petr-
žalke nesie od jeho pamätnej návštevy 
názov Námestie Jána Pavla II. 

Cyklopúť v žltých tričkách
Cyklopúť bola skvelá akcia! 14. sep-

tembra 2013  na 10. výročie návštevy 
hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku 
nepretržite pršalo. A predsa! Nadše-
nie sršalo z pápežsko žltých tričiek 
cyklistov, ktorí v sprievode polície 
prešli po vymedzenej trase k štyrom 
petržalským kostolom. Farár vdp. Jo-
zef Dúc pred štartom spred Kostola 
Svätej rodiny s úsmevom poznamenal: 
„Ján Pavol II. by povedal: My sa daž-
ďa nebojíme.“ 

Za podporu podujatia patrí vďaka 
aj Miestnemu úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na čele s pánom 
starostom Vladimírom Bajanom.  

Marta Majerčáková
foto: A. Majerčáková, H. Kiššová, 

M. Olšanský

Desiate výročie historickej udalosti - návštevy 
Svätého Otca Jána Pavla II. - sme si pripomenuli 
13. a 14. septembra.

Desiate výročie historickej udalosti - návštevy 
Svätého Otca Jána Pavla II. - sme si pripomenuli 

Na počesť Jána Pavla II.

Posolstvá aj cyklopúť 

Príďte na 
zastupiteľstvo!
V utorok, 24. septembra, sa o 9. h 
v Kongresovej sále Technopolu 
začína zasadnutie petržalských 
poslancov. Ak chcete vedieť, čo 
aktuálne riešia, príďte na zastu-
piteľstvo!
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Najbližšie (septembrové) petržalské zastupiteľstvo bude zaujímavé z via-
cerých dôvodov. Poslanci budú rokovať o nových všeobecne záväzných 
nariadeniach, prerokujú aj ďalší z protestov prokurátorky proti platnému 
nariadeniu, ale pokúsia sa aj posunúť niektoré problémy, ktoré sa dlhodo-
bo nedarí riešiť.

Medzi také nepochyb-
ne patrí situácia v tzv. 

Modrom dome na Čapajevo-
vej ulici. V minulosti postavila 
tento dom mestská časť na to, 
aby mala k dispozícii vlastné 
byty pre svojich obyvateľov. 

Postupom času je však celý 
objekt v dezolátnom stave. 
Žijú tam ľudia, ktorí neplatili 
nájomné vo svojich predchá- 
dzajúcich bytoch. Tie často 
skončili zdevastované a tí istí 
ľudia teraz devastujú aj byty 

v Modrom dome a, samo-
zrejme, mnohí bývajúci ani 
tu nájomné neplatia. Samo-
správa má na základe rozhod-
nutia súdu často povinnosť 
ubytovať aj takýchto ľudí. A 
ktovie, či tu mnohí neprespá-

vajú aj načierno. K tomu, čo 
a ako dokážu urobiť s týmto 
objektom a jeho okolím ne-
treba žiaden komentár. Dnes 
už je tak z technického, ako 
aj z hygienického pohľadu 
budova v takom zlom stave, 
že sa len ťažko hľadá riešenie 
pre jej budúcnosť. Petržalská 
samospráva na komplexnú 
rekonštrukciu nemá financie, 
navyše štát samosprávu stále 
núti šetriť a konsolidovať, a 
možnosť využiť eurofondy sa 
stále naťahuje a komplikuje. 
Ak sa nepodarí nájsť riešenie 
v dohľadnej dobe, situácia sa 
môže vyhrotiť. Ako schodný 
sa zdá byť model, ktorý Petr-
žalke navrhuje súkromná spo-
ločnosť – kúpi od nej budovu, 
preberie na seba všetky záväz-
ky (čiže bude musieť riešiť aj 
súčasných nájomcov), budovu 
zrekonštruuje na vlastné ná-
klady na byty, z ktorých ali-
kvotnú časť dá k dispozícii aj 
mestskej časti. Na základe tej-
to ponuky spracoval miestny 
úrad základný materiál, ktorý 
je teraz predmetom rokovania 
tak odborných komisií zastu-
piteľstva, ako aj poslaneckých 
klubov, pôsobiacich v ňom. 

Nemenej dôležitým je aj ná-
vrh riešenia budúcnosti ob-
jektu známeho ako LUDUS. 
Po tom, ako sa samospráve 
nepodarilo prenajať objekt 
opakovanými verejnými sú-

Petržalka chce pohnúť s problémami, 
ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

ťažami, pričom o financovaní  
z rozpočtu mestskej časti pla-
tí rovnaká premisa ako pri 
tzv. Modrom dome – peniaze 
jednoducho nie sú, opäť pri-
chádza do úvahy spolupráca 
so súkromným sektorom. A aj 
v tomto prípade sa takáto po-
nuka naskytla – budúcnosťou 
tejto budovy by mohlo byť 
národné bowlingové centrum, 
ktoré by slúžilo verejnosti. 
Spoločnosť, ktorá by si ju pre- 
najala, by ju celú na vlastné 
náklady zrekonštruovala a ná-
sledne prevádzkovala, takže 
obyvatelia nielen tejto lokality 
by si mohli vydýchnuť a netr-
pieť už pohľadom na neporia- 
dok, špinu a bezdomovcov, 
ktorí sa sem aj po ich vyprataní 
stále vracajú. Aj tento materiál 
je spracovaný a je predmetom 
diskusií v odborných komisi-
ách a v poslaneckých kluboch.

„Budem rád, ak sa týmto ma-
teriálom budú poslanci naozaj 
podrobne a zodpovedne veno-
vať, aby sme v nich vychytali 
všetky prípadné muchy a aby 
sme mohli pristúpiť k ich reali-
zácii s vedomím, že práve nám 
sa podarilo nájsť schodné, efek-
tívne a hlavne dobré riešenia 
pre obidva dlho neriešené pro-
blémy Petržalky,“ uvádza širokú 
diskusiu k projektu starosta Pe-
tržalky Vladimír Bajan.

(tod)
foto: archív redakcie PN

Petržalská samospráva ešte 
vo februári t. r. vypraco-

vala projekt „Bezpečnosť 
obyvateľov a prostredie bez 
drog a ihiel“, ktorý podala na 
Ministerstvo vnútra SR, ako 
ďalšiu možnosť získať financie 
do rozpočtu a následne ich 

použiť v prospech obyvateľov. 
Projekt bol úspešný a Petržalka 
tak získala peniaze na riešenie 
tejto vážnej hrozby v oblasti ži-
votného prostredia. „Ide nám 
o dosiahnutie slušného, zdra-
vie neohrozujúceho životného 
priestoru najmä pre najmen-

Ak ste videli pohodenú injekčnú striekačku,  
nahláste ju miestnemu úradu
Po tom, ako sa Petržalke podarilo získať grant na zber použitých in-
jekčných striekačiek, vyškolila mestská časť v spolupráci s občianskym 
združením Odyseus pracovníkov, ktorí v najbližších dňoch začnú ne-
bezpečné ihly zbierať. V tejto súvislosti žiada samospráva o spoluprácu 
aj obyvateľov, aby neboli ľahostajní a nahlasovali lokality, kde použité 
striekačky videli. Urobiť tak môžu na zelenej linke Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka 02/ 63 820 158, alebo na miestny 
úrad na telefónnom čísle 02/ 68 288 770, alebo mailom na  
katarina.semankova@petrzalka.sk

ších Petržalčanov, ktorí môžu 
byť vystavení riziku ohrozenia 
zdravia,“ povedal pri podávaní 
projektu petržalský starosta 
Vladimír Bajan. Tento projekt 
finančne podporila Rada vlády 
SR pre prevenciu kriminality 
sumou šesťtisíc eur.
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Do kancelárie prvého zástupcu 
petržalského starostu inžiniera 

Romana Masára ma priviedol na po-
hľad banálny problém. Chcel som ho 
upozorniť na kúsok zanedbanej zelene. 
Aj keď sa málokto môže ponosovať, že 
by sa zeleným plochám čaty kosci pa-
trične nevenovali - napokon dosť im  
v lete pomohlo abnormálne sucho, kto-
ré trávu držalo nielen na uzde, ale aj pod 
krkom - na Kutlíkovej ulici od križovat-
ky s Romanovou po prístrešok vodičov 
MHD pri konečnej linky č. 83 som ni-
koho s kosou nevidel vari aj dva roky. 
A nielen kosci tu rukolapne a očividne 
nezablúdili, ale aj ďalší „ošetrovatelia  
a ránhojiči“ životného prostredia tu dlho 
ani nepáchli. Možno je takých miest  
v rozľahlej aglomerácii viac, ale tento 
nevábny kút je od Technopolu a miest-
neho úradu na dohodenie kameňom. 
No nie preto Roman Masár reagoval 
okamžite: Pošlem tam ľudí z „vépes“, 
nech to dajú do poriadku...! Keď sme 
totiž už spoločne zozpitvávali problém 
petržalského životného prostredia, 
bolo mi po každom slove jasnejšie, že 
jeho stav a vzhľad a postoj obyvateľov 
k nemu je vicestarostovou srdcovou zá-
ležitosťou. Lenže srdcových záležitostí 
Romana Masára sa za vyše hodinku de-
baty nazbieralo neúrekom... 

„Zrejme málokto vie, že na údržbu 
zelene na sídliskách, v Sade Janka Kráľa  
a Tyršovom nábreží minie naša mestská 
časť milión eur. K tomu ešte treba prirá-
tať ďalšie náklady spojené so zákonom 
o ochrane životného prostredia,“ začal 
„kosiť“ problémy a, pravdaže, nemohol 
nezaťať aj do toho, ktorý je vždy ten 
„najsamprvší“ – peniaze. 

„Tých sa samosprávam dostáva stále 
menej a Petržalku to naozaj drží pod kr-
kom, lebo podstatná časť financií zostá-
va na magistráte a nám ako správcovi 
majetku mesta prideľujú peniaze ledva 
na údržbu a nie na rozvoj, ako by si to 
naša mestská časť zaslúžila...“

A tak sme sa od zanedbaného kúta pri 
Starhradskej dostali komunikačnými 
terasami prakticky do všetkých petr-
žalských štvrtí, lebo tie sú naozaj veľká 
boľačka a bez koordinovaného postupu 
so správcami a vlastníkmi priľahlých 
budov ju nemožno liečiť. Mestská časť 
v súčinnosti Bytovým družstvom Petr-
žalka pripravuje pilotný projekt na ich 
opravy, čo sa ukazuje ako jediná cesta 
k ich komplexnej obnove. Hovorili sme  
o Etickom kódexe poslancov, ale najmä o 
tom, čo sú jeho praktické zretele – poc- 
tivosť verejného obstarávania, transpa-
rentnosť výberových konaní, elektro-
nické aukcie, ale aj o budovaní nových 
a udržiavaní doterajších športovísk,  
o nedostatku predškolských zariadení aj 
o budovaní objektov pre seniorov. Vari 
najviac času sme venovali petržalským 
kultúrnym zariadeniam, do rozvoja 
ktorých sa v uplynulom desaťročí in-
vestovalo minimálne, divokej farebnosti 
zatepľovaných bytoviek, a keď sme za-
bŕdli do kultúry, s úžasom som zistil, 
že Roman Masár - pôvodnou profesiou 
inžinier elektrotechniky – vie o nej ne-
zvyčajne veľa, ba je aj aktívny zberateľ 
výtvarného umenia. A to už bola téma, 
pri ktorej som ja – z polovice novinár  
a z druhej polovice výtvarník - začal 
hľadieť na hodinky...

Emil Semanco

Ako sa kosia 
problémy

Stretnutie s riaditeľom bytového 
podniku Petržalka Vladimírom 

Keszegom mi ponúklo hneď nie-
koľko tém na uvažovanie. Najprv 
som sa pozastavil nad tým, koľko-
krát sa v živote stretneme s ľuďmi, 
ktorí nás doslova unavujú záplavou 
slov, až nám (obrazne) opúchajú uši. 
Prakticky bez prestávky rozprávajú, 
a keď sa zamyslíme nad tým, čo to 
hodný čas mleli, zistíte, že vlastne 
nič nepovedali. Veľký mág slova, re-
portér Smeny a autor literatúry fak-
tu Ján Čomaj má na takých tlčhu-
bov a na ich verklíkovanie výstižný 
výraz v maďarčine, ktorý s ohľadom 
na čitateľa možno len opisne uviesť 
ako slovná hnačka... 

Spôsob komunikácie Vladimíra 
Keszega, výber výrazových pros- 
triedkov, pomenovanie javov a opis 
skutočností je z iného súdka. Jeho 
umná reč - aj chlapská írečitosť, 
keď treba - vyvážená vrava ako stra-
va, potrava ducha, jej striedmosť i 
bohatstvo zároveň človeka usádza, 
núti ho zbystriť pozornosť, hneď 
do debaty zapojiť všetky senzory 
aj intelektovú výbavu a od prvej 
chvíle konštatovať, že máte pred 
sebou skutočnú osobnosť, ak už 
nechceme použiť v súčasnosti tak 
nevhodne nadužívaním sprofano-
vané označenie celebrita...

Rovnako nutkavo sa mi potom  
v spojení s tou infláciou kvázi cele-
brít u nás vynorila v mysli potreba 
uvažovať o pojme renesančný člo-
vek. Mal som totiž aj po krátkom 
stretnutí a rozhovore s ním pocit, 
že som práve stretol človeka, kto-
rý si toto označenie zaslúži. No a 
napokon kdesi z podvedomia cel-
kom spontánne vyplávali na povrch  
z dávno odležaných vedomostí pol-
storočné verše Jána Kostru z nád- 
herne výpovednej básne Každý 
deň... Vznikali síce v dnes už tak 
receptovo neprávom zatracovanom 
čase, ale akurát teraz akoby svojou 
nástojčivosťou získali ešte viac na 

aktuálnosti: „Každý deň stretnúť 
človeka, to stačí... A nech sa všetko 
mení, nech čas uteká, nech zosýpa 
sa staré a nech sa taví v novom tva-
re...“ A báseň sa skladá v krásnom 
refréne: „Stretnúť človeka. No nie v 
plači. Nie strachopuda, ktorý na-
rieka. Stretnúť človeka, obráteného 
tvárou do diaľky...“

Stretol som ho v útulnej krčmičke 
na Blagoevovej, kde býva, a hneď 
mi bolo jasné, že si ju nevybral ná-
hodou. Poľovnícke trofeje na jej 
stenách konvenujú s jednou z jeho 
vášní. Niežeby ako poľovník zver  
s pasiou strieľal . Oveľa radšej je, keď 
jej môže pomáhať, prinášať (za svo-
je) tony jabĺk, kukurice a inej potra-
vy - a keď už loviť - tak za rovnakých 
šancí, nie úskokom. Lebo aj takých 
nimródov je viac ako dosť. A ďalšou 
záľubou, popri mnohých iných, je 
rybačka...

A čas utekal... 
Sedel som v krčmičke so špičko-

vým odborníkom v elektrotechnike, 
autorom viacerých patentov v tech-
nológii transformátorov, riešiteľom 
zložitých konštrukčných úloh  
a spolupracovníkom jednej z naj-
prestížnejších vedeckých inštitúcii 
na svete, akou je Spojený ústav ja-
drového výskumu v ruskom Dubne,  
a pritom som intenzívne vnímal 
spev vtákov a kakofóniu lesných 
zvukov, v ktorej ako v ilustrovanej 
prírodnej učebnici listoval môj spo-
ločník. Azda by som citoval viac jeho 
nečakane poetických slov, metafor, 
epitet a podarených rýmov nielen 
z básne o lese, borskomikulášských 
a kuklovských borinách, o meteo-
rológii bratislavských štvrtí, dunaj-
ských barinách, a najmä európskom 
veľtoku, ktorý tak rozšafne prehlia-
dame a nevyužívame..., ale práve vo 
chvíli, keď sme tok prírodnej pek-
noty a veleby vnímali spoločne azda 
najintenzívnejšie, pristúpil k nášmu 
stolíku akýsi občan a bez dlhého 
úvodu spustil: „Tí stavbári znovu 
pri rekonštrukcii bytovky poškodili 
elektrické vedenie, spôsobili skrat, 
vyhodili istič...“ Zaznelo niekoľko 
veliteľsko-riaditeľských pokynov a 
do petržalskej reality zaznela ešte 
jedna z mnohých vydarených Kes-
zegovych sentencií: „Delím ľudí na 
schopných, neschopných a všetké-
ho schopných. Tých prvých mám 
rád, tým druhým viem pomôcť a 
poradiť, a tých posledných by som 
najradšej... ´´ 

Nedopovedal. Ale náhlivosť,  
s akou mi podal ruku a pobral sa za 
oznamovateľom „maléru“, bola viac 
ako výrečná!

Emil Semanco

Vynálezca  
s poetickým 
slovníkom
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Inzercia

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

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

 OPRAVA SPOTREBIČOV - 
Rýchlo. Tel.: 0903 212 227

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri 
ZŠ Holíčska 50 prijme do pra-
covného pomeru kuchárku. 
Informácie: 0907/101084

Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

web: www.studiobellani.sk
e-mail: studiobellani@gmail.com

 KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

 PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

 KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

 KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156 765
Janka: 0903 191 885

Pedikúra 
Objednávky Po - Pi
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

I N Z E R C I A

 

www.dverepodlahybratislava.sk ∙ 0903687041

NAJLEPŠIE CENY 

LAMINÁTOVÝCH DVERÍ A PODLÁH V BRATISLAVE

AJ LUXUSNÉ DVERE SO ZÁRUBŇAMI VO VYSOKOM LESKU

 A 5 ROČNOU ZÁRUKOU.

NOVOOTVORENÁ PREDAJNA - NÁMESTIE HRANIČIAROV 4

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

 ♥ Zosobášili sa
M atričný úrad Brat is lava-Petr žalk a 

10. augusta Michal Krivačka – Viera Kovalčíková
 Matej Kobulárik – Ivana Treľová
 Ivan Hulman – Denisa Tomičová

7. septembra Ing. Erik Magdina – Mgr. Marcela Hrozenská
 Juraj Adamec – Iveta Grögerová 
 Ladislav Kňaz – Mgr. Beata Šipošová

13. septembra Marcel Huňady – Tatiana Pindrochová

14. septembra Jaroslav Takáč – Zuzana Karlečik
 Juraj Štefanovič – Vaiva Danieliüte
 Jaroslav Šebesta – Eva Hotárová
 Martin Mathias – Miroslava Rieglerová
 Peter Halčin – Lucia Pribulová

Cirkevné sobáše

10. augusta JUDr. Vladimír Gallo – JUDr. Martina Poredošová

7. septembra Ing. Ján Rumann, PhD. – Vladimíra Slabá
 Ing. Andrej Kotrík – Katarína Juričeková
 Peter Griač – Martina Šimková

13. septembra Martin Siekel – Martina Fialková

14. septembra Michal Muráni – Mária Uharčeková
 Andrej Brezničan – Martina Chvostíková

REALITNÁ KANCELÁRIA 
S NAJVÄČŠOU PONUKOU  

BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

Mestská časť Bratislava - Petržalka, 
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava

v y  h  l  a  s  u  j  e
 v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

výberové konanie na obsadenie miesta 

vedúceho oddelenia územného konania 
a stavebného poriadku

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť 
do výberového konania:

 
Požadované predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
• bezúhonnosť, 
• zdravotná spôsobilosť, 
• odborná prax min. 2 roky vo verejnej správe,
• prax v predmetnej oblasti min. 5 rokov, 
• prax vo vedúcich funkciách min. 1 rok.

Iné požadované predpoklady:
• znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov   
 vo vzťahu k samospráve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,

Požadované doklady:
• Prihláška do výberového konania
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• Štruktúrovaný životopis
• Overený doklad o absolvovaní vysokoškolského 
 vzdelania 
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
• Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané   
 špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším   
vzdelávaním (kópie získaných certifi kátov) 
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby   
 výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. 
 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miest-
neho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

852 12 Bratislava, najneskôr do 30. septembra 2013 do 12:00 hod. 
s označením „OÚKaSP“. Na obálku uveďte adresu odosielateľa.

www.rehabilitaciadoma.sk

www.osetrovaniedoma.sk

www.opatrovaniedoma.sk

Harris Slovakia, a.s.

tel.: 6224 5607

Mobilizácia v bunkri
V sobotu 21. septembra 
uplynie takmer 75 rokov od 
vyhlásenia všeobecnej mo-
bilizácie v Československu. 

Občianske združenie Múze-
um Petržalského opevnenia 
v spolupráci s partnermi na 21. 
septembra pripravilo malé his-
torické ukážky, súťaže, prehliad-
ky múzea v bunkri, tábory KVH 
(klubov vojenskej historie pozn.
red.), prehliadku historických 
vozidiel, hudobnú produkciu, 
občerstvenie a mnoho iného.

Začiatok je o 10. h pri bunkri 
B-S 4 Lány. 

(upr)
 

Máte zažívacie, kožné, dýchacie
a iné zdravotné problémy? 

Ponúkame účinnú pomoc
Biorezonančný skener DIACOM dokáže odhaliť skryté príčiny 

zdravotných problémov. Detekuje škodlivé baktérie, vírusy, mykózy, borélie, 
chlamídie, chemické látky a parazity v tele, ktoré sú spúšťačmi ochorení. 

Navrhneme vám cielenú detoxikáciu a regeneráciu postihnutých orgánov 
modernými biopreparátmi Starlife, ktoré nemajú vedľajšie účinky. 

Bezbolestné odborné vyšetrenie v cene 15 eur je vhodné aj pre deti.
Nová pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.

 Info: 0910 939 512
www.komhelp.sk
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Keď dvaja  
robia to isté...
Pred pár dňami som sa 
išiel previezť na bicykli  
z Petržalky do Rakúska  
a spãť. Pri jazde po Kop-
čianskej ulici, tesne pred 
hranicou s Rakúskom,  
je odpočívadlo pre cyk-
listov. Estetický a možno 
aj príjemný prístrešok 
hyzdili odpadky. 

Evidentne sa už nepomestili 
do ktovie odkedy nevysypa-
ných košov, tak sa váľali oko-
lo nich. Taký neporiadok som 
už dávno nevidel. Napokon, 
vizitku cyklistov aj tých, ktorí 
sa majú o odpočívadlo sta-
rať, vidíte na fotografii hore. 
Pomyslel som si, že keď toto 
uvidia návštevníci z Rakúska, 
určite sa tu nezastavia. 

Pokračoval som ďalej 
smerom na Berg, kde som 
sa zastavil na podobnom 
odpočívadle. Veľmi sa podo-
balo tomu na Kopčianskej, 
ale rozdiel bol markantný. 
Po zemi sa neváľal žiadny 
odpad, koše na odpadky 
boli vysypané. Ďalším pre-
kvapením boli nepospre-
jované informačné tabule  
a povestnou čerešničkou 
bola schránka s náradím aj 
pumpou na bežnú opravu 
bicykla. Neviem si pred-
staviť, ako dlho by takéto 
odpočívadlo vydržalo nepo-
škodené u nás. 

Peter Števula
foto: autor

S A M O S P R ÁVA

Pán starosta, na Wolkrovej 15 sú malé potraviny, v ktorých pre-
dávajú o. i. aj čapované víno. Žiaľ, práve to konzumujú viacerí 
občania na schodoch nášho domu (Wolkrova 13), a to  
v ktoromkoľvek čase. Ako to vyzerá, môžete si domyslieť – všade 
plno ohorkov, fľaše od vína i piva, použité plastové poldecáky 
i malé balenia tvrdého alkoholu. V predchádzajúcich týždňoch sa 
nám tu párkrát povracali, kríky a stromy bežne, takisto 
v ktorúkoľvek hodinu, slúžia ako verejné WC. Prosím, dá sa 
s tým niečo robiť? Susedia bývajúci na najnižších poschodiach 
toho majú už plné zuby, do bytov im ide cigaretový dym, hluk 
z debatných krúžkov. Boja sa však čosi urobiť, aby im podguráže-
né osoby nerozbili okná či ináč neublížili. Ako zástupkyňa 
vlastníkov 62 bytov vám budem vďačná za každú radu.   A. K.

Tento konkrétny prípad 
sme, samozrejme, skon- 

trolovali, preverili, uskutoč-
nili sme pohovor s prevádz- 
kovateľom, kontroly usku-
točníme aj opakovane. Rád 
by som sa však vyjadril k to-
muto problému aj všeobec-
ne, pretože sa môže týkať aj 
iných lokalít. S poľutovaním 
musím konštatovať, že ako 
mnohé iné obce a mestské 
časti, tak aj Petržalka bola 
protestom prokurátora do-
tlačená k zrušeniu VZN č. 2/ 
1997 o zákaze požívania al-
koholických nápojov na ve-
rejných priestranstvách. Rov-
nako aj Bratislava - ako hlavné 
mesto - tiež musela po protes-
te prokurátora zrušiť VZN č. 
9/2012 o úprave podmienok 
predaja, podávania a poží-
vania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného 
stravovania a na iných verej-
ne prístupných miestach na 
území hlavného mesta. Pro-
kurátorky v oboch prípadoch 
konštatovali, že tak Bratislava, 
ako aj ako Petržalka v naria-
deniach riešili predaj, podá-
vanie a požívanie alkoholu na 
verejnosti vo všeobecnosti, 
v celku, teda na celom úze-
mí Bratislavy, resp. mestskej 
časti. Podľa prokurátorky je 
možné takýto zákaz uplatniť 
iba pre určitú vymedzenú 
časť mesta a iba vo vymedze-
nom čase. To by však z nášho 
pohľadu neriešilo situáciu, 
pretože situácia by sa zhor-
šovala práve v tých časoch a 
na tých miestach, ktoré by v 

nariadení menované neboli... 
My sme však chceli chrániť 
všetkých Petržalčanov a regu-
lovať celú Petržalku.

V súčasnosti je platné nové 
nariadenie Bratislavy, ktorým 
sa riadime aj my, a v tomto 
nariadení je vymedzené – ci-
tujem:

§ 2 Základné pojmy
(1) Alkoholickými nápojmi sú 
liehoviny, destiláty, víno, pivo 
a iné nápoje, ktoré obsahu-
jú viac ako 0,75 objemového 
percenta alkoholu)
(2) Verejne prístupným mies- 
tom na účely tohto nariadenia 
je miesto v intraviláne hlavné-
ho mesta, na ktoré je umož-
nený vstup bližšie neurčenej 
skupine osôb, okrem divadiel, 
galérii a koncertných siení.

§ 3 Zákaz predaja, podáva-
nia alebo požívania alkoho-
lických nápojov
(1) Zakazuje sa predávať, po-
dávať alebo požívať alkoholic-
ké nápoje 

a) v zariadeniach spoloč-
ného stravovania v čase od  
4. h do 2. h, ktoré sa na-
chádzajú vo vzdialenosti 
do 100 metrov od
1. sídla prezidenta Sloven-
skej republiky, Národnej 
rady Slovenskej republiky a 
vlády Slovenskej republiky,
2. škôl a školských zariadení 
pre deti a mládež do 18 ro-
kov veku,
3. miest dlhodobo alebo tr-
vale určených na vykonáva-
nie náboženských obradov,

alkoholu na verejnosti zaká-
zať alebo obmedziť tak, ako 
si to predstavujú všetci slušní 
ľudia. S poľutovaním musím  
v tejto chvíli odpovedať, že 
ako mestská časť nemáme 
kompetencie na riešenie 
problému požívania alkoho-
lických nápojov na verejnos-
ti tak, ako si to my a mnohí 
obyvatelia Petržalky predsta-
vujeme a želáme. Samozrej-
me, aj napriek zhora uvede-
nému sa k veci nestaviam 
alibisticky. Naši pracovníci, 
ktorým patrí do náplne práce 
kontrola verejného poriad-
ku a kontrola času predaja  
v obchode, zvýšili kontrolnú 
činnosť a úzko sa snažíme 
spolupracovať aj s mestskou 
políciou. Vzniknutú situá-
ciu – keďže sa týka všetkých 
miest a obcí na Slovensku 
– konzultujeme aj v rámci 
ZMOS-u a hľadáme spôsob, 
ako pálčivý problém požíva-
nia alkoholických nápojov na 
verejnosti vyriešiť legislatívne 
tak, aby jeho riešenie nemoh-
lo byť právne prokuratúrou, 
prípadne súdom napadnuteľ-
né a zrušené.

Toto, žiaľ, nie je jediný prí-
pad, pani prokurátorka nám 
napadla aj iné nariadenia, 
ktorými sme sa snažili za-
viesť pravidlá spolunažívania. 
Je mi veľmi ľúto, že bigotným 
výkladom zákona sú chránení 
nedisciplinovaní vodiči, ne-
disciplinovaní psičkári, otrav-
ní alkoholici a nie väčšina 
slušných Petržalčanov, ktorí 
chcú mať trávniky a chod-
níky bez psích exkrementov, 
zle parkujúcich áut či opilcov. 
Bohužiaľ, zdá sa, že v našej 
spoločnosti prestáva platiť, že 
sloboda jednotlivca končí pri 
neslobode toho druhého...

Vladimír Bajan

4. cintorínov a iných piet-
nych miest,
b) v priestoroch staníc, zas- 
távok a nástupíšť železnič- 
nej dopravy a vo vzdialenosti 
100 m od nich v čase od 22. h 
do 6. h,
c) v priestoroch staníc au-
tobusov prímestskej a diaľ- 
kovej verejnej autobusovej 
dopravy a vo vzdialenos-
ti 100 m od nich v čase od  
22. h do 6. h.

(2) Ustanovenia odseku 1 
písm. a) sa nevzťahujú na ve-
rejné podujatia

a) organizované pri príle-
žitosti štátnych a nábožen-
ských sviatkov,
b) na organizácii, ktorých sa 
podieľa hlavné mesto alebo 
mestská časť.

Znenie celého VZN č. 2/2013 
nájdete na web stránke hl. m. 
Bratislavy.

Z uvedeného je teda zrej-
mé, že v tejto chvíli niet sily, 
ktorá by dokázala požívanie 

Z online diskusie 
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Malé levíča vôbec nie je 
malé
Francúzsky crossover vychádza z 
malého modelu 208 a je posta-
vený na jeho základe. Peugeot 
2008 je celkom veľký kus auta, 
aj keď to z fotiek na prvý pohľad 
nevyzerá. Rozmerovo veľký nie je, 
ale keď k nemu pristúpite, určite 
ho nenazvete „malý“. Práve toto 
je jeden z dôvodov, prečo sa táto 
trieda teší takej obľube. Predok je 

podobný modelu 208, patrične 
vyvýšený a celkom sa páči, len 
neviem, či si vyhryznuté hlavné 
svetlomety dizajnéri nemali rad-
šej odpustiť. Tých vyhryznutí je na 
aute viac a diktujú akýsi dizajnový 
jazyk. Náznak vyhryznutia nájdete 
na predných hmlovkách, vyhryz-
nutie je aj na prednom bočnom 
skle, vyhryznuté sú aj zadné svet-
lá.  Vidieť tu snahu dizajnérov odlí-
šiť sa a urobiť auto výnimočnejšie, 
niekedy je však menej viac, bez 
rôznych pozlátok a kudrliniek. Ako 
predstaviteľ SUV musí vytvárať aj 
„terénny dojem“ a Peugeotu 2008 
sa to darí. 

Čím sa kŕmi levíča
U leva ako dravca je známe, že 

potrebuje veľa potravy, naše leví-
ča je však v tomto smere skromné 
a papká veľmi málo. V testova-
nom modeli bol motor 1.4 HDi 
s výkonom 68 koní spriahnutý s 
manuálnou 5-stupňovou prevo-
dovkou. Prejav motora je kultivo-
vaný a slušné je aj odhlučnenie. 
Po týždňovom jazdení sa nám 
priemerná spotreba ustálila na 
čísle 5,1 l nafty. Jazdili sme v mes-

Automobilka, ktorá nemá 
vo svojom repertoári  
crossover, nie je skrátka in. 
Hlavne malé crossovery sa 
tešia mimoriadnej obľube. 
Vychádzajú z hatchbac-
kov, sú mierne zvýšené 
a väčšina z nich neponúka 
pohon 4x4. Peugeot 2008 
sa prejavuje a vyzerá ako 
SUV aj napriek tomu, že 
jeho cross schopnosti sa 
končia na prvom obrubní-
ku v meste. 

Test

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802, e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

Auto zapožičala spoločnosť FINAL-CD BA, Ivanská cesta 30, Bratislava 
Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk 

Peugeot 2008 1.4 HDI te, po diaľnici aj okresnými ces-
tami, takže podobný priemer 
by mal z tohto ropáčika dostať 
ktokoľvek.

Bonus na záver
Náš malý testér Danko mal ten-

toraz posilu, staršieho kamaráta 
Norbíka, ktorý si cestu v Peugeo-
te užíval, precestoval s nami 500 
km. Vyskúšal si sedenie vpredu 
aj vzadu. Chlapci si pochvaľova-
li najmä dotykovú obrazovku a 
športový volant. 

- výborné riadenie
- nízka spotreba 
- moderný, komfortný 
  a kvalitný interiér

HODNOTENIE
 - gumové radenie 
   prevodových stupňov 
 - menší priestor 
   za vodičom

Hodonínska cesta 11, 841 03 BRATISLAVA LAMAČ 
tel.: +421 2  692 03 700 PONDELOK - PIATOK: 8,00  - 18,00

Najväčší predajca PEUGEOT už aj v Bratislave

Jasovská 24, 851 07 BRATISLAVA PETRŽALKA
tel.: +421 2  682 06 800 PONDELOK - PIATOK: 8,00  - 18,00

Ivanská cesta 30, 821 04 BRATISLAVA   RUŽINOV 
tel.: +421 2  482 00 700                            PONDELOK - PIATOK:  8,00  - 18,00     SOBOTA:  9,00  - 13,00

FINAL-CD
www. FINALCD.sk
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Milí Petržalčania,
vedeli ste, že vodič má po 17 hodinách bdelosti rovna-
kú šancu spôsobiť nehodu, ako keby mal 0,5 promile 
alkoholu v krvi? Teda dvakrát väčšiu pravdepodobnosť 
dopravnej nehody oproti ideálnemu stavu. V ponde-
lok 23. 9. sa oficiálne rozlúčime s letom a čaká nás je-
senné počasie, miestami sychravé. Dnes by sme vám 
preto radi poradili, ako bojovať s únavou za volantom. 
„Faktom je, že únava vodiča je príčinou mnohých do-
pravných nehôd. Tu je od nás niekoľko tipov, ako jej za 
volantom predísť a kedy je čas vypnúť motor a oddých-
nuť si,“ hovorí vedúci servisu IMPA Bratislava Ľubomír 
Kýpeť.
Koľko kilometetrov denne by mal vodič maximál-
ne prejsť, aby neohrozil bezpečnosť? 
Pre rodinné cestovanie sa odporúča prejsť maximálne 
800 – 1 000 kilometrov za deň. To však za podmienky, 
že počas jazdy sa vystriedajú minimálne dvaja vodiči. 
Frekvencia prestávok pritom závisí od času a schop-
ností vodiča.
Je šoférovanie v noci počas dlhších trás v poriad-
ku? Sú vodiči, ktorým tma problém nerobí a radšej 
jazdia v noci. Cesty sú voľnejšie a vyššia je aj cestov-
ná rýchlosť. Niektorým ľuďom, naopak, tma prekáža. 
Pre posádku je výhodné, že si napríklad pospia a vo-
dič môže v pokoji šoférovať. Treba však mať na zre-
teli podstatne väčšiu náchylnosť na mikrospánok už 
aj preto, že šoféra v takomto prípade z posádky nik 
nerozptyľuje.
Kedy má šofér nábeh na mikrospánok? 

Keď šofér začína vidieť rozmazane kontúry predme-
tov v okolí auta, keď stráca orientáciu vo svojom jazd-
nom pruhu, keď sa zľakne zmenenej zvukovej kulisy 
pri vjazde do tunela alebo dlhšieho podjazdu, je na-
ozaj najvyšší čas prerušiť jazdu a aspoň si pár desiatok 
minút v aute pospať, alebo sa vystriedať za volantom.
Ako predĺžiť bdelosť a oddialiť mikrospánok?
Žuvačky sú vítaným spoločníkom každého vodiča, 
pretože okrem lepšieho dychu zlepšia aj bdelosť. 
Žuvaním sa zväčšuje prúdenie krvi do mozgu o 25 až 
40 percent. 
Je dobré mať častejšie prestávky pri šoférovaní? 

Častejšie prestávky sú dôležité najmä z dôvodu tzv. 
kondičnej bezpečnosti človeka. Ak počas prestávky 
nezostane šofér sedieť v aute či blízko pri ňom, ale 
naozaj sa poprechádza, osvieži si vodou tvár a urobí 
niekoľko rýchlych pohybov, „pretiahne si telo“, popre-
chádza sa, alebo keď zje nejaké ľahko stráviteľné jedlo 
obsahujúce hrubú vlákninu a dostatok vitamínov, je 
predpoklad, že tým účinne oddiali nástup únavy vrá-
tane rizika vzniku mikrospánku počas ďalšej jazdy. Kla-
sický spánok to však nikdy nenahradí. 
Čo ešte ovplyvňuje únavu? 

Počas jazdy je dôležité mať v kabíne vozidla prime-

IMPA – zo života na cestách

ranú teplotu a účinne vetrať. V žiadnom prípade sa 
neodporúča mať vnútri zbytočne teplo, ale ani zimu. 
Často nesprávne pracujeme s klimatizáciou. Z hľadis-
ka zdravia sa napríklad neodporúča mať nastavené 
chladenie na viac ako 5- až 7-stupňový rozdiel opro-
ti vonkajšej teplote. Neplatí, že 21 °C je optimálna 
teplota pre všetky podmienky. Keď je vonku 33 °C, 
skvelé osvieženie poskytne klimatizácia nastavená 
na 25 – 26 °C.

Ľubomír Kýpeť,
vedúci servisných služieb

Škoda, VW a Audi, spoločnosti
IMPA Bratislava, a. s.,

Dealer roka 2012 a 2013
za zn. ŠKODA

www.impa.sk 

Dovezte k nám svoje staré auto a prvú tretinu nového neplatíte. Navyše druhú splátku 
zaplatíte až o rok. ŠKODA Fabia, Roomster alebo Rapid tak bude vaša a vy teraz nepotrebujete 
ani cent. Navyše pri financovaní Nové tretiny získate na rok zadarmo povinné zmluvné 
poistenie, poistenie čelného skla a náhradného vozidla. Využite jedinečnú šancu prísť  
na starom a odísť na novom ešte dnes.

Prvú nulovú splátku môžete využiť len v prípade, keď hodnota vášho súčasného vozidla, ocenená autorizovaným predajcom 
ŠKODA bude minimálne rovnaká ako ročná splátka na nové vozidlo ŠKODA Fabia, Fabia Combi, Roomster alebo Rapid.
 V prípade, že hodnota vášho súčasného vozidla bude nižšia ako výška prvej splátky, rozdiel bude treba doplatiť.

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

  1. splátka
financovania

2. splátka
financovania

3. splátka
financovania 

ŠKODA Fabia

ŠKODA Fabia Combi

ŠKODA Roomster

ŠKODA Rapid

  0 €           2 622 €       2 622 € 

  0 €           2 622 €       2 622 € 

  0 €           3 086 €       3 086 €

  0 €           3 593 €       3 593 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2

Za vaše staré auto vám 
dáme tretinu nového

®

Skoda nove tretiny 210x130.indd   1 9/16/13   4:02 PM

„No a, samozrejme, dôležité je mať stály prísun te-
kutín. Je dokázané, že smädný človek stráca schop-
nosť sústrediť sa a správne riešiť vypäté situácie,“ 
dodáva na záver Ľubomír Kýpeť.

Vždy vo vašej blízkosti. IMPA - autorizovaný predaj 
nových a jazdených vozidiel, autorizovaný servis vo-
zidiel Škoda, VW a Audi, Panónska cesta 23, Petržal-
ka. Dealer roka 2012 a 2013 za zn. ŠKODA.
www.impa.sk
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Záujem seniorov o štúdium jazykov

O maliarovi, ktorý 
si píska

Miestny úrad v Petržal-
ke podporuje takto 

orientovaný druh sociál-
nej práce už niekoľko ro-
kov a poskytuje mu priesto-
ry dvoch svojich klubov 
dôchodcov, pre ktoré je to 
spestrením a oživením ich 
činnosti. Frekventanti kur-

zov chápu výučbu angličti-
ny a nemčiny ako zmyslupl-
nú činnosť, ktorá im okrem 
možnosti naberať nové po-
znatky, poskytuje príležitosť 
stretávať sa s priateľmi, čo 
majú podobné záujmy. Iní 
zasa vyzdvihujú, že im to 
posilňuje osobnú sebadôve-

ru v komunikácii s cudzin-
cami na ulici či na cestách 
mimo Slovenska. Pochva-
ľujú si aj seniori, ktorí ma-
jú príbuzných v zahraničí 
- uľahčuje im to napríklad 
kontakt s vnúčatami, kto-
ré vyrastajú v inojazyčnom 
prostredí.

Možnosť pre seniorov 
prihlásiť sa na štúdium ang-
lického a nemeckého ja-
zyka je aktuálna. V prípa-
de anglického jazyka (AJ) 
sa opäť plánujú otvoriť dve 
triedy – jedna pre začiatoč-
níkov a mierne pokročilých, 
druhá pre pokročilých. Vyu-
čovanie skupiny pokročilých 
bude pravidelne v stredu od 
16. do 17.30 h a pre skupinu 
začiatočníkov od 17.30 do 
19.10 hod. v Klube dôchod-
cov na Strečnianskej ul. 18. 

Jazykové vzdelávanie patrí k druhu obľúbených aktivít, ktoré dlhodobo priťahujú 
záujem seniorov Petržalky. Praktizuje sa v priestoroch Klubu dôchodcov Miest-
neho úradu na Strečnianskej ul. 18 a na Haanovej. ul. 8. Aj v tomto školskom roku 
sa pripravuje otvorenie štúdia anglického a nemeckého jazyka, a to v dvoch skupi-
nách – pre začiatočníkov a pokročilých.

Zápis pre obidve skupiny AJ 
sa v uvedených priestoroch 
uskutoční v stredu, 25. sep-
tembra o 16. hodine. 

Pokiaľ ide o vyučovanie 
nemeckého jazyka (NJ), ta-
kisto sa uvažuje o otvore-
ní dvoch tried – jednej pre 
začiatočníkov a mierne po-
kročilých, druhej pre po-
kročilých. Bude sa konať 
v priestoroch Klubu dô-
chodcov na Haanovej. ul. 8 
vo štvrtok od 16. do 17.30 h 
pre začiatočníkov a pre sku-
pinu mierne pokročilých od 
17.30 do 19.10 hod. Zápis 
pre obidve skupiny NJ sa 
uskutoční KD na Haanovej 
ul. vo štvrtok, 26. septem-
bra o 16. hodine.

Ján Puchovský
ilustračné foto: 

archív redakcie PN

V rámci nášho oddelenia osob-
nostného rozvoja, psychoterapie 
a prevencie, chodievame robiť 
skupinové programy do tried 
základných či stredných škôl. 
Často sa s kolegyňou pýtame, či 

by vedeli povedať rozdiel medzi prácou psychológa a psy-
chiatra. Dovolím si tu napísať môj hrubý odhad, že približ-
ne len 30% opýtaných detí a mládeže by vedelo jasne ur-
čiť podstatné rozdiely medzi týmito dvoma povolaniami. 
Skúsenosti však ďalej hovoria, že nielen deti a mládež majú 
problém vidieť, čo je za prácou psychológa a psychiatra.
 Prečo to vlastne spomínam? Chcem oddeliť psycholo-
gickú poradňu od predsudkov, že tam k psychológovi 
chodia „nekompletní ľudia“ a zároveň skúsiť osvetliť psy-
chologickú prácu, čo by možno mohlo pomôcť neriadiť 
sa len našimi automatickými presvedčeniami ako napr. „to 
už musíš byť naozaj na tom zle, keď ideš k psychológovi“, 
„ja som zdravý, viem si poradiť aj sám“, „k psychológom 
chodia chorí ľudia“ atď.
 Bežne v okolí sa stretneme skôr s nepoznaním takýchto 
rozdielov, čo veľa ráz ľudí skôr odradí od vyhľadania tohto 
druhu odbornosti.
 Psychiater je vyštudovaný lekár a zoberá sa psychickými 
ochoreniami, môže napr. aj predpísať lieky. Psychológ vy-
študoval � lozo� ckú fakultu a po piatich rokoch štúdia sa 
môže rozhodnúť, v ktorej oblasti psychológie bude po-

Potrebujem psychológa?
 Psychológia bližšie k vám

kračovať prakticky (pracovná, klinická, školská či poradenská 
psychológia a iné). V rámci poradenskej psychológie nepra-
cujeme s psychickými ochoreniami ako lekári či psychote-
rapeuti. Našou prácou sú skôr bežné či zložitejšie problémy 
ľudí, ktorí potrebujú získať nadhľad, vnútorný zdroj, iný po-
hľad či názor, aby sa mohli posunúť k potrebnej zmene. 
Dennodenne riešime rôzne situácie na pracovisku, v škole, 
v rodine a vôbec si nemusíme uvedomovať, ako sa nám 
niektoré vnútorné či vonkajšie kon� ikty neustále opakujú, 
ako nás opakovane vyčerpávajú či stresujú osoby, veci, po-
vinnosti atď. Zaujímavé je, ako my ľudia máme tendenciu 
odkladať seba, svoje problémy, svoje vzťahy na neskôr, či 
najlepšie niekde, kde na ne nebudeme myslieť. Pravidlom 
však býva, že tieto „odložené veci“ neodídu, len na nás 
niekde počkajú. A možno za ten čas sa už nazbierali na veľký 
balík, ktorý sa bude spracúvať a riešiť omnoho ťažšie.
Každý z nás sa môže slobodne rozhodnúť, ako chce svoj 
život žiť, psychológ v tejto dobe môže byť naším sprievod-
com na ťažkých a pre nás samotných neriešiteľných križo-
vatkách života.

Mgr. Veronika Pobehová CPPPaP, 
www.psychocentrum5.sk

Leto bolo tento rok suché a horúce. Roz-
hodli sme sa využiť to: vymaľujeme celý 
byt. Zavolali sme odborníka. Majster 
prišiel na obhliadku. Hovorí: ,,Ná máme 
teho moc, ale nejak to spravíme. Fčil líčí-
me u teho, co ukradeu padesát milijónú. 
Dávnejší to byuo, uš je starý pán. Sme 
po hodech tak sedzeli, jeden o druhém 
si vyprávjauy, co gdo jako má, ten mal 
tých padesát milijónú, vedle mne sedzeu 
jeden, co má létadlo. A ukazujú na mňa: 
A ten nemá nic.“ Akoby sa mal zahanbiť, 
že iba „líčí“ a nekradne. Zato keď maľuje, 
furt si píska. Už raz u nás pracoval, ,,vylíčil“ 
spoločnú chodbu. Páčil sa mi. Akoby ho 
úplne minula tá strašná pliaga, ktorá už 
zasiahla takmer všetkých: oklam, ukradni, 
urvi, pre seba!

Bývalý dôstojník, ktorý zaznamenal lú-
pežnú akciu zvanú Gorila, to vystihol: ,,Väč-
šina ľudí, keby mala tú možnosť, urobia to 
isté.“ A ešte dodal: ,,...No, šibe nám z peňazí. 
Ľudia uverili tomu, že peniaze sú viac ako 
všetko ostatné a takto to vyzerá aj so spo-
ločnosťou.“

Áno, všetci to cítime. Sme otrávení. Za-
plavujú nás otvorené televízne kanály plné 
smradľavých splaškov, internetové smo-
gové magistrály plné oslepujúcich reklám. 
Sme otrávení a slepo veríme, že každé zlo 
má svoje dno a len čo ho dosiahneme, 
musí prísť dobro. Lenže... Francúzsky ese-
jista a � lozof Montaigne nám odkázal: „Je 
ilúzia domnievať sa, že po zle musí nutne 
prísť dobro. Môže prísť iné zlo. Preto by sme 
sa mali naučiť brániť sa mu.“ 

Ako? Čítam práve esej Davida Foste-
ra Walaca Toto je voda (v preklade Márie 
Modrovich vydala Aňa Ostrihoňová, vyda-
vateľstvo Inaque). Americký prozaik, nomi-
novaný na Pulitzerovu cenu, sa ňou priho-
voril absolventom americkej Kenyonovej 
univerztity. Text patrí dodnes k jedným 
z najdiskutovanejších � lozo� ckých zamys-
lení. Aj tento autor sa snaží nájsť odpoveď 
na otázku ako žiť svoj život, ako premýšľať. 
Ako sa dostať zo zajatia vlastného egocen-
trizmu, nezabudnúť na ľudskosť a súcit.

,,Nejde o hodnoty - ide o to, že sa rozhod-
nem pracovať na tom, aby som pozmenil 
svoje prirodzené, štandardne zakódované 
nastavenie, ktorým je hlboký a doslovný 
egocentrizmus, ako aj vnímanie a inter-
pretácia všetkého cez optiku vlastného 
ja, alebo aby som sa od tohto nastavenia 
oslobodil.“ 

Náš maliar určite nečítal ani Montaignea 
ani D. F. Walaca. Ale do bodky ich odkaz 
napĺňa. Pohŕda svetom zlodejov, smeje sa 
z neho. Maľuje ľuďom príbytky, nezdiera 
ich, lebo vie, že sa ešte raz môžu stretnúť. 
A píska si. 

Gabriela Rothmayerová

O maliarovi, ktorý si píska

 Glosa
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Počas vlády Ivety Radičovej 
som spoznal Daniela Krajcera 
ako usilovného ministra, ktorý 
naštartoval obnovu slovenských 
historických pamiatok.
Program je úspešný aj dnes. Som presvedčený, 
že jeho svieže nápady a chuť pracovať pocítia 
obyvatelia Bratislavského kraja na vlastnej koži. 
Navyše,verejne prisľúbil, že sa bude župe 
venovať naplno a v prípade zvolenia 
za predsedu VÚC sa vzdá 
mandátu poslanca NR SR. 
Pre Bratislavský samosprávny 
kraj by bolo jeho vedenie 
nesporným prínosom.

Verím Danovi!
Daniel Lipšic

 www.krajcerzupanom.sk

Petržalku ovládne hudba detí

Takmer dvanásťhodi-
nový festival, počas 

ktorého si deti od 5 do 15 
rokov „aktívne“ užijú hud-
bu, odštartuje v sobotu 21. 
septembra o 10. h. Úvodný 
tuš zahrá Tóno Gúth, za-
kladateľ Etnobubnovej ško-
ly Rytmika a  kapely La3no 
Cubano, výkonný riaditeľ 
OZ Zvuky cez ruky, kto-
rého hlavnou činnosťou 
je neformálne vzdelávanie  
a osobnostný rozvoj pomo-
cou hudby a muzikoterapie  
a podpora všestranné-
ho rozvoja ľudí so špeciál- 
nymi potrebami. Deti sa 
budú môcť zapojiť aj do 
workshopov - hudobného 
s Katkou Feldekovou, gra- 
mofónového s Norom Šárom 
a Tomim Hvástom, bubno-
vého s Tónom Gúthom ale-

bo výtvarného s Darinkou 
Duffekovou. Pre tých me-
nej aktívnych je priprave-
né tanečné pásmo z dielne 
tanečnej školy Vierky Sá-
dovskej – Nezábudka, kto-
rá už 23 rokov vychováva 
vynikajúcich tanečníkov. 
Mnohých poteší aj premie-
tanie krátkych filmov za-
meraných práve na vníma-
nie hudby. V divadelných 
predstaveniach Dúhový au-
tobus a Sólo sa predstaví  
u detí veľmi populárny Ma-
ťo Žák, bábkoherec a dra-
matoterapeut, zakladateľ 
Divadla Agapé. Samozrejme 
nebudú chýbať ani tradičné 
detské herne tety Slaniny a 
určite príde aj kúzelník. Ka-
de ľahšie, Hanička, Alica  
v krajine zázrakov sú názvy 
divadelných predstavení, 

Po prvý raz ožije Petržalka celodenným festivalom s názvom 
Hudba detí. V interiéri aj v exteriéri Domu kultúry Lúky pri-
pravila mestská časť Bratislava-Petržalka prostredníctvom 
Kultúrnych zariadení Petržalky celodenný aktívny program pre 
všetky deti plný hudby, rytmov, tanca a farieb

ktoré pre deti pripravili štu-
denti z katedry bábkarskej 
tvorby Vysokej školy mú-
zických umení v Bratislave. 
V „múdrej“ tombole môžu 
deti vyhrať krásne knihy od 
troch kníhkupectiev a aj či-
tateľské preukazy, ktoré po-
skytla Miestna knižnica Pe-
tržalka. Pre unavené deti, ale 
aj rodičov budú pripravené 
odpočinkové zóny v podo-
be „tulivakov“. Väčšie deti 
určite poteší večerný kon-
cert Katky Feldekovej, Riša 
Šimurka, superstáristu De-
nisa Lacha a Riša Daniela. 
Festival zakončí diskotéka 
s Maťom Žákom a Norom 
Šárom. Celodenné vstupné 
na festival je pre deti do 15 
rokov 3 eurá a pre dospe-
lých 4 eurá.

(tod)



 
 

 Glosa 
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Vždy som bol pyšný na to, že 
jednoducho z citu pre sloven-
činu som nikdy nezaváhal pri 
písaní rôznych textov, ak išlo 
o čistotu jazyka a časovaných 
či skloňovaných slov. No v po-
slednom čase – merané rokmi 
– som čoraz častejšie zneistel.
Dokonca z úst významných 
kultúrnych predstaviteľov, 
akými nesporne herci sú (zo 
SND aj ostatných slovenských 
divadiel, ale aj tí „na voľnej 
nohe“), som opakovane, mno-
honásobne počul, že dostali 
veľmi lukratívne r o l e (a div 
sa svete, profesionáli – mode-
rátori to bez začervenania po 
nich opakovali)...
Pomyslel som si, ktorýže to 
mecenáš je taký štedrý, že 
našim hercom rozdáva polia, 
ba dokonca ekonomicky zau-
jímavé – že by tie slavkovské 
pod Tatrami...?
O chvíľu, z ďalších súvislostí 
rozhovoru som pochopil, že 
obaja kultúrni prestavitelia 
mali na mysli r o l y, herecké 
úlohy, takže naďalej zostanú 
bezzemkami...
Inokedy známa javisková 
a televízna hviezda týždeň čo 
týždeň „o s m a h n e“ mäsko, 
potom ho dá ešte dopiecť do 
t r ú b y , aby sa v ústach po-
rotcov priam rozplývalo. Vra-
vím si, čo sa to deje? Zmenili 
sa pravidlá slovenského pra-
vopisu, a vari sme aj zrušili tie 
ľubozvučné slová, ako „opra-
žiť“, či „rúra“?
Už nemám pochybnosti.
Som aj pri svojom matuza-
lemskom veku človek mo-
derný, tak som si „zagúglil“ a 
nepochybne sa presvedčil, že 
naďalej správne sú tie výrazy a 
tvary, ktoré som sa učil ja.
Nemali by si zagúgliť aj naše 
celebrity? Veď ja si staromód-
ne myslím, že práve títo čelní 
profesionáli by mali byť apoš-
tolmi ľubozvučnej slovenčiny! 
Povedané súčasným jazykom 
– živia sa rečou, tak by nám 
mali dodávať kvalitný tovar, 
nie? 

Ján F e d o r e k,
staromódny milovník 

slovenčiny, 
už 35 rokov Petržalčan 

Ide o kvalitnú 
dodávku Všimli ste si, ako rýchlo sa už opäť stmieva? Ak náhodou 

nie, istý muž z našej obce to denne vie presne na minúty. 
Nie preto, že je fanúšikom meteorológie, ale skôr, ako ho-
vorí, preto, že sa desí dlhých zimných večerov strávených 
s milovanou osobou – vlastnou ženou. To krátenie dní mu 
skrátka lezie na nervy. Jediným pozitívom vraj je, že v zime 
nebude mať doma muchy.

Fúru letných dní a všetky ukrutné 
horúčavy tento nešťastník strávil za-

tvorený v kuchyni a v obývačke. Zlomil 
si totiž nohu. A po celý ten čas nevy-
hnutnej gypsiády mu spoločnosť robili 
len muchy, ktoré sa dnu bohvieako na-
tlačili. Ak ste to nezažili na vlastnej do-
slova koži, nikdy nepochopíte, čo taká 
mucha dokáže. Desať ráz si sadne na 
rovnaké miesto a nikdy ju netraf íte.

Náš hrdina sa síce vyzbrojil akousi 
,,plácačkou“, dokonca aj zelenou utier-
kou na riad (aby ju manželka nikdy na 
kuchynské účely už nepoužívala), ale 
bolo mu to nanič. Za celý čas strávený 
v plnom bojovom nasadení sa mu po-
darilo zavraždiť len zopár okrídlených 
nepriateľov. Pokoj bol až v noci, za tmy. 
Na jednej strane teda za tmy pokoj od 
múch, na druhej zasa des z tmavých 
zimných večerov. Z toho plynie jedno-
značný záver: Spoločnosť primitívnych 
múch je pre neho prijateľnejšia ako po-
vznášajúca spoločnosť milovanej a zá-
roveň zákonitej manželky.

V tých horúčavách občas zavolal aj 
dcére šťastne vydatej a šťastne bývajúcej 
v petržalskom paneláku. Posťažoval sa 
na krutý osud maróda a tiež na horú-
čavy. Vraj v obývačke je poriadne nad 
tridsať. Dcéra mu odvetila, že to je nič, u 
nich v paneláku na desiatom je vraj vyše 
deväťdesiat stupňov. Nie však Celzia, ale 

Fahrenheita. Teplomer majú z Ameriky.
Náš hrdina je však napriek týmto 

komplikáciám viac-menej spokoj-
ný. Telo si ako-tak osviežil aj medzi 
štyrmi stenami. Je totiž oveľa jed-
noduchšie vylihovať doma na gau-
či, ako uskladňovať telo hladný 
a smädný na nejakej sedačke pri čakaní 
na meškajúce lietadlo. A navyše, nemáte 
žiadne nervy z toho, či vás na dovolen-
ke naozaj aj ubytujú, prípadne či je vaša 
cestovka ešte stále nažive. 

V lete sme to my, homosapiensovití, 
mali v podstate jednoduché. Ranné 
vstávanie bez problémov, cez deň stači-
li sandále a nejaké to tričko. Aj domov 
sme chodili zvyčajne ešte za svetla, čiže 
vlastne skoro. Hoci aj o pol desiatej – 
teda dvadsaťjeden tridsať. Teraz to však 
už bude horšie. Už zakrátko o takom 
čase bude vlastne noc. Ako hovorí jeden 
tunajší klasik-alkoholik, čas príchodu 
z krčmy je veľmi, ale veľmi problema-
tický. A na tomto konkrétnom prípade 
by v budúcnosti tým menej duševne 
zdatným rád vysvetľoval fakt, že čas je, 
ako to píšu v múdrych knihách, naozaj 
relatívny.

To je však už celkom iná kapitola 
problému svetla a tmy. Ešte si to svetlo 
užívajme, kým sa len dá. A dobrú, zatiaľ 
ešte primerane dlhú, noc.

Oskar Král

Muchy, tma a zákonitá manželka
Bratislavská Business School EU v Bra-
tislave pripravila počas prázdnin 
1. ročník Detskej ekonomickej univer-
zity pod záštitu Dr. h. c. prof. Ing. Ru-
dolfa Siváka, PhD, rektora Ekonomickej 
univerzity.

Program Detskej ekonomickej uni-
verzity BBS EUBA bol rozvrhnutý do 
dvoch týždňov. Na začiatku bolo sláv-
nostné otvorenie a zápis spolu s výbe-
rom voliteľných aktivít. Mali sme povin-
né prednášky, dobrovoľné workshopy, 
výlety a množstvo exkurzií, ale aj veľa 
športových aktivít. Odborníci nám za-
ujímavou formou vysvetlili základné 
pojmy, diskutovali sme o aktuálnych 
ekonomických témach po pred-
náškach skúsených pedagógov, ako 
aj renomovaných odborníkov z praxe 
a zoznámili sme sa s ekonómiou v praxi 
zábavnou formou. Spoznal som no-
vých kamarátov a okrem „zmysluplné-
ho využitia prázdninových dní“ (podľa 
mojej mamy) sme na konci tohto letné-
ho dobrodružstva získali titul „Inžinier 
junior Ekonomickej univerzity v Brati-
slave“. Výhodou bol aj pomerne nízky 
poplatok a možnosť vybrať si obed 
v niektorej dobrej reštaurácii alebo pri-
niesť si vlastný. Ďalšou výhodou bolo, 
že počas trvania DEU bolo rodičom 
k dispozícii mobilné telefónne číslo, 
kam mohli v prípade potreby zatelefo-
novať. Veľmi sa mi páčilo, že sme deň 
vopred e-mailom dostali podrobné 
informácie o programe nasledujúcich 
dní, ktorý bol prispôsobený počasiu aj 
našim želaniam. Myslím si, že cieľ DEU 
bol splnený – nudiť sa naozaj nie je „kú-
úúl“ a rád prídem aj na budúci rok. 

Marek Hlásny
9. B trieda, ZŠ Lachova 1,

851 01 Bratislava - Petržalka

Nudiť sa naozaj 
nie je „kúúúl“ 

Spoločnosť otvára v Bra-
tislave svoje tréningové 

stredisko. Tentoraz to však 
nie sú oceľové mechaniz-
my, ale vysoko sofi stikovaná 
elektronika. V neurolabora-
tóriu vládnu švédske a české 
prístroje na stimuláciu moz-
gu, fungujúce na báze EEG. 
Mentálne exponovaným ľu-
ďom, ako sú manažéri, špor-
tovci, dispečéri alebo ko-
mukoľvek, kto je vystavený 

zvýšenej duševnej záťaži, 
pomôžu novinky z oblasti 
výskumu mozgu, neuro-
technológií a digitálneho 
koučingu zvládať problémy 
s koncentráciou, pamäťou, 
logickým myslením, stresom 
či emóciami.
Tréning v mozgovom fi tku 
prináša možnosť zažiť neuve-
riteľný pocit, keď funkčnosť 
prístrojov a zariadení človek 
ovláda svojou koncentráciou 

a mozgovou aktivitou. Uni-
kátnosť tréningových systé-
mov je v tom, že túto aktivitu 
dokážu nielen nabudiť, ale 
priamo nasmerovať adekvát-

ne k cieľu, ktorý chce užíva-
teľ dosiahnuť. Všetky metódy 
pomáhajú pri monitorovaní 
a trénovaní poznávacích 
(kognitívnych) schopností 
človeka v reálnom prostredí 
a majú tak veľmi konkrétny 
a merateľný efekt. Výsledkom 
nových neurotechnológií 
v spojení s modernými tré-
ningovými postupmi je zvý-
šenie potenciálu ľudského 
mozgu, výkonnosti, sebave-
domia a komplexný rozvoj 
osobnosti. Blahodarný úči-
nok endorf ínov tak môžu 
zažívať už nielen svalovci 
tela, ale aj ducha.

(upr)

Ako prvá a jediná na Slovensku, BRAIN FIT CENTER, začína 
s trénovaním nie tela, ale lepšie povedané jeho 
riadiaceho centra - mozgu. 

Centrum pre tréning mozgu

zvýšenej duševnej záťaži, 
pomôžu novinky z oblasti 
výskumu mozgu, neuro-
technológií a digitálneho 
koučingu zvládať problémy koučingu zvládať problémy 
s koncentráciou, pamäťou, 
logickým myslením, stresom 

s trénovaním nie tela, ale lepšie povedané jeho 
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Našu redakciu oslovila rozhorčená Petržalčanka, ktorá ešte v auguste nemala vypla-
tený preplatok z májového vyúčtovania za byt. Ako uviedla, niekoľkokrát kontakto-
vala Bytový podnik Petržalka, ktorý spravuje „jej“ bytový dom. Vysvetlenie BPP ju 
však neuspokojilo, a tak oslovila so žiadosťou o pomoc PN. Bytový podnik Petržalka 
zareagoval na naše otázky rýchlo a k problému sa vyjadrili zodpovední pracovníci.

Ing. Daniel Šavel, 
konateľ BPP: 
„Takéto prípady sa stávajú kaž-
dý rok. Títo poctiví platcovia 
doplácajú v prvom rade na 
neplatičov vo svojich bytových 
domoch, ktorí si svoje povin-
nosti neplnia uhrádzaním bež-
ných mesačných zálohových 
platieb alebo nedoplatkov vy-
plývajúcich z ročného vyúčto-
vania. V niektorých prípadoch 
tento nedoplatok vzniká iba v 
dôsledku nízkych zálohových 
platieb napriek nášmu odpo-
rúčaniu na ich zvýšenie, keď-
že neustále rastú ceny hlavne 
energií. Ale sú tu aj ďalšie fak-
tory:
1. Zálohové platby voči dodá-

vateľom služieb sú uhrádza-
né vopred, niektorí vlastníci 
domov sa však v rozpore 

zo zákonom rozhodli plat-
by uhrádzať v daný mesiac, 
a tým dochádza k nesúla-
du príjmov a výdavkov na 
účtoch bytových domov.

2. Zálohové platby voči dodá-
vateľovi tepla sú uhrádzané 
na základe tzv. exotermickej 
krivky, t. j. v zimných mesia-
coch sú platby vyššie a v let-
ných nižšie, ale zálohové 
platby vlastníkov sú rovno-
merné. Takže práve v čase 
vyplácania preplatkov sú 
prostriedky na účtoch do-
mov najnižšie.

3. Niektorí vlastníci využívajú 
služby inkasného strediska, 
ktoré zasiela inkasné platby 
na účty domov dvakrát me-
sačne a s niekoľkotýždňo-
vým posunom od času, keď 
vlastník reálne zaplatil.

Problém nevyplatených preplatkov 

4. Tým posledným, možno ba-
nálnym problémom, je ne-
nahlásenie čísla bankového 
účtu, na ktorý chcú obyvate-
lia zaslať preplatok v prípade, 
že počas roka platili záloho-
vé platby formou zloženky. 
K tomuto nahláseniu boli 
vlastníci vyzvaní v oznáme-
ní o ročnom zúčtovaní.“

Je takýchto prípadov – do-
mov v zlej fi nančnej kondícií, 
v správe BPP veľa, alebo sú to 
skôr výnimky?
Ing. Branislav Madáč, vedúci 
technického úseku BPP: 
„Bytový podnik spravuje 67 
bytových domov. V tomto 
roku bolo oneskorené vyplá-
canie v zhruba šiestich do-
moch, takže ide skôr o ojedi-
nelé prípady.“ 

Budatko štartuje ďalšiu sezónu
Aj na prelome rokov sa môžete tešiť na nové aktivity, ktoré pripravu-
jú dobrovoľníci v materskom centre Budatko na Holíčskej 30.

Pripravená je opäť herňa s 
novými hračkami, tvorivé 

dielničky, pohybové či jazyko-
vé kurzy pre najmenších, ale 
aj prednášky z oblasti detskej 
psychológie a vývoja, kurzy 
pre dospelých, športové akcie, 
sezónne oslavy ako napríklad 
Halloween, karneval, tema-
tické fotografovania a mnoho 
ďalších aktivít. 
Naši členovia a dobrovoľníci 
nezaháľali ani v lete. Hoci bolo 

materské centrum ofi ciálne 
zatvorené, vnútri vládol čulý 
ruch. Viac ako 300 odpraco-
vaných hodín je rekordom aj 
pre samotné Budatko. V cvi-
čebni pribudlo veselé akvá-
rium, namaľované na stene, 
ale dozaista najväčšou novin-
kou je sprístupnená terasa, 
ktorú bude Budatko využívať 
v teplejších jesenných a jar-
ných dňoch na divadielko, či 
iné „outdoorové“ podujatia:

• 19. septembra sa uskutoční 1. ročník Budatko-behu 
(respektíve lozenia) pre všetky deti.

•21. septembra sa zúčastníme na podujatí „Zdravý svet 
očami detí“ v Zrkadlovom háji.

• 5. októbra sa uskutoční jesenná burza detského obleče-
nia vareáli MC. 

Viac o našom najbližšom 
programe môžete nájsť pra-
videlne na našich stránkach 
www.budatko.sk. 

Takisto sa už môžete prihla-
sovať na kurzy pre malých aj 
veľkých. 

MC Budatko
foto: Budatko

Ak dom nemá na účte dosť pe-
ňazí, nie je úlohou Bytového 
podniku Petržalka ako správ-
cu, aby k takejto situácii nedo-
chádzalo? 
Ing. Marek Sukeľ, vedúci eko-
nomického úseku BPP: 
„Na začiatku je potrebné 
uviesť, že BPP spravuje pros-
triedky na samostatných úč-
toch vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov na zá-
klade zmlúv o výkone sprá-
vy a v súlade so zákonom 
182/1993. Tieto účty sú od-
delené od účtovníctva Byto-
vého podniku Petržalka, s. r. o.,
takže nedochádza k žiad-
nym svojvoľným presunom 
medzi účtami BPP a bytových 
domov alebo medzi účtami 
jednotlivých domov. Ak ste 
mali na mysli určité „doto-

vanie“ domov v zlej fi nančnej 
situácii, tak k tomu nedochá-
dza. 

BPP má vypracované štan-
dardné postupy pri vymáha-
ní nedoplatkov: upomienka, 
predžalobná výzva, platobný 
rozkaz a exekučný titul. V niek-
torých prípadoch sa však vlast-
níci rozhodnú v záujme dobrých 
susedských vzťahov uzavrieť 
s neplatičom dohodu o splát-
kach alebo v opačnom prípade 
odsúhlasia dobrovoľnú dražbu. 
Každý z týchto postupov trvá 
niekoľko týždňov alebo mesia-
cov, v niektorých prípadoch aj 
rokov, no platby za služby sú 
splatné každý mesiac, čo spô-
sobuje spomínané fi nančné 
problémy. 

V komunikácii so zástupcami 
vlastníkov, resp. s vlastníkmi na 
schôdzach, sa neustále snažíme 
prijímať také opatrenia, aby sme 
tieto situácie postupne elimino-
vali úplne.“

Ako majú postupovať majite-
lia bytov, ktorí ani tri mesiace 
po vyúčtovaní nemajú vypla-
tený preplatok?
Ing. Marek Sukeľ: 
„Vlastníkom bytov a nebyto-
vých priestorov v prvom rade 
odporúčam kontaktovať zodpo-
vedného ekonomického správ-
cu pre predmetný bytový dom, 
ktorý poskytne všetky relevant-
né informácie vrátane predpo-
kladaného termínu vyplatenia.“

Na záver už len dodáme, že svoj 
preplatok spomínaná Petržal-
čanka už dostala v plnej výške.

Michaela Dobríková
ilustračné foto: Lucia Drevická



12 • 17. 9. 2013 PETRŽALSKÉ NOVINY

Niektorí Petr-

R O Z H O V O R

Na nedávnom rokovaní Rady 
ZMOS premiér vyhlásil, že 
niektoré samosprávy neplnia 
to, na čom sa dohodla vláda 
s obcami a mestami...

... čo nie je pravda. Bolo to ne-
šťastné vyjadrenie pána premié-
ra, ktoré sme si s ním nemohli 
vydiskutovať, keďže hneď po 
príhovore musel odísť za inými 
povinnosťami. S vládou sme 
sa dohodli na podpísaní me-
moranda, t. j. na dobrovoľnej 
deklarácii o tom, že aj samo-
správa bude šetriť. K 30. jú-
nu bola samospráva v pluse 
takmer štvrť miliardy eur. A to 
už nehovorím o tom, že samo-
správy šetria pod tlakom situ-
ácie v spoločnosti už viac ako 
tri roky, dlhodobo  obmedzujú 
služby obyvateľom, čo sa musí 
skončiť.  Ak navyše niekto kri-
tizuje samosprávu, že je málo 
v zisku, a pritom je sám v defi -
cite, táto kritika kríva minimál-
ne na jednu nohu. Žiaľ, tieto 
útoky na samosprávu nie sú 
nové...

...dokončime a spresnime: 
300 samospráv nedosahuje 
očakávané výsledky pri kon-

solidácii verejných fi nancií, 
čo predstavuje odchýlku 150 
miliónov eur, teda 0,2 per-
centá z požiadavky udržať 
defi cit verejných fi nancií na 
úrovni 3 percent. Znamená 
to ohrozenie splnenia medzi-
národného záväzku, ktorý 
máme voči EÚ. 

Odmietam túto dramati-
záciu, lebo ak niekto zápasí 
s 3-percentným schodkom 
verejných fi nancií a hľadá vý-
hovorky v samosprávnych 
0,2 percentách, potom je to 
len fabulácia problému a jeho 
podstaty. Poďme však k tomu, 
kto míňa a nemíňa, kto šetrí 
a nešetrí. Nie samospráva, ale 
štát umožňuje ministerstvám 
organizovať verejné súťaže na 
rôzne zákazky vo výške 600 
mil. eur – to je údaj k 30. júnu 
2013. Samospráva obmedzuje 
obstarávanie takmer vo všet-
kom, prečo tak nerobí štát? 
Štát chce v čase krízy stavať 
40 futbalových štadiónov, na-
kupuje nové služobné autá či 
nábytky. Samospráva vlastné 
zdroje už takmer do ničo-
ho neinvestuje, jej brutálne 
šetrenie pociťujú obyvatelia 

princíp subsidiarity. Uvediem 
príklad – pred piatimi rokmi 
bol prijatý zákon o sociálnych 
službách, ktorý preniesol na 
mestá, obce a vyššie územné 
celky celý balík kompetencií – 
od opatrovateliek, cez domovy 
dôchodcov až po domy sociál-
nych služieb. Vtedajšia vláda 
hovorila, že tomuto zákonu 
k vykonateľnosti chýbajú 
takmer dve miliardy korún 
s tým, že sa to dorieši. Nevyrie-
šilo sa nič, peniaze nik do sys-
tému nedoplnil, naopak, prijí-
majú sa ďalšie a ďalšie zákony 
v tejto oblasti – samozrejme 
zasa bez peňazí – a my sa ču-
dujeme, že je tu nedostatok 
domov sociálnych služieb či 
primerane platených opatro-
vateliek a pod. Za to samosprá-
va už naozaj nemôže.

Premiér sa však vyjadril 
v tom zmysle, že na mestá 
a obce už neprejdú kompeten-
cie bez fi nančného krytia. 

 Tak to má  byť aj podľa 
ústavného zákona o rozpočto-
vej zodpovednosti, ktorý platí 
od 1. januára. Aká je však sku-
točnosť? Od začiatku roka do 

v sociálnych službách, v stave 
ciest, v čistote prostredia, v do-
prave, školstve... Ak mesto ne-
nakúpi pre ľudí nové autobusy, 
už to prestáva byť len zále-
žitosťou odmietnutia vyššej 
kultúry cestovania, ale aj vyš-
šej bezpečnosti cestujúcich. 
Ani naša mestská časť nekosí 
trávnaté porasty a neopravuje 
cesty podľa potreby, ale podľa 
množstva fi nancií. Na ne-
dávnom stretnutí primátorov 
Košíc, Martina, Nitry, Žiliny a 
Trenčína sa hovorilo o zániku 
hokejovej extraligy v týchto 
mestách, lebo sa v nich - kon-
soliduje. Na šport nemôžu vy-
dať ani cent navyše. A tu sa do-
zvieme, že štátna fi rma Tipos 
ide dať bratislavskému hoke-
jovému Slovanu milión eur na 
reklamu. Takú sumu peňazí, 
ktorá by udržala slovenský ex-
traligový hokej aj v zmienených 
mestách, na nohách. Predsa Ti-
pos nie je bratislavská súkrom-
ná fi rma, je to štátna - národná 
lotéria, ktorá má držať šport na 
celom Slovensku! Veď odkiaľ 
v budúcnosti bude brať Slovan 
hráčov? V každom Bratislav-
čanovi je aj kus slovanistu, aj 

vo mne, ale ak chcem pomôcť 
slovenskému hokeju, treba mu 
pomáhať najmä v regiónoch. 
Ak sa teda pýta občan, kde sú 
a kam idú ich peniaze z daní 
a poplatkov, nuž veru kade-ta-
de a kade-komu... 

Spolu s mestskými časťami 
má Slovensko takmer 2 900 
miest a obcí. Vrátane euro-
fondov majú vlastné príjmy 
vyše 3 a pol miliardy eur, 
z nich 1,2 miliardy ako podiel 
daní z príjmov fyzických osôb. 
Samospráva vykonáva 4 700 
kompetencií. Má na ne dosť 
peňazí alebo nie? 

 Nepoznám na svete mesto, 
ktoré by povedalo,  že má. Na 
druhej strane tu fungujú (ale-
bo mali by fungovať) pravidlá, 
dané ústavou a následne zá-
konmi, kde sa priam zakazuje 
prenášať kompetencie na obce 
a mestá bez peňazí. Napriek 
tomu sa to deje takmer stále.  
Prijímajú sa zákony, ktoré ten-
to ústavný princíp nerešpektu-
jú, dokonca si trúfam povedať, 
že nerešpektujú ani Európsku 
chartu miestnej samosprávy, 
ktorej základným princípom je 

Žiadny výnimočný jav ani zjav, ale už 
denná spoločenská rétorika. Občan sa 
verejne roky sťažuje, že robí viac a reálne 
za menej ako včera, že potraviny, voda, 
teplo, plyn, elektrina, ba aj lieky sú zasa 
drahšie ako predvčerom, že Slovensko 
zrážajú na kolená výtlky na cestách 
z tuhšej zimy a v lete ho dusia horúčavy, 
lebo niet na polievanie ulíc a chodníkov... 
Teda – či vôbec v tomto štáte ešte na 
niečo aj je, či vláda a samospráva poznajú 
aj iné vybrané slová ako nemáme, 
nedáme – lebo šetríme. Kde potom sú 
a kam idú peniaze občanov? O uťahovaní 
opaskov, ale aj o  rozhadzovačnosti, 
v rozhovore s  podpredsedom Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), 
predsedom Regionálneho združenia 
mestských častí Bratislavy a starostom 
Petržalky Vladimírom Bajanom.

Prečo (takmer) už na nič nie je?!
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1. júna prešlo na obce a mestá 
ďalších 142 kompetencií. Bez 
peňazí.  

Sú to významné kompetencie 
alebo len ďalšia administra-
tívna záťaž?

 V princípe je to jedno, na 
každú treba vynaložiť čas, ale-
bo ju zabezpečiť pracovníkom. 
Konkrétne: prenesený výkon 
zo štátu na obec v agende sta-
vebného poriadku má byť štá-
tom zaplatený na 100 percent. 
V Petržalke však  naň prispieva 
len 37-percentami, zvyšok ide 
na úkor rozpočtu obce. Ak by 
som úkony dané zákonom ako 
stavebný úrad neurobil, po-
tom nesplním zákonné lehoty 
v konaní a nesiem za to plnú 
zodpovednosť. Právnu i hmot-
nú. V Petržalke, pokiaľ ide 
o stavebný poriadok, máme 
6 a pol tisíca podaní. V prie-
behu budúceho roku nám 
pribudne celý stavebný úrad 
pre Rusovce, Jarovce, Čuno-
vo... Samosprávu na Slovensku  
priškrtila ešte predchádzajúca 
vláda. Od roku 2011 dostáva-
me dočasne z dohodnutého 
podielu 70,3 percenta z príj-
mov fyzických osôb len 65,4 
percenta, čo znamená, že za 
tri roky sme „na oltár vlasti“ 
dali z peňazí, ktoré patria ob-
ciam a mestám, vyše 300 mi-
liónov eur. Tieto peniaze sme 
dali vládam, aby sme prispeli 
k zníženiu verejného dlhu. Dlh 
však rastie - tak kde je tých 300 
miliónov? Nevidno ich v lepšej 
doprave, v krajšom a čistejšom 
prostredí, v modernejších ško-
lách či v opravených chodní-
koch. Aj preto nie je dlhodobo 
možné, aby sme donekonečna 
dávali ďalšie usporené peniaze 
štátu bez toho, aby sám štát ko-
nečne začal prijímať systémové 
opatrenia, ktoré budú znižovať 
dlh.  Originálne peniaze, ktoré 
nám patria, krátia to, čo sa na 
nás presúva,  za to nám neza-
platia. Obec nie je akciovka ani 
eseročka, nepodniká, ona ob-
sluhuje, zabezpečuje život ob-
čanov. Nemá si kde „zarobiť“, 
ani nemá klamať, šklbať svojich 
obyvateľov. Možno sa kalkulu-
je s tým, že príde čas, keď už na 
nič nebude a záchranou budú 
niekdajšie národné výbory. 
Ako centrum miestnej straníc-
kej moci. Ako kedysi. K tomu 
to aj smer-uje. Kaliňákovo ESO 
je jeho prvým krokom. 

Ale samospráva má predsa 
prebytky!

 Na úložkách, teda ako od-
ložené peniaze, rezervu, má 
samospráva 228 miliónov eur.  
Nemiňte ich, znie pokyn mi-
nistra fi nancií, ak ich miniete, 
o to menej dostanete o rok. 
To už je vydieranie. Dokedy to 
potrvá, to tiež nevieme. Sú to 
naše peniaze, ktoré sme ušet-
rili. Napríklad aj tak, že v Pe-
tržalke sa nekosilo päťkrát, ale 
iba štyrikrát. Že realizujeme 
len tie najnevyhnutnejšie opra-
vy - na školách, na cestách, ba 
šetríme aj na chode úradu.   

Samospráva na Slovensku 
má takmer 3-tisíc primátorov 
a starostov, 20-tisíc poslan-
cov v zastupiteľstvách, nie je 
aktuálna reč o spájaní obcí, 
a tým aj šetrení peňazí? 

 Myslím, že každému je 
jasné, že tento stav je neudr-
žateľný. Máme priveľa úradov, 
priveľa poslancov a zrejme aj 
starostov. Podľa mňa sa to týka 
aj samotnej Bratislavy, kde je 
viac ako 300 miestnych poslan-
cov, 17 + 1 plnohodnotných 
úradov, 17 starostov a primá-
tor. Len odmeny poslancov 
zhltnú každoročne 1,5 milióna 
eur. Preto som okrem iného 
presvedčený, že správa hlavné-
ho mesta je mimoriadne drahá 
a žiada si výrazné zmeny.

Na začiatku bola správna sa-
mosprávna myšlienka - nech 
nechodia občania za úradmi, 
nech úrad ide čo najbližšie 
k nim, vybaví ich požiadav-
ky, potreby a záujmy včas, 
komplexne a kvalifi kovane. 
Zmysel samosprávy bol zro-
zumiteľný a príťažlivý. Kedy 
a kde a, najmä, kto ho začal 
lámať?  

 Samospráva vybavuje pre 
občana všetko - od rodného 
listu až po úmrtný list. Za-
bezpečuje život občana v jeho 
bydlisku, dohliada na naplne-
nie jeho ústavných, zákonných 
práv, požaduje však tiež od 
neho plnenie zákonných po-
vinností, dohliada na ich výkon. 
Samospráva nie je dvadsaťroč-
ným slovenským vynálezom, 
je tu od čias starých Grékov, 
keď sa prvýkrát vyslovilo slovo 
démos - vláda ľudu. Preskočím 
tie dlhé dejiny. So samosprá-
vou nemajú problémy v Ne-
mecku, Holandsku, Švédsku, 

Prečo (takmer) už na nič nie je?!
čiže v krajinách, kde je vláda 
ľudu skutočná, nie deklaratív-
na. A v celom priereze spoloč-
nosti, vo všetkých štruktúrach. 
Nemajú problémy aj preto, či 
práve preto, že samospráva má 
stabilné fi nančné zázemie, pri 
prerozdeľovaní prostriedkov je 
na prvom mieste, pretože štát 
žije - nie hore, na pánskych 
a úradníckych stoličkách moc-
ných, ale dole - v obciach, 
mestách, s každým ich obyva-
teľom, s každým jeho dňom. 
S každou zmenou vlády sa so 
samosprávou nelicituje, účelo-
vo sa jej nepriberajú ani neodo-
berajú kompetencie, ako je to 
u nás, podľa toho, aký politický 
ochotník, rojko či zlomyseľník 
sa posadí po voľbách na tú či 

onú ministerskú stoličku. So 
vznikom samosprávy sa mali 
postupne odbúravať úrady na 
štátnej úrovni, nestalo sa tak a 
teraz nás to dobieha. Štát dnes 
zistil, že je možné zrušiť viac 
ako 700 úradov, ale to sa malo 
udiať už pred 20 rokmi. Pro-
blémom však je, že sa to deje 
typicky slovensky – štát úrady 
ruší, zároveň však ich zamest-
nancom tvrdí, že ich nepre-
pustí. Tak, kde je tá úspora?

Ako teda ďalej? 
 Som presvedčený, že ob-

hájime pozíciu samosprávy, 
ak podpísané memorandum 
budú všetci brať naozaj ako 
deklaráciu dobrej vôle, čiže 
šetriť na všetkých pozíciách 

samosprávy, ale aj štátu, a ak sa 
tento princíp nezmení na dik-
tát. Samospráva za minulé roky 
dokázala, že šetriť vie. Ako po-
vedali moji kolegovia – staros-
tovia bratislavských mestských 
častí – že by bolo dobré, keby si 
ostatné zložky verejnej správy 
zobrali príklad z dynamiky šet-
renia v samospráve za posledné 
roky. Na druhej strane však  še-
trenie nesmie vyústiť do onoho 
známeho, že „operácia sa po-
darila, pacient zomrel“. Čiže: 
ušetrili sme, ale nesvietime, 
nekosíme, neopravujeme školy, 
nezalievame výtlky a - rušíme 
linky MHD...

Gabriela Belanová, 
Rudolf Gallo

foto: archív redakcie PN
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Kalamita a jej následky

I N Z E R C I A

Nespochybňujeme dôležitosť ani
strategický význam ropovodu.
Bratislavský samosprávny kraj 
pristupuje vo svojom novom
územnom pláne k ochrane ži-
votného prostredia zodpovedne.
„Nepodporujeme trasy ropo-
vodu, ktoré by predstavovali

pre obyvateľov regiónu vážnu
hrozbu,“ povedal Pavol Frešo. 
Štátom navrhované koridory by
mali viesť cez husto zastavanú 
oblasť a chránené oblasti. Obidve
navrhované trasy ropovodu sú 

pre kraj veľmi problematické.
Prvá trasa má viesť popri Au-
parku, Inchebe či Pečnianskom
lese, kde je vodný zdroj. Druhá
trasa by v Petržalke viedla tesne
popri bytovkách či nemocnici 

na Antolskej a Prístavnom moste.
Preto s ropovodom vedúcim 
cez hlavné mesto BSK v pripra-
vovanom územnom pláne nepo-
číta. Schválenie nového Územ-
ného plánu BSK blokuje štát 
zakomponovaním ropovodu Slov-
naft-Schwechat do navrhovaného
dokumentu. „Ak by sme ho do
dokumentu naplánovali, bol
by to krok vzad. Tieto trasy sú
pre nás neakceptovateľné,“
povedal župan BSK, Pavol Frešo.
Diskusia o trasách ropovodu 
s verejnosťou zatiaľ neprebehla.
Kraj je na ňu pripravený. „Vní-
mam to ako chybu zo strany
štátu, že dlhodobo nevedie 
o takýchto ako aj podobných
strategických plánoch otvo-
renú diskusiu s verejnosťou 
a dotknutou samosprávou,“
uviedol Pavol Frešo.
Jeden liter ropy dokáže znehod-
notiť milión litrov vody.

(ba)

Pavol Frešo, župan BSK:

„Je nepredstaviteľné, 
aby sa dnes vôbec 

uvažovalo o trase ropovodu
cez zastavané územie 

Petržalky alebo  priamo 
cez rezervoáre pitnej vody 

na Žitnom ostrove. 
Je zarážajúce, že štát 

o trase ropovodu nevedie 
s verejnosťou otvorený
dialóg. Takéto konanie

vzbudzuje vážne obavy.“

Nie ropovodu v Bratislave
PF-ROPOVOD-PETRNOVINY-210X130-CB  9.9.2013  14:23  Page 1

U MIRAN-A NAKÚPITE OPÄŤ ZA NAJLEPŠIE CENY!

Údené stehno ...............................4,99 €
Údená krkovička ..........................4,99 €
Údené bravčové koleno .............3,30 € 
Údené rebro ..................................2,99 €
Údená lahôdka .............................5,99 €
Bravčová šunka ...........................5,30 €
Zlatá šunka ...................................4,30 €
Šunková saláma ..........................3,65 €
Vinohranícky nárez .....................3,30 €
Tlačenka ........................................3,65 €

Jaternice, krvavnice ........................ 2,95 €
Pečeňový syr ....................................3,29 €
Paprikový lalok ................................2,65 €
Kabanos ............................................3,39 €
Domáca klobása ..............................3,30 €
 
AKCIA
Hovädzie zadné  ...............8,39 € ...7,29 €
Bravčové karé bez kosti .. 5,99 € .... 4,99 €
Bračové stehno  ................5,49 € ...4,99 €        

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16
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Dobrovoľní hasiči súťažili
V poradí už deviatym ročníkom súťaže hasičských druž-
stiev o Putovný pohár starostu Petržalky Vladimíra Bajana 
oslávili dobrovoľní hasiči aj 140. výročie ich založenia. 

Ustanovujúce zhromaž-
denie Dobrovoľného 

verejného požiarneho zboru 
Petržalka datujeme do roku 
1873, presne na 7. septem-
ber. Spolok vtedy pozostával 
z 32 mužov a prvým velite-
ľom bol pán Frauenrieder. 
Odvtedy dobrovoľní hasiči 
zasahovali už veľakrát a tre-
ba dodať, že vždy úspešne. 
Priateľským zápolením si 
každoročne nielen porov-
najú svoju pripravenosť, 
ale zároveň sa podelia  
o skúsenosti a stretnú sa  
s ostatnými požiarnikmi za 
príjemnejších okolností, ako 
pri zásahu v krízových situ-
áciách.
Desať družstiev si zmera-
lo silu, výdrž, obratnosť  
a, najmä, tímovú prácu, kto-
rá je v tejto profesii nevy-
hnutnosťou. Tímy z rôznych 
častí Bratislavy, ale aj z ne-
ďalekého Blatného sa pred-
viedli ako dobre fungujúci 
hodinový stroj. Za Petržalku 

súťažili aj „starí“ páni, ktorí 
sa umiestnili, s ohľadom na 
mladšiu konkurenciu, na 
vynikajúcom predposled-
nom mieste. Putovný pohár 
starostu Petržalky získalo 
družstvo z Podunajských 
Biskupíc, ktoré o necelé dve 
sekundy predbehlo dobro-
voľných hasičov z Ružinova. 
Každé družstvo si odnieslo 
okrem pekných zážitkov aj 
model požiarneho auta na 
pamiatku. Nakoľko športo-
vé zápolenie nepozná pre-
hry, svoje víťazstvá oslávili 
všetky družstvá spoločne 
pri výbornom kotlíkovom 
guláši. 
Aj napriek neustálym prob-
lémom s financiami, dr-
žia dobrovoľní hasiči krok  
s profesionálnym požiarnym 
zborom, takže Petržalčania 
a ich majetok je aj vďaka 
týmto chlapcom v dobrých 
rukách

(upr)
foto: PN

S Í D L I S K O

Petržalčania si v prvých 
dvoch týždňoch 
odniesli 425 roliek
Po tom, ako mestská časť v augus- 
te avizovala možnosť pre zodpo-
vedných majiteľov psov prevziať 
si na úrade rolku igelitových vre-
ciek na psie exkrementy zadar-
mo, spravilo tak už v prvých týž-
dňoch viac ako 425 Petržalčanov. 

Petržalka v súčasnosti eviduje viac 
ako 5 500 psov a ich zoznam je 
verejne prístupný na internetovej 
stránke. Obyvatelia si podľa neho 
môžu skontrolovať, či je pes z ich 
okolia riadne zaevidovaný a daň za-
platená. V opačnom prípade môžu 
takéhoto majiteľa nahlásiť mailom 
na adrese: pes@petrzalka.sk. Za-
bránia tak tomu, aby práve vďaka 
nezodpovedným majiteľom, ktorí 
si neplnia svoje povinnosti, prichá- 
dzala mestská časť o prostriedky, 
ktoré následne musí dotovať z daní 
všetkých obyvateľov Petržalky. To 
je, samozrejme, nespravodlivé voči 
tým obyvateľom, ktorí psa nevlast-
nia a napriek tomu musia prispievať 
napríklad aj na odstraňovanie psích 
výkalov.

Petržalský starosta sa v tejto súvis-
losti rozhodol odmeniť a motivovať 
zodpovedných majiteľov psov. Kaž-
dý Petržalčan, ktorý má svojho psa 
prihláseného v Petržalke a riadne 
zaň zaplatil daň, si môže prísť na 
miestny úrad prevziať rolku 250 ku-
sov igelitových vreciek. „Je to ďalší  
z krokov samosprávy, ktorý má viesť 
k zlepšeniu čistoty petržalského 
sídliska a možno aj k zvýšeniu dis-
ciplinovanosti samotných majiteľov 
psov v odvádzaní dane za psa,“ po-
vedal starosta Vladimír Bajan. „Aj keď 
ide o pilotný projekt, ktorý Petržalka 
odštartovala len pred pár dňami, 
máme od obyvateľov, ktorí si tu boli 
vrecká už vyzdvihnúť, len pozitívne 
ohlasy,“ doplnila starostu vedúca 
oddelenia životného prostredia 
Mgr. Jana Jecková.

Mestská časť bude aj naďalej do- 
pĺňať vrecká do 200 stojanov umiest- 
nených na jej území. Za neodstrá-
nenie výkalov, ktorými pes znečistil 
verejné priestranstvo, môže poli-
cajt uložiť blokovú pokutu vo výške  
65 eur. V prípade neprihlásenia psa 
do evidencie je to až 165 eur. Pre-
tože podľa platnej legislatívy je pes 
považovaný za majetok, má jeho 
majiteľ nielen práva, ale aj povin-
nosti, ktoré mu z tohto vlastníctva 
vyplývajú, a to by si mali niektorí 
psičkári uvedomiť.                  (tod)

Hosť do domu, smrad do domu
Autor vtipného sloganu (Keď sa riadim mestskou vyhláš-
kou, nie je šťastie, že sa vrátim domov s čistou podrážkou.) 
je predsa v niečom nepresný. 

Lebo netreba sa riadiť 
mestskou vyhláškou 

(taká neexistuje), ale dodr-
žiavať všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) č. 1/2008 
mestskej časti Petržalka, 
osobitne § 6, ods. 1/, cituje-
me: „Ak pes znečistí verejné 
priestranstvo výkalmi, je ten, 
kto psa vedie, povinný výka-
ly bezprostredne odstrániť. 
Obal s výkalmi po uzavretí 
do vhodného obalu vhodí do 
kontajnera vyhradeného na 
zhromažďovanie psích vý-
kalov, označeného nápisom 
Kontajner na psie výkaly. 
Text na kontajneri môže byť 
nahradený piktogramom,“  
a ods. 2/: „V prípade, že psie 
výkaly odstráni mestská časť, 
držiteľ nahradí mestskej časti 

náklady potrebné na odstrá-
nenie výkalov. Náhrada ná-
kladov nebráni uplatneniu 
postihu za priestupok podľa 
osobitného zákona.“ Doplň-
me postihnutie, sankciu, 
ktorá je 65 €. 
Nie náhodou je papier so 
sloganom pripevnený na 
jednom strome na Lúkach 
III, (a zišiel by sa vari na 
každom ako prejav občian-
skej sebaobrany). Priestor, 
čoby park, súčasťou ktoré-
ho je základná škola, ale aj 
niekdajšia materská škola 
a jasle v trojuholníku ulíc 
Lietavská 2-16, Budatín-
ska 63-81, Znievska 26-44 
je naozaj príťažlivý. S roz-
siahlymi trávnatými plo-
chami, košatými stromami, 
chodníkmi a chodníčkami, 

lavičkami, detským i basket-
balovým (hoci chátrajúcim) 
ihriskom. Voľná a tichá, až 
prírodne intímna lokalita 
priťahuje domácich obyva-
teľov (rodiny s deťmi, dô-
chodcov, psičkárov, ktorí sa 
roky poznajú a stretávajú), 
ale v poslednom čase aj su-
sedov z okolia - z iných Lúk. 
Nič proti nikomu, Petržalka, 
každý jej kút bez ohľadu na 
to, kde sa nachádza, patrí 
všetkým, každému Petržal-
čanovi. Nemáme sídliskové 
colnice ani miestne pasy. 
Ibaže škoda, ak tí, ktorí 
akože prídu na návštevu na 
Lúky III so svojimi štvorno-
hými spoločníkmi (lebo to je 
skutočný dôvod), si úmysel-
ne mýlia túto časť Petržalky 
s výbehom na voľný pohyb 

psov. A so všetkým, čo k to- 
mu patrí i nepatrí. Psy, 
vzrastom skôr psiská bez 
vôdzky, ktorým sa treba čo 
najďalej vyhnúť, sa tam ešte 
aj inak uvoľňujú. Sú po nich 
kopce výkalov v tráve, pod 
stromami, na chodníkoch, 
ktoré sa nikto z majite-
ľov psov neunúva odpra-
tať, ako im to ukladá VZN  
č. 1/2008. Možno sa spolie-
hajú na svoju anonymitu 
v cudzom prostredí, možno 
je to v nich - v ich sebectve, 
bezohľadnosti, bezočivosti, 
čo si domáci nosia do by-
tov na podrážkach obuvi. 
Ako ich pozdrav, inovované 
smutno-ironické príslovie: 
Hosť do domu, smrad do 
domu.                          (pp)

foto: PN

U Miran-a nakúpite opäŤ za najlepšie ceny!

Údené stehno ...............................4,99 €
Údená krkovička ..........................4,99 €
Údené bravčové koleno .............3,30 € 
Údené rebro ..................................2,99 €
Údená lahôdka .............................5,99 €
Bravčová šunka ...........................5,30 €
Zlatá šunka ...................................4,30 €
Šunková saláma ..........................3,65 €
Vinohranícky nárez .....................3,30 €
Tlačenka ........................................3,65 €

Jaternice, krvavnice ........................2,95 €
Pečeňový syr ....................................3,29 €
Paprikový lalok ................................2,65 €
Kabanos ............................................3,39 €
Domáca klobása ..............................3,30 €
 
AKCIA
Hovädzie zadné  ...............8,39 € ... 7,29 €
Bravčové karé bez kosti .. 5,99 € .... 4,99 €
Bračové stehno  ................5,49 € ... 4,99 €        

Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16
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Obrázky sú iba ilustračné a môžu obsahovať príplatkovú výbavu. Vyhradzujeme 
si právo na zmeny špecifikácii a dizajnu. Trax - kombinovaná spotreba paliva 4,5 
- 6,5 l/100 km, kombinované emisie CO2 129 - 153 g/km.

MaH s.r.o.
Panónska cesta 43
Bratislava-Petržalka
tel.: 02/68 20 84 27
e-mail: predaj@mahpetrzalka.sk

Polianky 15
Bratislava
tel.: 02/69 25 11 44
e-mail: predaj@mah.sk
www.mah.sk

TRAX OD 13 990 € 
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120.000

TRAX_SK_210x130.indd   1 3.9.13   12:15
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Súťaž jazdcov na kolobežkách, výstava, 
množstvo športového a spoločenského 
vyžitia bolo súčasťou komunitného 
podujatia pre rodiny s deťmi - PIK-NIK. 
Podujatie, ktoré sa uskutočnilo začiatkom 
septembra v priestore skateparku na 
Markovej ulici, pripravilo občianske 
združenie KASPIAN, ktoré sa venuje 
deťom a mladým ľuďom v Petržalke. 
Dôležitou súčasťou akcie bola súťaž 
jazdcov na kolobežkách, ktorá vychádzala 
z iniciatívy mladých ľudí.

Sivik. Ich iniciatívu zastrešovalo 
občianske združenie KASPIAN, 
ktoré už 16 rokov aktívne reaguje 
na potreby mladých ľudí. „Najviac 
sa mi páčila atmosféra, ani by som 
neveril, že to bol prvý ročník. Boli 
sme dobrý tím, ktorý to pripravo-
val,“ povedal trinásťročný Martin, 
jeden z mladých organizátorov.

Deň sa začal registráciou, po-
čas ktorej prebiehali aj rozjazdy 
(tréning) pre súťažiacich. Jazdci 
bojovali o postup do fi nále v tzv. 
kvalifi kácii, kde boli rozdelení do 
kategórií juniorov (do 13 rokov) 
a seniorov. 

Do fi nále nakoniec postúpilo 
10 jazdcov v oboch kategóriách. 
Skúsená porota hodnotila štýl 
jazdy, čistotu jazdy a náročnosť 
trikov.

OZ KASPIAN
foto: Zuzana Milatová

Petržalčania sa budú môcť opäť zbaviť nepotrebných starých vecí, 
najmä nábytku, matracov či menšieho stavebného odpadu.

Čaká nás jesenné upratovanie 

Počas najbližších deviatich 
víkendov rozmiestni sa-

mospráva v rámci jesenného 
čistenia Petržalky veľkokapa-
citné kontajnery na 90 mies-
tach (podľa harmonogramu 
jesenného čistenia) vždy v 
piatok, odvážať ich bude na-
sledujúci pondelok, a to od 27. 
septembra do 25. novembra. 
Samospráva v tejto súvislosti 
žiada obyvateľov, aby veľko-
rozmerný odpad pred ulože-
ním do kontajnera upravili na 
čo najmenšiu možnú veľkosť 
a šetrili tak miestom. Stáva-

lo sa totiž, že kontajnery boli 
pri odvoze spolovice prázdne. 
Rovnako dôležité je aj to, aby 
ľudia neukladali veľkorozmer-
ný odpad vedľa kontajnera. 
Odprataním takéhoto odpadu 
vznikajú mestskej časti dvakrát 
vyššie náklady, takže bude nú-
tená pristaviť buď menej kon-
tajnerov alebo ich rozmiest-
niť menej často. Samospráva 
upozorňuje aj motoristov, aby 
nevhodným parkovaním áut 
nebránili bežnej manipulácii 
s veľkorozmerným kontajne-
rom.

likvidovať iný ako komunálny 
odpad počas celého roka aj 
v Zbernom dvore na Čapajevo-
vej ulici, a to na základe preu-
kázania sa trvalým bydliskom 
v Petržalke, resp. objednať si 
pristavenie veľkokapacitného 
kontajnera aj mimo jesenného 
čistenia, organizovaného mest-
skou časťou.         (tod)

Petržalka chce aj takýmto 
spôsobom umožniť obyvate-
ľom jednoducho a rýchlo zbaviť 
sa starých a nepotrebných vecí. 

Chce tak predísť zbytočnému 
znečisťovaniu okolia, preto-
že najmä staré kusy nábytku 
a matrace voľne položené pri 
kontajnerových stojiskách 
často končia v rukách bezdo-
movcov a následne vytvárajú 
nepekné scenérie po celej mest-
skej časti. Okrem tejto mož-
nosti majú obyvatelia možnosť 

Harmonogram pristavovania veľkokapacitných kontajnerov 
27. septembra (piatok) pristavenie - 30. septembra (pondelok) odvoz
Tematínska 6-8, Topoľčianska 18-20, Topoľčianska 1-3, Brančská 1, Holíčska 7-9, Holíčska 34-36, Smole-
nická 8-10, Šintavská 8, Budatínska 16, Strečnianska 5-7.

4. októbra (piatok) pristavenie - 7. októbra (pondelok) odvoz
Budatínska 27 ( ku kontajnerovému stanovišťu), Budatínska 37-41, Znievska 6-8, Znievska 11, Znievska 
21-23, Lietavská 9-13, Vyšehradská 1-3, Vyšehradská 25, Beňadická 2-4, Beňadická 13-15.

(Informácia o ostatných lokalitách bude v budúcom čísle PN.)

Petržalský PIK-NIK Prvý ročník súťaže Scoot Jam 
bol určený pre deti a mládež 

vo veku od 6 do 18 rokov, hlavne 
jazdcov na kolobežkách v ska-
teparkoch z Bratislavského kraja. 
16 súťažiacich ukázalo svoj talent 
v priestore petržalského skatepar-
ku. V pozícii divákov akciu navští-
vilo približne 150 ľudí a množstvo 
okoloidúcich.

A ako sa akcia páčila divákom? 
„Najviac sa mi páčil program, 
ktorý bol dobre pripravený, zau-
jímavá výstava fotografi í, súťaže 
a aktivity. Chalani z kolobežkovej 
súťaže boli fakt šikovní. Hudba 
dobre dotvárala atmosféru,“ uvie-
dol sedemnásťročný Patrik.

Súťaž Scoot Jam vychádzala 
z iniciatívy miestnych jazdcov. Od 
júla ju aktívne pripravovali mladí: 
Roman Homér, Filip Kubis, Mar-
tin Viskup, Patrik Vanderka a Filip 

Víťazi v kategórii: 
juniori 
1. Erik Lukan
2. Filip Sivik
3. Adam Barčík
4. Roman Sabo

Víťazi v kategórii: 
seniori 
1. Filip Kubis
2. Dávid Dugovič
3. Juraj Chlpek
4. Roman Homer
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Kultúrne zariadenia PetrZalky 
Aktuality 
september/október 2o13

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Pokladňa DK Lúky
—
UT-PIA 16:00-20:00  
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

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

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

HUDBA DETÍ
26.09 | 19.00 | DK Lúky

Hudobno - zábavný festival pre deti 
od 5 do 15 rokov.
Hudobné  a výtvarné workshopy - 
tanečné ukážky - divadelné predsta-
venia - koncerty - krátke filmy - 
tombola - tuli vaky a mnohé iné akti-
vity budú čakať na všetky veselé deti.
A príde aj kúzelník.
Tešia sa na vás: 
Peter Šesták, Tóno Gúth a bubnová 
škola, Vierka Sádovská a tanečná ško-
la, Darinka Duffeková, Katka Felde-
ková, Maťo Žák, Denis Lacho, Martin 
Madej, Noro Šáro a herci z katedry 
bábkarskej tvorby VŠMU.
-

TEPLÁKOVÝ BÁL 2013
28.09. | 19.00 | DK Zrkadlový háj

Teplákový bál a  oslava 31. narodenín 
skupiny Lojzo budú finišom celoslo-
venského festivalu-Petržalská baretka 
2013. Legendárna kapela LOJZO a 
víťazi súťaže sa postarajú o  dobrú 
a  nefalšovanú humornú náladu až 
do rána. 
V cene vstupenky je aj občerstvenie. 
Podujatie je realizované pod záštitou 
starostu Petržalky Vladimíra Bajana. 
A nezabudnite si priniesť tepláky!
-

FESTIVAL PRESSBURG 
DANCE FEST 2013 
3 dni orientálnych tancov -semináre, 
open stage, medzinárodná súťaž, 
galashow

27. - 29.09. | DK Lúky

Festival je ojedinelou akciou v tomto 
rozsahu v Bratislave aj na Slovensku. 
Návštevníci môžu nielen vidieť, ale 
sa aj zúčastniť súťaží v  rôznych ka-
tegóriách či seminároch a bohatého 
3 dňového programu. 
Medzinárodná súťaž - BRATISLAVSKÝ 
POHÁR ponúka súťažiť v kategóriách:  
profesionálne tanečnice a polo pro-
fesionálky, - tanečnice emotívneho 

Úspešné koncerty 
Vlasta Redla a Luboša Pospíšila

13. 10. | 19:00 | DK Zrkadlový háj

Známy a  na Slovensku obľúbený 
moravský spevák, textár, skladateľ 
a  multiinštrumentalista Vlasta Redl 
hľadá inšpiráciu v  moravských a slo-
venských motívoch a  ľudových pies-
ňach.  Tento vplyv ľudovej hudby má 
pôvod v  jeho koreňoch, jeho mama 
pochádza z  Horehronia, kde Vlasta 
trávil veľa času. Redl vie vo svojej tvor-
be zaujímavo a s  citom skĺbiť rock, 
bigbít, folk a  ľudovú hudbu a vytvára 
tak hudobne i divácky  príťažlivé diela. 
Už dva roky ho môžeme vidieť a po-
čuť vystupovať výhradne so svojou 
novou skupinou, v  ktorej hrajú špič-
koví českí a slovenskí inštrumentalisti 
- Michal Žáček, Ruda Březina, Juraj 
Tatár, Borek Nedorost, Marcel Buntaj, 
Marcel Gabriel, Martin Gašpar, Petr 
Vavřík, Matěj Morávek, Rudy Horvat. 
Repertoár kapely tvoria nové  pies-
ne, ale aj staršie „redlovky“ - Husličky, 
Smrti, Carpe Diem, Ej Bože můj, 
Příteli, A te Rehradice ... 
Luboš Pospíšil vytvoril so starou 
kapelou hity ako:  Tenhle vítr jsem 
měl rád, Soukromá cesta do nikam,  
Jekyll a Hyde, Píši Vám, Karino...
Dnes má okolo seba novú krv pod 
obnovenou značkou 5P, s  ktorými 
pripravil nový silný hudobný materiál. 
Koncert týchto legiend si môžete 
vychutnať v  októbri v  Dome kultúry 
Zrkadlový háj. 
-

PETRŽALSKÉ REFLEXIE 
salón kreativity

Mladí, kreatívni Petržalčania s  ume-
leckými ambíciami pozor! Je tu súťaž 
pre vás!
Chceme vám umožniť verejne sa 
prezentovať a konfrontovať svoju 
tvorbu a následne ju vystaviť a pre-
zentovať pred verejnosťou. 
Súťaží sa v kategóriách:
literárny salón – kreatívne písanie, li-
terárny text (lyrika, epika) - rozsah 45-
90 riadkov - ľubovoľná téma; 
spôsob prezentácie: autorské čítanie
výtvarný salón - maľba, kresba, gra-
fika vrátane fotografie, 1-3 výtvarné 
práce - ľubovoľná téma (max. rozmer 
A2), 3 - 5 fotografií (minimálny roz-
mer A5, vítaná je čiernobiela fotogra-
fia realizovaná chemickou cestou); 
spôsob prezentácie: výstava 
hudobný salón – pôvodná tvorba 
v žánri folk - audio alebo video-
záznam na DVD alebo elektronicky 
v trvaní do 3 min; 
spôsob prezentácie: vystúpenie
Podmienky a propozície projektu: 

18 rokov
-

su: kzp@kzp.sk, poštou alebo osobne 
doručiť na sekretariát KZP Rovnianko-
va ul. 3, 851 02 Bratislava;

stručne zhodnotená na stretnutí 
s účasťou autora (info o termínoch 
na webe alebo telefonicky)

môžu prihlásiť s novými alebo upra-
venými prácami v ďalšom termíne;
Porota zhodnotí  prihlásené diela 
a vyberie víťazných  autorov, ktorých 
diela budú uvedené na  salóne krea-
tivity a vernisáži výstavy Petržalské re-
flexie  v CC Centre na Jiráskovej ul.3, 
dňa 1. decembra 2013 o 16:00 hod. 
Začiatok termínov odovzdania prác 
už od 18.10.2013! Podrobnejšie in-
formácie na www.kzp.sk alebo na 
telefónnom čísle 0917 711 086. 
Projekt pripravili KZP s podporou 
Dotačného  systému Ministerstva 
kultúry SR.
-

Vstupenky na uvedené podujatia sú v predaji v pokladniach KZP a v sieti ticketportal

tarabu alebo beledi s  tanečnicami 
raks sharki alebo veselého iskanda-
rani či fellahi, - ženy nad 50 rokov, - 
oddych a zábava .
Večerná galashow bude prierezom 
toho najkrajšieho v orientálnom tanci  
- od tradičných štýlov až po odvážne 
moderné fúzie  a vrátane nevšednej 
módnej prehliadky tanečných kostý-
mov úspešnej egyptskej módnej ná-
vrhárky Hanan Mahmoud, ktorá  žije 
a tvorí v Káhire. 
Viac informácií v  slovenskom a  an-
glickom jazyku o akcii aj účastníkoch 
či tancoch možno nájsť na 
http://pressburgdancefest.eu/ 
-

OOOPS! WORKSHOP
divadelné predstavenie R. Štúra
a S. Malachovského
3.10. | 19.00 | DK  Zrkadlový háj

Kultúrne zariadenia Petržalky rozširu-
jú ponuku kultúrnych podujatí o pra-
videlné účinkovanie hereckej dvojice 
humoristov Malachovský / Štúr. 
Od októbra budú mať títo komici  
stálu scénu v Dome kultúry Zrkadlový 
háj. 
Sväťo Malachovský a René Štúr, ako 
dvojica profesionálne fungujú od 
roku 2000. Sú členmi Radošinského 
naivného divadla a autormi sketch 
show a workshopu Ooops! Momen-
tálne účinkujú v Paneláku ako obľú-
bené postavy seriálu Imre a Gejza.
Predstavenie OOOPS! WORKSHOP 
je plné  skvelých nápadov a vyni-
kajúcich hereckých výkonov a  hu-
morných scénok, ktoré akoby boli 
vystrihnuté zo života. 
Výborní zabávači poodhalia divá-
kovi, čo obnáša herecké povola-
nie, zákulisie divadla, ukážu, čo sa 
deje na scéne, keď v divadle zlyha-
jú niektoré zložky (zvukár, osvet-
ľovač..) a nakoniec aj poradia, ako 
využiť herectvo v bežnom živote. 
A nezabudnite – cieľom je oddých-
nuť si a  pobaviť sa. 
„Ak nejde o humor, ide o... život!“ 
-
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Budú vás tu rozmaznávať. Zapamätajú si vaše meno a obujú vás do mäkkých papučiek. 
Zabudnite na priemernosť, Bellastudio je skutočný salón pre dámy. Rozdiel poznáte hneď 
– pri uvítaní príjemným personálom, v elegantných priestoroch a v pocite, že tu budú vaše 
telo naozaj rozmaznávať.  Bellastudio na Švabinského ulici v Petržalke stavia iba na najvyššiu 
kvalitu, či už v používanej kozmetike, fi tness strojoch alebo kozmetických prístrojoch. 

Slovenská republika sa aj prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do zisťovania 
cezhraničnej mobility medzi Rakúskom 
a Slovenskom. 
Zisťovanie sa uskutočňuje od 4. septembra do 13. decembra 
tohto roku v náhodne vybratých obciach a mestách Brati-
slavského a Trnavského samosprávneho kraja. V tomto ob-
dobí navštívia pracovníci poverení funkciou opytovateľa 
12 650 domácností. Všetky informácie, ktoré obyvatelia po-
skytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 
Výsledky zisťovania budú podkladom na efektívnu dopravnú 
politiku, cielené opatrenia v oblasti dopravy, dopravné prog-
nózy a modelovanie dopravy. 

V tejto súvislosti prosíme 
najmä starších obyvateľov Petržalky, 
aby od opytovateľa vždy žiadali 
preukázanie sa osobitným 
poverením.

Zisťovanie mobility

Majiteľka Marta Uhrí-
nová verí, že krása je 

najmä vonkajším prejavom 
zdravia a vnútornej pohody. 
A tomu podriadila celé za-
meranie Bellastudia. Aj preto 
ako jediný salón na Slovensku 
pracuje výhradne s exkluzív-
nou francúzskou kozmetikou 
Ericson, ktorej sa pripisu-
jú priam zázračné účinky, 
a prístrojmi od renomovaných 
výrobcov. 

Na ploche vyše 360 m² 
ponúkajú manuálne masáže, 
rehabilitačné cvičenia, infra-

saunu s himalájskou soľnou 
stenou, jadeitovú terapiu alebo 
inhaláciu kyslíka. Ak si chcete 
postavu formovať cvičením, 
môžete si vybrať vibračnú 
plošinu, vakushape s infra-
svetlom či obľúbený rolletic. 
Pri zdokonaľovaní kriviek 
pomôže i prístroj na rádio-
frekvenciu aj arosha bandáže. 
O odstránenie nedostatkov 
pleti či kozmetických nedo-
statkov na tvári sa postarajú 
mikroihličková rádiofrekven-
cia, laser, aqua abrázia či dia-
mantová dermabrázia. 

Bellastudio prekvapí aj náročné klientky   

Používaná kozmetika je 
čisto prírodná, preto ju môžu 
používať aj dámy so skutočne 
citlivou pleťou. 

Ak máte problém so zavod-
ňovaním a s tým spojeným 
opúchaním končatín, trápi 
vás celulitída, nedarí sa vám 
schudnúť, či máte pocit, že 
váš organizmus potrebuje na-
štartovať, skúste v Bellastudia 
obľúbenú lymfodrenáž. Jed-
noducho si ľahnete na lôžko, 
kde vás zazipsujú do vyso-
kých nohavíc. Masérka na-
štartuje tok vašej lymfy krát-

kou masážou lymfatických 
uzlín v podpazuší a na paži-
ach a potom zapne prístroj. 
Jemné, rytmické tlakové vlny 
vás stláčajú a masírujú. To ak-
tivuje prúdenie lymfy v celom 
lymfatickom systéme, ktorý 
je významnou súčasťou imu-
nitného systému. Výsledkom 
opakovaných procedúr je vý-
razné modelovanie postavy, 
zmenšenie obvodu stehien, 
bokov, brucha a rúk, prekr-
venie a omladenie pokožky, 
odstránenie únavy nôh a cel-
ková detoxikácia organizmu. 
Okrem skrášľujúceho efektu 
možno zistíte, že vás menej 
bolieva hlava a vaše nohy už 
nie sú večne studené. 

(pr)
foto: Bellastudio
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Po skončení dovolenky nastúp-
te do zamestnania, v opačnom 
prípade by vaša neprítomnosť 
mohla byť zo strany zamestná-
vateľa posudzovaná ako absen-
cia s následnými opatreniami. 

Dohoda je dvojstranný právny 
úkon z čoho vyplýva, že na jej 
vznik je potrebný súhlas oboch 
zmluvných strán. Inak to nie je 
ani pri skončení pracovného 
pomeru dohodou, pričom pra-
covný pomer zaniká dňom uve-
deným v dohode podpísanej 
obidvomi jej účastníkmi, teda 
zamestnávateľom i zamestnan-
com. Pri absencii podpisu, ktorý 
potvrdzuje súhlas druhej strany 
s návrhom, by logicky nemohlo 
ísť o dohodu, a teda k skončeniu 
pracovného pomeru v zmysle  
§ 60 Zákonníka práce - zákon  
č. 311/2001 Z. z. v platnom zne-
ní (ďalej len „ZP“) by vôbec ne-
došlo. Pripomínam, že v doho-
de musia byť uvedené dôvody 
skončenia pracovného pome-
ru, ak to zamestnanec požaduje 
- alebo ak sa pracovný pomer 
skončil dohodou z dôvodov 
organizačných zmien alebo 
ohrozenia zdravia zamestnanca 
(§ 63 ods. 1 písm. a) až c). V prí-
pade vášho nesúhlasu s predlo-
ženým návrhom na skončenie 

pracovného pomeru dohodou, 
nemáte žiadnu povinnosť ju 
podpísať ani sa k návrhu doho-
dy ústne či písomne vyjadro-
vať. Pokiaľ zamestnanec návrh 
zamestnávateľa neakceptuje, 
pracovný pomer stále trvá. Ak 
sa pracovný pomer končí do-
hodou z dôvodov, že sa zrušuje 
alebo premiestňuje zamestná-
vateľ alebo z dôvodu nadbytoč-
nosti zamestnanca alebo z dô- 
vodu, že zamestnanec stratil 
vzhľadom na svoj zdravotný 
stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo spôsobilosť vykoná-
vať doterajšiu prácu, patrí mu v 
zmysle § 76 ods.2 ZP pri skon-
čení pracovného pomeru od-
stupné najmenej v sume prie-
merného mesačného zárobku, 
resp. násobkov daných počtom 
odpracovaných rokov. 

Napriek tomu, že zamestnáva-
teľ nemôže dať zamestnancovi 
výpoveď bezdôvodne, prax 
neraz ukazuje, že v prípade ne-
súhlasu so skončením pracov-
ného pomeru dohodou, vyvíja  
v tomto smere aktivity v rozpo-
re s príslušnými ustanoveniami 
Zákonníka práce. Dôvody, pre 
ktoré môže zamestnávateľ skon-
čiť pracovný pomer výpove-
ďou sú taxatívne vymenované  

Dohoda je vzájomný súhlas           Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

P O R A D Ň A

v § 63 ZP. Ak ste neodpracovali 
viac ako päť rokov, odstupné vo 
vašom prípade by predstavo-
valo dvojnásobok vášho prie-
merného mesačného zárobku. 
Nepredpokladám potrebu 
zdôrazňovať fakt, že pracovný 
pomer sa skončí až uplynutím 
výpovednej doby, ktorá je mi-
nimálne dvojmesačná a odvíja 
sa od dĺžky trvania pracovného 
pomeru a dojednania v kolek-
tívnej alebo pracovnej zmluve. 
Výpovedná doba začína ply-
núť prvým dňom kalendár-
neho mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. Ak by právne 
povinnosti vyplývajúce zo ZP 
zamestnávateľ opomenul, bola 
by výpoveď z jeho strany ne-
platná a do úvahy by prichádzal 
ďalší postup v zmysle § 79 ods. 
1 ZP, ktorý upravuje nároky z ne- 
platného rozviazania pracovné-
ho pomeru. V takom prípade je 
potrebné zamestnávateľovi pí-
somne oznámiť, že zamestna-
nec trvá na tom, aby ho naďalej 
zamestnával. Vtedy sa pracovný 
pomer nekončí, s výnimkou, ak 
by súd rozhodol, že nemožno 
od zamestnávateľa spravodlivo 
požadovať, aby zamestnanca 
naďalej zamestnával.

Poradenstvo na tejto strane 
poskytujeme bezplatne,

 osobné konzultácie  
či už bezplatné alebo ako 

platené právne služby  
nie sú možné.  

Vo firme pracujem už viac ako štyri roky na zmluvu, 
ktorú mám dohodnutú na neurčitý čas. Hneď po do-
volenke som bol práceneschopný, nakoľko pri mori 
som ochorel na virózu. Po skončení práceneschopnosti 
som si na vlastnú žiadosť vzal ešte štrnásť dní riadnej 
dovolenky. Teraz som doma a od zamestnávateľa som 
dostal dohodu o skončení pracovného pomeru podľa 
§ 60 Zákonníka práce. Čo mám urobiť, keď nechcem 
dohodu podpísať, môžem po dovolenke nastúpiť do 
zamestnania na svoje pracovisko? A môžem si dovoliť 
dohodu nepodpísať? O mojom nesúhlase som zamest-
návateľa už informoval ústne. Musím tak urobiť aj pí-
somne? Prosím, napíšte čo najskôr.       Š. J. (gmail.com)

Kalvária s kontrolou správcu?         
Prečítal som si odpoveď v poradni pod názvom Správca nechce 
znížiť preddavok. Majiteľke bytu radíte, aby si od správcu vyžia-
dala doklady. Asi neviete, ako to chodí u správcov. Aspoň náš 
je taký. Keď niečo potrebujete, musíte sa mu prispôsobiť. Stačí 
prísť pár minút po úradných hodinách a už nič nevybavíte. Musí-
te sa vrátiť ešte raz, to tam zasa nie je oprávnený referent a stále 
niečo. Vyžiadať si od správcu potrebný doklad je malá kalvária – 
ak ho vôbec dostanete. Vypísať papier na čo doklad potrebujete, 
počkať si pár dní, pretože správca nemá iba vás, alebo pani XY 
je na dovolenke, kópiu neurobia, na výpisky si musíte doniesť 
papier a tak ďalej. Myslím si, že ak je zo zákona povinnosť, mal by 
byť aj postih. Jestvuje niečo ako pokuta správcovi alebo zníženie 
odmeny za správu domu?                            Vlastník (chello.sk)

Subjekty, ktoré vykonávajú správu 
bytových domov, musia hospodáriť 
v súlade so záujmami a na základe 
pokynov vlastníkov bytov a/alebo 
nebytového priestoru v bytovom 
dome (ďalej len vlastník/ci). Správ-
ca disponuje nemalými finančný-
mi prostriedkami, kontrola jeho 
činnosti je nielen oprávnená, ale aj 
podstatná pri ochrane spoločného 
majetku.  

V zmysle § 11 ods. 6 zákona  
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov - zákon č. 182/1993 Z. z. 
v platnom znení (ďalej len „zákon“), 
má vlastník v rámci kontroly vyko-
návania správy právo nahliadať do 
dokladov týkajúcich sa správy domu 
alebo čerpania fondu prevádzky, 
údržby a opráv. Zákon informačnú 
povinnosť správcom na požiadanie 
vlastníka priamo ukladá v ustanove-
ní § 8b ods. 2 písm. f/. Prízvukujem, 
že túto povinnosť má správca aj bez 
jej výslovného zakotvenia v zmluve 
o výkone správy. Niet pochýb, že vý-
kon správy domu podlieha kontrole 
vlastníkov, a teda každé oboznáme-
nie sa s požadovanými dokladmi je 
oprávnenie vlastníka, využívajúce-
ho svoje zákonom dané právo. Toto 
právo kontroly je v zhode s právami 
a povinnosťami vlastníkov a subjek-
tov vykonávajúcich správu (napr. 
zúčastniť sa na schôdzi a rozhodo-

vať hlasovaním, prispievať do FPÚO, 
povinnosťou správcu každoročne 
predkladať vlastníkom správu o čin-
nosti a vyúčtovanie použitia FPÚO 
atď.). Zákon nestanovuje podmien-
ky využitia práva vlastníka v akej le-
hote a v akom rozsahu má správca 
vlastníkovi vyhovieť, neupravuje 
ani spôsob nahliadnutia do spisu, 
robenia výpiskov či fotokópii, čo sa 
môže v individuálnych prípadoch 
stať nežiaducim problémom. Aby  
k nim nedochádzalo, správca aj 
vlastník by mali k svojim právam  
a povinnostiam pristupovať v súla-
de s dobrými mravmi. Výklad pojmu 
dobré mravy je závislý od konkrétnej 
situácie, pretože významovo je to 
neurčitý pojem, ktorý právo použí-
va, ale ktorý ním nie je definovaný. Aj  
z toho dôvodu je žiaduce vzájomné 
rešpektovanie sa oboch zmluvných 
strán. Správca by si nemal určovať 
hodiny alebo deň  na nahhliadnutie 
do dokladov, ohraničovať kontakt  
s vlastníkom len na stránkové ho-
diny, vlastníci by mali rešpektovať 
správcov pracovný čas atď. 

V prípade, keď správca odmieta 
splniť svoju zákonnú alebo zmluv-
nú povinnosť, vlastník má v zmysle 
Občianskeho zákonníka na splnenie 
tejto povinnosti správcu písomne 
vyzvať a sám určiť termín splnenia 
tejto povinnosti alebo sa s návrhom 
(žalobou na splnenie povinnosti) 
obrátiť na súd. Finančný postih je 
v takomto prípade ťažko akcepto-
vateľný,  odmena za výkon správy 
vychádza z rozhodnutia schôdze 
a je relevantnou súčasťou každej 
zmluvy o výkone správy. Pri pretrvá-
vajúcej nespokojnosti so správcom 
vlastníci majú aj možnosť zmluvu o 
výkone správy vypovedať.Občan nevie, prečo má byť 

súkromná firma už roky podľa 
slov svojho loga jeho partne-
rom pri parkovaní v hlavnom 
meste. Ulice až tak nezametá, 
v horúčave nepolieva, výmole 
nenapráva, snehom zaviate 
miesta necháva vetrom napo-

spas. Peniaze, a nie malé, berie.  
Občan nechápe ani to, prečo 

sa rezidentské parkovanie s od-
kladaným termínom spustenia 
brzdí rôznymi spôsobmi, ak má 
priniesť do kasy mesta a jeho 
častí poplatky za parkovanie, 
ktoré sa majú použiť aj na skva-

litnenie cestnej infraštruktúry. 
Občan nepochopí prečo zo 17 

mestských častí návrh všeobec-
ného záväzného nariadenia 
hlavného mesta o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácii 
na dočasné parkovanie moto-
rových vozidiel, výške úhrady za 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch  

Seriál bez konca  

dočasné parkovanie, spôsobe jej 
platenia a spôsobe preukázania 
jej zaplatenia schváliť odporuči-
lo vrátane Petržalky, len šesť čas-
tí. Súhlas nevyslovilo desať častí 
a Čunovo na materiál zrejme ani 
nemrklo.     

Občan verí, že raz magistrát 
nájde s mestskými časťami na 
spoločnej lodi spoločnú reč. Ne-
zodpovedanou otázkou zostáva 
len to, či sa tak stane už o týždeň, 
mesiac alebo o rok. Vo svete lac-
ných seriálov je možné prezen-
tovať všetko. Najmä sľuby.
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 Krimipríbeh

Pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

K R I M I

P o návšteve priateľa a ko-
legu z čias minulých sa 

pán Štefan (79) prechádzko-
vým krokom vybral domov. 
Niežeby nemal na električku, 
nejaký centík mu z dôchod-
ku vždy zostal, navyše jazdu 
mestskými hromadnými 
prostriedkami mal ako bonus 
k penzii zadarmo, ale chcel sa 
prejsť. Pozeral po výkladoch, 
už dlhšie sa takto bezcieľne 
neflákal po uliciach, kosti nie 
vždy boli povoľné vybrať sa 
na mestské  túry. Dnes však 
mali oddychový deň, a tak 
pán František kráčal mestom 
a pozeral, čo nové v ňom 
pribudlo a čo staré a dobré 
odišlo do nenávratna. Kostol 
zostal. Vstúpil, jeden otčenáš 
vždy ulahodí duši i Bohu.  

 Pochválen a dobrý podve-
čer ma pozdravil ten elegant-
ný pán. Ktože to je, teraz si ja 
starý sklerotik neviem spo-
menúť, ale asi ma dobre po-
zná, veď k pozdravu úslužne 
pridal aj moje meno. No uvi-
díme, rozhodol sa pán Štefan 
počkať ako sa situácia poskla-
dá do zrozumiteľnej scény. A 
šlo to raz na raz, elegantný 
pán sa začudoval, vidím, že 

si narýchlo nespomeniete, 
prepáčte, patrilo sa pozdraviť 
suseda. Bývame totižto iba 
pár metrov od seba, takmer 
si vidíme do okien. A ešte by 
ste si mohli spomenúť, viac-
krát sme sa stretli nielen na 
našej ulici, ale aj na našom 
miestnom úrade, pracujem 
tam ako vedúci oddelenia 
na sociálnych veciach. Takto 
pekne, pomaličky a diskrét-
ne, občerstvoval pán inžinier, 
patrí sa predstaviť aj titulom, 
susedovu pamäť. Skleróza je 
mrcha pliaga, potrebuje viac 
záchytných bodov na ceste 
do hlbín minulosti. Ale ani 
budúcnosť nie je na zahode-
nie, pán inžinier je ústretový, 
ak len budete niečo potrebo-
vať, nebojte sa kedykoľvek 
ma vyhľadať v kancelárii, rád 
pomôžem, sme predsa kres-
ťania a v tomto pokazenom 
svete si musíme pomáhať.  

Takže sa mávajte a pekný 
zvyšok dňa, hotoval sa dob-
roprajný vedúci k odchodu, 
keď si náhodou siahol do 
vrecka, ja že vy zabúdate a 
teraz toto! Asi sa s vami bu-
dem musieť vrátiť domov, 
nechal som si peňaženku v 

Skleróza v tom nebola   

V Bratislavskom kraji za prvých sedem mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 
364 prípadov trestného činu Podvod (SR 2136), na základe ktorých bolo, aj s dodatočne ob-
jasnenými prípadmi, trestne stíhaných, resp. vyšetrovaných 165 osôb (objasnenosť 25 %). Tak 
vraví § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s podvodom: 
Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu 
alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím 
slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby - odňatie 
slobody na tri až pätnásť rokov – je značná škoda, osobitný motív, nebezpečné zoskupenie, 
krízová situácia a iné).

inom saku, o chvíľu mi za-
tvárajú poštu, nestihnem 
vybrať dobierku liekov zo 
zahraničia a odniesť ich cho-
rej manželke do nemocnice. 
Mizerných pár eur, je to len 
necelá dvojstovka... Lásky k 
blížnemu svojmu mal pán 
Štefan na rozdávanie, a tak 
niet sa čo čudovať, že stačil 
kvalitný náznak beznádeje 
a ponuka bola na svete. Ne-
mám toľko pri sebe, poďte 
so mnou, pán inžinier k ban-
komatu, vyberiem, zajtra mi 
vrátite, zastavím sa pri vás 
v úrade. Necelá dvojstovka 
mala podobu rovných dves-
to päťdesiat eur, pretože ne-
zdravá manželka sa hotovala 
potešiť zákuskom a patrí sa 
niečo investovať aj do malej 
pozornosti pre pána doktora, 
ktorý mu poradil ako získať 
vzácne lieky zo zahraničia. 

Tu sa končí náš príbeh 
o skleróze, ktorá sklerózou 
nebola. Dodajme iba, že od 
osudového stretnutia lásku 
k blížnemu svojmu prejavuje 
pán František oveľa obozret-
nejšie a slovo milosrdenstvo 
natrvalo vymazal zo svojho 
kresťanského slovníka.

Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Informácie oznámte na najbliž-
šom policajnom útvare, alebo 
na telefónnom čísle 158, prípad-
ne na e-mail patranie@minv.sk. 

 
Popis osoby: je 180 cm vysoký, 
má šedivé vlasy s plešinou, šedivý 
hustý plnofúz, výrazne krivý nos.
Menovaný dlhodobo žije ako po-
tulný bezdomovec. Je nezvestný 
od roku 2009, keď ho naposledy 
videli v Bratislave. 
   

  

Popis osoby: nedodaný. 
Na menovaného vydal Okresný 
súd Bratislava V v roku 2012 prí-
kaz na zatknutie pre prečin krivé-
ho obvinenia.  

 

Popis osoby: nedodaný
Na menovaného vydal Okres-
ný súd Bratislava V príkaz na 
zatknutie pre prečin zanedbania 
povinnej výživy.

Pavel 
VERZL
(61) 

Radovan 
ZAJÍČEK
(31)
z Petržalky

Peter
ZUBÁK
(43)
z Petržalky 

Napriek častým kontrolám na našich 
cestách, stále sú vodiči, ktorí si neuvedo-
mujú riziká svojho konania a za volant 
sadajú pod vplyvom alkoholu či iných 
návykových látok. 

ilustračná snímka: archív polície 

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku
Prepadol tehotnú
Za obytným domom na Šus- 
tekovej ulici žiadal v popolud-
ňajších hodinách Ján (30) z 
Bratislavy od ženy (35) penia-
ze, pričom sa jej snažil strhnúť 
z pliec ruksak. Následne ju ud-
rel päsťou do tváre a v útoku 
pokračoval, aj keď spadla na 
zem. Napriek tomu, že mu 
žena povedala o svojej gravi-
dite, v napádaní neprestával. 
Skončil až na krik občanov  
z priľahlého domu. Pred 
útekom z miesta činu stihol 
prehľadať ruksak poškodenej,  
z ktorého však nič nevzal. 
Skončil za mrežami.    

Lúpežník  
s preukazom
Petržalskí policajti ani nie do 
hodiny od lúpežného pre-
padnutia banky na Tupolevo-
vej ulici zadržali Jozefa N. (44) 
z Bratislavy, ktorý sa k činu 
priznal. Nič iné mu ani nezo-
stalo, pretože pod hrozbou 
zbrane požadoval 500 eur. 
Po tom, čo mu zamestnan-
kyňa odmietla vydať peniaze, 
vytiahol občiansky preukaz, 
ktorým sa preukázal. Po zis-
tení, že je v debete, opätovne 
požadoval od bankovej úrad-
níčky vydanie požadovanej 
hotovosti, ktorú mu z obavy 
o svoj život vydala. 

Zradný blinker
Počas bežnej služby kontro-
lovali policajti vodiča vozidla 
Opel Monavo, ktorý pri od-
bočovaní nepoužil zname-
nie o zmene smeru jazdy. 
Počas kontroly spolujazdec 
vystúpil z vozidla, prenosné 
EČV z vozidla strhol a zahodil. 
Následná kontrola vyplavila 
dôvod tohto konania i ner-
vozitu posádky vozidla. Traja 
muži - Zbyšek (44) a Ondrej 
(31) z Malaciek a Valentín (52) 
z okresu Malacky skončili s 
obvinením v cele policajné-
ho zaistenia, nakoľko vykradli 
pneuservis na Kopčianskej 
ulici. Vo vozidle našli policajti 
prístroj na prezúvanie a vyva-
žovanie kolies, prístroj na pl-
nenie klimatizácie, autobaté-
rie, vysávač a rôzne pracovné 
náradie v celkovej hodnote 
viac ako 16 000 eur.

... v Bratislavskom kraji bolo od 1. 1. 2013 do  
8. septembra 1613 dopravných nehôd, čo je  
v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška 
pokles o pätnásť nehôd? O život prišlo 10 
osôb (11), ťažké zranenia utrpelo 54 osôb (9).  
Z celkového počtu usmrtených bol jeden mo-
tocyklista a traja chodci.  
... v období od 26. 8. 2013 do 9. 9. odcudzili  
v našom kraji 32 motorových vozidiel z toho v 
Petržalke šesť (Bzovícka, Panónska cesta, Blago-
evova, Tematínska, Čunovo, Černyševského)? 
Zlodejom za zapáčil aj jeden prívesný vozík.

 Polícia upozorňuje  Viete, že...
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GA Mesiarik, Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5,
prízemie vedľa Aperitiv baru, tel.: 0905 410 802

PZP už od 75,48 €
bonus vodičom z menšieho mesta

bonus za bezškodovosť až do výšky 50 %
 ∙ bonus za vernosť
 ∙ pripoistenia pre vodiča
 ∙ NONSTOP asistenčné služby
 ∙ partnerské autoservisy

I N Z E R C I A

 Vodné filtre 
Nerezové fľaše 
 www.

kvalitavody.sk

V PONUKE NÁJDETE VIAC AKO 180 DRUHOV 
DREVENÝCH PARKIET A LAMINÁTOVÝCH PODLÁH 

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.FloorExperts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 8:00 – 12:00

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

Kopčianska�89
02/6381�0991,2,3,
Po-Pi�7:30�-�17:00�So�8:00�-�12:00

- HRANOLY - - TATRANSKÝ PROFILPVC OBKLADY - LIŠTY
-�PARAPETY�-�KUCHYNSKÉ�DOSKY�-�HOBĽOVANÉ�DOSKY�-�PRAHY

P�O�N�Ú�K�A�M�E�!P�O�N�Ú�K�A�M�E�!

22. OKTOBER 2013 
od 19.00 hod.  AEGON arena NTC 

GALAKONCERT

INFORMÁCIE: 
WWW.MUSIC-ART.SK 

NA KONCERTE SA ZÚCASTNIA  AJ DALŠIE

HVIEZDY CESKÉHO  HUDOBNÉHO NEBA 

FRANTIŠEK  NEDVED SO SYNOM VOJTOM,  

       DALIBOR JANDA , PETR JANDA ,  

     LEONA  MACHÁLKOVÁ,  ILONA  CSÁKOVÁ, 

   JITKA  ZELENKOVÁ, PETRA  JANU ,  

JOSEF LAUFER, EVA  PILAROVÁ   

 A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ A  DALŠÍ

REKLAMNÍ PARTNERI: PARTNER PITNÉHO REŽIMU: MEDIÁLNÍ  PARTNERI: CHARITATÍVNY PARTNER:

Najvýhodnejšie 
povinné zmluvné poistenie. 

Volajte 0905 410 802
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História najstaršieho mládežníckeho ša-
chového turnaja na Slovensku sa datuje od 
roku 1972. Odvtedy turnajom prešli stovky 
mladých šachistov vrátane reprezentantov 
viacerých krajín a niekoľkých generácií.

Š P O R T

40. výročie oslávili or-
ganizátori z ŠK Do-

prastav Bratislava významný-
mi novinkami. Prvou z nich 
bola zmena hracej miestnosti. 
Turnaj sa po dvoch rokoch, 
keď sa konal v priestoroch 
CVČ Červík Kulíškova, pre-
sťahoval do petržalskej klu-
bovne ŠK Slovan Bratislava 
na Gessayovej ulici 2, čím sa 
upevnila spolupráca medzi 
dvoma najväčšími bratislav-
skými šachovými klubmi v ob- 
lasti spoločnej výchovy a pod- 
pory mládeže. Sme presvedče-
ní, že partnerstvo je výhodné 
nielen pre oba kluby, ale aj pre 
mladých hráčov z celého bra-
tislavského regiónu. Výborne 
technicky vybavená miest-
nosť nám umožnila vytiahnuť 
ďalší tromf – online prenos 
partií z prvých desiatich ša-
chovníc. Partie z jednotlivých 
kôl možno nájsť na adrese 
http://www.chess.sk/index.
php?str=online. Kamaráti, 
rodičia, tréneri, spoluhráči si 
tak mohli vychutnať napínavé 
súboje priamo z domu. Na-
priek tomu však boli za dvera-
mi hracej miestnosti vášnivé 
diskusie medzi hráčmi, ale 
aj divákmi, ktorí sa na turnaj 
prišli len pozrieť.

Organizátorov veľmi pote-
šila účasť hráčov, podstatne 

vzrástol nielen ich počet, ale 
aj kvalita. Veď priemer ELA 
prvej desiatky hráčov podľa 
nasadenia sa vyšplhal na 1954, 
čo je viac, ako mal pred rokom 
prvý nasadený hráč turnaja.  
V mimoriadne bojovnom tur-
naji, v ktorom sa žiadny z hrá- 
čov nevyhol porážke však ne-
nastala žiadna zmena na čele 
výsledkovej listiny. 

Putovný pohár pre celko-
vého víťaza obhájil 14-roč-
ný Marek Karas z jedného 
z usporiadajúcich oddielov, 
ŠK Doprastav Bratislava.  
V deviatich partiách nazbieral 
7,5 bodu (výkonový rating Rp 
2097) a o pol bodu predstihol 
druhého v poradí Petra Puš-
kára (7/9, Rp 2080, Lokomo-
tíva Trnava). Peter ako jediný 
zdolal vo vzájomnej partii 
víťaza turnaja, ale ani on sa 
nevyhol zaváhaniu v 8. kole 
s tretím v celkovom poradí 
Rastislavom Kavoňom z ŠK 
Komplet Modranka (6,5/9, 
Rp 1998). Rasťo vďaka lepšie-
mu pomocnému hodnoteniu 
predstihol oddielového ko-
legu Martina Jablonického. 
Ten mu však nič nedaroval, 
keďže mu uštedril prehru  
v poslednom kole. Rovnaký 
počet bodov 6,5/9 dosiahla 
aj najlepšia dievčina turnaja, 
celkovo piata Renáta Kolo-

ditsová (ŠK Senec). Najväčší 
prírastok FIDE Ela, až +33 
bodov zaznamenal Miroslav 
Macko (7. miesto, 6/9, KŠN 
Bratislava). Určite spokojní so 
svojím nadpolovičným výsled-
kom boli aj Tibor Matis (5,5/9, 
ŠK Dunajská Streda), Andrej 
Horník (Lokomotíva Trnava), 
Šimon Šeleng (ŠK Doprastav 
Bratislava), Daniel Chlpek (ŠK 
Slovan Bratislava) a Michal So-
bek (ŠK Láb, všetci 5/9). Tento 
výsledok pre nich znamená aj 
cenný zápis na medzinárodnú 
listinu FIDE Elo. Dvaja naj-

mladší účastníci, Simona Bar-
nášová (2/9, ŠK Slovan Bra-
tislava) a Tomáš Zajac (1/9, 
ŠK Senec), obaja len 7-roční, 
skončili teraz na chvoste vý-
sledkovej listiny, no o rok to 
bude istotne inak. Cenné skú-
senosti zbierali všetci zúčast-
není hráči, bolo ich 41.

Víťazom riešiteľskej súťaže 
sa stal Igor Lintner (ŠK Dps 
Bratislava), ktorý sa podieľal aj 
na prevádzke online prenosov. 
Z troch ďalších úspešných rie-
šiteľov vyžrebovali Michaelu 
Trojkovú (ŠK Osuské). (upr)

Memoriál Ondreja Rintela 2013

Dve generácie: 
Karol Pátek 

a Peter Sagan

Petržalské panterky 
v I. lige 
HC Petržalka 2010 sa pustil aj 
do podpory ženského ľadové-
ho hokeja, 1. ligy senioriek. Je to 
v podstate jediná súťaž pre žen-
ský hokej na Slovensku a HC Pe-
tržalka 2010 je jediným zástup- 
com Bratislavského kraja v nej. 
Účastníci sú rozdelení do dvoch 
skupín, HC Petržalka hrá v A sku- 
pine. V 3. kole v sobotu 21. sep-
tembra o 14. h petržalské ,,pan- 
terky“ hostia Topoľčany a o týž-
deň, v sobotu 28. septembra,  
v rovnakom čase Zvolen. (         mv) 

Slov-matic pozná 
všetkých súperov 
Zástupcovia úradujúceho slo-
venského majstra vo futsale, 
tímu Slov-matic FOFO Bratislava 
so sídlom v Petržalke, spoznali 
mená všetkých súperov v hlavnej 
fáze UEFA Futsal Cupu 2013/2014 
v Rige. Slovenský šampión si  
v lotyšskej metropole v termí-
ne 1. - 6. októbra zmeria sily  
s domácim mužstvom FK Nikars 
Riga a dvojicou postupujúcich  
z kvalifikačnej fázy. Z F-skupiny  
k slovenskému majstrovi pribudol 
bieloruský MFK VitEn Vitebsk a z 
G-skupiny nemecký Hamburg 
Panthers. Dva najúspešnejšie 
kluby zo šiestich skupín hlavnej 
fázy postúpia do elitnej časti (19. 
- 24. novembra 2013), do ktorej sa 
priamo kvalifikovali FC Barcelona 
(Šp.), SL Benfica Lisabon (Portug.), 
Dinamo Moskva (Rus.) a Kajrat Al-
maty (Kaz.). Záverečný turnaj Final 
Four sa uskutoční v apríli 2014. 

(mv)

Na dostihy seniori 
zadarmo
HV nedeľu, 22. septembra (začia-
tok o 14. h), sa pobeží na dostiho-
vej dráhe v Starom háji posledná 
klasická skúška anglického plno-
krvníka – 21. Slovenský St. Leger 
Charvát (rovina Listed na 2800 m). 
Pre divákov je pripravený pestrý 
sprievodný program, vystúpia žia-
ci petržalskej Súkromnej základnej 
umeleckej školy ART PEGAS, so 
svojimi výrobkami sa predstavia 
šikovní ľudovo-umeleckí majstri i 
jazdecká polícia. Deti do 10 rokov 
a seniori majú vstup zadarmo. 
Viac na www.dostihy.sk

(upr)

2. Peter Puškár, 1. Marek Karas, 3. Rastislav Kavoň

3. Michaela. Trojková, 1. Renáta Koloditsová, 2. Hana 
Dzurjaninová

Krúžok ľadového hokeja v ZŠ Dudova
Ľadový hokej sa v Petržalke začína udomácňovať. Dôka-
zom toho je aj nový spoločný projekt Základnej školy Du-
dova a Hockey club Petržalka 2010, o. z. 

Od septembra sa môžu chlapci a dievčatá z Petržalky a okolia 
vo veku 6 až 10 rokov prihlásiť do krúžku ľadového hokeja prá-
ve na Dudovej. Popri všeobecnej športovej príprave sa mladé 
hokejové nádeje zapoja aj do špeciálneho tréningového pro-
cesu na ľadovej ploche na zimnom štadióne v Ovsišti. Okrem 
techniky korčuľovania sa deti naučia narábať s hokejkou, pu-
kom a zahrajú si aj doplnkové športy ako floorbal či hokejbal. 
Nový športový krúžok ľadového hokeja má za cieľ umožniť 
petržalským deťom vyskúšať si tento atraktívny šport na vlast-
nej koži za prijateľných podmienok. Zárukou dobrej zábavy 
sú kvalitní pedagógovia a profesionálni hokejoví tréneri, ktorí 
umožnia deťom tráviť zmysluplne čas po vyučovaní. Na začia-
tok si so sebou stačí priniesť športový úbor a obuv do telocvič-
ne, hokejovú alebo hokejbalovú hokejku a dobrú náladu. Na 
ľad si so sebou stačí priniesť hokejku, korčule a prilbu (môže 
byť aj cyklistická alebo lyžiarska). Viac informácií na www.hc-
petrzalka.sk alebo www.zsdudova.sk.                                   (upr)
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Marian Kolony, rodák zo Šulekova, odkiaľ pochádza aj rekordér v počte štartov za reprezentáciu 
Slovenska Miroslav Karhan, patrí medzi individuálne najvyspelejších hráčov FC Petržalka 1898. 
V mladosti jeho kariéra pokračovala v Leopoldove, odtiaľ prešiel do Nitry, kde hrával v doraste-
neckých kategóriách a bol aj členom A-mužstva v jednom ligovom zápase. Spod Zobora po štyroch 
rokoch odišiel do Petržalky. S 20-ročným stredopoliarom sme sa porozprávali na aktuálne témy. 

Kolonyho najviac potešil prestup z Nitry do Petržalky

Keď porovnáte FC Petržalka 
1898 na jar a teraz na jeseň, 
čo vám vychádza?

 Hlavný rozdiel je v tom, že 
v tomto ročníku, na rozdiel 
od minulého, máme starších a 
skúsenejších hráčov. Hneď to 
na ihrisku vyzerá ináč, viac si 
dovolíme, defenzíva je pevnej-
šia, v ofenzíve si vieme vytvoriť 
šance a streliť vždy nejaké góly. 
Hoci v lete v kádri došlo k veľ-
kým zmenám, tvoríme výborný 
kolektív, ktorý chce rozdávať 
radosť svojim fanúšikom z dob-
rého futbalu. 
Ktorý schodík na svojej fut-
balovej ceste považujete za 
dôležitý?

 Prestup z Nitry do Petržalky, 

kde som už rok a pol a kde sa 
veľmi dobre cítim. Samozrejme, 
verím, že najkrajšie futbalové 
obdobie mám ešte len pred se-
bou.
Akej zásady vo svojom futba-
lovom živote sa držíte?

 Futbalu dávať to, čo mu patrí 
a potom veriť, že vám to vráti. 
Mám postupné ciele, najprv si 
zahrať v najvyššej domácej sú-
ťaži a neskôr v zahraničí. 
V ktorom z doterajších sied-
mich kôl hralo mužstvo Petr-
žalky najlepšie?

 V Nových Zámkoch, kde sme 
vyhrali 3:0 a ja som dal dva góly. 
Celé mužstvo podalo perfektný 
výkon a vonku vyhrať rozdielom 
triedy je výborný výsledok. 

Máte dobré individuálne 
schopnosti, viete streliť gól, 
ale prečo až v posledných zá-
pasoch hrávate od začiatku?

 Nemal som dosť natréno-
vané, mal som veľké problémy 
so svalom, ale teraz sa už cítim 
v poriadku, a preto verím, že 
budem stabilným členom zá-
kladnej jedenástky a mužstvu 
pomôžem k dobrým výkonom 
a výsledkom. 
Vonku sa vám darí ešte viac 
ako doma, budete v tomto 
trende pokračovať?

 Chceme vyhrať v každom 
zápase, zatiaľ nám to vonku ide 
lepšie ako doma, kde sme ne-
stratili ani bod a ešte nedostali 
ani gól. Najdôležitejšie je však 

to, že po vydretom zisku troch 
bodov proti Vrábľom sme sa 
dostali na čelo tabuľky a svoju 
líderskú pozíciu sme obhájili ví-
ťazstvom v Leviciach. 

V 8. kole v nedeľu 22. septem-
bra o 10.30 h vás doma čaká 
juniorka Slovana, bude súboj 
prvého s druhým derby ako 
remeň?

 Všetko tomu nasvedčuje, 
verím, že na štadión príde veľa 
divákov a že uvidia kvalitný 
futbal, ktorý bude zodpovedať 
postaveniu obidvoch rivalov 
v tabuľke. Samozrejme, naším 
cieľom je pokračovať v úspeš-
nej sérii. 

Milan Valko

Som Petržalčanom síce len 
12 rokov, ale cítim sa tu 
veľmi dobre a už sa nikam 
nezberám, zapustil som tu 
korene. Okrem iného som 
aj vášnivý bicyklista a roz-
hodol som sa zameniť vy-
rovnanú hrádzu za kopčeky, 
a tak sme s priateľmi absol-
vovali úžasný cyklo-výlet po 
talianskom ostrove ELBA. 
Campovali sme v malom 
mestečku LACONA. Bol to 
ohromný výlet, nádherná 
príroda aj cyklotrasy. Na-
priek tomu sme sa veľmi te-
šili domov, do Petržalky.

Ľubomír z Gercenovej

Dajte svojmu telu šancu!
Počas prázdnin slávnostne 
otvorili najväčší a najmodernejší 
CrossFit gym na Slovensku, u nás 
v Petržalke. Na otvorení sa zú-
častnil aj zástupca starostu Mar-
tin Miškov. Novootvorený RRCFT 
CrossFit gym v Petržalke je na 
Ulici M. C. Sklodowskej, priamo 
na hokejovom štadióne a ponú-
ka každý deň skupinové trénin-
gy vedené tými najskúsenejšími 
odborníkmi, pri ktorých nikdy 
neupadnete do každodenného 
stereotypu.

CrossFit je tréningový program 
a zároveň životný štýl, ktorý sa 
zameriava na zlepšenie fyzic-
kej kondície a zároveň zvýšenie 
psychickej odolnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre kvalitu života. 
Tréningami sa naučíte správne 
zdvíhať a manipulovať s rôznym 
náradím, ovládať svoje telo a 
v neposlednom rade zažijete 
veľa zábavy. Tak neváhajte a daj-
te svojmu telu šancu na zmenu 
k lepšiemu! 
www.cross� tbratislava.sk

S Petržalskými novinami 
na plavbe loďou 
TIVAT MONTENEGRO.

Ivana Antošová 

u

u
Aj tu som Petržalčan


