
Námestie hraničia-
rov bude iné
V najbližších dňoch začne mestská 
časť s rekonštrukciou Námestia 
hraničiarov.  

R
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Na dostihovej dráhe sa 
20. septembra uskutočnia dostihy, 
ktoré pre daždivý víkend zrušili. 
Začiatok je o 14. h a na programe 
bude predposledná klasická skúš-
ka anglického plnokrvníka – 
22. slovenské Oaks Deluvis. 

**

Na druhom Petržalskom pikniku sme sa už stret-
li viacerí. Pre nás organizátorov – teda Petržal-
ské noviny a miestny úrad - je to jasné znamenie, 
že sa chceme stretávať, zabávať sa, rozprávať sa, 
jednoducho – chceme byť spolu.

Tí v strednom veku, ale aj seniori 
a naši najmenší. K dobrej nálade 

nám opäť spievala obľúbená Melódia, 
ktorú výborne dopĺňala country ka-
pela... Milan Pomekáč, jej zakladateľ,
a dalo by sa povedať, že aj srdce skupiny, 

Pohoda 
na pikniku

Pokračovanie na 2. strane   

V sobotu na dostihy!

Keď sa voľby 
s voľbami stretnú
Parkovisko na Macharovej ulici bolo 
pred štyrmi rokmi jednou z predvoleb-
ných tém. Obyvateľov blízkeho okolia 
zaujímalo, či ten, kto zasadne na staros-
tovskú stoličku, dokáže z tejto plochy 
vystrnadiť odťahovú službu...   

strana 10
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Jesenné čistenie v Petržalke po novom 
Na základe skúseností z minulých rokov sa samospráva rozhodla zme-
niť systém pristavovania veľkokapacitných kontajnerov. Budú prista-
vené vo štvrtok a odvážané v piatok, pričom na ich korektné napĺňanie 
budú dohliadať inšpektori verejného poriadku. Od tohto kroku si 
mestská časť sľubuje elimináciu zneužívania kontajnerov podnikateľmi 
a dodržiavanie pravidiel napĺňania kontajnerov obyvateľmi.

Mestská časť zmenila 
pravidlá na základe 

skúseností z predchádzajú-
ceho jarného a jesenného čis-
tenia, a to hneď z niekoľkých 
dôvodov. Harmonogram pri-
stavovania v piatok a odvoz 
v pondelok dával priestor 
na zneužívanie obyvateľmi 
iných mestských častí a ne-
zodpovednými podnikateľmi, 
ktorí sa na účet Petržalčanov 
zbavovali stavebného odpadu 
či dokonca nebezpečného 
azbestu. Aj napriek opako-
vaným upozorneniam, že 
odpad má byť rozobratý na 
čo najmenšie možné časti 
a je zakázané umiestňovať 
odpad mimo zberných ná-
dob, zhromaždili obyvatelia 
veľké množstvo odpadu aj 
mimo kontajnery. Musel byť 
zlikvidovaný nad rámec do-
hodnutých služieb, čo zna-
menalo ďalšie fi nancie z vre-
ciek Petržalčanov. 

Zabezpečiť kontrolu a do-
hľad nad pristavenými kontaj-
nermi počas celého víkendu 
by opäť niečo stálo, a preto sa 
samospráva rozhodla zmeniť 
systém jarného a jesenného 
pristavovania kontajnerov. Po 
novom pristaví zmluvná spo-
ločnosť kontajner vo štvrtok 
dopoludnia a naplnený ho od-
vezie v piatok v doobedňajších 
hodinách. V tom čase bude na 
nakladanie s odpadmi dohlia-
dať inšpektor verejného po-
riadku, ktorý bude od obyva-
teľov vyžadovať dodržiavanie 
pokynov a pravidiel umiest-
ňovania veľkorozmerného 
odpadu do kontajnerov.

Petržalská samospráva dá-
va možnosť obyvateľom Pe-
tržalky zbaviť sa nadroz-
merného odpadu a dva razy 
do roka pristavuje po celom 
území veľkorozmerné kon-
tajnery. Od prvého štvrtka 
v októbri pristaví sedemde-

siatpäť kontajnerov na vo-
pred určené miesta. Je to 
o päť viac ako počas jarného 
čistenia. Miestny úrad v tej-
to súvislosti žiada vodičov, 
aby nevhodným parkovaním 
nebránili manipulácii s kon-
tajnerom. Do zberných nádob 
je možné umiestňovať okrem 
objemného odpadu (napr. 
staré stoličky, skrine, postele 
a pod.) aj menší stavebný od-
pad. Bezplatná služba je urče-
ná výlučne pre fyzické osoby 
a umiestnenie odpadu zo stra-
ny právnických osôb, podni-
kateľov je zakázané. Miesta, 
kde kontajnery budú, samo-
správa každoročne obmieňa 
tak, aby uspokojila čo najviac 
z požiadaviek obyvateľov.

Okrem tejto možnosti môžu 
obyvatelia zlikvidovať iný ako 
komunálny odpad a nadroz-
merný odpad aj v Zbernom 
dvore úplne zadarmo len na 
základe preukázania sa trva-

lým bydliskom v Petržalke. 
V spolupráci s magistrátom sa 
uskutoční aj Zber domového 
odpadu s obsahom škodlivín. 
Už 18. októbra v čase od 10.30 
do 12.30 h budú môcť Petržal-

čania priniesť staré náterové 
hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, 
oleje, batérie či žiarivky na 
Ovsištské námestie 1. 

(tod)
foto: redakcia PN

Pohoda na pikni-

rovnako ako pri prvom pik-
niku, bol aj kapelníkom Me-
lódie.

Kto si chcel vyskúšať zau-
jímavé cvičenie, tomu boli k 
dispozícii chalani z Locomoti-
vy, a Michal nielen asistoval pri 
cvičení, ale aj učil zopár odváž-
livcov tancovať na latino-ame-
rické rytmy.

Petržalčania využili aj mož-
nosť neformálne sa porozprá-
vať so starostom Vladimírom 
Bajanom. Jeho prítomnosť na-
ozaj potešila, veď kedy už len 
stretnete starostu v šiltovke...

Tentoraz nechýbalo ani 
občerstvenie. Výborný guláš 
navarili kuchári a kuchárky zo 
Straubytu, na čo osobne do-

hliadol aj jeho majiteľ Rudolf 
Pelikán. No a maškrty pre 
najmenších zase zabezpečil 
miestny úrad a starosta.

Nálada bola výborná, ani 
sa nám podvečer nechcelo 
veľmi odchádzať. Ak to po-

časie dovolí, spravíme si na 
jeseň ešte jeden piknik. Aj 
s bohatším programom, aby 
si na svoje prišlo ešte viac Pe-
tržalčanov.

(sv) 
foto: Zuzana Šefčovičová

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
2. októbra (štvrtok) pristavenie – 3. októbra (piatok) odvoz
Holíčska 23-25, Brančská 1, Smolenická 2, Šintavská 22, Topoľ-
čianska 22, Starhradská 12-14, Budatínska 3-13 ku KS, Budatínska 
15-31 ku KS, Budatínska 55, Žltá – sídlisko Slnečnice, Lietavská 4, 
Lietavská 9-13 ku KS, Znievska 10, Znievska 28, Strečnianska 12

9. októbra (štvrtok) pristavenie – 10. októbra (piatok) odvoz
Vyšehradská 13, Vyšehradská 35, Vígľašská 9-11, Šášovská 10, 
Beňadická 15, Beňadická 5, Jasovská 4, Jasovská 25, Jasovská 1, 
Krásnohorská 7, Krásnohorská 6-8, Turnianska 2-4, Ľubovnianska 
14-16 slepá ulica, Bzovícka 32-34, Žehrianska 14 

Harmonogram na ďalšie dni uverejníme v nasledujúcom čísle (PN 20).

Ale takto nie...

hliadol aj jeho majiteľ Rudolf 
Pelikán. No a maškrty pre 
najmenších zase zabezpečil 
miestny úrad a starosta.

Nálada bola výborná, ani 
sa nám podvečer nechcelo 

hliadol aj jeho majiteľ Rudolf 
Pelikán. No a maškrty pre 
najmenších zase zabezpečil 
miestny úrad a starosta.

Nálada bola výborná, ani 
sa nám podvečer nechcelo 

Pohoda na pikniku
 Pokračovanie z 1. strany 
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Vyšetrenia 
bez čakania

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

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

Predvolebná 
kortešačka

Bola som presvedče-
ná, že keď „petičiari“ 
z Jasovskej zorgani-

zovali stretnutie pred stavbou 
kontroverzného Domina, že 
sa dozvieme novinky, naprí-
klad, že už rozhodol okresný 
stavebný úrad a ako budeme 
postupovať ďalej. Trošku mi 
síce bolo podozrivé, že majú 
prísť aj kandidáti na starostu 
a primátora, ale nevenovala 
som tomu pozornosť. Navyše 
ma naštval aj náš starosta Ba-
jan, že namiesto seba poslal 
list, v ktorom okrem iného 
hovorí, že sa na stretnutí ne-
zúčastní, lebo mu to zaváňa 
politikou (necitujem, píšem, 
ako si to pamätám).

Keď však organizátori pred-
stavili program, ktorý sa skôr 
podobal na predvolebnú 
prezentáciu kandidátov, moje 
podozrenie stúpalo. A potvrdil 
mi to de� nitívne Marián Grek-
sa. Veľmi jednoznačne označil 
stretnutie za predvolebnú 
kortešačku a nie za konštruk-

 Občiansky ring

tívnu debatu o kauze Domino. 
A – odišiel. Vtedy som pocho-
pila aj Bajana a mala som sto 
chutí odísť. Bola som však zve-
davá, čo povedia tí, ktorí mož-
no do toho dňa o Domine ani 
nepočuli, dovtedy sa o stavbu 
nezaujímali. Nesklamali ma. 
Všetci mali plamenné preja-
vy o tom, ako budú vždy na 
strane obyvateľov, ako spravia 
všetko, čo im na očiach vidia, 
len o Domine sa toho poveda-
lo málo, vlastne skoro nič. Len 
že budeme bojovať za to, aby 
sa stavba zbúrala. Najviac ma 
asi sklamal Milan Ftáčnik. Ako 
vtedajší starosta bol predsa 
na začiatku všetkých povolení 
zmien, teraz o svojom podie-
le na celej kauze ani nemu-
kol. Akurát prstom ukázal na 
súčasný petržalský stavebný 
úrad... Nezdalo sa mi to fér.

Ani mne sa nepáči, že mi 
pod oknami má vyrásť se-
demposchodová budova, no 
ešte menej sa mi páči, keď sa 
takýto citlivý problém zvrhne 
na predvolebný boj.

  Magda z Jasovskej

Zvláštna motivácia
A je to tu. Kandidáti, 
o ktorých doteraz 
nikto nič nevedel, 

opäť objavili občana. Jeden 
z nich, Pavel Nechala, mi na-
písal vskutku originálny list. 
Píše v ňom, že od mojej pod-
pory jeho záleží fungovanie 
samosprávy. A že doteraz som 
mala nízke očakávania, čo pre 
mňa samospráva môže urobiť. 
A ešte sa mám zobudiť. Ale tá 
najpodstatnejšia prosba je, aby 
som sa s ostatnými Petržalčan-
mi – podnikateľmi zložila na 
jeho kampaň a poslala mu 100 
eur. To mu kto poradil?! Som 
živnostníčka, aby som zarobila 
100 eur musím umyť a učesať 
niekoľko hláv. Okrem toho sa 
sama starám o dcéru, ktorá je 
postihnutá a vyžaduje si mi-
moriadnu opateru. Nemám 
to ľahké, ale nikdy som od 
nikoho nepýtala peniaze, aby 
som slušne žila. Možno bude 
kandidát prekvapený, ale ja sa 
nechcem zapojiť do lepšieho 
fungovania Petržalky � nanč-
ným podporovaním niekoho, 

po ktorom zatiaľ nevidím v 
Petržalke žiadnu stopu. Oča-
kávam, že o dobré fungovanie 
sa postarajú tí, ktorých si zvo-
líme. O tom je zastupiteľská 
demokracia.

Jana K.

Svojské zobúdzanie
Petržalčankou som 
od roku 1982. Nasťa-
hovala som sa teda 

v čase, keď to tu vyzeralo ako 
jedno veľké stavenisko, su-
sedia sa navzájom nepoznali 
a hádam jedinou vymoženos-
ťou oproti dedinám bolo to, 
že sme mali „večierky“, v kto-
rých sme mohli kúpiť chlieb 
aj neskoro večer. Odvtedy sa 
zmenilo veľa. Dospeli sme my 
– aj Petržalka. Dnes je pre mňa 
sídlisko domovom. Pekným 
a prajným. Ale k veci. Už dvad-
sať rokov podnikám – začiatky 
boli ťažké a ľahké to nemajú 
podnikatelia ani dnes. Ale 
nikdy som nepotrebovala 
„transparentný účet“, aby bolo 
jasné, že som statočný človek, 
ktorý si ctí zákony. A tu sa do-
stávam k podstate toho, prečo 
píšem.

V schránke som našla list. 
V okienku na obálke stálo: 
Oznámenie, komunálne voľby 

Starostu mestskej časti, primátora Bratislavy a poslancov zastupiteľstiev 
budeme voliť 15. novembra. Už teraz však niektorí čitatelia PN reagujú 
na predvolebné aktivity týkajúce sa Petržalky. Z redakčnej mailovej pošty 
sme do rubriky Občiansky ring vybrali niektoré postrehy.

2014. Úradný, idú voľby – po-
vedala som si. Omyl. Do priaz-
ne sa mi nútila tvár neznáme-
ho muža, ktorý apeloval, aby 
sme sa ja a ostatní Petržalčania 
zobudili. Nezávislý kandidát na 
starostu Pavel Nechala. To ma 
naštvalo, keby sme boli zaspa-
tí a neschopní, nevyzerala by 
dnes Petržalka tak, ako vyzerá. 
Ale úplne ma dorazilo, keď ma 
tento zobúdzač v závere listu 
prosil, aby som mu prispela 
100 eurami – alebo aj viac – 
na jeho volebnú kampaň. Na 
jeho vízie, bilbordy, plagáty... 
Je to normálne? Keď som začí-
nala s podnikaním, vzala som 
si úver. Keď som chcela uspieť 
v konkurencii, musela som byť 
lepšia ako iní, musela som mať 
za sebou výsledky práce. Po-
litiku veľmi sledujem – ak pre 
takéto móresy. Samozrejme, 
že autorovi listu nepošlem ani 
cent. A na záver mi dovoľte 
citovať Čapka, pretože jeho 
slová najviac vystihujú to, čo 
som po prečítaní Nechalovho 
listu cítila: „Politika je jak jitrni-
ce, taky v ní je něco od hovna, 
jen to musí chutnat.“

(ms)
(autorka si želala uviesť 

len značku)

Poznámka: Nedá mi neza-
reagovať. Osobná skúsenosť 
totiž „prebila“ presvedčenie, 
že to nestojí za to. Ja som od 
pána Nechalu dostala hneď 
dva listy. Ako podnikateľ – 
aj ako občan. Až tak by ma 
spôsob jeho ponúkania sa 
občanom neprekvapil, keby... 
Len nedávno o mne pán Ne-
chala napísal, že som človek 
nemorálny, ktorý zneužíva 
noviny aj funkciu poslanca 
na vlastné obohatenie. A iné 
lži. Ale nerozpakuje sa ma 
prosiť o 100 eur a podporu vo 
volebnej kampani. Pre mňa 
je nepredstaviteľné napísať 
o niekom – a je jedno v akom 
médiu – neoverené fakty, ne-
pravdy a siahnuť mu na česť. 
Že tak spravil človek, ktorý sa 
hrdí titulom JUDr. a zaštiťuje 
sa organizáciou Transparency 
International je neospravedl-
niteľné. 

Gaba Belanová

Bola som presvedče-
ná, že keď „petičiari“ 
z Jasovskej zorgani-

A je to tu. Kandidáti, 
o ktorých doteraz 
nikto nič neve

Petržalčankou som 
od roku 1982. Nasťa-
hovala som sa teda 
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Posledná KLASIKA v Starom háji
V nedeľu, 28. septembra, je naplánovaná posledná 
klasická skúška anglického plnokrvníka – 
22. slovenský St. Leger Charvát s celkovou dotáciou 
17 000 eur (rovina Listed na 2800 m pre trojročné 
kobyly a žrebce, 12 prihlášok). 

Nemenej zaujímavý bude aj 30. ročník Karpatskej ceny 
(rovina Listed na 1600 m pre dvojročné kone). 

Pre návštevníkov dostihov je pripravený pestrý sprievod-
ný program s rôznymi gurmánskymi špecialitami, vystúpe-
nie žiakov Základnej umeleckej školy J. Albrechta, pre slečny 
a dámy prezentácie kozmetiky, žrebovanie nevýherných ti-
ketov o zaujímavé ceny a nebude chýbať obľúbené vozenie 
detí na koníkoch. 

Neváhajte a príďte! Štart prvých dostihov je o 14. hodine. 

Inzercia

 F. KORVETA prijme v BA 
zámočníkov na výrobu brán 
a schodov. Vítaný je vodičský 
a zváračský preukaz. 
Tel.: 0903 422 335

 KONDIČNÉ JAZDY. 
Tel.: 0905 752 537

 RANNÁ JOGA, utorok 7.30 – 
8.30, Budatínska 1, oproti Tescu, 
www.premena.net, 
Tel.: 0903 692 500

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

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ. TEL.: 0903 191 885, 0905 156 765
Pre návštevníkov dostihov je pripravený pestrý sprievod-

ný program s rôznymi gurmánskymi špecialitami, vystúpe-
nie žiakov Základnej umeleckej školy J. Albrechta, pre slečny 
a dámy prezentácie kozmetiky, žrebovanie nevýherných ti-
ketov o zaujímavé ceny a nebude chýbať obľúbené vozenie 

Neváhajte a príďte! Štart prvých dostihov je o 14. hodine. 

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Ponúkame Vám:
•  okuliarové rámy od 12 eur 
•  okuliarové šošovky 

od 18 eur za pár
•  multifokálne šošovky 

od 80 eur za kus
•  vyšetrenie zrakovej ostrosti

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

Praktická 
ambulancia 

pre dospelých 
prijíma 

nových pacientov 
Sme zmluvnou 

ambulanciou pre poisťov-
ne Union, Dôvera, VZP.

Mudr. Vavrová Viera 
ZS Rovniankova 1, Ba

tel. č.: 02/63810525

AA taxi EUR0
02 16 022

0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

Sme tu pre Vás.

Vodné � ltre, Nerezové fľaše
www.nerezerove� ase.sk

po úraze, 
výmene kĺbu, 

cievnej príhode a iné 

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607, email: rhb@harris.sk

Rehabilitácia doma

www.rehabilitaciadoma.sk

REALITNÁ KANCELÁRIA S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
      BYTOV V PETRŽALKE

www.mrkretex.sk
TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016

Pozvánka

Neváhajte a príďte! Štart prvých dostihov je o 14. hodine. 
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HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

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

Otvorené:
Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku

K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Katka • 0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

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

HĽADÁME ŠIKOVNÚ NECHTOVÚ DIZAJNÉRKU.

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

Slovenský parlament sa mal v týchto dňoch zaoberať otázkou, kto má 
upratovať chodníky pred domami. Nestane sa tak len preto, že všetky 
návrhy podané opozičnými poslancami boli z programu septembro-
vého zasadania stiahnuté. Neznamená to však, že sa táto téma nedo-
stane na pretras neskôr. 

Možno treba pripomenúť ne-
menovanému Staromešťanovi a 
ďalším, s akým obdivom sme sa 
po otvorení hraníc pred 15 rokmi 
vracali z návštevy napríklad su-
sedného Rakúska. Žasli sme nad 
čistotou a úhľadnosťou tamojších 
priedomí, ktoré krášlili udržiava-
né kvety a dreviny pred plotmi 
rodinných domov. Petržalčania 
o pár rokov dokázali, že to isté 
dokážu aj oni. Burinou preraste-
né predzáhradky si vlastnoručne 
obrobili a zatrávnili, nakúpili 
sadeničky, okopávali, polieva-
li. Dnes sú mnohí pyšní nielen 

O chodníkoch parlament zatiaľ 
nerokoval

Bodka za prázdninami
Žiaľ, letné prázdninové dni sú už nenávratne preč. Symbolickú bodku 
za nimi sme pripravili aj tento rok na Dostihovej dráhe v Petržalke, 
najmä pre rodiny s deťmi. Súťaž šarkanov, malé divadelné predstave-
nie, trampolína i skákací hrad, jazda na koníkoch aj cukrová vata pat-
rili iba im. Počasie podujatiu prialo, a tak mohli všetci stráviť príjemné 
nedeľné popoludnie. Ďakujem všetkým organizátorom za vydarenú 
akciu, Verím, že sa tam o rok opäť uvidíme.

Stanislav Fiala, predseda OC KDH Bratislava 5

Bezmála v každom paneláku sa nájde zopár ľudí, ktorí sú do udržia-
vania priestoru pred domom ochotní investovať vlastné peniaze 
a čas. Už druhú sezónu sa o ten svoj starajú obyvatelia Wolkrovej 31. 

Sľuby nestačia

Len málokto vie, že ju na svet-
lo sveta vyniesol pred nece-

lým desaťročím staromestský 
poslanec vlastniaci vilu a záhra-
du v oblasti Palisád. Znepáčilo sa 
mu upratovanie pred vlastným 
prahom v duchu onoho známe-
ho „môj dom, môj hrad“. Podľa 
súčasného tzv. cestného zákona 
je totiž jeho povinnosťou v zime 
odhrabať z chodníka sneh, prí-
padne zlikvidovať zľadovatenú 
vrstvu tak, aby sa po ňom dalo 
bezpečne chodiť. No a keďže 
dĺžka plota ohraničujúca po-
zemok tohto pána je dlhšia ako 
napr. dĺžka chodníka pred jed-
ným petržalským panelákom, 
vyrukoval so svojím názorom: 
Chodník patrí mestu, nech sa oň 
preto stará ono (prípadne mest-
ská časť Staré Mesto)! Návrh 
predniesol na pôde staromest-
ského parlamentu, ktorého bol 
v tom čase členom. Zakrátko sa 
k nemu prihlásili ďalší rovnako 
zmýšľajúci. V súčasnosti je už v 
slovenskom zákonodarnom zbo-
re, kde sa k nemu majú vyjadriť 
poslanci zastupujúci obyvateľov 
celého Slovenska.

na opravené fasády panelákov, 
ale aj na to, ako to vyzerá pred 
nimi vrátane chodníkov. Neu-
zatvárajú sa do svojich „hradov“. 
Naopak, starostlivosť o pries-
tor pred prahom do domu suse-
dov zblížila, čo prispelo k odstra-
ňovaniu anonymity charakteris-
tickej pre veľké obytné celky. 

Keď teda budú členovia NR 
SR hlasovať o tzv. chodníkovom 
zákone, mali by sa oprieť aj o ná-
zor tých, čo nežijú v rozprávko-
vom svete, ale v tvrdej realite.

Alena Kopřivová
foto: autorka

bez stavebného povolenia na 
pozemkoch Hlavného mesta SR 
Bratislavy v blízkosti Nemoc-
nice sv. Cyrila a Metoda v Pe-
tržalke súkromnou obchodnou 
spoločnosťou ZIPP, s. r. o.“ 

Necháme na kandidátoch, 
ako odpovedia a čo sľúbia. 
Chápeme aj snahu odborárov 
a rozhorčenie Petržalčanov 
s daným stavom. Ale pretože 
sa problém stáva predvoleb-
nou témou, uvedieme fakty. 
– Platené parkovanie je výsled-
kom zmluvy medzi Univer-
zitnou nemocnicou Bratislava 
a spoločnosťou ZIPP, s. r. o. 
V tomto vzťahu Petržalka nijako 
nefi guruje a nie je ani vlastníkom 
tamojších pozemkov. Petržalský 

Do redakčnej pošty sme do-
stali kópiu listu, ktorý kan-

didátom na starostu Petržalky 
zaslal MUDr. Peter Visolajský, 
predseda Lekárskeho odboro-
vého združenia. Žiada ním sta-
novisko k problému, ktorý trápi 
predovšetkým Petržalčanov – 
a to je osadenie rámp na parko-
viskách pri Nemocnici sv. Cyrila 
a Metoda v Petržalke a vybera-
niu parkovného od pacientov. 
Zaujíma ho, (resp. Lekárske 
odborové združenie) ako bude 
postupovať ten-ktorý kandidát, 
ak by ho obyvatelia zvolili za 
starostu Petržalky - či urýchle-
ne odstráni rampy a elektrickú 
prípojku. Upozorňuje, že... „táto 
čierna stavba bola postavená 

stavebný úrad nemôže viesť 
žiadne konanie ani o odstránení 
rampy, pretože tá nie je stavbou, 
ale dopravným zariadením, 
ktoré povolilo podľa zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) 
Hlavné mesto SR Bratislava so 
súhlasom Krajského dopravné-
ho inšpektorátu v Bratislave ešte 
v auguste 2013. Môže konať – 
a koná – len v prípade čiastkové-
ho problému, a tým sú rozvody 
k rampe. Petržalka nemá žiadne 
iné prostriedky vzhľadom na 
nezákonný stav. 
– Aby sa problém dal odstrániť, 
treba riešiť príčinu a nie len dô-
sledok, akým je elektrické vede-
nie. Je potrebné zrušiť zmluvu, 
a s tým žiadny starostanič ne-
zmôže.                              (red)

Námestie hraničiarov bude iné

V  najbližších dňoch začne mestská časť s rekonštrukciou Ná-
mestia hraničiarov. Ubudne betónu, viac bude trávnatej plo-

chy. Rekonštrukcia podporí aj prirodzený kolobeh vody v území.
Pri tvorbe projektovej dokumentácie vychádzala samospráva 

z existujúceho stavu parku. Rastie v ňom 230 stromov a napriek 
tomu, že chcela zachovať všetky, pre poškodenie však musí od-
strániť 26. Tomuto postupu prispôsobila aj umiestnenie nových 
spevnených plôch, chodníkov, ako aj múrikov, pričom ich tva-
rovaním vzniknú ostrovy kvitnúcich kvetov. Na ďalších zelených 
plochách, ktoré rekonštrukciou námestia vzniknú, vysadí samo-
správa rôznorodé druhy rastlín. Tým vytvorí trvalkové záhony, zá-
hony okrasných tráv, lesné prostredie, plochy so stromami. 

Chodníky budú širšie aj užšie. Širšie sú zväčša už existujúce a 
chodci nimi prechádzajú cez námestie. Samospráva na nich upra-
ví povrch - odstráni povrchovú asfaltovú vrstvu a žulovú dlažbu. 
Nový povrch bude z vibrovaného šedého betónu zdrsneného tzv. 
česaním. Užšie chodníky - meditačné – budú slúžiť na oddych a 
posedenie si v parku v jeho pokojnejších a rekreačných zónach. 
V parku pribudne 17 lavičiek a nové smetné koše. Trávnaté časti 
parku budú zrevitalizované dvojakým spôsobom. Väčšie plochy 
trávnikov nanovo vysejú a na menších častiach položia tzv. tráv-
ny koberec. Petržalka v projekte myslela aj na zavlažovanie týchto 
plôch. Vybuduje zavlažovací systém a napojí ho na studňu. Pri re-
konštrukcii námestia počíta aj s vynovením verejného osvetlenia 
namaľovaním stožiarov a opravou osvetľovacích častí. V budúc-
nosti počíta s osadením hracích prvkov pre deti.

Rekonštrukciou sa zníži výmer spevnených plôch a pribudne 
zelene. Nezanedbateľný je aj environmentálny prístup mestskej 
časti, nakoľko dažďovú vodu neodvedie do kanalizácie, ale vráti sa 
späť do pôdy, a to vhodným spádovaním chodníkov a spevnených 
plôch. S takýmto riešením prišla samospráva už v roku 2013 pri po-
dávaní projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná 
aplikácia opatrení v oblasti zdržiavania zrážok v urbanizovanom 
prostredí. Na projekt sa Petržalke podarilo získať z Nórskeho � nanč-
ného mechanizmu prostriedky vo výške 172-tisíc eur, pričom cel-
kové náklady na rekonštrukciu námestia sú vo výške 220-tisíc eur.

S premenou Námestia hraničiarov prichádza samospráva po 
tom, ako v roku 2012 zrekonštruovala Vlastenecké námestie a o 
rok neskôr námestie v Ovsišti. Opravy všetkých troch predstavujú 
investíciu vo výške viac ako pol milióna eur. Z vlastného rozpočtu 
dala mestská časť takmer 200-tisíc eur, ostatné prostriedky sa jej 
podarilo získať z rôznych fondov, čo svedčí o tom, že samospráva 
vie vypracovať projekty, ktoré sú úspešné.            (tod)
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Od 1. októbra - 
zmeny v našich panelákoch
V druhej časti komentovania zák. č. 205/2014, ktorý ako novela od 1. októbra 
mení základnú normu bývania - zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tzv. bytový zákon) - 
priblížime nové povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

zmeny v našich panelákochzmeny v našich panelákochzmeny v našich panelákoch
2

Ak v nejednom bytovom dome 
je doteraz pokoj, po jednej novej, 

tzv. zohľadňujúcej vete v bytovom zákone, 
to môže byť iba minulosť. 

ku (rozumejme nižšiu), sa však 
už nikde nehovorí. Bude to na 
voľnej úvahe vlastníkov bytov, 
čiže na ich odhadoch, hádaní 
i - hádkach. Lebo spoločný-
mi časťami bytového domu sú 
aj strecha, chodby, obvodové 

múry, schodištia, vodorovné 
a zvislé nosné konštrukcie, ba 
i základy. A podľa § 2, ods. 4. 
bytového zákona sú to „časti 
domu nevyhnutné na jeho 
podstatu a bezpečnosť“. Dom 
je funkčný ako celok, zákono-
darca však robí z neho lego (či 
skôr trhací kalendár?). Vlast-

níkom vnucuje povinnosť, aby 
medzi sebou jedni určovali 
druhým - čo kto z nich využí-
va viac a čo menej, kto má za 
čo platiť a neplatiť, kto má mať 
väčšie a kto menšie preddavky. 
Ak v nejednom bytovom dome 

je doteraz pokoj, po jednej 
novej, tzv. zohľadňujúcej vete 
v bytovom zákone, to môže byť 
iba minulosť. Ide predsa - o pe-
niaze... 

A kto zasa musí platiť
Kým v predchádzajúcom 

zohľadňujúcom ustanovení vy-

Koľko, kto a prečo 
nezaplatí 
Vlastník bytu a nebytového 
priestoru poukazuje mesačne 
vopred preddavky do fondu 
prevádzky, údržby a opráv 
podľa veľkosti spoluvlastníc-
keho podielu. Preddavok je vy-
jadrený v počte m2 podlahovej 
plochy bytu, resp. nebytového 
priestoru a vlastníkmi schvá-
lenej fi nančnej sadzby zaň. 
Ak je súčasťou bytu balkón, 
lodžia alebo terasa, potom sa 
do podielu zaráta ešte 25 % z 
ich plochy. Podľa zákonodar-
cu však najmä vlastníci neby-
tových priestorov neužívajú 
spoločné zariadenia domu ani 
všetky spoločné časti domu. 
V dôvodovej správe sa uvádza, 
že nemajú osoh z ich opravy 
alebo rekonštrukcie a prax 
ukázala, že napr. v domoch sa 

nezatepľujú garáže alebo neby-
tové priestory v prízemí, aj keď 
ich vlastníci sa preddavkami 
do fondu prevádzky, údržby a 
opráv domu podieľajú na fi nan-
covaní zateplenia celého domu, 
ako aj na splácaní úveru. 

Preto novela pripája do § 10,
ods. 1 bytového zákona ešte 
jednu, poslednú vetu: „Pri 
určení preddavkov do fondu 
prevádzky, údržby a opráv sú
vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome povinní 
zohľadniť mieru využívania 
spoločných častí domu a spo-
ločných zariadení domu 
vlastníkmi nebytových pries-
torov a garáží v dome“.

Akú metódu majú pritom 
použiť vlastníci bytov, aby 
zohľadnili túto „mieru využíva-
nia“, teda aby platili „nebyťáci 
a garážnici“ inú výšku preddav-

chádza zákonodarca zo zásady, 
že platiť sa má len za to, čo kto 
v dome a v akej miere využíva, 
v tom istom § 10, v novelizo-
vanom ods. 7, upúšťa od nej. 
Citujme: „Vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome, 
ktorý sa neužíva, sa nemôže 
domáhať upustenia od po-
vinnosti uhrádzať preddavky 
do fondu prevádzky, údržby 
a opráv, úhrady za plnenia 
a platby za správu.“ 

Zákonodarca to zdôvodňuje 
tak, že niektorí vlastníci, ktorí 
v byte nebývajú alebo nebyto-
vý priestor nevyužívajú, nie sú 
ochotní platiť preddavky do 
fondu prevádzky, úhrady za 
plnenia a platby za správu, pri-
čom argumentujú svojou ne-
prítomnosťou v dome. Náklady 
na správu domu však vznikajú 
bez ohľadu na to, či sú byty, 
nebytové priestory, spoločné 
časti domu, spoločné zariade-
nia domu, príslušenstvo a po-
zemok vlastníkmi využívané 
alebo nie, vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome 
je povinný ich uhrádzať. 

Tri nové 
povinnosti vlastníkov 

Nájdeme ich v odsekoch 7, 8, 
9, ktoré novela pripája v § 11
bytovému zákonu. Paragraf 
v doterajšom znení - to sú 
úkony a povinnosti vlastníka, 
ktoré súvisia so spôsobilos-
ťou bytu, resp. nebytového 
priestoru, jeho funkčnosťou 
a bezpečnosťou. Čiže údržbou, 
odstraňovaním chýb, oprava-
mi, úpravami, rekonštrukciou 
a modernizáciou bytového 
a nebytového priestoru, ale 
aj rušením bývania susedov 
a poškodzujúcimi zásahmi do 
bytov iných vlastníkov, ako 
i spoločných častí domu. Nové 
odseky, ktoré vnáša novela do 
tejto problematiky, majú za-
bezpečovať nerušené a bez-
pečné bývanie. Vlastníkovi 
bytu a nebytového priestoru 
v novelizovanom ods. 7 ukla-
dá, aby umožnil správcovi 
alebo spoločenstvu odstrániť 
poruchy zistené revíziami. 
Ide o výsledky kontroly stavu 
bezpečnosti technického zaria-
denia. Kto to neumožní, zod-
povedá za vzniknuté škody.

Druhá povinnosť vlastníkov 
má ukončiť „voľnú tvorivosť“ 
niektorých z nich. Veď to, čo sa 
neraz deje v bytoch, na spoloč-

(o 14. novele zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)      
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Rusovská cesta 5, BA-Petržalka, 
02/207 483 45 

objednavka@goodfive.sk
www.goodfive.sk

ROZVOZ DENNÉHO MENU  
V BRATISLAVE

ných častiach domu je dôvo-
dom na obavy, až strach, čo 
všetko a či panelák vydrží… 
Zistiť pôvod buchotov a ra-
chotov za zatvorenými dve-
rami, kde sa dejú stavebné 
zmeny a zásahy bez ohláse-
nia alebo stavebného povo-
lenia, čomu sa už hovorí aj 
čierna stavba. Aj preto má 
nový ods. 8 jednoznačné 

znenie: „Vlastník bytu ale-
bo nebytového priestoru 
v dome, ktorý stavebne 
upravuje byt alebo neby-
tový priestor, je povinný 
na výzvu umožniť prístup 
do bytu alebo nebytového 
priestoru správcovi, alebo 
predsedovi z dôvodu kon-
troly, či stavebné úpravy 
neohrozujú, nepoškodzu-
jú, alebo nemenia spoločné 
časti domu alebo spoločné 
zariadenia domu. Ak vlast-
ník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome neumož- 
ní vstup do bytu alebo ne-
bytového priestoru, správ-
ca alebo predseda je po-
vinný oznámiť vykonávanie 
stavebných úprav bytu ale-
bo nebytového priestoru 
príslušnému stavebnému 
úradu“. Stavebný úrad už 
má nástroje aj sankčné, ako 
zistiť skutkový stav uskutoč-
ňovaných stavebných úprav  
a v zmysle stavebného po-
riadku sa s nimi vysporiadať.

Ďalšia, tretia nová povin-

nosť vlastníka v ods. 9 je or-
ganizačná. S dosahom, ako 
inak, na peniaze všetkých, 
aj jednotlivo. „Vlastník 
bytu je povinný oznámiť 
bez zbytočného odkladu 
správcovi alebo spoločen-
stvu zmeny v počte osôb, 
ktoré užívajú byt súvisle 
minimálne počas dvoch 
mesiacov. Ak vlastník byt 

neužíva, je povinný ozná-
miť správcovi alebo spo-
ločenstvu svoju adresu a 
každú jej zmenu.“ Prečo ta-
kéto ustanovenie? Petržalka 
vie, o čom je reč. Anonymita  
v prenajatých bytoch trium-
fuje. Nikto ani najbližší suse-
dia nevedia, kto v nich býva, 
najmä koľko osôb - „čier-
nych nocľažníkov“ - sa v nich  
v skutočnosti tlačí. Problémy 
sú potom najmä z roka na rok 
sa zvyšujúcimi spoločnými 
nákladmi v dome, lebo roz-
počítať v spoločných priesto-
roch - elektrinu, teplo, výťah, 
upratovanie, OLO a iné na 
skutočný počet bývajúcich 
osôb v bytovom dome je čas-
to len pokus. Adresa vlastní-
ka je zvyčajne neznáma a nie 
je mu možné doručovať poš-
tu, ktorá sa ho ako vlastníka 
týka. Takže - preto!

Rudolf Gallo
foto: autor

 
(Dokončenie 

v najbližšom čísle PN)

Stavebný úrad už má nástroje aj sankčné, 
ako zistiť skutkový stav uskutočňovaných 

stavebných úprav v byte a v zmysle sta-
vebného poriadku sa s nimi vysporiadať.

Náš tip

Spoznajte stvorenie
Milióny ľudí veria v stvore-

nie tak, ako ho predsta-
vuje biblická kniha Genezis. 
Čo ich vedie k tomu, aby verili, 
že celú prírodu, rastliny i tvory 
dômyselne stvoril Boh? Z čo- 
ho pramení ich presvedčenie, 
že je tomu tak? Pozývame vás 

k sledovaniu strhujúceho filmo-
vého dokumentu, ktorý v 27 
minútach predstavuje stvorenie 
tak, ako ho vnímajú veriaci rôz-
nych vyznaní a denominácií na 
celom svete. HD zábery prírody, 
snímky vesmíru z Hubblovho 
teleskopu a pôsobivá hudba v 

podaní svetoznámeho Pražské-
ho symfonického orchestra spo-
lu vytvárajú jedinečný filmový 
dokument o Stvorení tak, ako ho 
popisuje biblická kniha Genezis.
Premietanie sa uskutoční 
21. septembra o 18. h 21. 9.  
v DK Zrkadlový háj.

Zelená linka / PoDnety, PoStreHy a návrHy 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

 prijíma 
nových pacientov

NoVootVoReNÁ 
zuBNÁ AMBulANcIA 

ANDRuSoVoVA 11, BRAtISlAVA 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk
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Na Seniorfeste 
aj Petržalská 
svadba

Petržalka digitalizuje Artkino za Zrkadlom
Špičkový filmový zážitok priamo v srdci Petržalky prinesie milovní-
kom filmového umenia digitalizácia posledného jednosálového kina 
v Petržalke. Do modernizácie sa púšťa mestská časť Petržalka po 
tom, ako sa jej podarilo získať 30-tisícovú dotáciu z Audiovizuálneho 
fondu. Vynovené kino by mohlo začať fungovať ešte v tomto roku. 

Samospráva verí, že tak di-
gitalizácia Artkina, ako aj 

rekonštrukcia Domu kultúry 
Zrkadlový háj, ktorú mestská 
časť aktuálne robí, prispejú  
k skvalitneniu kultúrnej po-
nuky v Petržalke. Veď len za 
ostatný čas sa do nej vrátilo 
divadlo v podobe predstavenia 
hereckej dvojice Štúr - Mala-
chovský. Diváci mohli v Pe-
tržalke vidieť okrem iného aj 
koncert La Gioia, galakoncert 
Komornej opery Bratislava a s 
predstaveniami Spievankovo 
pokračuje petržalský kultúrny 
stánok aj túto sezónu. 

Hlavným účelom digitali-
zácie Artkina za zrkadlom je 
„reštart“ kina, ktoré sa vždy 
snažilo priniesť divákom kva-
litný program a premyslenú 
dramaturgiu. Pre získanie kon- 
kurencieschopnosti však toto 
už nestačí. Cieľom petržalskej 
samosprávy je pripraviť ná-
vštevníkom pohodlný priestor 
na stretávanie a zdieľanie kva-
litného kultúrneho zážitku, 
akúsi pridanú hodnotu a al-
ternatívu k čoraz kvalitnejším 
domácim projekciám či neo-
sobným multiplexom. S tým 
súvisia po materiálnej stránke 

ostatné 2 roky z DVD / Bluray 
nosičov pri veľmi nízkej úrov-
ni technického prevedenia 
projekcie. 

Od svojho založenia je 
dramaturgia Artkina za zrka-
dlom zameraná na kvalitnú  
a z veľkej väčšiny nekomerč-
nú filmovú tvorbu. Podiel eu-
rópskej produkcie v progra-
me dlhodobo presahuje 70 %  
(v roku 2013 to bolo 90 %)  
a podiel slovenskej tvorby, 
hoci závislý od množstva vy-
produkovaných titulov, presa-
huje 10% (v roku 2013 to bolo 
20 %). Artkino za zrkadlom 
neplánuje zásadný odklon od 
svojho pôvodného dramatur-
gického nastavenia. „I naďa-
lej sa chceme zameriavať na 
kvalitnú nekomerčnú tvorbu  
v citlivej kombinácii s tzv. 
inteligentnou zábavou. Plá-
nujeme ostať platformou pre 
uvádzanie čoraz kvalitnejšej 
domácej tvorby, reflektovať 
ocenené snímky na domácich 
a zahraničných fórach, nebu-
deme sa vyhýbať ani vzdelá-
vaniu mladých divákov for-
mou profilov a retrospektív,“ 
uviedol dramaturg Artkina 
za zrkadlom Martin Kočiško. 
Artkino sa venuje výchove 
diváka aj v spolupráci so ško-
lami, v rámci tejto výchovy sa 
snaží žiakom ponúkať namies-
to „hollywoodskeho“ main- 
streamu kvalitný kultúrny  
zážitok.                           (tod)

okrem špičkovej projekcie v 
štandarde DCI aj ďalšie úpravy 
priestoru. 

„Okrem samotnej digitali-
zácie chceme v priestoroch DK 
ZH otvoriť príjemnú kaviareň 
s občerstvením , wi-fi či spustiť 
rezervačný systém vstupeniek. 
Hlavným účelom reštartu Art-
kina za zrkadlom je schopnosť 
získať nových divákov,“ vy-
svetľuje zámer mestskej časti 
jej starosta Vladimír Bajan.  
V kvalitnej a pestrej drama-
turgii počíta samospráva aj so 
zaradením interaktívnych prv-
kov, prekvapení pre divákov  
s predstaveniami pre špecific-
ké skupiny divákov i so zara-
dením alternatívneho obsahu 
- napr. priame prenosy z opier. 
S digitálnou technikou počíta 
aj pri inom využití kina, ako sú 
napr. koncerty, divadlá, konfe-
rencie, prednášky, atď. V nepo-
slednom rade chce samosprá-
va, aby sa Artkino za zrkadlom 
stalo vhodným priestorom pre 
slávnostné premiéry sloven-
ských filmov a premietania  
v rámci filmových festivalov  
a prehliadok. 

Petržalka podala projekt Di-
gitalizácia Artkina za zrkadlom 

v Dome kultúry Zrkadlový háj 
v máji 2014, urobila tak na zá-
klade výzvy z Audiovizuálne-
ho fondu. Po úspešnom spra-
covaní projektu sa mestskej 
časti tak podarilo získať dotá-
ciu vo výške 30-tisíc eur. „Ak 
má Artkino za zrkadlom po-
skytovať komfort a projekciu, 
ktorá priláka divákov a zá- 
roveň má byť konkurencie-
schopné, súčasná technická 
úroveň premietania spolu  
s dostupnosťou titulov si digi-
talizáciu vyžaduje,“ povedal 
starosta Bajan. 

História kina v skratke
Kino v DK Zrkadlový háj 

premieta od roku 1996. O dva 
roky neskôr vznikol filmový 
klub Za zrkadlom. Artkino 
za zrkadlom začalo premietať 
v marci 2001, je to posledné 
jednosálové kino v Petržalke 
a ako kino s dominantným 
artovým zameraním funguje 
od roku 2003. V minulosti sa 
však nevyhýbalo ani kvalitnej 
mainstreamovej produkcii. 
K definitívnemu zlúčeniu fil-
mového klubu s Artkinom za 
zrkadlom došlo v roku 2011. 
Novšie filmy kino premietalo 

Opäť prichádza Petržalská baretka 
Dom kultúry Zrkadlový háj, sobota 25. októbra, od 14. h, prihlášky do 
súťaže a demo nahrávky (CD, DVD, texty skladieb, kontakt) je potreb-
né zaslať do 29. septembra.

Celoslovenský súťažný fes-
tival humornej hudobnej 

tvorby Petržalská baretka je 
opäť tu! Jeho 2. ročník vy-
hlasujú Kultúrne zariadenia 
Petržalky, Národné osveto-
vé centrum a skupina Lojzo. 
Názov Petržalská baretka bol 
zvolený zámerne, pretože fes-
tival je zároveň spomienkou 
na lídra legendárnej skupiny 
Lojzo Mariána Kochanského, 
ktorý povýšil baretku na ne-
odmysliteľnú súčasť imidžu 
Lojzovcov.

Festival bude príležitosťou 
interpretov predstaviť vlast-
nú zábavnú tvorbu. Ich tvor-
bu a interpretáciu posúdi 
odborná porota. Organizá-
torí sa v tomto roku rozhodli 
súťaž rozšíriť o kategóriu 
texty. Je totiž veľa autorov, 
ktoré hudobné texty píšu 
iba takpovediac do šuflíka, 
keďže nemajú autorov hud-
by. Práve Petržalská baretka 
môže byť miestom pre vzá-
jomné nájdenie sa textárov  
a hudobníkov.

Súťaž Petržalská baretka sa 
uskutoční 25. októbra od 14. h 
v Dome kultúry Zrkadlový háj. 
Víťazi vystúpia ešte v ten istý 
večer na Teplákovom bále sku-
piny Lojzo a na Dňoch Petržal-
ky 2015. Záštitu nad podujatím 
prevzal starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan.

Hudobné zameranie festivalu: 
autorská tvorba, humor v hud- 
be, textoch a interpretácii skla-
dieb v štýloch folk, country a 
trampskej piesne.

Rozsah: max. 3 skladby (20 
min. – skupiny, 12 min. – só-
lista, duo), 1 báseň alebo sú-
bor básní (max. 90 veršov)
Prihlášky: prihlášky do sú-
ťaže a demo nahrávky (CD, 
DVD, texty skladieb, kontakt) 
je potrebné zaslať do 29. sep-
tembra na adresu hlavného 
organizátora festivalu: Kultúr-
ne zariadenia Petržalky, Iveta 
Nečesaná – dramaturgička 
KZP. Rovniankova 3, 851 02 
Bratislava. E-mail: iveta.ne-
cesana@kzp.sk. Tel: 02/6829-
9204, mobil: 0917/711084.

Vstup na Petržalskú ba-
retku je voľný, vstupenky na 
Teplákový bál sú už v predaji 
v pokladniciach KZP a sieti 
Ticketportal.

(upr)

 Pozvánka

V Mesiaci úcty k starším 
pripravili Kultúrne zaria-
denia Petržalky a mestská 
časť Petržalka v spolupráci 
s Miestnou knižnicou, 
Centrom voľného času – 
Hrobákova, reštauračným 
zariadením Rančík  
a bunkrom BS8 súbor po- 
dujatí, ktoré už siedmy rok 
nesú názov PETRŽALSKÝ 
SENIORFEST. 

Dvojtýždňový program sa 
začína 6. októbra o 16. h 

v DK Zrkadlový háj Kyticou 
pozdravov. Okrem tanečno-
zábavných a speváckych po-
poludní sa seniori môžu tešiť 
na výstavu prác z dreva, drô-
tu a slamy od amatérskych 
umelcov, petangový turnaj, 
stolnotenisový turnaj o Po-
hár starostu Petržalky, ako aj 
na spomienkovú návštevu 
cintorína padlých vojakov v I. 
svetovej vojne pri bunkri BS8. 

Zaujímavosťou programu 
Seniorfest bude aj humorné 
spracovanie svadby v poda-
ní petržalských seniorov pod 
názvom Petržalská svadba, 
prednáška o našom veľtoku s 
názvom Danube story – Du-
najský príbeh, spojená s pre- 
mietaním a besedou s autor-
mi filmu a v neposlednom 
rade Jablkobranie. Petržalka 
sa tento rok zapája do akcie 
Jablkové hodovanie, ktoré 
organizuje Malokarpatské 
osvetové stredisko v Modre, 
a to podujatím pod názvom 
Jablkobranie – čo je oslava 
úrody jabĺk, plodov práce na-
šich pestovateľov a záhradká-
rov, ale tiež dobrých kuchárov  
a gazdiniek, ktoré ovocie ve-
dia chutne spracovať a pri-
praviť pre tých, ktorí ho majú 
radi v akejkoľvek forme. 

Tohtoročný festival sa koná 
za podpory Ministerstva kul-
túry SR.    (upr)
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Revitalizácia na Lachovej
Na facebookovú stránku Petržalských 
novín nám Andrej Csiaki poslal pod-
net súvisiaci s opravami športoviska 
na Lachovej ulici. Prekvapilo ho, že 
namiesto opravy múru ho pracovní-
ci iba natierajú. Pýta sa teda, či takto 
má vyzerať revitalizácia a či nejde o 
plytvanie verejnými prostriedkami. 
O odpoveď sme požiadali petržalský 
miestny úrad:
„Na oporných múroch pri ihrisku na 
Lachovej ulici sme natreli čiastočne 
zachovalú časť oporných múrov  
a zábradlia. Po oprave zvyšnej časti 
bude náter dokončený kompletne. 
V rámci obnovy ihriska realizujeme 
okrem toho novú rampu na mieste 
polovice zdevastovaného schodis-
ka, opravujeme oporný múr, vpusty, 
bude nový asfalt a koše.“

(md)
foto: Andrej Csiaki

V prvý septembrový týždeň otvoril na Mánesovom 
námestí 6 svoje brány pre verejnosť Refreš, občianske 
združenie, ktoré razí myšlienku zdravého životného 
štýlu a pomoci tým, ktorí, či už z dôvodu choroby alebo 
úrazu, nemôžu viesť kvalitný a plnohodnotný život. 

Pohyb nič nestojí

Hlavným poslaním Refrešu je sna-
ha poukázať na viacero chýb ak-

tuálneho trendu cvičenia. V súčasnosti 
sa stávajú čoraz módnejšou záležitos-
ťou pravidelné návštevy posilňovní a 
fitnescentier, ktoré však často majú len 
jediný cieľ - čo najrýchlejšie nadobud-
núť veľké svaly, prípadne získať super 
štíhlu postavu. Paradoxne sa tak zabúda 
na primárny cieľ cvičenia a pohybu vše-
obecne, ktorým je zdravie. Naopak, pod 
vplyvom nesprávneho spôsobu cvičenia 
sa môže stať, že príde k jeho zhoršeniu. 
Práve takejto situácii sa snaží zabrániť 
Refreš, ktorého tím tvoria odborníci na-
slovovzatí - fyzioterapeuti, kvalifikovaní 
tréneri a inštruktori disponujúci boha-
tými skúsenosťami z domova aj zo za-
hraničia. 

V nových priestoroch na Mánesovom 
námestí sú vítaní všetci, ktorí majú chuť 
spraviť niečo pozitívne pre svoje zdra-
vie a zacvičiť si v príjemnej atmosfére, 
ako aj ľudia, ktorí sú zdravotne limito-
vaní. Refreš je otvorený počas pracov-

se pomáhali druhým? Za všetkých na 
otázku pre Petržalské noviny odpove-
dá Jozef Švec, fyzioterapeut a zaklada-
teľ Refrešu: 

„Uvedomili sme si, že život je o nie-
čom viac ako len o tom byť krásny. Na-
ším cieľom je naučiť iných, že pohyb 
sa môže spájať aj so silným zážitkom 
z prekonávania vlastných hraníc. Po-
hyb môže pomôcť žiť lepšie. Náš tím 
REFREŠákov tvoria odborníci s boha-
tou praxou u nás a v zahraničí. Verí-
me, že REFREŠnúť svoje sily znamená 
dávať ľudom možnosť učiť sa, zlepšo-
vať sa a rásť! Pohyb nič nestojí, no je 
o rozhodnutí prekonávať samého seba. 
Ak sa chcú ľudia s nami hýbať, uká-
žeme im ako to robiť správne, ako do-
siahnuť sny, ktoré snívajú. Je fantas-
tické sledovať to, ako sa vďaka našim 
usmerneniam ľuďom mení život.“

Viac informácií o Refreši a jeho ak-
tivitách nájdete na webovej stránke 
www.refres.sk.

Michal Chudík

ných dní, v prívetivom čase od 13. do 
20. hodiny. Pre návštevníkov sú pripra-
vené individuálne i skupinové cvičenia, 
masáže, ako aj ďalšie fyzioterapeutické a 
liečebné procedúry. Za samotné cviče-
nie sa neplatí, Refrešákov však veľmi po-
teší dobrovoľný príspevok, ktorého od-
porúčaná výška sa pohybuje v hodnote 
5 eur. Finančné prostriedky získané z 
príspevkov sa použijú na zabezpečenie 
chodu a skvalitňovanie zariadenia, pri-
čom zároveň umožnia zlepšiť životnú 
situáciu tým, ktorí to skutočne potrebu-
jú, no zároveň si to nemôžu dovoliť.

A čo vlastne motivuje tím Refrešá-
kov k tomu, aby vo svojom voľnom ča-

Miniparčík uprostred parkoviska 
V minulom čísle PN bol článok  

o predzáhradke na Budatínskej uli-
ci. To zrejme inšpirovalo jednu našu či-
tateľku, aby nás upozornila na minipar-
čík na Rovniankovej ulici. Ako napísala, 
pravidelne chodí okolo a vždy obdivu-
je prácu Dr. Jána Borovičku. To je to-
tiž, ako zistila, autor zeleného ostrov-
čeka uprostred parkoviska. Prezradil jej, 
že ho založil už pred ôsmimi rokmi, rok 
potom, čo sa do Petržalky prisťahoval. 

Prvá bola ozdobná skalka a po-
stupne pribúdali stromčeky i kve-
ty. Vďaka doslova každodennej 
starostlivosti dnes parčík priťahuje po-
hľady okoloidúcich aj obyvateľov z oko-
litých domov, ktorí zdieľajú jeho lásku  
k prírode a pestovaniu kvetov. Neváha-
jú sa pristaviť a obdivovať výsledok je-
ho rúk, prípadne vymeniť si skúsenos-
ti i sadeničky. Zaujímavé ale je, že hoci 
sa na zelený ostrov dívajú jeho najbliž-
ší susedia z viac ako sto bytov, našli sa 

za ten čas len dvaja, ktorí sa k jeho ak-
tivite na čas pridali. Vďaka úsiliu pána 
Borovičku je však vynášanie smetí pre 
nich príjemnejšie a možno sa časom 
nájde niekto, kto jeho dielko dotvorí. 
Stačilo by sa totiž trochu pohrať s far-
bami – stojisko na kontajnery priam 
láka, aby ho niekto štetcom preme-
nil napríklad na perníkovú chalúpku. 
Záhradku už ježibabke môžu závidieť  
v celom okolí.   (medi)

foto: autorka

 Pýtali ste sa
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Istému občanovi z našej dediny na Záhorí sa tohto leta splnil 
dlhoročný sen. Konečne mal voľno, relax a more pokoja. 
A neraz to všetko aj dohromady. Pritom z dediny neurobil ani 
krok. Ako je to možné? Celkom jednoducho. Ešte niekedy v 
máji tento dobráčisko, žijúci osamelo a bez borovičky občas aj 
smutne, totiž v náhlom záchvate dobromyseľnosti sľúbil, že si 
na pár dní k sebe zoberie tretiaka vnuka, druháčku vnučku a aj 
ich neškolopovinného psa. Presnejšie povedané, ako ja hovo-
rím, psicu. Ten rozdiel, čo sa ukáže neskôr, má svoj význam.

Voľno si treba zaslúžiť,
nespadne z neba

 Poznámka

Ako sa dohodli, tak sa 
aj stalo. Nová troji-

ca okamžite po príchode z 
mesta dokonale rozjasni-
la dovtedy takpovediac za-
spatý dom. Najbližší su-
sedia to ihned spoznali na 
vlastné oči a uši. Nafukovací 
bazén na krivom dvore na-
krivo inštalovali okamžite 
po príchode. Na druhý deň 
vysvitlo, že práve v ňom sa 
najlepšie surfuje na tablete, 
ale pretože slnko bolo akosi 
proti, za účelom vylepšenia 
tejto služby bolo treba za-
kúpiť aj slnečník. Aby sa da-
la lepšie prečítať napríklad 
predpoveď počasia, pretože 
zisťovať stav veci len tak voľ-
ným okom nebolo kúúúúl.

Rodičia svojim ratoles-
tiam na vylepšenie poby-
tu priniesli aj akýsi prístoj, 
ktorý už v prvý deň kvílivo 
ronil všakovaké melódie až 

nenie v podobe niekoľkých 
poldecákov v miestnej krč-
me a kompenzáciu straty 
v podobe päťdesiatich eur.

A aby sa kalich zaujíma-
vostí naplnil vrchovato, na-
ša psica na záver pobytu 
dostala svoje reprodukč-
né dni, v dôsledku čoho sa 
v blízkosti domu uskutoč-
nilo niekoľko celovečerných 
hapeningov miestnej psej 
komunity.

Osobitnú pozornosť si 
zaslúži stravovanie. Pán do-
máci si totiž naivne myslel, 
že to čo chutí jemu, bude 
aj milým dietkam. Ponú-
kol im napríklad kôprovú 
omáčku, plnenú papriku 
a lečo. To teda vraj nie a ak, 
tak niečo grilované. A po-
užili anglické slovo. Ako 
istý kompromis sa ukázala 
miestna pizzeria, žiaľ, ne-
pripravovali tam vypráža-

do desiatej večer, keď ho náš 
spoluobčan stopol, aby si 
nepohneval nielen susedov, 
ale ani starostu a farára. Za-
to svetlo vonku na dome 
svietilo až do božieho rána 
- vraj detičky sú na vonkaj-
šie svetlo zvyknuté z mesta 
a bez toho nezaspia.

Na zážitky bohaté boli aj 
nasledujúce dni. Synovec 
loveckým nožíkom rozrezal, 
vraj nechtiac, sieť na ležanie 
a hojdanie a mladá dáma si 
na skle zasa rozrezala nohu. 
Šantila totiž s miestnymi 
Rómčatami kdesi pri sme-
tisku, tie však majú nohy 
na podobné ledačiny uspô-
sobené. Budúci mladý pán 
potom niekde objavil vzdu-
chovku a hneď prvou ranou 
susedovi zastrelil jedného 
z najlepších poštových ho-
lubov. Samozrejme, to si vy-
žiadalo okamžité ospravedl-

né hranolčeky s tatárskou 
omáčkou.

Z tohto prozaického dô-
vodu náš obetavý hostiteľ už 
skoro ráno, zatiaľ čo prázd-
ninujúce osôbky ešte slad-
ko spali, s kyslým úsmevom 
a červenými očami navšte-
voval všetky miestne obcho-
dy, aby nejakým zázrakom 
zakúpil kadejaké smotany, 
sladkosti, zmrzliny a iné faj-
novosti, len aby ako-tak vy-
hovel. Dokonca sa mu poda-
rilo získať aj niekoľko bagiet 
pochybnej kvality.

Iba raz za štrnásť dní 
v tomto samaritánskom 
nadšení urobil výnimku, 
v miestnej krčme posedel 
až do záverečnej. Obaja vi-
ťúzi zúfalo volali domov, že 
ich pochytil ukrutný hlad 
a oni si s ním nevedia pora-
diť. Preto náš hrdina na dru-
hý deň od zodpovedných 
rodičov dostal symbolickú 
žltú kartičku.

Dnes je už náš spoluob-
čan, ako sa tu hovorí, na po-
riadku. Ráno síce vstáva už 
o piatej, aby uspokojil hydi-
nu, niečo porobí na dvore a v 
záhrade, navarí a umyje riad, 
čosi uprace a operie, nakúpi, 
čo potrebuje, ale inak si uží-
va kúúúúlové dni. Dokon-
ca mu zvýši čas aj na to, aby 
zašiel do miestnej krčmy na 
pivo a pokecal s kamošmi. 
Skrátka, taký súkromný raj 
na zemi. Možno až do budú-
ceho leta.

Oskar Král

Jednotka pre šikovných chalanov

Jazero a jeho okolie máme veľmi 
radi. V jeden deň sme sa k nemu 

vybrali trochu sa ochladiť a zaplávať 
si. Milo nás prekvapila nová atrakcia. 
Syn je od narodenia športovec, takže 
� t kútik mu prišiel vhod. Z vody hneď 
trielil cvičiť. Skúšal kotrmelce na kru-
hoch, rúčkoval a napodobňoval cviky, 
ktoré tam predvádzali veľkáči. Ja som 
ostala len pri dozorovaní. Ako každá 

mamina som sa bála, aby syn nespa-
dol. Zbytočne! Tam každý cvičí, lebo 
chce, každý svojím tempom, podľa 
svojho výberu a s radosťou. A cvičiaci 
majú aj divákov, ktorí sa priebežne za-
stavujú, alebo sedia okolo. 

Obdivujem chalanov - a čiapku dole 
pred nimi za dobre odvedenú robo-
tu. Na malom kúsku plochy ponúkli 
športovanie pre veľkých i malých, pre 

mladých i starších. Vedľa preliezačiek 
je pódium, kde sa dá skákať cez šviha-
dlo a piesková časť na stojky, mlynské 
kolesá a samé dobré veci.

Raz sme prišli, keď tam jeden mla-
dý pár nacvičoval latinsko-americké 
tance. No, poviem vám! Cítila som sa, 
ako niekde na zahraničnej dovolenke. 
Voda, teplo, tanec, hudba, cvičenie. 
V Petržalke na Draždiaku to žilo a ani 
sa mi nechcelo ísť domov.

Želám chlapcom veľa energie 
a chuti do budovania ďalších centier. 
Som presvedčená, že nebudú zívať 
prázdnotou a že si nájdu stálych klien-
tov a pritiahnu aj nových, ktorým sa 
doteraz cvičiť nechcelo.

Radka Martišová 

Chcem pochváliť chlapcov zo Street – Workout 
Locomotiva a tým aj reagovať na článok z PN č. 18 - 
Neseďte doma! Vysoko pozitívne hodnotím ich prvú 
„lastovičku“ na Draždiaku.

 Reagujete

Parkovisko na Macharovej je stále 
opustené. Problémom je jeho 
osvetlenie.

Keď sa voľby 
s voľbami stretnú
Parkovisko na Macharovej ulici sa 
pred štyrmi rokmi stalo jednou z 
predvolebných tém. Obyvateľov 
blízkeho okolia zaujímalo, či ten, 
kto zasadne na starostovskú stolič-
ku, dokáže z tejto plochy vystrnadiť 
odťahovú službu, ktorá tam vláčila 
vozidlá z celého Starého Mesta. Sú-
časnému starostovi Bajanovi sa to 
naozaj podarilo, hoci od začiatku 
pripomínal, že nebude ľahké zrušiť 
zmluvu o prenájme, ktorú podpísal 
jeho predchodca – súčasný a opäť 
kandidujúci primátor.
V apríli 2014 s veľkou nevôľou 
a miernym meškaním odťahovka 
napokon predsa len aj sama odtiah-
la. Dalo sa čakať, že sa parkovisko 
s kapacitou 50 miest okamžite za-
plní. Napovedali tomu desiatky áut 
stojace pred areálom bývalej � rmy 
zameriavajúcej sa na odstraňovanie 
vozidiel z ulíc, z priľahlých chodní-
kov a úzkych komunikácií. Opak bol 
však pravdou. Vlastne sa tak zopa-
kovala situácia spred vyše štyroch 
rokov. Z obavy pred zlodejmi a vy-
krádačmi tam motoristi opäť neod-
stavujú svoje autá. Toto parkovisko 
je totiž neosvetlené. Tri lampy nad 
ním umiestnené nie sú funkčné, čo 
hrá do kariet autičkárom bačujúcim 
po nociach. Odťahovka tam po zo-
tmení používala vlastný svetelný 
zdroj, čo si nie každý počas jej éry 
všimol. Preto sa zdalo, že jej odcho-
dom Petržalčania získajú. Viacerí sa 
preto v uplynulých dňoch obrátili 
na � rmu Siemens, ktorá je zodpo-
vedná za prevádzkyschopnosť po-
uličného osvetlenia. Ostáva veriť, že 
do blížiacich sa volieb bude vlečúci 
sa problém konečne vyriešený.

Alena Kopřivová 
foto: autorka
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Pracoval som v mnohých európskych mestách 

ako advokát, manažér a spolumajiteľ renomo-

vanej nemeckej právnickej kancelárie. Každý deň 

som videl, že tieto mestá sú riadené odborne 

a žije sa v nich dobre. Dôverne poznám 

urbanistické riešenia Hamburgu, Berlína alebo 

Viedne. O to viac ma po návrate mrzel stav 

Bratislavy. Tu chcem žiť a chcem, aby sa tu 

žilo dobre aj Bratislavčanom, preto som sa 

rozhodol niečo pre naše mesto urobiť. 

Bratislava potrebuje novú energiu, ktorá 

si konečne poradí s developermi, dopravou 

a neporiadkom. Netreba objavovať Ameriku, 

stačí zaviesť pravidlá, ktoré poznám z vyspelých 

miest. Bratislava je jedinečná, mala by 

zostať sama sebou, ale môže si vziať 

z európskych miest najlepšie riešenia, 

ktoré nám spríjemnia život.   

finančne a politicky nezávislý kandidát na primátora    www.ivonesrovnal.sk

bratislava 
je jedinečná
a tiež môže byť dobrým miestom pre život

IVO NESROVNAL
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Správa o stave Petržalky 
po štyroch rokoch

B I L A N C U J E M E

Ako je to s platmi 
v základných školách? 

Úlohou samosprávy je vy-
tvárať podmienky na kva-

litné zabezpečenie hlavného 
poslania škôl, a to je výchova a 
vzdelávanie. A to aj robí – in-
vestuje a investovala obrovské 
fi nančné prostriedky do zlep-
šenia technického stavu budov, 
ale aj do zníženia energetic-
kej náročnosti ich prevádzky. 

Nemá však priamy dosah na sa-
motný vzdelávací proces ani na 
odmeňovanie pedagogických a 
nepedagogických zamestnan-
cov (riaditeľov, učiteľov, vycho-
vávateľov, ale aj kuchárok, škol-
níkov, upratovačiek). Na to idú 
fi nancie zo štátneho rozpočtu, 
pretože je to prenesený výkon 
štátnej správy. V súčasnosti sa 

Rekonštrukcie budov a priestorov základných 
škôl, ale aj činnosť materských škôl, školských 
jedální a školských klubov detí patria do origi-
nálnych kompetencií mestskej časti.

Končí sa štvorročné volebné obdobie starostu 
Petržalky Vladimíra Bajana a 35 poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Viacerí z nich sa pravdepodobne budú 
uchádzať o dôveru voličov aj v nadchádzajúcich komu-
nálnych voľbách, ktoré prezident vypísal na 15. novem-
ber tohto roka. 
Pozrime sa preto, čo sa z plánov a sľubov podarilo uro-
biť, čo niea prečo. Aká je Petržalka dnes? Dnes sme si 
pod drobnohľad vzali aktivity z oblasti školstva.

Správa o stave Petržalky 
v základných školách?
Rekonštrukcie budov a priestorov základných 
škôl, ale aj činnosť materských škôl, školských 
jedální a školských klubov detí patria do origi-
nálnych kompetencií mestskej časti.

Petržalky Vladimíra Bajana a 35 poslancov miestneho 

2

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

vách ZŠ sa samospráva ve-
nuje výmene osvetlenia,
vďaka čomu vytvára zdrav-
šie prostredie pre deti aj ich 
učiteľov a zároveň vie týmto 
spôsobom ročne ušetriť až 
40 % nákladov na elektric-
kú energiu. Takouto rekon-
štrukciou už prešli ZŠ na 
Turnianskej a Gessayovej 
ulici a dokončuje sa výmena 
osvetľovacích telies na ZŠ 
Budatínska. 

  Do opráv budov školských 
zariadení investovala samo-
správa nemalé fi nančné 
prostriedky. V uplynulých 
rokoch nové okná a zateple-
né strechy fi nancovala z päť -
miliónového úveru, ktorý 
odsúhlasilo ešte v roku 2009 
predchádzajúce zastupiteľ-
stvo. Ďalšie prostriedky 
z úveru dočerpala Petržalka 

začiatkom súčasného volebné-
ho obdobia v roku 2011. Ná-
sledne v rokoch 2012 a 2013
 investovala do opráv budov 
základných a materských 
škôl viac ako 810-tisíc eur.

 Do opráv budov putovala 
aj časť prebytku, ktorý sa-
mospráva vykázala ku koncu 
roka 2013 a ktorý previedla do 
rezervného fondu. Následne 
poslanci rozhodli schválením 
úpravy rozpočtu na rok 2014 
o tom, že fi nancie použije 
Petržalka aj na rekonštrukcie 
budov základných a mater-
ských škôl.

 V rámci rekonštrukcií ide 
predovšetkým o strechy a os-
vetlenie, ale aj o výmenu 
vstupných dverí, kanalizáciu, 
nové okná, vstupné schodiská  
či nové šatne.

Strečnianskej opravili ha-
váriu vonkajšej kanalizácie 
a obnovili podlahové krytiny 
a nátery, podlahové krytiny 
a nátery obnovili aj na Ho-
líčskej, Bradáčovej, Macha-
rovej. MŠ Iljušinova dostala 
nové hygienické zariadenia 
a opravili aj štítovú stenu, na 
Bohrovej opravili omietky 
stropu terasy a namontova-
li novú dlažbu. Vo väčšine 
materských škôl sa obnovili 
poškodené nátery a maľby. 
Na MŠ Turnianska opravili 
a vyasfaltovali v tomto roku 
chodníky. 

 Z prác väčšieho rozsahu 
na budovách materských 
škôl opravila samospráva 
okrem iného aj fasádu bu-
dovy školy na Strečnian-
skej ulici a vonkajšiu terasu 
a schodisko v MŠ na Bulíko-
vej ulici. Škôlkari z Iljušino-
vej sa po prázdninách vrátili 
do vymaľovaných tried a vy-
užívať môžu aj toalety 
v zrekonštruovaných kúpeľ-
niach. 

 Samospráva ďalej opravi-
la vonkajšiu terasu MŠ na 

Materské školy
 V Petržalke je v súčas-

nosti 19 materských škôl, 
a v nich 105 tried. Z toho sú 
2 špeciálne pre 12 detí s diag-
nózou autizmus (MŠ Iľjuši-
nova), 1 špeciálna trieda pre 9 
detí s ľahkým mentálnym po-
stihnutím (MŠ Turnianska) 
a 1 trieda pre 21 detí s poru-
chami výživy (MŠ Piffl  ova).    

 Od roku 2010 rozšírila 
mestská časť kapacity už 
o viac ako 200 miest. Len v mi-
nulom roku vybudovala sa-
mospráva dve elokované trie-
dy v ZŠ Holíčska a novú trie-
du v MŠ Bzovícka, čím navý-
šila kapacity o 60 miest.

 Do konca roka  pribudnú
ešte 4 elokované triedy na
ZŠ Tupolevova, 2 triedy na 
ZŠ Nobelovo námestie a jed-
na trieda vznikne prebudova-
ním školníckeho bytu na MŠ 
Lachova – v roku 2015 bude 
môcť samospráva obsadiť 
o ďalších 146 miest viac.

 V roku 2012 preinvestova-
la samospráva na opravách v 
MŠ takmer 70-tisíc eur. Na 

Gessayovej a v pláne má ešte 
opravu strechy jedného z 
pavilónov na budove MŠ na 
Macharovej.  

 Mestská časť okrem toho 
už požiadala hlavné mesto 
Bratislava (ako vlastníka ob-
jektu na Vyšehradskej 17)  
a Bratislavský samosprávny 
kraj (ako vlastníka budovy 
na Krásnohorskej 14) o pre-
vod nehnuteľností do majet-
ku Petržalky, aby ich mohla 
zrekonštruovať a následne 
využívať ako MŠ.

Základné školy
 Petržalka zriaďuje 11 zá-

kladných škôl, ktoré na-
vštevuje 4 154 žiakov v 219 
triedach. Z toho 120 žiakov 
Petržalka vzdeláva v 15 špe-
ciálnych triedach, ide o deti 
so špeciálnym výchovno-
vzdelávacím programom, 
sú to žiaci chorí a zdravotne 
oslabení, s vývinovými po-
ruchami učenia, žiaci s au-
tizmom alebo ďalšími per-
vazívnymi vývinovými po-
ruchami. 

 V rámci opráv na budo-

  Fakty
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Ako ste spokojní s petržalskými 
základnými a materskými školami?
Milada Korbačková (35), mama 3-ročnej Laury: 

 Moja dcéra sa síce do škôlky dostala, ale mám kamarátky, 
ktoré to šťastie nemali. Najmä tie s menšími deťmi. Nechá-
pem, prečo majitelia budov bývalých škôlok – nech už to je 
mesto, ministerstvo alebo súkromník, nedajú zariadenia mest-
skej časti, aby v nich zase mohli byť škôlky. Hneď by bolo po 
probléme! A určite nám v Petržalke chýbajú jasle!

Jana Čavojská (42), mama 10-ročného Romana:  
 Teším sa, že petržalské školy opravujú. V školách s novými 

oknami, kde nie je zima a prievan sa všetkým učí lepšie – uči-
teľom aj žiakom.

Lenka (14):   
 Chodím na Turniansku posledný rok. Bude mi za školou 

smutno. Sme dobrá partia, ale aj učitelia sú fajn. Vidno, že 
všetkým na škole záleží. Stále sa niečo opravuje, skrášľuje. Te-
raz tu budeme mať aj knižnicu, čo je úplne super!

Silvia Stránska (40), mama 8-ročnej Simony a 3-ročnej 
Adely:    

 Mám pocit, že mestská časť sa viac venuje školám ako škôl-
kam. Nejde ani tak o nejaké opravy a rekonštrukcie, ako skôr 
o to, že školáci nemusia chodiť za vzdelaním do iných častí 
Bratislavy, ale škôlku som v Petržalke nedostala. A pritom – 
koľko je tu prázdnych a schátraných bývalých škôlok! Ja viem, 
že samospráva nie je všemocná, no ani magistrátu by nemalo 
byť ľahostajné, že petržalské deti musíme nosiť kade-tade.

  Anketa

Dvojstranu pripravil: (tod), foto: mp a archív (tod)

opäť hovorí o tom, či sa platy 
učiteľov na budúci rok zvýšia, 
o koľko a z čoho. 

Pre tento rok boli platové 
tarify zamestnancov v škol-
stve upravené Nariadením 
vlády SR č. 441 z 11. decem-
bra 2013 - pedagogickým 
a odborným zamestnancom 
boli zvýšené o 5 % a nepe-
dagogickým zamestnancom 
o pevnú sumu 16 € (na rozdiel 
od roku 2013, keď to u týchto 
zamestnancov bolo 5 % for-
mou štvrťročných odmien). 
Na základe toho boli od 
1. 1. 2014 upravené aj tarifné 
platy všetkých zamestnancov 
škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti petržalskej samosprávy. 
Aj o tieto výdavky, ktoré sú 

zamestnancom reálne vy-
plácané, Petržalka bojuje a 
každoročne predkladá mi-
nisterstvu školstva v rámci 
tzv. dohodovacieho konania 
požiadavky na zvýšenie roz-
počtu osobných výdavkov 
pre zamestnancov škôl.

Čo bude teda s platmi uči-
teľov na budúci rok? Opý-
tali sme sa Vladimíra Ba-
jana, starostu Petržalky a 
podpredsedu ZMOS. 

„Ako starosta nedopustím 
– a zatiaľ sa tak ani nestalo 
– aby pracovníci v školstve 
– či už v rámci našich alebo 
prenesených kompetencií – 
nedostali vyplatený čo i len 
cent z toho, čo im patrí. Prá-

ve naopak – hľadáme ďalšie 
dodatočné zdroje, aby sme im 
mohli aspoň trochu prilepšiť. 
Vlani sa nám to podarilo 
vďaka sponzorom - spoloč-
nosti Elonir, s. r. o. a Imagine 
development, s. r. o.  - a mohli 
sme vyplatiť aspoň niekto-
rým učiteľom mimoriadnu 
odmenu. Aj v tomto roku ch-
ceme tento krok zopakovať. 
Ako podpredseda ZMOS bu-
dem presadzovať, aby v celej 
verejnej správe, t. j. nielen 
v školstve, boli upravené pla-
ty pre všetkých zamestnancov 
v súlade s fi nančnými mož-
nosťami samospráv a ústav-
ným zákonom o rozpočtovej 
zodpovednosti.“

                                         (tod)

Francúzsko-slovenská škola otvorila brány  

Na otvorení sa zúčastnili 
aj minister školstva Pe-

ter Pellegrini, primátor Milan 
Ftáčnik a starosta Petržalky 
Vladimír Bajan.

Francúzsky veľvyslanec 
na Slovensku Didier Lopinot 
spolu s prezidentom Zdru-
ženia pre Francúzsku školu 
Ivanom Saudreau a riadite-
ľom Francúzsko-slovenskej 
školy v Bratislave Ivesom 
Caff é predstavili po krátkom 
privítaní prítomným nové re-
prezentatívne priestory školy, 

Otvorenie nového školského roku Francúzsko-slovenskej školy sa ko-
nalo v kompletne zrekonštruovaných priestoroch budovy Základnej 
školy na ulici Marie Curie Sklodowskej 1.

ktoré sa postupne zapĺňali aj 
žiakmi a deťmi sprevádza-
ných rodičmi. V predchádza-
júcom školskom roku navšte-
vovalo Francúzsko-slovenskú 
školu 150 žiakov rôznych 
národností. Cieľom presťa-
hovania školy do moderných 
priestorov s rozlohou 4-tisíc 
štvorcových metrov bolo pre-
dovšetkým rozšírenie kapa-
city až na 350 žiakov. Škola 
má dvojitú akreditáciu – od 
francúzskeho aj slovenského 
ministerstva školstva.

Francúzsko-slovenská 
škola v Bratislave vznik-
la v roku 2003 a je členom 
združenia škôl Agentúry pre 
výučbu francúzštiny v zahra-
ničí (AEFE), ktoré združuje 
približne 500 zariadení v 130 
krajinách. Do júna 2014 síd-
lila v budove školy na Cád-
rovej ulici na Kramároch. 
V rámci projektu rozvoja a 
vďaka úspešnej spoluprá-
ci s predsedom združenia, 
predsedom združenia FC 
Petržalka Akadémia a zria-
ďovateľom Strednej súkrom-
nej odbornej školy športu 
Marekom Mojtom, Francúz-
sko-slovenská škola odteraz 
privíta žiakov v nových a, 
najmä väčších priestoroch 
v Petržalke. V školskom roku 
2014/2015 plánuje škola pri-
jať až 200 žiakov. Viac o škole 
sa dozviete na www.ecole-

Na Lachovej bude viac škôlkarov
V Materskej škole na Lachovej vládne v posledných 
dňoch čulý ruch. Nielen preto, že so septembrom 
zase triedy a šatne ožili detskou vravou, ale aj preto, 
že sa tam prerába školnícky byt na novú triedu.

„Evidujeme 21 žiadostí, ktoré sme zatiaľ museli odmietnuť. Ide pre-
važne o trojročné a mladšie deti,“ vysvetľuje riaditeľka škôlky Eva 
Liptáková. Doteraz je na Lachovej 96 detí v štyroch triedach, onedl-
ho teda pribudne ďalšia.   
„Školnícky byt po rozviazaní pracovného pomeru predchádzajúcej 
zamestnankyne ostal neobývaný. O jeho ďalšie obsadenie nebol 
záujem. Tak sa ho Petržalka rozhodla využiť na rozšírenie kapacity 
o jednu triedu MŠ, čo je určite rozumné riešenie nedostatku miest v 
našom zariadení,“ dodáva riaditeľka .
Celková rekonštrukcia a vybavenie triedy nábytkom bude stáť asi 
25 000 eur. Financuje ju prevažne mestská časť, sumou 5 000 eur 

prispel Bratislavský sa-
mosprávny kraj. Nová 
trieda bude patriť 
osemnástim predško-
lákom. Uvoľnia miesto 
pre rovnaký počet 
mladších detí, ktoré 
budú môcť začať cho-
diť do škôlky na Lacho-
vej.

(sv)

Reťaz skúseností – 
most generácií

 Petržalka spájala senio-
rov a mladých ľudí pros-
tredníctvom spoločných zá-
žitkov i podujatí a dávala tak 
nový rozmer ich životu.

Petržalská 
superškola

 Unikátny projekt založený na 
popularizácii vedných odborov v 
spolupráci so SAV si získal mno-
hých školákov a dokázal, že veda 
naozaj nie je nuda.

  Úspešné projekty
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Základnou úlohou obce 
pri výkone samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.  

R O Z H O V O R

zhromaždení, verejnou kontro-
lou, možnosťou vystúpenia na 
zastupiteľstve a čo je veľmi za-
ujímavé aj pripomienkovaním 
návrhov daní, poplatkov, kaž-
dého mestského zákona, ktorý 
sa tvorí. Toto ľuďom „vysoká 
politika“ neponúka. Starosto-
via, primátori a miestni poslan-
ci majú načúvať verejnosti a nie 
miestnym politickým štruk-
túram. Stranícke uznesenia 
a volebné preferencie sú dru-
horadé. Nestačí si to iba vážiť, 
ale aj využívať. Čím je väčší 
nezáujem ľudí o spoluúčasť na 
rozvoji samosprávy, tým väčší 

vplyv na osud mesta majú stra-
nícki funkcionári. Nechcem, 
aby sa mestá stávali fi liálkami 
politických strán. 

Mnohí ľudia z môjho okolia 
sú zdesení z toho, čo vyvádza-
jú politické strany na rôznych 
úrovniach, počnúc ústredným 
orgánom zákonodarnej moci - 
teda parlamentom - až po nie-
ktoré mestské zastupiteľstvá. 
Pýtajú sa, kam sa táto krajina 
ženie? Z prečítaného a z vy-
počutého v médiách zisťujú, že 
znova sa dostáva do popredia 

členstvo v strane, partokracia 
ako jediný kvalifi kačný pred-
poklad na funkciu poslanca, 
starostu či primátora. Naozaj 
sme teda v praxi zrušili článok 
o vedúcej úlohe strany? Ne-
rezignovali sme na článok 69, 
ktorý včlenil možnosť slobod-
nej voľby, slobodného výberu 
tých, ktorí budú spravovať veci 

Načo voľby? Veď aj tak sa nič 
nezmení. Iba jedni papalá-
ši vymenia tých, ktorí si už 
dosť nakradli. Vnímate, že 
takto ľudia reagujú na jednu 
zo základných požiadaviek 
z roku 1989?

 Nielenže vnímam. Ešte aj 
dodávam: skúste ísť do vo-
lieb bez straníckeho „krytia“... 
Roky, ktoré venujem životu 
v samospráve, majú v porov-
naní s tými, keď som pôsobil 
vo vrcholovej politike, určitú 
pridanú hodnotu. Samospráva 
je bezprostredná. Dáva šan-
ce na reálne riešenia. Týka sa 

konkrétnych ľudí z konkrétnej 
ulice. Ponúka otvorenú hru, 
v ktorej verejnosť diktuje ve-
rejný záujem. Samospráva je 
o riešeniach, o tom, ako a čo 
najlepšie konať v duchu zákona 
o obecnom zriadení, ktorý je 
v tomto veľmi jasný: „Základ-
nou úlohou obce pri výkone 
samosprávy je starostlivosť 
o všestranný rozvoj jej územia a 
o potreby jej obyvateľov“. Spo-
mínaný zákon ľuďom v tomto 
garantuje podporu pre ak-
tívnu spoluprácu. A to nielen 
voľbami či referendom, ale 
aj organizovaním verejných 

verejné na úrovni mesta? Opäť 
platí len to povestné – kto 
nejde s nami, ide proti nám?

Dobre, stanoviť diagnózu je 
prvá vec. Ale mala by nasle-
dovať aj „liečba“. Vy ste ab-
solvovali poslanectvo v naj-
vyššom zákonodarnom zbore, 
pri vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky ste niesli jej 
znak v Sieni Ústavy SR... Prečo 
sa jej duch nedostal k ľuďom, 
prečo taká veľká nedôvera 
k politikom?

 Jednoduché by bolo od-
povedať, že si nevieme dosta-
točne ceniť to, čo sme dostali 
takmer ako dar. Slobodné voľby 
a slobodu rozhodovania. Ale ak 
niečo škodí samosprávnej de-
mokracii, je to práve politikár-
čenie. Kto s kým a proti komu 
sa dokáže spolčiť. Malo by nás 
teda oveľa viac zaujímať – a 

voliči
Mojimi spojencami sú  

„Nežijeme v ére ideológie, ale imidžológie. Nastala nadvláda 
obrazu nad jazykom a to, čo politici ofi ciálne hovoria do 
médií, nie je také dôležité ako to, ako pri tom vyzerajú 
a aký si vytvárajú imidž. Je to omnoho rafi novanejšie a 
omnoho účinnejšie. Rozpoznať, čo je autentické a čo je len 
vyrobené v PR agentúrach, je pre človeka stále zložitejšie. 
Pretože falošné nie je to, čo na prvý pohľad ako falošné 
vyzerá, ale práve to, čo vyzerá tak naozaj,“ charakte-
rizoval dobu, v ktorej žijeme, vo Francúzsku žijúci 
český spisovateľ Milan Kundera. Ako to vidí starosta 
Petržalky Vladimír Bajan?
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systém politických strán má 
nezastupiteľnú úlohu. Čo však 
pre mesto či obec znamená, 
ak ho vedie pravicový alebo 
ľavicový politik?

Lenže o všetkých záležitos- 
tiach rozhoduje miestny par-
lament a tam má stranícke 
zastúpenie jasné kontúry. Mô- 
že nestranícky starosta ga-
rantovať svoj program, ak mu 
ho nebude mať kto schváliť? 

 Môže a musí. Stranícka 
príslušnosť je v parlamentnej 
demokracii dôležitá, ale sta-
rosta by mal preukázať, či je 
človek schopný udržať verejné 
financie, spravovať majetok, 
zabezpečiť prevádzku škôl  
a škôlok, sociálnych zariadení. 
A mal by dokázať využiť svoje 
skúsenosti aj tak, že argument-
mi prebije stranícke tričká. 
To je však možné iba vtedy, 
ak vie dávať ľudí dohromady, 
presvedčiť ich, že aj rozličnosť 
má niektoré veci, body spoloč-
né. Treba ich nájsť, zosúladiť, 
získať už spoločnú podporu. 
Starosta musí vedieť hľadať  
a uzatvárať kompromisy. 

Viete, môj otec bol lekár, ve-
dec. Po celý svoj život bojoval 
proti TBC. Nikdy by nebol do-
siahol úspech, keby sa bol pus-
til do svojho kolegu profesora 
Karola Virsíka, aby mu vyfúkol 
víťazstvo. Vedel, že iba v tíme 
je možné dosiahnuť dobrý vý-
sledok. 

O straníckom krytí a straníc-
kych kandidátoch sme už ho-
vorili – ale o post starostu sa 
okrem vás uchádzajú aj iní 
nestranícki kandidáti...

 No, nestranícki... Aj nie- 
ktorí ľudia, ktorí v komunálnej 
politike už pracujú, si uvedo-
mujú, že prenášanie politickej 
práce z parlamentu do územia 
je na škodu obce a stávajú sa z 
nich nezávislí kandidáti. To sa 
však nepáči politickým špič-
kám, pretože strácajú ľudí, 
ktorí majú prirodzenú autoritu 
v území a musia uznať, že sa 
vedia presadiť aj bez politickej 
značky. Hrozí deformácia sys-
tému rôznymi pseudonápad-
mi, napr. ustanoviť dvojkolové 
voľby primátorov – človek, 
ktorý sa trochu vyzná, po-
chopí, že ak do druhého kola 
postúpi jeden straník a jeden 
nezávislý, strany v sebe nájdu 
dosť potenciálu na spájanie do 
všakovakých koalícií, len aby 
nevyhral nezávislý. Politické 
strany totiž takto fungujú. To 
je fakt. Sú to spôsoby, ktoré 
potrebujú na potvrdenie exis-
tencie, legitimity. Sú schopné 
dohodnúť sa s kýmkoľvek, len 
aby získali podiel na vplyve, na 
moci. Okrem toho majú čle-
nov a sympatizantov, ktorých 
potrebujú niekde umiestniť, 
rozdať im funkcie... Ale víťaz-
stvom vo voľbách nedobýjame 
územie, ako to povedal jeden 
nemenovaný politik. A vzápätí 
vyhodil dve tretiny pracovní-
kov z úradu a miesta obsadil 
vlastnými straníkmi a sym-
patizantmi... Chcem tým len 
povedať, že nie je nezávislý ako 
nezávislý... O to pozornejšie by 
mal volič načúvať, pozorovať, 
sledovať. To, čo by malo uňho 
rozhodnúť, by mali byť sku-
točné hodnoty, skutočný pro-
gram. Samospráva je bezpro-
stredná. Dáva šance na rýchle 
riešenia. Týka sa konkrétnych 
ľudí z konkrétnej ulice. Ponúka 
otvorenú hru, v ktorej verej-
nosť diktuje verejný záujem. 

Zhovárala sa
Soňa Faková 

foto: archív redakcie

to špeciálne v prípade miest 
a obcí – či nám kandidát vie 
zabezpečiť službu, ktorú nám 
zabezpečiť má – takpovediac 
od rodného listu až po úmrtný 
list? O tom by mala byť samo-
správa, nie o tom, či je Fero, 
Paľo alebo Anča pekný, či má 
dobré PR, alebo ktorá strana 
za ním stojí. 

Zatiaľ sa pripravujú straté-
gie, to je normálne, nie?

 Nielen z mediálnych vý-
stupov je jasné, že stretnutia 
strán sú najmä o tom, kto  
s kým pôjde a s kým nepôjde 
do koalície a koho podporí. 
Ladia sa taktiky, dobre. Ale 
otázka je, či sa na stretnutiach 
príliš nelicituje, alebo - poviem 
ešte tvrdšie – nevydiera: že ak 
bude mať jedna strana staros-
tu, tak ďalšie si zasa vynucujú 
jeho zástupcov, kontrolóra, 
riaditeľov podnikov či iné po-
zície a funkcie. To je to politi-
kárčenie a hľadanie výhod pre 
seba, nie pre občana. Neviem, 
či si to ľudia pri volebných ur-
nách celkom uvedomujú.

Aj ja som volič, aj ja sa  
s tým denne stretávam. Občan 
by mal mať dosť sebadôvery, 
aby dokázal zvoliť človeka bez 
ohľadu na to, ktorá strana ho 
nominuje. Je dobrý pre mesto 
ten, ktorý je „od nás, z pravi-
ce“? Prinesie niečo nové našej 
obci „náš - ľavičiar“? Je to na-

ozaj to pravé a dokonca často 
jediné kritérium? Budem ho 
voliť bez ohľadu na to, či ho po-
znám, či viem, čo dokáže, čo je 
za ním a čo urobil? Je dôležitá 
stranícka príslušnosť, alebo to, 
či je človek schopný udržať ve-
rejné financie, spravovať maje-
tok, zabezpečiť prevádzku škôl 
a škôlok, sociálnych zariadení?

Často počúvame argument, 
že v komunálnej politike sa 
rozhoduje inak, ako v tej „vy-
sokej“, že je to viac susedská 
politika, taká z jednej ulice, 
paneláka. Nie je taká hradne 
namyslená, ale obyčajnejšia, 
ľudskejšia. Ibaže pred kaž-
dými voľbami sa aj tá malá 
začne podobať tej veľkej. 
Kopíruje model koalícií –  
a potom je to už len ako vo 
futbale: nech vyhrajú „naši“.

 To je presne to, čomu by 
sme sa mali brániť... Bol som 
od začiatku pri reforme verej-
nej správy a podstate komu-
nálnej politiky verím dodnes. 
Ľavičiar alebo pravičiar – čo je 
to za kategória v komunálnej 
politike? Do zrekonštruovanej 
základnej školy budú chodiť 
deti obyvateľov bez ohľadu na 
stranícke pozadie. Ak posta-
víme plaváreň, nebudem sa 
predsa jej návštevníkov pýtať, 
akej farby je ich presvedče-
nie! Uvedomujem si, že sme 
parlamentná demokracia a že 

Občan by mal mať dosť sebadôvery 
na to, aby si dokázal za starostu zvoliť 

človeka bez ohľadu na to, 
ktorá strana ho nominuje.  

Transparentná Petržalka
Transparentnosť, otvorenosť, 
komunikatívnosť - to sú atribú-
ty, ktoré sprevádzali zavádzanie 
nových projektov na podpo-
ru a zlepšovanie práce i ko- 
munikácie samosprávy s ve-
rejnosťou. Zaviedla nové elek-
tronické služby, pridáva nové 
rubriky a inovuje webstránku, 
zverejňuje informácie aj nad 
rámec zákona. O smerovaní 
niektorých financií rozhodovali 
obyvatelia v participatívnom 
rozpočte, komisie rokujúce  
o dotáciách sú prístupné aj ve-
rejnosti, rokovanie miestneho 
zastupiteľstva je možné sledo-
vať aj v televízii. Samospráva 
pridala nový a moderný komu-
nikačný kanál – sociálne siete. 
Prijala a napĺňa dôležité doku-
menty - Transparentná Petr-
žalka, etické kódexy volených 
predstaviteľov i zamestnancov. 
Starosta pravidelne diskutoval 
s Petržalčanmi v online diskusii, 
ale aj pri osobných stretnutiach 
či na verejných prezentáciách. 
Samospráva zrušila poplatky 
za poskytovanie informácií  
v zmysle zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám. 

Prosperujúca Petržalka
Za uplynulé obdobie hospo-
dárila Petržalka s financiami aj 
majetkom efektívne – mest-
ská časť sa nezadlžila, naopak, 
dokázala ušetriť najmä na 
vnútornej prevádzke, a tým 
zainvestovať do kapitálových 
výdavkov. Každoročne mest-
ská časť hospodárila s pre-
bytkovým rozpočtom, z čoho 
postupne dokázala našetriť fi- 
nančné prostriedky na veľké 
rozvojové projekty. Rozsiahly-
mi investíciami, najmä do bu-
dov materských, základných 
škôl a kultúrnych zariadení, sa 
darí napriek ich stavu a veku za-
bezpečiť ich postupnú obnovu. 
Petržalka získala prostredníc-
tvom grantov a dotácií  ďal-
ších takmer 1 mil. € na aktivity.  
V súčasnosti disponuje mest-
ská časť prostriedkami v re-
zervnom fonde v hodnote 3,2 
mil. €  a ďalšími prostriedkami 
vo fonde na podporu zelene, 
vo fonde na riešenie proble-
matiky parkovania a vo fonde 
na podporu rozvoja bývania.

(tod)

  Fakty 
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  Upozorňujeme

S E R V I S

Týždeň nosenia detičiek
Celý svet oslavuje od 5. do 11. októbra Medzinárodný týždeň nose-
nia detičiek. Pri tejto príležitosti pripravuje skupina mamičiek počas 
celého týždňa sériu zaujímavých podujatí v materskom centre Budat-
ko v Petržalke, ale aj v iných materských centrách v Bratislave.  

V Petržalke majú ľudia možnosť využiť pri riešení vzájomných 
konfliktov alebo vlastných problémov aj služby bezplatných 
poradní. Zabezpečuje ich miestna samospráva.
 

Poradenské služby zamerané na riešenie problémov medi-
áciou – mimosúdnym riešením sporu – poskytuje mestská 

časť bezplatne vždy v nepárnu stredu v poobedňajšom čase od 
13. do 17. h. Cieľom mediačnej poradne je informovať obyvate-
ľov o možnosti riešiť vzájomný problém inak ako súdnou cestou, 
a tým skrátiť čas jeho riešenia. V prípade právneho poradenstva 
môžu Petržalčania využiť služby právničky JUDr. Jarmily Doleže-
lovej, ktorá bezplatne poskytuje právne rady dvakrát do týždňa. 
V poobedňajších hodinách v pondelok od 13. do 17. h a v prí-
pade, že niekomu viac vyhovuje doobedňajší čas, môže právnu 
poradňu navštíviť v stredu od 9.  do 12. hodiny. Obe poradne 
nájdu Petržalčania v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17 
na prízemí v kancelárii č. 001. 

Petržalka svojim obyvateľom poskytuje poradenstvo v rôznych 
oblastiach a okrem právnej a mediačnej poradne môžu obyvate-
lia sídliska využiť aj služby poradne zdravia, ktorá sídli v Dennom 
centre na Osuského ulici č. 1/a a zameriava sa na prevenciu ci-
vilizačných chorôb. Poradenstvo v tejto oblasti je možné si do-
hodnúť telefonicky na čísle 0917 426 092. Do denného centra si 
po radu môžu prísť aj osamelé matky, ktoré sa ocitnú v neľahkej 
životnej situácii, základné sociálne poradenstvo v právnych, so-
ciálnych a psychologických otázkach im poskytnú pracovníčky 
osobne po telefonickom objednaní na čísle 0903 314 136. 

(upr)

Pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov sta-
rosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan prichádza  
s iniciatívou založenia novej tradície oceňovania kultúr-
no-osvetových pracovníkov Petržalky. Neziskové združe-
nia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občian-
ske spolky, kolektívy, súbory, ale aj Petržalčania môžu do  
30. septembra predkladať návrhy na ocenenie pracov-
níkov z oblasti kultúry a osvety. Slávnostné udeľovanie 
ocenení Kultúrno-osvetový pracovník Petržalky 2014 sa 
bude konať 23. októbra  v CC Centre na Jiráskovej ulici..
 
Návrh musí obsahovať: 
- meno a priezvisko navrhovateľa a jeho kontaktné údaje 

(telefonický, e-mailový);
- navrhovanú osobu, jej adresu, telefonický, e-mailový kontakt;
- krátku charakteristiku navrhovaného, navrhovateľ uvedie, 

v čom vidí jeho osobitý prínos v oblasti kultúrneho života 
alebo šírenia osvety v Petržalke.

Navrhovaná osoba musí spĺňať nasledovné kritériá:
- žije/žil, pôsobí/pôsobil v mestskej časti Petržalka;
- v oblasti kultúry alebo osvety odpracoval minimálne 5 rokov;
- prínos k rozvoju kultúrneho života alebo šírenia osvety v  

Petržalke je (alebo bol) preukázateľný;
- udelenie ocenenia je podmienené súhlasom navrhovaného;
- na ocenenie môže byť navrhnutá aj osoba in memoriam.

Návrhy zasielajte v písomnej podobe poštou, osobne 
alebo elektronicky na adresu: Kultúrne zariadenia Petržalky, 
sekretariát riaditeľa, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava elektro-
nicky: katarina.rebrova@petrzalka.sk

Petržalčania, príďte sa poradiť!

Navrhnite kultúrno-osvetového 
pracovníka Petržalky 2014

Program odštartuje v nedeľu  
o 15. h pochod nosiacich 

rodičov historickým centrom 
mesta (stretnutie pri fontáne 
pred historickou budovou SND 
na Hviezdoslavovom námestí). 
Od pondelka do piatku sa budú 
môcť mamičky, oteckovia, ale 
i budúci rodičia zúčastniť pre-
zentácií na tému zdravého no-
senia, prirodzeného pôrodu, 
vnímavého rodičovstva a bez-
plienkovej komunikačnej me-
tódy. Čaká ich aj praktický 
nácvik viazania šatiek pre začia- 
točníkov i pokročilých, tance  
s bábätkom v šatke či nosiči. 
Pripravená je pre všetkých aj 
výstava nádherných fotografií 
nosiacich rodičov a možné bu-
de i kúpiť si kalendár zostavený 
z týchto fotografií. Bližšie infor-
mácie nájdete na webstránkach 
jednotlivých materských cen- 
tier a na www.nosmesa.eu.

Program v MC Budatko, 
Holíčska 30, Petržalka

Streda, 8. októbra
  
Poplatok za každú aktivitu na 
chod MC: 1,50 eura. Je potreb-
né sa vopred prihlásiť na www.
budatko.sk.

14.00 - 15.30: Bezplienková 
komunikačná metóda

Šťastné a spokojné bábätko. 
O tom je Bezplienková Ko-
munikačná metóda. O ko-
munikácii s vaším bábätkom. 
Na našom spoločnom stret-
nutí sa dozviete, ako začať. 
Ako predísť kolikám, uľahčiť 

Štvrtok, 9. októbra

14.00 - 15.30: vzťahová vý-
chova

Základom vzťahového ro-
dičovstva je rozvíjanie bez-
pečnej a zdravej väzby me- 
dzi rodičom a dieťaťom. Po-
čas prezentácie si vysvetlíme, 
prečo je dôležité poznať svo-
je dieťa, vnímať signály, ktoré 
nám dáva a citlivo na ne rea-
govať. Preberieme si jednotli-
vé princípy kontaktného ro-
dičovstva (jedným z nich je  
i nosenie), teda nástroje, ktoré 
napomáhajú utváraniu zdra-
vej vzťahovej väzby a povie-
me si, prečo je vzťahová väzba 
pre dieťa taká dôležitá. Vedie 
psychologička Mgr. Katarína 
Godarská.

15.45 - 16.15: brušný tanec  
s dieťatkom v šatke/nosiči
16.30 - 18.00: workshop no-
senia detičiek pre začiatoč-
níkov

V prvej časti workshopu sa 
dozviete, prečo je nosenie 
dobré pre dieťatko a aj pre 
vás - od novorodeneckého 
obdobia, až kým si dieťatko 
nepovie „už nepotrebujem“. 
Rozbúrame spoločne mýty  
o škodlivosti nosenia. V dru-
hej časti si ukážeme a spo-
ločne precvičíme základný 
úväz kríž s vnútornou kapsou. 
Ak máte šatku, prineste si ju 
so sebou pre nacvičovanie 
úväzu. Vedie certifikovaná 
poradkyňa nosenia Mgr. Jana 
Felcanová.

(upr)

vyprázdňovanie, zamedziť za-
pareninám. Ako odpozorovať 
signály, ako časovať, vhodné 
polohy pre nesediace bábät-
ká. Ukážeme vám rôzne po-
môcky, ktoré pomohli nám pri 
našich bezplienkáčoch. Uká-
žeme šikovné triky. A hlavne, 
podelíme sa o naše skúsenosti. 
Vedú bezplienkujúce mamič-
ky z www.lienocka.sk Ing. Lu-
cia „Lula“ Trefná a Ing. Katarí-
na „Kuka“ Plášeková

15.45 – 16.15: brušný tanec  
s dieťatkom v šatke/nosiči

Tanec s bábätkom je určený 
pre všetky mamy, ktoré ra-
dy tancujú a chcú si zatan-
covať aj so svojím dieťatkom  
v nosiči alebo babyšatke. Kurz 
je určený pre všetkých, nie je 
nutné mať predchádzajúce 
skúsenosti s tancom. Použi-
jeme prvky z brušného tanca, 
tribalu a aj z baletu. Súčasťou 
hodiny je prvotná príprava na 
hodinu - prezlečenie, nadojče-
nie, príprava dieťatka na tan-
covanie, rozcvička, tanec a na 
záver trochu uvoľnenia. Vedie 
tanečníčka Mgr. art. Anna Ka-
lišová.

16.30 - 18.00: prirodzený 
pôrod a bonding

Pôrod je prirodzený proces. 
Povieme si o zásadách priro- 
dzeného pôrodu, aké zásahy 
môžu priebeh pôrodu narušiť. 
To, ako žena rodí a aké sú prvé 
chvíle s bábätkom po pôrode, 
má zásadný vplyv okrem iné-
ho aj na dojčenie. Vedie dula 
Ing. Andrea Kožíková.

Sloboda zvierat dostala minulý týždeň niekoľko hlásení, že v Petržalke niekto na mnohých 
miestach rozsypal otravu pre psov. V lokalitách ulíc Farského, Wolkrova, Vlastenecké námestie 
už niekoľko psov uhynulo, niekoľko ďalších je v ohrození života. Otrava vyzerá ako granule pre 
psov a je voľne rozsypaná.  Ak si psičkári všimnú, že zviera začne sliniť, triasť sa, prípadne mať 
kŕče, mali by ihneď vyhľadať veterinára. Do dvoch hodín po požití otravy môže totiž zviera 
zahynúť. 

(prev)

Niekto rozsypal otravu pre psov
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

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

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

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

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

AKTUALITY - VÝBER PODUJATÍ
SEPTEMBER - OKTÓBER 2014

Zriaďovateľom 

Kultúrnych zariadení Petržalky je
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Web

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

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

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

Vstupenky na uvedené podujatia v pokladniach KZP a v sieti ticketportal

Partneri

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
PÚŤ Z PAMPLONY DO
SANTIAGA DE COMPOSTELA 
(FRANCÚZSKA CESTA)
24.09. | 19:00 | DK Lúky

Celé sa to začalo niekedy v 9. storo-
čí n. l., keď sa v Španielsku jednému 
z biskupov prisnil sen, že niekde v 
týchto krajoch by sa mal nachádzať 
hrob apoštola Jakuba. Na mieste 
vyrástla kaplnka, neskôr katedrála. 
Mesto pomenovali po apoštolo-
vi - Santiago a po hviezde - Com-
postela (legenda, že hrob sa našiel 
na základe smerovania hviezd). 
A tak začalo putovanie. Po stre-
dovekom boome záujem o púť 
do Compostely postupne upadal. 
Obrat nastal v osemdesiatych ro-
koch, keď sa na túto cestu vydal 
vtedajší pápež Ján Pavol II. a ne-
skôr populárny spisovateľ Pao-
lo Coelho.  Ročne sa tejto púte 
účastní viac ako stotisíc pútnikov. 
Púť, ktorú absolvovali MICHAL 
A ĽUDMILA ŠEBESTOVCI v roku  
2009 mala vzdialenosť  800 km 
počas 29 dní a ich zážitky formou 
fotografi í a prezentácie si môže-
te pozrieť v Dome kultúry Lúky. Ich 
prezentáciou odštartuje  v novej 
sezóne pravidelný cestovateľský 
cyklus. „Videli sme veľa miest a de-
diniek, najviac sa nám páčil León, 
ale aj Logroňo, Burgos, Astorga a 
samozrejme Santiago. Spoznali veľa 
zaujímavých ľudí najmä z Nemecka, 
ale aj Poliakov, Španielov, Francú-
zov a štyroch z Česka, ale nikoho zo 
Slovenska. Camino je o rozjímaní, 
modlitbách a zamýšľaní sa sám nad 
sebou, ale aj o turistickom výkone. 
Každopádne je to veľký zážitok so 
spomienkami do konca života“.. ho-
voria Michal  a Ľudmila Šebestovci.

VEČER AUTENTICKÉHO
FOLKLÓRU
Predstavujeme vám obec Zvolenská Slatina
26.09. | 19:00 | DK Zrkadlový háj  

Cieľom tohto folklórneho cyklu, 
ktorý má dlhoročnú tradíciu, je pri-
nášať do Petržalky jedinečné spoje-
nie tradičnej hudby, tanca, ľudových 
zvykov a gastronómie pre všetkých 
milovníkov folklóru.  
Zaujímavosťou cyklu je, že program 
aj tradičné jedlá pripravujú oby-
vatelia pozvanej obce. Nechýba 
ani  prezentácia šikovných ľudo-
vých umelcov so svojimi výrob-
kami a nebudú chýbať ani špecia-
lity z okolia hosťujúceho mesta.
V septembri  bude vo Večere au-
tentického folklóru hosťovať 
so svojím  umeleckým progra-
mom obec Zvolenská Slatina a 
ich folklórna skupina SLATINA 
a ľudová hudba M. DANIHELA.
Na záver programu bude spoločen-
ské posedenie pri ľudovej hudbe a 
občerstvení domácimi špecialitami.
Večery autentického folklóru sú re-
alizované s podporou Nadácie Vla-
dimíra Bajana a Ministerstva kultúry.
 

HUDBA DETÍ
festival hudby, tanca, divadla a workshopov
27.09. | 14:00 | Klub Za zrkadlom

V sobotu sa v uskutoční už 2. ročník 
festivalu pre deti.  Tentoraz na no-
vom mieste, v DK Zrkadlový háj, 

budú pre deti od 5 do 15 ro-
kov  pripravené hudobné, výtvarné a 
fi lmové workshopy, tanečné ukážky, 
divadelné predstavenia a veľa hudby.
OZ ZVUKY pripravuje workshop 
zvuky cez ruky, postavený na in-
teraktívnych rytmických hrách s 
hudobnými nástrojmi a bez ná-
strojov, adekvátnych veku dieťaťa.
Cieľom workshopu je zábavnou for-
mou rozvíjať a posilňovať prirodze-
ný cit detí pre rytmus na všetkých 
úrovniach. Deti sa cez hry, príbehy, 
hravé cvičenia a piesne zoznamu-
jú s rôznymi hudobnými nástrojmi, 
ako aj so základnými rytmami, vy-
skúšajú si rôzne techniky hrania, kto-
rých ovládnutie využíva a posilňuje 
schopnosť sústrediť sa a relaxovať, 
rozvíja hravosť a jemnú motoriku.
MAREK KUNDLÁK a MATÚŠ WIE-
DERMANN budú viesť tvorivú dielňu 
so zameraním na výrobu a použitie 
jednoduchých hudobných nástrojov 
z bežných predmetov. Nazvali sme 
ju DIELNIČKA MALÉHO MUZIKAN-
TA a je určená deťom od 5 rokov.
Súčasťou tohto festivalu budú 
ďalšie tvorivé a vzdelávacie ak-
tivity, ako napr. aj premietanie 
krátkometrážnych fi lmov, vytvá-
ranie vlastnej hudby či mixu na po-
čítači a mnohé iné zaujímavosti.

PETRŽALSKÁ BARETKA 
PRICHÁDZA PO DRUHÝ KRÁT  
25.10. | od 14:00 | DK Zrkadlový háj  

Celoslovenský súťažný festival hu-
mornej hudobnej a literárnej tvorby 
PETRŽALSKÁ BARETKA 2014 je opäť 
tu! Jeho 2. ročník vyhlasujú Kultúr-
ne zariadenia Petržalky, Národné 
osvetové centrum a skupina Lojzo. 
Názov „Petržalská baretka“ bol zvole-
ný zámerne, pretože festival je záro-
veň spomienkou na lídra legendárnej 

skupiny Lojzo Mariána Kochanské-
ho, ktorý povýšil baretku na neod-
mysliteľnú súčasť imidžu Lojzovcov.  
Festival bude príležitosťou inter-
pretov predstaviť vlastnú zábav-
nú tvorbu. Ich tvorbu a interpre-
táciu posúdi odborná porota.
Organizátori sa v tomto roku roz-
hodli súťaž rozšíriť o kategóriu „tex-
ty“. Je  totiž veľa autorov, ktoré svoje 
hudobné texty píšu iba takpovediac 
„do šufl íka“, keďže nemajú auto-
rov hudby. Práve Petržalská baretka 
môže byť miestom pre vzájomné 
nájdenie sa textárov a hudobníkov.   
Súťaž Petržalská baretka 2014 sa 
uskutoční v sobotu 25. októbra 
2014 od 14:00 hod. v DK Zrkadlo-
vý háj v Petržalke. Víťazi vystúpia 
ešte v ten istý večer na Teplákovom 
bále a na Dňoch Petržalky 2015. 
Záštitu nad podujatím prevzal sta-
rosta Petržalky Vladimír Bajan. 
Propozície a informácie o súťa-
ži sú k dispozícii na: www.kzp.sk.
Vyvrcholením večera bude už spo-
menutý tradičný TEPLÁKOVÝ BÁL, 
čo je nielen oslava 32. narodenín sku-
piny LOJZO, ale predovšetkým vý-
borná hudba, tanec a zábava so sku-
pinami LOJZO, BANJO BAND IVANA 
MLÁDKA, ELÁN TRIBUTE a ďalšími. 

Vstup na Petržalskú baretku je voľný!

VSTUPENKY NA TEPLÁKOVÝ BÁL UŽ V PREDAJI!VSTUPENKY NA TEPLÁKOVÝ BÁL UŽ V PREDAJI!



19. 9. 2014 • 19PETRŽALSKÉ NOVINY Š P O R T / I N Z E R C I A

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Váš profi l:
•   výučný list / stredoškolské vzdelanie
•  príjemné a ústretové vystupovanie
•  skúsenosť z obchodu vítaná, nie je podmienkou
•  schopnosť tímovej spolupráce
•  ochota k fyzickej práci
•  radosť z úspechu dosiahnutého spoločným úsilím

Pracovná náplň:
•   práca na pokladni
•   doplňovanie tovaru 

na predajnú plochu práca 
na predajnej ploche

•  práca v sklade predajne

Čo ponúkame:
•   od začiatku zaujímavý plat
•  prepracovaný systém zapracovania
•  príjemnú atmosféru v motivovanom tíme
•  bezpečné a moderné pracovisko
•  stabilné zamestnanie v úspešnej, rýchlo sa 

rozvíjajúcej spoločnosti
•  možnosť skráteného úväzku
•  sociálny program
 
V rámci nášho dvojtýždňového tréningového progra-
mu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy: metódou 
„Learning-by-doing“. Poskytneme Vám dôkladné za-
pracovanie, pri ktorom Vás individuálne povedie skú-
sený kolega.

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

STVOR ENIE
svedectvo 

planéty ZEM
 21. 9. Dom kultúry Ružinov Cultus
 22. 9. Dom kultúry Zrkadlový háj
 23. 9. Dom kultúry Dúbravka
 24. 9. Nemecký kultúrny dom Rača
 25. 9. Stredisko kultúry 
  Bratislava – Nové Mesto
  Stredisko kultúry – 
  Staré Mesto, Ventúrska 9

18:00 premietanie fi lmu 
17:30 – 19:30 výstava

0018 premietanie filmu

Pozývame vás na premietnutie 
fi lmu spojené s výstavou

30 – 19:30 17:
Vstup voľný!

 2 22222222111.1.1.11 99 9 9 999.....   
22222222222222... 9.9.9...999  
22232323232323... 9.9...9.999     
224242424242424.. . 9.9...9.999   
222252525252552 ... . 9.9.9...999  SSSSS S 
    

  SSSSS   SS 
SSS

 21. 9.
 22. 9.
 23. 9.
 24. 9.
 25. 9.

 26. 9.

Informácie: 0904 266 145

Bez názvu-9   1 9/12/2014   4:22:22 PM

Vodné � ltre Nerezové fľaše
www.nerezove� ase.sk

Mládežnícke družstvá dosiahli počas víkendu pekné vý-
sledky, keď v ôsmich odohratých majstrovských zápasoch 
vo všetkých zvíťazili a nastrieľali v nich súperom dokopy 
36 gólov a inkasovali iba 7!

U 19 III. liga st. dorast: SK Báhoň – FC Petržalka akadémia 1:4 ( 0:3)
U 17 III. liga ml. dorast: FK Stupava – FC Petržalka akadémia 2:3 (1:0)
U 15 II. liga st. žiaci: FC Petržalka akadémia – FK Ivanka pri Dunaji 6:0 (3:0)
U 14 st. žiaci: FC Petržalka akadémia – Domino Bratislava „B“ 3:1 (2:1)
U 13 II. liga ml. žiaci: FC Petržalka akadémia - FK Ivanka pri Dunaji 5:2 (2:1)
U 12 ml. žiaci: FC Petržalka akadémia – ŠK Záhorská Bystrica 8:0 (5:0)
U 10 prípravka: FC Petržalka akadémia – FKM Karlova Ves 3:1 (3:0)
U 9 prípravka: FC Petržalka akadémia - FKM Karlova Ves 4:0 (0:0)

Stretnutia z 13. a 14. septembra pre nepriaznivé podmienky 
odložili.
Ďalšie informácie o FC Petržalka akadémia nájdete na o� ciálnej 
stránke klubu: www.fcpa.sk

 INFO SERVIS FC Petržalka akadémia



20 • 19. 9. 2014 PETRŽALSKÉ NOVINYP O R A D Ň A

Moja suseda bosorka
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

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

Milá redakcia, píšete a dávate rady, ako treba postupovať v prípade, keď susedské vzťahy sú 
v dome narušené. Som si vedomá, že hádky medzi susedmi sú asi večné, vždy sa nájde člo-

vek, ktorý zlomyseľným alebo nevedomým správaním spôsobí v dome problémy. Tomu sa 
asi ťažko dá vyhnúť. Myslela som si, že mne sa také niečo nemôže stať, nie som konfliktný typ 

a v každej situácii sa snažím pochopiť konanie toho druhého. Asi pred rokom som však pre 
opakované rušenie nočného pokoja (hlučná hudba) mala nedorozumenie s mojím susedom, 

ktorý napriek prosbám nedokázal urobiť nápravu. Prestal až vtedy, keď som na neho už zúfalá 
zavolala políciu. Odvtedy, keď ma susedov šesťročný syn vidí v dome alebo s kočíkom v parku, 

pozdraví sa ahoj bosorka, jeho otec o mne rozširuje, že som hysterická a hádavá baba a muž 
odo mňa odišiel, pretože som chodila za inými. Čo robiť v takomto prípade, ako sa mám brániť, 

keď viem, že dieťa za nič nemôže?    E-JA (gmail.com)

Rozprávkové pomenovanie zlej 
ženy padlo na vašu adresu zrej-

me po predchádzajúcom výstupe 
s jeho otcom. Chlapčaťu sa zapá-
čilo, pričom nevidí súvislosti medzi 
oslovením a zlomyseľnosťou. Ako 
čvirikajú vrabci, tak švitoria aj ich 
chlapci, vraví slovenské príslovie. 
Chlapcov netreba učiť švitoriť, radi 
napodobňujú vrabčiakov. Nepred-

pokladám, že mu rodičia prikázali 
takto vás oslovovať, neuvedomujú 
si však, že na deti sa počuté veľmi 
rýchlo nalepí. Pokiaľ v domácnosti 
suseda nie ste na programe dňa, 
za nejaký čas to jeho synátora 
prejde. Ako prvák bude mať te-
raz inakšie starosti, na pozdrav s 
týmto oslovením určite zabudne. 
Problém, ak vôbec ho tak možno 

kvalifikovať, skôr patrí psycholó-
govi ako do právnej poradne. 

Iná situácia by nastala, ak by 
sa zistilo protiprávne konania 
jeho otca. Po splnení zákonom 
požadovaných podmienok by 
ohováranie mohlo byť posúdené 
ako priestupok, zásah do práva na 
ochranu osobnosti podľa Občian-
skeho zákonníka, prípadne ako 

trestný čin. Podľa zákona o prie-
stupkoch, ktorý pojem ohováranie 
nepozná, by protiprávne konanie 
vášho suseda mohlo byť v súlade 
s § 49 ods.1písm.d) kvalifikované 
ako priestupok proti občianske-
mu spolunažívaniu (Priestupku sa 
dopustí ten, kto úmyselne naruší 
občianske spolunažívanie vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 

ublížením na zdraví, nepravdivým 
obvinením z priestupku, schvál-
nosťami alebo iným hrubým sprá-
vaním). Riešenie priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu 
má v kompetencii miestny úrad.  
V rovine občianskoprávnej máte 
možnosť domáhať sa ochrany 
podľa § 11 a nasl. Občianskeho 
zákonníka (Fyzická osoba má 
právo na ochranu svojej osob-
nosti, najmä života a zdravia, ob-
čianskej cti a ľudskej dôstojnosti, 
ako aj súkromia, svojho mena a 
prejavov osobnej povahy). Ak ste 
presvedčená, že konanie vášho 
suseda napĺňa znaky skutkovej 
podstaty trestného činu ohovára-
nia podľa § 373 Trestného zákona 
(Kto o inom oznámi nepravdivý 
údaj, ktorý je spôsobilý značnou 
mierou ohroziť jeho vážnosť  
u spoluobčanov, poškodiť ho  
v zamestnaní, v podnikaní, narušiť 
jeho rodinné vzťahy alebo...), mô-
žete sa svojich práv domáhať po-
daním trestného oznámenia.

Ako dlhodobo nezamestnanému sa mi podarilo zohnať prácu. Len na štyri hodiny, ale aj tak je to lepšie ako nič. Píšem vám 
preto, lebo by ma zaujímalo, či mám nárok na stravné lístky. Zamestnávateľ hovorí, že zmluvu na dobu určitú mám pod-
písanú na štyri hodiny, a tak nemám nárok na stravný lístok. Ale skoro každý deň som v práci (pánboh zaplať za robotu) aj 
šesť hodín, ale lístky nedostanem. Ako to teda je, mám alebo nemám dostať lístky na jedlo? Ďakujem, že nenapíšete meno 
ani meno zamestnávateľa.       Stravovanie (gmail.com)

Strava za pracovnú zmenu 

Zamestnávateľ je povinný za-
bezpečovať zamestnancom 

vo všetkých zmenách stravo-
vanie zodpovedajúce zásadám 
správnej výživy priamo na pra-
coviskách alebo v ich blízkosti. 
Stravovanie zabezpečuje najmä 
poskytovaním jedného teplého 
hlavného jedla vrátane vhodné-
ho nápoja, a to počas pracovnej 
zmeny vo vlastnom stravova-
com zariadení, v stravovacom 
zariadení iného zamestnávateľa 
alebo prostredníctvom právnic-
kej osoby, resp. fyzickej osoby, 
ktorá má oprávnenie sprostred-
kovať stravovacie služby, ak ich 
sprostredkuje u právnickej oso-
by alebo fyzickej osoby, ktorá 
má oprávnenie poskytovať stra-
vovacie služby. 

Povinnosti, ktoré pre za-
mestnávateľa ustanovuje § 152 
Zákonníka práce v oblasti stra-
vovania zamestnancov, sa do-
týkajú každého zamestnanca. 
Na účely stravovania sa za pra-
covnú zmenu považuje výkon 
práce dlhší ako štyri hodiny. 
Splnenie podmienky zamest-

návateľ zisťuje z evidencie do- 
chádzky, výkazu o odpracova-
ných zmenách a pod. Ak má za-
mestnanec so zamestnávateľom 
v pracovnej zmluve dohodnutý 
kratší pracovný čas ako je usta-
novený týždenný pracovný čas, 

napríklad dvadsať hodín, ale  
v jednej pracovnej zmene od-
pracuje viac ako štyri hodiny, má 
za odpracovanú zmenu nárok na 
poskytnutie stravy alebo strav-
ného lístka. Odpoveď na vašu 
otázku teda je - na poskytnutie 

stravy máte nárok, keď počas 
jednej pracovnej zmeny pracu-
jete viac ako štyri hodiny. Ak však 
podľa rozvrhnutého pracovné-
ho času odpracujete v zmene 
štyri hodiny, prípadne kratší čas, 
na poskytnutie stravy nárok ne-

máte. Zamestnávateľ poskytne 
zamestnancovi finančný príspe-
vok v sume 55% ceny jedla, len 
ak jeho povinnosť zabezpečiť 
zamestnancom stravovanie vy-
lučujú podmienky výkonu práce 
na pracovisku alebo ak zamest-
návateľ nemôže zabezpečiť stra-
vovanie. V takom prípade môže 
zabezpečiť stravovanie aj vo 
forme poskytovania stravných 
lístkov. Na povedané taktne upo-
zornite svojho zamestnávateľa. 
V prípade ak neuspejete, máte 
možnosť obrátiť sa na príslušný 
inšpektorát práce.

Pri cestách za reportážami som ako novinár mal možnosť nav-
štíviť aj vzdialenú policajnú stanicu vo Fredrikstade v Nórsku. 

Okrem zariadení, ktoré na našich policajných oddeleniach ne-
nájdeme, ma zaujali priestory vyhradené pre opilcov. Kamenná 
posteľ s možnosťou obmedzenia pohybu, WC misa, vodovodný 
kohútik ústiaci do kamenného drezu prispôsobeného na úľavu 
v prípade nevoľnosti. Pri nižšom stupni opilstva hrozila vodičovi 
strata vodičského preukazu najmenej na rok a niekoľkodňový 
pobyt za mrežami. Rozhodoval o tom privolaný samosudca pria-
mo na príslušnej policajnej stanici, kde mal pre seba vyhradenú 
malú pojednávaciu miestnosť. 

Na túto epizódku som si spomenul v súvislosti s odbornou dis-
kusiou na tému alkohol za volantom vyvolanou ministerstvom 
vnútra, ktorej cieľom je stanoviť ďalšie nástroje boja s fenoménom 
alkoholu na našich cestách. Jedenkrát skúsiť je viac ako stokrát 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch 

Pijem, teda zametám 

platiť pokutu. Aj opilci na slovenských cestách by si to veľmi rých-
lo uvedomili pri nútených verejnoprospešných prácach alebo pri 
trestoch odňatia slobody v trvaní niekoľkých dní. Stačil by len ne-
kompromisný postup pri dodržaní zásady bezodkladnosti výkonu 
rozhodnutia. Okrem iných sa črtá aj možnosť zabaviť vozidlo vodi-
čovi. Malou prekážkou vo veľkej diskusii sa bezpochyby stane otázka 
vlastníctva motorového vozidla. Každý nápad je ale dobrý, len aby 
to celé neskončilo ako je u nás zvykom – kopou zbytočných rečí bez 
dosiahnutia cieľa. 

Z viac ako 5 000 potrundžených vodičov sa rozhodnutím sú-
dov za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky v zmysle § 289 
TZ dostalo vlani za mreže okolo 170 potenciálnych zabijakov (ide  
o ohrozujúci trestný čin, ktorý nevyžaduje spôsobenie následku  
v podobe skutočne vzniknutej ujmy na zdraví resp. hmotnej ško-
dy). Za sedem mesiacov tohto roka sme na území Slovenska za-
evidovali 899 dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alko-
holu, pričom v tomto období s viac ako 1 promile alkoholu v krvi 
policajti zistili 2 982 vodičov. 

Nikto nechce skončiť za mrežami či už na týždeň alebo na dlhší 
čas. A nechce ani z trestu zametať ulice. Aj na to by, popri hľadaní ná-
strojov ako vyhnať opilcov z našich ciest, mali diskutujúci pamätať. 
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 Viete, že...

K R I M I

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

Popis osoby: je 172 vysoká, štíhlej 
postavy, má hnedé oči, vlasy dlhé 
po ramená, farbené na ryšavo.
Nezvestná odišla z miesta prechod-
ného pobytu v Bratislave na Kra-
mároch na neznáme miesto a od 
toho času nepodala o sebe žiadnu 
správu..

Popis osoby: je asi 180 cm vysoký, 
chudej postavy, má hnedé vlasy a 
modrozelené oči.
Na menovaného vydal Okresný súd 
Bratislava V príkaz na zatknutie pre 
prečin zanedbania povinnej výživy.

Popis osoby: je chudej postavy, má 
tmavšiu pleť, stredne dlhé hnedé 
vlasy a hnedé oči.
Menovaná je nezvestná od júna 
2013 kedy je videli na pohrebe svoj-
ho strýka na cintoríne Bratislave na 
Šamorínskej ulici.

Nikola
OŽVOLDÍ-
KOVÁ
(xx)
z Bratislavy 

Jozef
FRANK
(43)
z Bratislavy - 
Petržalky 

Vladina
MARŠNEROVÁ 
(30)
z Veľkého 
Blahova

Krimifórum

Sny pána inžiniera
 Polícia upozorňuje 

Dopravní policajti žiadajú 
všetkých účastníkov cest-
nej premávky, aby dopravné 
predpisy rešpektovali za kaž-
dých okolností, aby dbali na 
bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky a nezabúdali, 
že iba bezpečná a ohľaduplná 
jazda zaručí šťastný príchod 
do cieľa ich cesty. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler • grundler@chello.sk

V ten istý deň, pár kilome-
trov od hlavného mesta, 

sa do jasného dňa s očakáva-
nými teplotami 28 až 32 stup-
ňov zobudil aj inžinier Štefan 
(28), ktorý na rozdiel od Iva-
na prácu mal. Čo ich spája-
lo bola fakulta, ktorú pred 
niekoľkými rokmi spoločne 
absolvovali. Nevedeli, že deň 
s prevažne jasným počasím 
ich podvečer spojí v podobe 
parádnej opice. Nevideli sa 
od promócie, čo bol dosta-
točný dôvod vyrozprávať si 
zážitky, pochváliť i posťažo-
vať sa. Povedať si o sklama-
niach života i o láskach, ktoré 
zostali len spomienkami.  
A, prirodzene, dali aj neja-
ký ten alkohol, skôr ho bolo 
viac ako menej. Rozlúčili sa s 
obligátnymi prísľubmi, že si 
zavolajú a tak. Štefan nasadol 
do taxíka, Ivan odvoz domov 
odmietol, lebo je nezamest-
naný a nebude si vyvážaním 
v taxíku kaziť imidž človeka, 

poberajúceho almužnu na 
skromné žrádlo a autá sú 
hnuuusss, pretože smradia a 
on je jedinec cítiaci a myslia-
ci enviro-m-n-me-mentálne. 
Akosi sa mu podarilo dostať 
do autobusu, pričom sa držal 
pôvodnej myšlienky, že autá 
sú vredom spoločnosti, aj 
autobusy sú vredom spoloč-
nosti a všetky treba znivočiť. 
Keďže chcel začať vozidlom, 
v ktorom sa viezol, vodič  
s jeho avantgardným rieše-
ním znečisťovania životného 
prostredia exhalátmi nesú-
hlasil a milého Ivana vysadil 
na najbližšej zastávke. Alko-
holom potužený nachádzal 
množstvo kvázi racionál-
nych dôvodov, prečo práve 
v deň odchodu tlakovej níže 
mu pri pomyslení na zamo-
rené rodné mesto na kedysi 
modrom Dunaji stúpal krv-
ný tlak. Bojovník za čistotu 
ovzdušia sa cítil ako Cer-
vantesov dômyselný rytier 

Don Quijole de la Mancha. 
Realitu vonkajšieho sveta 
nachádzal všade okolo seba,  
a tak mu nič nebránilo odrá-
žať spätné zrkadlá na zapar-
kovaných autách, do ktorých 
si sem tam aj parádne kopol. 
Pri kopaní zostal, aj keď ho  
v jeho očistnej akcii pre-
kvapila policajná hliadka.  
S chuťou kopol jedného z po-
licajtov do nohy a s výkrikom 
– podliaci, ste tu autom, sa 
snažil dielo dokonať kopom 
do služobného vozidla. 

Sú také prípady, kedy sa 
stretávajú predstavy mladého 
človeka, ktoré nesú punc ide-
alizmu so skutočnými mož-
nosťami. Z takéhoto stretu 
vychádza dezilúzia, ktorá 
akosi nekorešponduje s ich 
detskými snami o tom, čím 
by chceli byť a raz sa aj mohli 
stať. Ivanov sen sa naplnil len 
sčasti – stal sa tým, čím chcel 
byť. A stal sa aj tým, čím byť 
nechcel.

Zrejme neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu  
a povahe vozovky stálo život vodiča (+30) vozidla 
BMW X 5 z Bratislavy, ktorý na Einsteinovej ulici  
v smere na most narazil do zvodidiel. 

(foto: archív MsP)

... od 1. januára do 7. sep-
tembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1 624 doprav-
ných nehôd, čo je o dve 
menej ako v rovnakom ob-
dobí vlaňajška? Pri týchto 
nehodách prišlo o život 24 
osôb, z toho osem chod-
cov a dvaja motoristi, ťažko 
zranených bolo 65 osôb. 
Počet usmrtených oproti 
identickému obdobiu roku 
2013 predstavuje v našom 
kraji nárast 140 percent. 
Oproti rovnakému obdobiu 
vlaňajška zahynulo na ces-
tách Slovenska o 54 osôb 
(41 %) viac! 
... v období od 31. 8. do  
9. 9. nahlásili v našom kra-
ji krádež 13 motorových 
vozidiel, z toho v Petržalke 
šesť (Beňadická, Haanova, 
Blagoevova, Furdekova, To- 
poľčianska, Romanova)?  
V noci potiahli 11 a cez deň 
2 vozidlá. Počas štyroch dní 
(31. 8.- 2. 9. a 5. 9.) sekali au-
tičkári dobrotu. 
... na Šustekovej ulici upú-
tal pozornosť okoloidúcich 
človek stojaci na zábradlí 
balkóna? Ako zistili, rozru-
šený muž (36) sa vyhrážal 
skokom z 12. poschodia. 
Zabránili mu v tom privo-
laní policajti, ktorí muža zo 
zábradlia stiahli. Skončil na 
príslušnom oddelení ne-
mocnice. 
...budova krajského riadi-
teľstva polície na Špitálskej 
ulici, ktorú poznáme pod 
názvom U dvoch levov, 
začala plniť svoju funkciu  
v marci roku 1926? V budo-
ve štýlu, ktorý môžete nájsť 
vo francúzskom Lyone, bol 
fotoateliér, garáže, jazdiar-
ne, ale aj policajná škola, 
ubytovňa a v podzemí sa 
nachádzali väzenské cely.

Tlaková níž, ktorá zasahovala okrajom nad strednú Európu, v našej 
oblasti slabne. Dnes preto očakávame prevažne jasné počasie s tep-
lotami 28 až 32 stupňov, na severe ešte miestami prehánky alebo 
búrky, sľubovala rosnička. Pekný letný deň neveštil nič zlé, pravda, 
ak sa neráta absencia zamestnania, na ktorú si mladý inžinier Ivan 
(27) akosi nevedel stále zvyknúť. 

V Bratislavskom kraji za prvých šesť mesiacov roka 2014 zaznamenali policajné štatistiky 29 prípadov trestného činu Útok 
na orgán verejnej moci – z toho na policajtoch 28 (SR 124/103), na základe ktorých bolo vyšetrovaných 24 osôb, (objasne-
nosť 75%), sedem osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu. Tak vraví § 323 trestného zákona v súvislosti s útokom na or-
gán verejnej moci: Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa alebo pre výkon právomoci 
verejného činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie 
trestnej sadzby - odňatie slobody na tri roky až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie – je ublíženie 
na zdraví, závažnejší spôsob konania, ťažká ujma na zdraví, smrť viacerých osôb, čin spáchaný za krízovej situácie a.i.).

 Z policajného bloku
Tvrdohlavý Roman
Na Gwerkovej ulici požiadali policajti 
Romana (28) z Bratislavy, aby preuká-
zal svoju totožnosť, pretože neďaleko 
niekto rozbil čelné sklo na vozidle 
Škoda Felícia Combi a jeden nikdy 
nevie, kto za takýmto aktom vandal-
stva môže byť. Toľká drzosť sa mladé-
mu mužovi nepozdávala, a tak okrem 
vulgarizmov na hliadku zaútočil aj 
fyzicky. Nespratník po spacifikovaní 
skončil za policajnými mrežami, keď 
predtým ešte stihol spôsobiť jedné-
mu policajtovi zranenie na ruke. 
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OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

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

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

N o v i n k a 
MASÁŽE už od 8 €

objednávky na tel. č.: 0915525462

Š P O R T / I N Z E R C I A

Stanovisko majstra Slov-Matic FOFO 
k reprezentačnej kauze 
Martin Grendár, vedúci predstaviteľ slovenského futsalového 
majstra Slov-Matic FOFO Bratislava, so sídlom v Petržalke, zve-
rejnil na klubovom webe stanovisko k reprezentačnej kauze. 
V nej sa štrnásť futsalistov Slov-Maticu FOFO Bratislava v au-
guste vzdalo práva reprezentovať Slovenskú republiku, pričom 
všetci hráči poslali svoje stanovisko v listoch s rovnakým znením 
predsedovi Slovenského futsalu (SF) Dušanovi Dobšovičovi.

V sálovke fungovala repre-
zentácia kvalitne 20 ro-

kov (1984-2003). Futsal repre 
špičkovo 11 rokov. To máme 

spolu 30 rokov. My všetci mi-
lujeme futsal. Aj ja. Dlhé roky 
som bol však len repre fanú-
šik. Ale od roku 1999 som sa 

stal jej priamym účastníkom. 
Za 15 rokov práce som pre 
slovenský futsal urobil organi-
začne, poradensky, prakticky 

Nová fi t plocha v školskom areáli 
neslúži len školákom

V Petržalke rýchlym tem-
pom vyrastá verejná plavá-

reň, ktorú má staviteľ odovzdať 
na jar budúceho roka. Plaváreň 
by tak mohla verejnosti slúžiť už 
o niekoľko mesiacov. O niečo 
skôr, a to už na jeseň, otvorí brá-
nu bowlingové centrum a ne-
skôr samospráva sprístupní aj 
vynovený areál pri základnej 
škole na Tupolevovej ulici. Ten 
nebude slúžiť len školákom, ale 
otvorený bude aj pre verejnosť. 
Časť z areálu – � t plocha s von-
kajšími prvkami na cvičenie – 
je už verejnosti prístupná. 

K opravám detských ihrísk a 
rekonštrukciám športovísk pre 
staršiu mládež, ktoré samosprá-
va realizuje, sa tak pridávajú 
revitalizácie školských areálov. 
„V rekonštrukciách areálov vi-
díme ďalší priestor pre možnosť 
športovania pre verejnosť. Prvou
lastovičkou je školský areál na 
Tupolevovej ulici, ktorý v tých-
to týždňoch výrazne mení svoj 
vzhľad a budem rád, ak si ho 
Petržalčania vyskúšajú, podob-
ne chceme v budúcnosti upraviť 
aj ostatné,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan. V rámci tejto 
investície mestská časť už upra-
vila spevnené plochy a čiarami 
na nich vyznačila ihriská pre 

basketbal a hádzanú. V súčas-
nosti opravuje bránky a bas-
ketbalové koše. Sprístupnená 
je už � t plocha s outdoorový-
mi prvkami na cvičenie, kde 
obyvatelia už môžu využívať 
hrazdy na brušné svalstvo, po-
silňovacie zariadenia na rame-
ná a hruď, veslovací trenažér, 
simulátor bežkovania a iné. 

Mestská časť tiež zdemonto-
vala starý mobiliár a v najbliž-
ších dňoch osadí nový v podobe 
lavičiek, smetných košov a chý-
bať nebude ani stojan na bi-
cykle. Poslednou úpravou je 
vybudovanie doskočiska na be-
žeckej dráhe a výmena antuky 
za nový a moderný tartan. Cel-
ková investícia mestskej časti 
do revitalizácie areálu je 205-
tisíc eur.

Foriem, ktorými Petržalka 
podporuje záujem o športo-
vanie u detí, mladých ľudí, ale 

aj starších ročníkov, je viacero. 
Okrem rekonštrukcií ihrísk a 
športovísk pomáha mestská časť
aj poskytovaním dotácií špor-
tovým klubom, ktoré sa venujú 
deťom a mládeži. Samospráva 
vidí podporu športu aj vo vy-
užívaní školských bazénov. Tie 
navštevuje organizovaná verej-
nosť, predovšetkým deti v rám-
ci plaveckých výcvikov a tiež 
niektoré plavecké športové klu-
by. Pre verejnosť nie sú prístup-
né kvôli hygienickým normám 
a tiež kapacitám bazénov. 
O tom, kam smerujú � nancie 
z rozpočtu Petržalky, rozhodu-
jú aj obyvatelia, ktorí už po dva 
roky internetovým hlasovaním 
určili samospráve priority v tzv. 
participatívnom rozpočte aj v ob-
lasti rozvoja športu. Aktuálne 
sa Petržalčania majú možnosť 
vyjadriť aj k Štúdii rozvoja cyk-
listickej dopravy.           (tod)

Po plavárni je v Petržalke druhou najväčšou investíciou v rám-
ci rozvoja športových aktivít revitalizácia areálu pri Základnej 
škole na Tupolevovej ulici. Upravený školský areál pritom nebu-
de slúžiť len školákom, ale aj verejnosti. 

už aj na facebooku!

PETRŽALSKÉ NOVINY
petrzalskenoviny@gmail.com
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Kinder: 
Petržalka si zaslúži II. alebo III. ligu! 

Spájanie dodáva silu, 
nové myšlienky a rozvoj
Lepší futbal a jeho rozvoj na pravom 
brehu Dunaja – to bola téma stret-
nutia zástupcov futbalových klubov 
FC Petržalka akadémia a MFK Rusov-
ce. Obe strany sa dohodli na vzá-
jomnej spolupráci, ktorú potvrdia 
podpísaním Memoranda o vzájom-
nej spolupráci pre rozvoj mládežníc-
keho futbalu.
Branislav Straka, viceprezident 
MFK: „Sme radi, že sme našli spo-
ločnú cestu a máme chuť spolupra-
covať. Expanzia mládeže v našich 
kluboch si to žiadala. Naše priority 
sú v práci s futbalovou mládežou. 
Môžeme byť farmou Petržalky, Ru-
sovce sú predsa za rohom.“ 
Marek Mojto, predseda FC Petr-
žalka akadémia: „Spájanie, nie roz-
deľovanie prináša osoh. Výsledkom 
obojstrannej dohody budú lepšie 
podmienky pre rast mladých futba-
listov v oboch našich kluboch.“ 
Jozef Laincz, mediálny manažér, 
bývalý dorastenecký reprezentant 
ČSSR, hráč ČH Bratislava, Žiliny, 
DAC Dunajská Streda: „Takýto krok 
a ďalšie im podobné v mnohom 
prispievajú k rozvoju futbalu na Slo-
vensku. Sú to príklady a výzvy, ktoré 
by mali vyburcovať vládu k podpore 
takýchto aktivít, k väčšej systémovej 
finančnej pomoci v najpopulárnej-
šom športe na svete.“ 

Na spoločnom stretnutí sa zú-
častnili funkcionári oboch klubov, 
za MFK Rusovce prezident Peter 
Golej a člen výboru František Lošon-
ský. Za FC Petržalka Rastislav Kunst, 
športový riaditeľ a šéftréner mláde-
že Alexander Zachariáš. (laj)

Najlepší Futbalista roka 
1994 a prvý Slovák 

v slávnej a prestížnej anglickej 
Premier League, kde obliekal 
dres FC Middlesbrough, zís-
kal so Slovanom Bratislava je-
den federálny a tri slovenské 
majstrovské tituly. V rokoch 
2001 a 2003 hrával za niekdaj-
šiu Artmediu Petržalku. Po 
víťaznom zápase FC nad 
FK The Dragons 5:2 sme sa  
s V. Kinderom porozprávali. 
Ako sa znova cítite v klube, 
za ktorý ste v minulosti hrá-
vali najvyššiu súťaž? 

Celkom dobre, som rád, 
že som sa ocitol v známom 
prostredí, hoci musím pri-
znať, že hrať 2x45 minút je 
už pre mňa dosť veľa. Ale 
keď sa vyhráva, tak všetko 
ide lepšie, aj na únavu sa za-
budne.
Kto vás stiahol naspäť do Pe-
tržalky?

Hrajúci tréner Tomáš 
Medveď ma oslovil, či by 
som mal záujem hrať za FC  
a najmä mu pomôcť odštar-
tovať V. ligu. Súhlasil som, 

Nie, a prečo aj, futbal je 
všade rovnaký, či už na dedi-
ne, kde mám tiež ako tréner 
povinnosti, alebo v meste. 
Rozhodujúci je prístup, vá-
šeň a láska k tejto najpopu-
lárnejšej hre na svete. Vôbec 
mi neprekážajú súčasné 
podmienky ani to, že hrám  
v najnižšej súťaži. 
Herný prejav vášho mužstva 
je kvalitný, lebo vo všetkých 
formáciách máte bývalých 
uznávaných ligových hrá-
čov. Kam by to teda Petržal-
ka mohla v tomto ročníku  
V. ligy dotiahnuť?

Petržalka je na tom rovna-
ko ako Inter, ktorý tiež pred 
niekoľkými rokmi začínal od 
najnižšej súťaže a v súčas-
nosti už pôsobí v III. brati-
slavskej lige. Preto si myslím, 
že Petržalka si zaslúži aspoň 
II. či III. ligu, pravda, potre-
buje získať sponzorov, ktorí 
jej pomôžu v tejto zložitej 
ekonomickej situácii odra-
ziť sa z dna. Tento klub si 
vzhľadom na svoju históriu, 
úspechy rozhodne zaslúži 
od všetkých oveľa väčší reš-
pekt.            Milan Valko

foto: TASR

keď mám čas, tak rád si 
prídem zahrať za FC. Som 
totiž aj trénerom účastníka 
IV. ligy ŠK Šenkvice a pokiaľ 
mi nekolidujú povinnosti  
s týmto klubom, môžem na-
stúpiť aj za Petržalku. 
Po úvodnej prehre na štadió-
ne v Devínskej Novej Vsi pro-
ti FC Volkswagen Bratislava 
ste sa dobre rozbehli, lebo ste 
vyhrali tri zápasy v rade...

Odohral som obidve 
stretnutia, obidva víťazné, a 
som veľmi rád, že nám to na 
ihrisku už celkom dobre ide. 
Kolektív sa zoznamuje tak-
povediac za pochodu, zžíva 
sa, určite to chce aj nejaký 
čas na to, aby sme sa viac zo-
hrali. Ale už dnes vidím, že 
by to malo byť z našej strany 
celkom dobré.
Výborné je i to, že aj v ťaž-
kých časoch vás fanúšikovia 
FC chodia povzbudzovať aj 
na súperove ihriská?

Priaznivci Petržalky mali 
vždy skvelý vzťah k tomuto 
klubu, sú mu verní a oddaní. 
Dokonca som čítal, že v Ja-
rovciach na zápase s FC bolo 
okolo 400 divákov, čo je na 
túto súťaž veľmi pekné číslo. 

Proti Dragonsu ste zatiaľ 
zaznamenali najviac gólov, 
jeden z nich ste dali aj vy, na-
pokon v minulosti v dresoch 
Slovana a Petržalky sa vám 
strelecky na obrancu darilo 
viac ako dobre... 

Už veľmi dopredu ne-
chodím, ale keď sa naskytne 
možnosť, tak idem pomôcť 
hráčom, ktorí majú na sta-
rosti ofenzívu. Som rád, 
že možno po sto rokoch 
(smiech) som rozvlnil súpe-
rovu sieť.
Treba aj v V. lige behať a 
ukázať niečo z futbalového 
umenia?

V tejto lige hrajú väčšinou 
mladí chlapci, ktorí majú 
okolo 20-25 rokov. My sme 
oveľa starší, niekedy aj o 20 
rokov, takýto vekový rozdiel 
už aj cítiť, o to je to pre nás 
ťažšie. Skúsenosti však hrajú 
v náš prospech a zatiaľ vie-
me v zápasoch s nimi správ-
ne naložiť. 
Vo futbale ste preskákali veľa, 
hrali ste okrem Slovenska aj 
v Anglicku, Česku, Rakúsku, 
ale ako vidieť, vôbec vám ne-
prekáža, že pôsobíte v totálne 
amatérskych podmienkach...

V novom tíme FC Petržalka akadémia je najväčšou osob-
nosťou 45-ročný bývalý československý a slovenský repre-
zentant Vladimír Kinder. 

i finančne absolútne maximum, 
a to všetko nad rámec práce  
v klube. Väčšina ostatných ma-
jiteľov klubov pre reprezentáciu 
navyše neurobila vôbec nič. 
Matne si spomínam na „drob-
né“ od pánov Pavlikovského, 
Havrilu, Forra, či teraz Zwin-
gera. Ja som priamo reprezen-
tácii, okrem mnohých stoviek 
hodín prace, venoval státisíce 
korún a neskôr i desaťtisíce 
eur. Len predsedovia Okánik, 
Baďura, Čambal, Totka a pán 
Gažo a kapitán Mikita majú 
predstavu o týchto sumách. 
Všetko fungovalo skvele. Len 
ten postup unikal. Najskôr po 
prehrách s topfavoritmi Špa-

opäť na zdravé silné nohy. Bo-
hužiaľ. Na výbore 30. novem-
bra sa úplne, ale úplne všetko 
zmenilo. Úsporný plán bol 
zavrhnutý (už sme mohli byť 
dnes vysmiati bez dlhov) ako 
kacírstvo a namiesto toho na-
stalo megalomanské šialenstvo, 
ktoré trvá až dodnes. Ale to už 
išlo a ide mimo mňa. A podľa 
mnohých článkov z týchto dní 
sa plánuje ešte rozsiahlejšie 
megalomanstvo, ako tu bežalo 
od novembra... Od toho, čo sa 
deje od novembra 2013, sa plne 
dištancujem a len privátne som 
niekoľkokrát naznačil, že sa mal 
realizovať tvrdý, nekompromis-
ný, úsporný plán. Ale to už dáv-

no nie je moja starosť. Len mi 
je jasné, že toto, čo sa deje dnes, 
je len logickým vyústením 
megalomanských, nereálnych 
rozhodnutí z 30. novembra. To 
je moje stanovisko ako prezi-
denta klubu Slov-Matic FOFO 
Bratislava. K otázke vzdania sa 
hráčov reprezentovať som sa 
už jednou vetou vyjadril. Je to 
rozhodnutie hráčov. Sú to do-
spelí ľudia a ich stanovisko sa 
môže uberať i týmto smerom. 
A keď si tak zo trikrát prečítam 
siahodlhé materiály na stránke 
Futsal Slovakia, aj ich stanovis-
ko chápem.

Ing. Martin Grendár, 
prezident klubu

nielskom a dvakrát Ukrajinou. 
Potom o mizerný gólik v roku 
2009, keď zápas Srbov „náho-
dou“ končil tri minúty po nás. 
A potom hnusným podvodom 
Rumunsko - Česko. Potom 
opäť Španielsko a nešťastných 
104 sekúnd s Azerbajdžanom. 
A Chorvátsko. Jednoducho, 
nikdy nám to nevyšlo a k pod-
vodu sme sa neuchýlili, akosi to 
„nevieme“. Ale reprezentácia 
fungovala ako špičkovo zabez-
pečený tím... A tak po Chorvát-
sku, pre zdravotné problémy, 
som sa rozhodol moju činnosť 
manažéra repre ukončiť.

Už v októbri 2013 bola situ-
ácia v slovenskej reprezentácii 

frustrovaná, napätá a zadlžená. 
Začiatkom novembra 2013 som 
mal posledný dlhý rozhovor  
s predsedom Totkom. Dve ho-
diny sme všetko kreslili na pa-
pier a? Našli sme riešenie, ako 
oddlžiť slovenský futsal tak, aby 
v máji 2014 boli dlhy nula. Áno, 
boli to tvrdé škrty a úsporné 
opatrenia, ale v období, keď 
prakticky v reprezentačnom 
futsale „o nič“ nešlo a verejnosť 
by to nielen bola pochopila, 
ale určite i kvitovala. Pre tento 
úsporný materiál sa nám poda-
rilo získať i súhlas dvoch členov 
VV, a tak som končil vo funkcii 
pokojný, že sa futsal na Sloven-
sku oddlží a ozdraví a postaví 
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Mnohí si myslia, že futbal v Petržalke je záležitosťou výhradne mužské-
ho pokolenia. Mýlia sa. Už dávnejšie to neplatí. FC Petržalka akadémia 
reprezentuje na futbalovom poli aj družstvo žiačok. Pred začiatkom 
súťaže sme sa chceli dozvedieť viac od trénerky Ivany Balážikovej 

Futbal v FC Petržalka akadémia 
je aj o dievčatách Prvý gól strelil 

Strelec 
TJ Jarovce – FC Petržalka 
akadémia 0:2
Góly za FC Petržalka akadé-
mia: Strelec 11. min. z poku-
tového kopu, Vizváry 75. min.

V treťom zápase V. ligy zví-
ťazili muži FC Petržalka aka-
démia v Jarovciach. V pres-
tížnom stretnutí bol domáci 
tím zdatným súperom akade-
mikom. Efektivita a skúsenosti 
priniesli napokon víťazstvo 
pre FC Petržalka akadémia. 
Pred veľmi peknou návšte-
vou otvoril skóre zápasu v 11. 
min. z pokutového kopu Stre-
lec. Necelú štvrťhodinku pred 
koncom pečatil zaslúžené ví-
ťazstvo Akadémie striedajúci 
Vizváry.
FK The Dragons - FC Petr-
žalka akadémia 2:5 
Góly za FC Petržalka akadé-
mia: 11. Kinder, 40. Strelec, 48., 
55., 62. Medveď.

Aj ďalším zápasom potešili  
muži FC Petržalka akadémia 
svojich fanúšikov, keď  v do-
hrávke 3. kola zvíťazili, a to 
opäť vonku, nad FC The Dra-
gons. Do kádra pribudol a po 
prvý raz v sezóne sa v drese  
akadémie predstavil Kusalík. 
Zaslúžené víťazstvo Petržalky 
korunoval hetrikom hrajúci 
tréner Medveď, ktorý nastúpil  
do 2. polčasu a v priebehu 14 
minút nastrieľal súperovi tri 
góly.

Zápas medzi FC Petržalka 
akadémia a ŠK Krasňany, 
ktorý sa mal odohrať v ne-
deľu 14. septembra v Are-
áli športu a vzdelávania na  
Ulici M. C. Sklodowskej, pre 
nepriaznivé počasie odloži-
li na neurčito.

(ak)

dňovú prípravu. Snažila som 
sa dievčatá pripraviť nielen po 
kondičnej stránke, ale zlepšiť 
aj ich techničku. Odohrali 
sme, žiaľ, len jeden prípravný 
zápas so Svätým Jurom, a to 
nerozhodne 3:3. Myslím, že 
aj napriek tomu sú dievča-

V predchádzajúcom roční-
ku ste skončili v regionál-

nej lige na peknom druhom 
mieste za Slovanom Bratislava. 
Nový ročník klope na dvere.

Aká bola príprava? 
Absolvovali sme šesťtýž-

tá dostatočne pripravené na 
majstrovské stretnutia.

Ako to vyzerá s kádrom?
Naším dlhodobým problé-

mom je malý počet hráčok a 
s tým sme bojovali aj teraz. 
Do letnej prípravy sa nám z 
rôznych dôvodov nezapojilo 
päť hráčok. Na druhej strane 
sme v našom kádri privítali aj 
nové tváre. Terézia Eckerová, 

Vanessa Ficuová a Lucka No-
váková naše družstvo výraz-
ne posilnili. Rada by som po-
chválila predovšetkým staršie 
hráčky, ktoré nechýbajú ani 
na jednom tréningu, predsta-
vujú vzor pre mladšie ročníky 
a tým budujú súdržnosť celé-
ho tímu.

Aké je vaše želanie pre túto 
sezónu?

Radi privítame v našom 
tíme FC Petržalka akadémia 
každú novú posilu, adeptku, 
ktorá sa chce futbalom baviť. 
Keďže sme malinký tím, ani 
ambície nemáme veľké. Rady 
by sme obhájili 2. miesto 
v regionálnej lige žiačok BFZ. 
Najdôležitejšia je však RA-
DOSŤ z futbalu!

Tím družstva žiačok FC Petržalka akadémia 2014/2015
Martina Papajová, Kristína Csibová, Nikola Gurtlerová, Emma Fa-
ithová, Vanesa Milková, Vanessa Ficuová ,Terézia Eckerová, Micha-
ela Trebatická, Laura Jašková, Michaela Sečková, Slávka Sečková, 
Lucia Nováková, 

 V. liga muži

Odštartovala regionálna 
futbalová liga žiačok 

Futbalový tím žiačok FC Petržalka 
akadémia vstúpil dvoma stret-

nutiami do nového ročníka Regio-
nálnej ligy. Vysoké víťazstvo 18:0 
v Senci s domácim ŠK, keď už do 
prestávky nastrieľali svojim súper-
kám desať gólov, bolo pre ne dob-
rým vstupom do súťaže. Potom pri-
vítali žiačky FC Petržalka akadémia 
v derby na domácej pôde favorita 
súťaže Slovan Bratislava. Po polčase 
1:2 napokon prehrali prijateľným 
rozdielom 1:5.
Trénerka FC Petržalka akadé-
mia Ivana Balážiková: „Aj napriek 
prehre musím dievčatá za výkon 
pochváliť. V dobrom stretnutí uká-
zali svoju silu a do polčasu boli 
vyrovnaným súperom dievčat Slo-
vana. Bojovali a nechali na ihrisku 
takmer všetko. Slovanistky boli veľ-
kou motiváciou. Naše dievčatá ich 
však potrápili a popreháňali. Ďaku-
jem a som na ne hrdá                        (lc)

hrávke 3. kola zvíťazili, a to 
opäť vonku, nad FC The Dra-
gons. Do kádra pribudol a po 
prvý raz v sezóne sa v drese  
akadémie predstavil Kusalík. 
Zaslúžené víťazstvo Petržalky 
korunoval hetrikom hrajúci 
tréner Medveď, ktorý nastúpil  

Aj tu som Petržalčan

Chceš si zahrať ženský futbal? 
Pridaj sa k nám!

FC Petržalka akadémia hľadá do svojho futbalového 
družstva žiačok nové talenty. 

Ak máš od 11 do 15 rokov, máš tímového ducha a futbal ťa baví, 
neváhaj a prihlás sa k nám. Sme skvelý dievčenský futbalový tím. 

S tebou budeme väčší. Tešíme sa na teba.
Všetky ostatné info tebe a tvojim rodičom poskytne: 
Ivana Balážiková - trénerka, mobil: 0915 518 616, 

e-mail: ivana.balazikova@gmail.comPetržalčan Miro v Central parku v New York City (hore)
a Niki s Romankou vo Vysokých Tatrách.


