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Na Antolskej „vybuchol“ kotol

Niet azda väčšej katastrofy, ako keď bez tepla a teplej vody 
zostane nemocnica. A ešte k tomu taká veľká, ako Nemoc-
nica  sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. A práve tam sa 
pred pár dňami pokazil kotol. 

Štát prvýkrát po dlhých rokoch 
vyčlenil pre svoje nemocnice 30 mil. 
eur na vybavenie či rekonštrukcie. 
Bratislave sa ujde 2,5 milióna eur. 
Z toho 600-tisíc eur má smerovať 
práve na rekonštrukciu vykurovacie-
ho systému na Antolskej.

Text a foto: Miro Košírer

Žiadna panika nevznikla, ani pa-
cienti nezostali v zime a chlade. 

Nemocnica totiž promptne zabez-
pečila náhradný kotol. Hovorkyňa 
Univerzitnej nemocnice Bratisla-
va (UNB) Petra Stano Maťašovská 
potvrdila, že napriek tomu nerušili 
operácie a ani nepresúvajú pacientov. 
Operátori tiesňovej linky niektorých 
akútnych pacientov či pacientov, 
ktorí mali podľa plánu nastúpiť do 
nemocnice, a rodičky posúvajú do 
ďalších štyroch nemocníc UNB. Ne-
mocničných ambulancií sa to netýka. 
Tieto podmienky budú platiť až do 
odvolania. 

Náhly výpadok tepla odstránili do 
hodiny, v budove sa hneď nato kúrilo a 
tiekla aj teplá voda. „Neodkladne pra-
cujeme na odstránení problému. Ha-
vária si ale vyžaduje rozsiahlu opravu,“ 
potvrdila hovorkyňa. 

Na Antolskej krízovú situáciu vôbec 
nebolo cítiť. Boli sme sa tam pozrieť 
tesne po havárii, naposledy v nedeľu. 
Žena, ktorá išla do nemocnice za dcé-
rou, ktorá ležala na gynekológii, o prob-
lémoch s kotlom vedela, no na lôžkovej 
časti bolo podľa nej teplo. Vykúrené 
boli aj chodby nemocnice. „Pokazil sa 
kotol? Vôbec to nepociťujeme,“ povedali 
nám pacienti pred ambulanciami. 

Opäť sa blížia Vianoce, 

čas štedrosti a obdarová-

vania. Petržalské noviny 

ani tento rok nezabudli 

na deti, pre ktoré je hračka 

darom najväčším. Preto 

opäť (po dvadsiaty raz) 

organizujeme 

DAJ – BER - DEŇ,
kedy môžete priniesť hračku svojim 

neznámym kamarátom a vziať si 

domov z tých hračiek, čo prinesú iní.

Stretneme sa 2. decembra od 

17. do 19. h v DK Zrkadlový háj.

 Tešíme sa na Vás
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Ak sme uvažovali nad tým, čo zdôrazniť v téme parkovania a k jeho aktu-
alite - že Petržalka chce postupne zaviesť vlastný parkovací systém -  
rozhodli sme sa, že to bude práve dôraz na bezpečnosť bývania, možné-
ho ohrozenia obyvateľov na zdraví, životoch,  majetku. Toto považuje-
me v našej redakčnej optike za najzávažnejší a najcitlivejší bod, ktorého 
riešenie nemožno odkladať. Parkovací systém musí zastaviť chaos, dať 
veciam ich skutočné určenie – že nemôžu človeka ovládať, ak mu majú 
slúžiť. Že systém bude zároveň poriadkom. Už včera bolo neskoro...     

Kde sme teda v parkovaní: 
už na konci - či zasa len na začiatku?

V úvode sme zopakovali to, 
čo sme ako redakcia vy-

jadrili 4. septembra v článku 
Kto? - ak nie my! Kedy? - keď 
nie teraz! Odvtedy - po dvoch 
mesiacoch, po jednom verej-
nom zhromaždení obyvateľov 
Petržalky a po dvoch uskuto-
čnených zastupiteľstvách vie-
me, že chaos sme nezastavili a 
veci nás naďalej ovládajú. Exis-
tuje teda i to, čoho sa obáva-
me. Ako novinári totiž o tom 
dosť vieme od zdravotníkov, 
hasičov, energetikov, havarijnej 
služby a iných. Aj preto sa pria- 
mo pýtame: Kto z tých, ktorí 
robili všetko proti tomu, aby sa 
aktívne začalo s riešením kata-
strofálneho parkovania v Pe- 
tržalke, sa prihlási, že sa cíti aj 

on zodpovedný za to, že kvôli 
prekážajúcim zaparkovaným 
autám prišla rýchla zdravotná 
pomoc k človeku postihnuté-
mu infarktom či mozgovou 
príhodou alebo nešťastným 
zranením - neskoro? Kto vy-
stúpi z kričiaceho anonymné-
ho davu v dome kultúry proti 
navrhovanému parkovaciemu 
systému, že nahradí škody, 
lebo hasiči, len a len pre ne-
vhodne parkujúce autá, sa ne-
dostali k ohrozenému objektu, 
takže už nebolo čo hasiť, koho 
a čo ratovať? 

A mohli - jedni i druhí, 
keby... Mohli by sme takto 
písať o mamičkách, o deťoch, 
dôchodcoch, teda o tých naj- 
zraniteľnejších. Nechceme 

nič zneužívať, ani stupňovať 
- len sa pýtame. A zasa vieme 
prečo... Čo keď nás život, osud 
pred takéto výzvy postaví? 
Lebo odmietnutý parkovací 
systém v koncepcii i v realite 
bezpečnostnú zónu - voľný 
prístup ku každému bytovému 
domu a ku každému vchodu 
doň - vytváral a zabezpečoval. 
Ten dnes nie je, a kto vie, kedy, 
a či vôbec raz bude... 

Roky a roky sa v Petržalke 
hľadali koncepcie statickej do-
pravy, robili analýzy, uskutoč-
ňovali rokovania, nachádzali 
kompromisy - ako zladiť člo-
veka s vecami? Je normálne, 
že niečo nevyjde, že sa niečo 
nevydarí, stiahne z programu 
rokovania. Podstatný je však 

Ako ďalej s parkovaním v Petržalke

    Slovo poslanca

Tesne pred hlasovaním o spustení 
parkovacej politiky urobilo vede-
nie MČ stretnutie na túto tému s 
obyvateľmi Petržalky. Stretnutie v 
Dome kultúry Zrkadlový háj bolo 
vzorovým príkladom, ako sa parti-

cipácia nemá robiť.  
Zle zvolený dátum, (až po súťaži), nevhodný, nevetraný 

a zle ozvučený priestor, 7 hodín trvajúca akcia a moderá-
tor, hádajúci sa s verejnosťou.  

Parkovacia politika nemôže v žiadnom svojom kroku 
stratiť podporu ľudí, ale v Petržalke sa to dialo na každom 
kroku. Súťaž, kde sa posudzoval len jediný návrh, bolo tre-
ba zrušiť. Podpísanie zmluvy s EEI predtým, ako sa prero-
kuje výsledok súťaže s poslancami - ďalší gól do vlastnej 
bránky. Dielo skazy dovŕšili ceny pre rezidentov: 60-90-120 
eur pre prvé, druhé a tretie auto, pre abonentov 800 eur, 
ktoré neodhadli cenu verzus očakávanú pridanú hodnotu. 
Nedôveru vzbudila aj nedotiahnutá dohoda s mestom a 
(ne)možnosť riešiť parkovanie návštevníkov. Odstúpenie 
od zmluvy bol racionálny krok >rmy EEI, ktorá pochopila, 
čo je to umenie odísť.  Bodku za celou parkovacou politi-

kou urobil Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý sa rozhodol 
preskúmať zákonnosť postupu vedenia MČ Petržalka.

Prinavrátiť dôveru k novému procesu bude veľmi ťaž-
ké. Ale určite sa to bude dať, ak vedenie akceptuje svoje 
chyby a obnoví svoju schopnosť načúvať a efektívne spo-
lupracovať s verejnosťou aj s poslancami. 

Ako postupovať a obnoviť dôveru verejnosti? Podľa 
môjho názoru treba urobiť to, čo sa doteraz neurobilo a čo 
je základom každého rozhodovacieho procesu. Treba ko-
nečne urobiť kvalitný prieskum trhu a problematiky par-
kovania v európskych mestách, ďalej urobiť profesionálny 
prieskum požiadaviek verejnosti a analyzovať výsledky. Ak 
sa to niekomu zdá málo a čaká zázračný návod na par-
kovaciu politiku, potom bude musieť čeliť rovnakému vý-
sledku ako starosta Bajan. 

Ako poslankyňa nechcem podporovať riešenia, ktoré 
si ľudia neprajú, preto by mi pomohlo, keby ste sa k tej-
to téme vyjadrili Vy, Petržalčania, pomocou dotazníka na 
stránke: www.petrzalka.otvorene.sk v ankete: Ako ďalej 

s parkovaním v Petržalke.  
Aké otázky v Ankete nájdete?

1.  Chcete zachovať súčasný stav parkovania v Petržalke 

a riešiť iba zákaz parkovania na zeleni a  prístupe do 
vchodov obytných budov zabezpečený MČ Petržalka 
a mestskou políciou? 

2.  Chcete riešiť parkovanie v Petržalke, ale kým sa zave-
die do praxe, chcete aby sa prednostne a okamžite 
riešilo dodržiavanie a kontrola zákazu parkovania na 
zeleni a prístupe do vchodov obytných budov zabez-
pečené MČ Petržalka a mestskou políciou?

3.  Chcete aby mestská časť pokračovala v riešení par-
kovania cez rezidenčné karty* obyvateľov Petržalky? 
(*rezidenčná karta je parkovacia karta, ktorá upred-
nostňuje parkovanie obyvateľov lokality)

4.  Chcete riešiť reguláciu parkovania* >nancovaním z 
výnosov spoplatnených parkovacích miest? *(tj. ná-
klady na značenie vodorovné aj dopravnými znač-
kami, kontrolu parkovania, budovanie parkovacích 
miest, záchytných parkovísk, parkovacích domov v 
Petržalke atď.)

5.  Chcete riešiť reguláciu parkovania* >nancovaním cez 
dlh z banky? *( tj. náklady na značenie vodorovné aj 
dopravnými značkami, kontrolu parkovania, budova-
nie parkovacích miest, záchytných parkovísk, parko-
vacích domov v Petržalke atď.)

6.  Chcete riešiť parkovanie v Petržalke spoplatnením 
rezidenčných kariet* obyvateľov Petržalky? (*rezi-
denčná karta je parkovacia karta, ktorá uprednost-

vždy motív. Je tiež normálne, 
že rôzne riešenia majú odpor-
cov, lebo sú iné riešenia. Tie 
sme hľadali tentoraz u tých, 
ktorí ich údajne – majú...

Naozaj? Poďme na ne!
V Petržalských novinách 

sme ponúkli priestor (dosta-
točne veľký) tým poslancom, 
ktorý tvrdili, že majú iný, lep-
ší návrh riešenia parkovacej 
politiky než je ten, na ktorom 
roky pracovali ich kolegovia aj 
z predchádzajúceho miestne-
ho zastupiteľstva. Poslankyňa 
Pätoprstá napokon poslala na- 
miesto riešenia návrh ankety 
pre občanov (po šiestich ro-
koch vykonávania mandátu 
poslanca sa ešte len pýtať ľudí? 

Nie príliš dôveryhodné...), po- 
slanec, ktorý vystúpil aj v te-
levízii pre istotu nič. Aby 
sme však boli presní, v mailo-
vej korešpondencii nám oz- 
námil: „... návrh predstavíme 
vtedy, keď na to príde čas, pre-
tože to bude spoločný návrh a 
nie Bajanovo fiasko parkovacej 
politiky, ktoré v čísle 18 Vášho 
propagandistického plátku za 
peniaze všetkých Petržalčanov 
aj propagujete.“

Verme, že pod pojmom spo-
ločný mal na mysli aj obyva-
teľov Petržalky a odborníkov 
a ešte silnejšie verme tomu, že 
sa jeho snaženie neskončí pred 
parlamentnými voľbami sloga-
nom, ako zabránil Bajanovi, aby 
občania platili za parkovanie. 

 Redakčne
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ňuje parkovanie obyvateľov lokality.)
7.  Chcete riešiť parkovania v Petržalke spoplatne-

ním druhého a tretieho auta na byt, spoplat-
nením abonentov*, a návštevníkov Petržalky? 
*(abonentná karta je parkovacia karta pre autá 
vodičov, ktorí nie sú obyvateľmi Petržalky)

8.  Mali by mať návštevníci Petržalky prvé dve par-
kovacie hodiny a parkovanie cez víkendy zadar-
mo?

9.  Mali by podľa Vás mať možnosť návštevníci pred 
verejnými budovami a nemocnicami parkovať 
minimálne 3 hodiny zadarmo tak, ako je to v ná-
kupných centrách?   

10.  Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích miest 
na jestvujúcej zeleni v Petržalke?

11. Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích miest 
na jestvujúcich námestiach, chodníkoch a verej-
ných priestranstvách?

12.  Chcete, aby boli všetky nové parkovacie miesta 
budované len so súhlasom obyvateľov a to ako 
zelené zatrávnené parkoviská (ak to bude mož-
né) prípadne aj zatienené stromami?

13.  Znížili by sa podľa Vás dopravné problémy vrá-
tane parkovania v meste budovaním cyklotrás, 
cyklistických parkovísk a stojanov pri MHD?

14.  Chcete mať v blízkosti vášho domu spoplatnený 

parkovací dom?
15.  Chcete vo Vašom okolí nové spoplatnené par-

kovacie domy, riešené nadstavbou na jestvujú-
cich parkovacích plochách?

16.  Mal by dostať rezidenčnú kartu aj užívateľ bytu 
v Petržalke, ktorý má v Petržalke iba prechodné 
bydlisko, ak na takýto byt pripadá len jedno 
auto?

17.  Ak ste šofér používali by ste MHD ak by sa skrátili 
intervaly medzi spojmi a bolo by lepšie napoje-
nie spojov v rámci prestupov?

18.  Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích 
miest formou záchytných parkovísk na okrajoch 
Petržalky a ich napojením na MHD?

19.  Ak ste šofér, využívali by ste záchytné parkoviska 
na okrajoch Petržalky, ktoré budú napojené na 
MHD a obmedzíte svoje užívanie auta?

Ak si nájdete čas, pomôžete vyplnením ankety na 
www.petrzalka.otvorene.sk nielen mne, ale aj via-
cerým kolegom poslancom. Chceme tak spolu s 
Vami požiadať vedenie MČ, aby sa začalo zaujímať o 
Vaše názory a urýchlil sa tak proces efektívneho rie-
šenia parkovania v Petržalke. Vopred Vám ďakujem.

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

poslankyňa ZMENA ZDOLA

Petržalka na reguláciu parkovania môže čakať ďalších sedem rokov, 
hovorí zástupca starostu Ján Bučan

Téma regulovania parkovania v Petržalke vyvolala nezvyčaj-
né vášne, ale aj rozhýbala primátora Bratislavy Iva Nesrovna-
la a v konečnom dôsledku spôsobila celoslovenskú diskusiu 
o potrebe väčších miest riešiť si systém parkovania. Čoraz 
viac sa už nehovorí, či si má obyvateľ za možnosť rezidenčné-
ho parkovania platiť, ale koľko a akým spôsobom majú celú 
problematiku samosprávy riešiť. Tak, aby čo najviac zdrojov 
mohli mestá použiť na budovanie nových parkovacích miest. O parkovacej 
politike samospráv sme sa porozprávali so zástupcom starostu Jánom Buča-
nom, ktorý bol jeden z najväčších obhajcov zavedenia rezidenčného parko-
vania v Petržalke

Verím, že politiku nahradí odbornosť

Mesiace ste obhajovali zave- 
denie rezidenčného parkova- 
nia. V deň, kedy sa mal uviesť  
do reality, investor odstúpil. 
Ako to vnímate?

 Ako nevyužitú príležitosť 
pre všetkých Petržalčanov, pre 
celú Petržalku. Vrátane tých, 
čo proti zavedeniu systému tak 
úpenlivo bojovali. Najviac sa 
kritizovala zmluva s víťazom 
súťaže a diskusia o tom, ako 
by parkovanie malo vyzerať, sa 
nemohla ani uskutočniť. Pri-
veľa sa kričalo a málo počúvalo. 
Poznatky z iných miest nám 
ale dávajú za pravdu v názore, 
že aj keby bolo vo finančných 
silách Petržalky riešiť si par-
kovanie vo vlastnej réžii, tí 
istí poslanci a aktivisti by zasa 

kričali, že prečo si majú ľudia 
vôbec platiť. 

Prečo to spomínate?
 Pretože zavedenie spo-

platnenia niečoho, čo bolo 
desaťročia zadarmo, je auto-
maticky nepopulárne rozhod-
nutie. Ale rozhodnutie je to 
správne a nevyhnutné. Potom 
sa debata mení v politikár-
čenie. Snažili sme sa emócie 
tlmiť, ale dalo sa čakať, že aj 
keby bola politická vôľa na 
odvážne rozhodnutie, inves-
tor by po niekoľkomesačných 
útokoch mal problém zaviesť 
parkovaciu politiku do reality.

Prečo?
 Pretože bez participácie 

obyvateľov Petržalky je zave-
denie takého komplexného 
systému zložité. Zdroje, ktoré 
mal systém generovať, totiž 
nezávisia od rozpočtu mest-
skej časti, ale od ochoty rezi-
dentov sa do systému zapojiť 
a rezidenčnú kartu si kúpiť.

Tu sa vraciame k najväčšej 
kritike, že systém nezaručí 
isté parkovacie miesto pre 
každého Petržalčana.

 To je samozrejmé, takto 
to ani nefunguje. Systém v 
prvom rade zavedie poria-
dok, odstráni autá z miest, 
kde nemajú čo robiť a zvýši 
bezpečnosť chodcov. Navyše 
zvýši možnosť zaparkovania 
pre domácich, keďže štyri z 

piatich miest budú prednost-
ne vyčlenené pre rezidentov. 
Pre ľudí, ktorí majú v Petr-
žalke trvalý pobyt a ich dane 
končia v kase mestskej časti. 
Ideálny stav istého parkova-
cieho miesta pre všetkých by 
si vyžiadal vyše 20 miliónov 
eur. Nežijeme v ilúzii, že sa 
šmahom čarovného prútika 
všetko vyrieši. Ale neurobiť 
nič, hľadať 300 dôvodov, pre-
čo to v strachu pred voličmi 
neschváliť, to nie je cesta. 
Alebo je - do zabudnutia. 

Parkovacia politika sa ne-
schválila, čo sa bude diať 
teraz?

 Myslím si, že nič. Poslanci 
tvrdili, že vedia, ako to urobiť. 
Keď investora vyženú, tak 
zrazu priznajú, že vlastne ne-
vedia nič. To je naozaj smut-
né a hlavne nezodpovedné. 
Niektorí ľudia sa tvária, ako-
by tu posledné štyri roky ani 
nežili. Starosta sa vyjadril 
jasne, v tejto politickej klíme 
sa už nebude snažiť predložiť 
ďalší návrh. Teraz by sa mali 
ukázať tí, čo tak brojili. Ale 
sa neukážu, pretože bojovali 
hlavne proti Bajanovi, pričom 
starosta Bajan o ničom neroz-
hodoval, nehlasoval, všetko 
to bolo na výberovej komisii. 
Jemu sme predložili naše zá-
very a už hotové zmluvy. Ako 
štatutárny zástupca nemal na 
výber - podpísať alebo nepod-

písať. Nepodpísať znamenalo 
problém neriešiť. Preto sa mi 
nepáči, že odborná diskusia 
sa zmenila v politický boj. 
Premrháme toto volebné ob-
dobie a, bohužiaľ, sa bojím, že 
aj to ďalšie. Poslanci sa totiž 
vyjadrili, že do volieb v roku 
2018 pripravia parkovací sys-
tém, samotné zavedenie však 
nechajú na ich nasledovní-
kov. Čo keď sa zachová to 
ďalšie zastupiteľstvo ako sú-
časné? Preložíme celý prob- 
lém do roku 2022? To už je 
ako výstavba diaľnice do Ko-
šíc. Nekonečný príbeh a hnev 
Petržalčanov bude rásť, to 
viem garantovať určite.

Podľa týchto slov budete 
naďalej podporovať zavede-
nie rezidenčného systému. 
Môže k tomu zavážiť postoj 
magistrátu?

 Verím tomu, bratislavský 
magistrát sa konečne pohol 
dopredu a primátor Ivo Ne-
srovnal začal verejne hovoriť, 
že parkovanie treba spoplat-
niť. A to v celej Bratislave. 
Osobne si myslím, že veci v 
Bratislave pohla dopredu aj 
naša snaha a kampaň. Pokiaľ 
sa do diskusie zapoja všetky 
mestské časti naprieč celým 
politickým spektrom, verím, 
že politiku nahradí opäť od-
bornosť. Tak, ako to bolo v 
prvopočiatku v Petržalke. 

Gaba Belanová
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K A D E R N Í C T V O

Objednávky: Janka  0903 191 885 
 Katka  0905 156 765

N E C H T O V Ý  D E S I G N

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

3D mihalnice .............................................................................................50 €
Permanentný make-up obočia ...........................................................90 €
Objednávky: 
Ľubka 0907 556 758

Hrobákova 7 (prízemie)

Otvorené:

Po - Pi
9.00 - 19.00 h

Sobota
8.00 - 13.00 h
iba na objednávku
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Inzercia

HĹBKOVO TEPUJEM 

Kärcherom. Tel:. 0903 036 620

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

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

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

ZŠ VLASTENECKÉ NÁM. 

prijme do pracovného pomeru 
pracovníčky do kuchyne. 
Tel: 02/62412998.

PRIJMEME brigádničku na 
vianočne trhy do OC Polus v 
dňoch 21.nov. do 23 dec. Tel.: 
0903 559 263

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
 
24. októbra 

Miroslav Lánik – Jana Juhásová
Peter Smolinský – Eva Kristinová

7. novembra 

Peter Múčka – Lucia Piussi 
Imrich Kováč – Emilia Nemešová 
Peter Černíček – Petra Lužicová
Roman Devát – Mária Benkocziová
Ing. Ján Mikláš – Ing. Lucia Štrauchová
 
Cirkevné sobáše
 
24. októbra 

Michal Kubán – Hana Fisterová
Peter Múčka – Ing. Katarína Schultzová

31. októbra 

Ján Kružliak – Andrea Babjaková

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček

Osuského 44, Bratislava Petržalka
 

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

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

www.DomacaRehabilitacia.sk 
0903 246 167

už od 17€

podnety, návrhy, reakcie
email: petrzalskenoviny@gmail.com

PETRŽALSKÉ NOVINY
Čítajte nás aj na facebooku

ZLATNÍCTVO - 
ZÁLOŽŇA

Blagoevova 24, Petržalka

· Výroba, oprava 
 a predaj šperkov 
· Výkup mincí

Kontakt: 0918378751 
peterkozanek@gmail.com

www.zlatnictvokozo.sk

Keď skončí sa naša púť 
a duša pôjde pred tvoj súd,
ráč do náručia svojho ju privinúť.

Lúčia sa s ním sestry Anka, Marka, Katka s rodinou. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku za jeho dušu.

Smútiaca rodina Ulmanová

Po náhlej ťažkej chorobe nás 9. 10. 2015 

vo veku 58 rokov navždy opustil náš milovaný brat Tonko Herodek.

POĎAKOVANIE

Touto cestou by som sa chcela úprimne poďakovať opatrovníkom môj-

ho brata Tonka Herodeka pani Ing. Ľubov Stankovej a pánovi 

Mgr. Ľubošovi Kollerovi z oddelenia sociálnych vecí a celému perso-

nálu MÚ v Petržalke za obetavú prácu, ľudský a milý prístup a najmä za 

slová podpory, ktoré mu dávali silu žiť.

Z celého srdca Vám ďakujem. Ulmanová

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že nás dňa 4. 11. 2015 
vo veku 92 rokov navždy opustila naša drahá 
mamička, babička, prababička, svokra, sestra a teta 

Grétka STEHLÍKOVÁ 
rodená Špodová 

Posledná rozlúčka 
s našou drahou zosnulou 

bude vo štvrtok 12. 11. 2015 o 12.45 h. 
v bratislavskom krematóriu. 

Dcéra a ostatná smútiaca rodina.

Bubnovačka 
v DK Lúky
Príďte si zabubnovať na Bub-
novacka orchestra v DK Lúky 
v nedeľu 22.11. o 18.30 h. Každý 
účastník dostane bubon alebo 
iný rytmický nástroj a stane sa 
súčasťou rytmického orchestra, 
ktorý vedú skúsení lektori (Ro-
man Kovács a Adam Kováčik 
z La3no Cubano), ktorí uľahčujú 
celý tvorivý proces. Spoločné 
bubnovanie vytvára rytmus, 
ktorý zlaďuje účastníkov do 
jedného orchestra. Vstupné 3 €, 
rodič + dieťa 5 €.         (upr)
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paralyzovala Bratislavu 

S P O L O Č N O S Ť
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Nová platforma na prezen-
táciu stredných a vyso-

kých umeleckých škôl - Mód-
na tvorba mladých predstaví 
na prvom ročníku Súkrom-
nú strednú umeleckú ško-
lu animovanej tvorby - odbor 
odevný dizajn. O móde príde 
študentom i širokej verejnos-
ti porozprávať známy módny 
návrhár Marcel Holubec, kto-
rého v našom rozhovore dopl-
nila odborníčka na historické 
kostymérstvo a zároveň od-
borná garantka prezentovanej 
školy, Ela Šafariková. 

Ako si spomínate na svoje 
študentské časy? 
Holubec: Ja som sa chcel stať 
módnym dizajnérom už na 
základnej škole, dokonca som 
napísal o tom aj slohovú prá-
cu. Najväčšie skúsenosti som 
nabral počas vysokoškolského 
štúdia, ale bral som to skôr ako 
samovzdelávanie, lebo som 
mal pocit, že škola vás nepri-
praví na realitu, že skôr kaž-
dý jednotlivec musí vedieť, čo 
chce a čo očakáva.

Vnímali ste už počas školy, 
že máte príležitosť spraviť 
si meno, získavať kontakty 
atď.? 
Holubec: Ja som bol ten typ, 
čo si to všetko „odmakal“, 
a preto som bol v škole od rá-
na do večera. A za to, kde te-
raz som, môžem ďakovať iba 
sám sebe. Už počas školy som 
si postupne vytváral klientelu 
a predovšetkým sa zúčastňo-
val na rôznych súťažiach, kde 
som sa mohol prezentovať. Na 
tomto si najviac budujete svo-
je meno počas štúdia.

Prečo ste sa nechali nahovo-
riť na tento projekt?
Holubec: Je dôležité podpo-
rovať mladých ľudí, aby mohla 
móda nejakým spôsobom na-
predovať a rozvíjať sa. Pedagó-
govia by mali študentom otvá-
rať dvere do sveta. Je potrebné 
neustále sa zdokonaľovať a 
vzdelávať, lebo aj móda sa ne-
ustále mení, a to čo platilo 
pred pätnástimi rokmi, je dnes 
už mimo. Nie je jednoduché 
uživiť sa módou. Je však priro-

dzené budovať si konkurenciu. 
Myslím si, že má zmysel odo-
vzdávať skúsenosti mladým ľu-
ďom, ktorí majú o to záujem.

Ako by ste charakterizovali 
svojich študentov, ktorí sa zú-
častnia na tomto projekte?
Šafariková: Učia sa. Naši štu-
denti sa učia veľmi veľa tech-
ník, neobchádzame nič, práve 
naopak, začíname tými ťažšími 
vecami - čiže históriou. Dobo-
vý kostým je veľmi náročný na 
realizáciu, ale práve cez tú ná-
ročnosť majú možnosť vyskú-
šať si či už kreslenie alebo nará-
banie s telesnými dispozíciami. 
A už za desať mesiacov sú 
schopní vytvoriť kompletnú roč-
níkovú prácu. 

Ako mladí ľudia pristupujú 
k móde?
Šafariková: Mladí ľudia sú ako 
špongie, oni nasajú všetko, čo 
im správnym spôsobom predo-
striete. Študenti z iných odborov 
pracujú s virtuálnym svetom, ale 
pracovať s materiálom, manuál-
ne sa ho dotýkať vlastnou rukou 
a vidieť výsledok pred sebou, to 
je diametrálne odlišné. A vôbec 
nie je pravda, že mladí ľudia ne-
vedia, alebo nechcú manuálne 
pracovať. Je iba na pedagógoch, 
ako im predostrú víziu ich bu-
dúceho zamestnania.

Prečo ste sa nechali nahovoriť 
na tento projekt?
Šafariková: Kvôli súťaživos-
ti. Treba súťažiť a porovnávať si 
svoju prácu. A prezentovať svoje 
práce pred verejnosťou, keďže je 
to najlepší spôsob, ako s ňou ko-
munikovať.

Daniel Hevier ml.
foto: archív: odevný dizajn 

SSUŠAT/súkr. archív 
M. Holubec

Hovory o móde

Tepláky, baretky 
a dobrá nálada
Pochmúrna jesenná nálada prináša depresie 
a životnú letargiu. S humorom na perách sa 
proti nej rozhodla bojovať skupina Lojzo, kto-
rá svoj tradičný Teplákový bál už po tretíkrát 
spojila s festivalom humornej, hudobnej 
a literárnej tvorby Petržalská baretka v DK 
Zrkadlový háj.

Na III. ročníku Petržalskej baretky si kvarteto účinkujúcich 
pýtalo pozornosť poroty v zložení: herec Rasťo Štúr, riaditeľ 
festivalu Kremnické Gagy - Ján Fakla, Roman Féder - líder 
skupiny Funny Fellows a umelecký vedúci Lojzovcov - Fran-
tišek Mikurčík. Na začiatku sa predstavili dvaja solitéri a to 
Miro Jilo, ktorý vystúpil so svojím „fotrovským folkom“, v 
ktorom pretavil empirické znalosti z práce vychovávateľa v 
diagnostickom ústave, kým nováčik na pesničkárskej scéne 
Kiko Balco vsadil na trpko nadobudnuté skúsenosti z lásky. 
Popradský hudobník Rasťo Dalecký nachádzal v dvojzmy-
selných textoch inšpiráciu z poézie Štefana Moravčíka, tento 
talent odprezentoval aj v literárnej časti podujatia. Aranžmá-
ny jeho kapely boli v niečom láskavé, až naivné, ale taká je 
aj Rasťova poézia a táto harmónia medzi textom a hudbou 
zaujala aj Jána Faklu, ktorý kapelu ihneď angažoval na ďalší 
ročník Kremnických Gagov. 
Najzabehnutejším zoskupením na Petržalskej baretke boli 
Janko Kulich a Kollegium, čo napokon rozhodlo o ich dru-
hom víťazstve na tejto súťaži, keď porota ocenila predo-
všetkým ich vyspelú interpretáciu na pomedzí folk rocku 
a bluesu. Optimistické želanie patróna Petržalskej baretky, 
Tomáša Fabora, aby dvadsiaty ročník ovládlo dvadsaťpäť sú-
ťažných kapiel, k čomu by im fandilo plné hľadisko, je síce 
ešte ďaleko, ale miesto pre zaplnenie prázdneho priestoru 
po humornej piesni, ktorú Lojzovci priviedli do dokonalosti, 
tu rozhodne je.  
Tridsiate tretie narodeniny skupiny Lojzo sa niesli v tradič-
nom spojení zábavy, recesie a kvalitnej hudby. Spomienka 
na Maroša Kochanského, ktorý už deväť rokov nie je medzi 
nami, ožíva na jedinom bále, na ktorý môžete prísť v teplá-
koch a nikoho tým nepohoršíte. Lojzovci sú stále plní ener-
gie a ich mestský kabaret naďalej rozpráva príbehy o excen-
trických bratislavských postavičkách, či zašlej sláve Miletičky. 
Priestor DK Zrkadlový háj sa počas vystúpenia Funny Felows 
zmenil na swingovú tančiareň. Líder formácie Roman Féder 
odovzdal oslávencom zväčšenú modrú pilulku, aby ich tak 
ochránil pred vyhorením, únavou či zlou náladou. Závereč-
nou bodkou viacgeneračného stretnutia bolo vystúpenie 
Paľa Hammela, ktorého piesne sú nadčasové.

Text a foto: Daniel Hevier ml.

„Mladí ľudia sú ako špongie,“ 
tvrdí ich pedagogička, no musia vedieť, 
čo chcú, dopĺňa ju známy návrhár.
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou

Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod

Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 

Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 

z vášho verejného zdravotného poistenia

Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

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

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

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov

Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!

Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

Hľadanie spôsobov, ako tým druhým vyplniť voľný čas, príprava zau-
jímavých aktivít a programov, ktoré by návštevníka potešili a vyčarili 
mu úsmev na tvári – to je práca naplnená túžbou. Verejnosťou často 
nepoznaní a mnohým neznámi ľudia, ktorí sa venujú svojej vzneše-
nej práci s nadšením, stoja za každým spoločenským či kultúrnym 
podujatím v Petržalke, si aj tento rok prevzali zaslúžené ocenenie ich 
dlhodobej obetavej práce.  

Ocenenia tento rok pre dámy 

Podvečer 28. októbra sa 
opäť odovzdávali poďako-

vania ľuďom, ktorí celý svoj 
život zasvätili práci v oblasti 
kultúry a osvetovej činnosti. 
Podujatie, ktoré vzišlo z ini-
ciatívy starostu Vladimíra Ba-
jana, úspešne pokračuje v oce-
ňovaní ich náročnej a zásluž-
nej práce. Prioritou je nielen 

zachovať a rozširovať rôznoro-
dosť kultúrnych a spoločen-
ských podujatí, ale aj podporo-
vať podujatia smerujúce k šíre-
niu kultúrnych tradícií a zvy-
kov nášho kultúrneho dedič-
stva a jeho odkazu pre ďalšie 
generácie. 

V krátkom kultúrnom 
programe pripravenom pre-

po chorobe, úraze a pod.

Informácie a objednávanie
tel. č.: 6224 5607

e-mail: info@harris.sk 

MOBILIZÁCIA 
IMOBILNÝCH, 

LEŽIACICH NA LÔŽKU 

www.harris.sk

PRIJMEME 
DO ZAMESTNANIA 

PRACOVNÍKOV

0905 535 215

na jednoduchú manuálnu 
prácu v Bratislave. 

V prípade záujmu o prácu alebo 
akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 

na čísle

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ 

dovšetkým pre ocenené 
dámy a hostí sa predstavili 
skvelí hudobníci, saxofo-
nista Milo Suchomel a kla-
virista Ľuboš Šrámek. Oce-
nenie Kultúrno-osvetový 
pracovník Petržalky 2015 si 
prevzali: Zdenka Árvayo-
vá, ktorá od januára 1983 
až do dôchodku pôsobila 
v službách petržalskej kniž-
nice. Oľga Filáková, lek-
torka Detského folklórneho 
súboru Lúčka od jeho zalo-
ženia v roku 1985. Mnohé 
deti ju poznajú aj ako stále 
usmiatu a dobre naladenú 
riaditeľku, teraz už učiteľku, 
škôlky na Strečnianskej uli-
ci. Dagmar Korková, ktorá 
v knižnici pracuje od roku 
1973. Erika Lozanová pô-
sobí v Základnej umeleckej 
škole Daliborovo námestie. 
Viera Sádovská, ktorá je 
vedúcou tanečnej školy kla-
sického tanca Nezábudka, 
ktorú založila v roku 1990. 

(tod)

foto: (tod)

Mojou 
motiváciou 
je rozdávať 
radosť
Vyrastala v rodine, 

kde nadobudnúť 

hudobné vzdela-

nie bolo samozrej-

mosťou. V Ľudovej 

škole umenia sa 

naučila  hrať na 

husle a študovala 

spev, čo využila  

na talentových 

skúškach pri prijí-

mačkách na Stred-

nú pedagogickú 

školu,  keď sa 

rozhodla pre uči-

teľské povolanie. 

Predstavujeme 

Oľgu Filákovú, kto-

rá získala ocenenie 

Kultúrno-osvetový 

pracovník Petržal-

ky 2015: 
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Fitnessland, Rovniankova 15
www.  tness-land.sk 

Kombináciou infračerveného žiarenia 

a pohybu dochádza k rýchlejšiemu úbytku tukových 

zásob v tele. 30 minút tréningu na prístroji 

SUN 400XL sa vyrovná behu na 30 km. Infračervené 

žiarenie napomáha tiež k ošetreniu pokožky.

objednávky na tel. č.: 0915525462

novinka

Spaľovanie tuku 
infračerveným žiarením

„Práca s deťmi sa stala 
zmyslom môjho života.

Pracujem v školstve 48 rokov,
z toho som bola 40 rokov ria-
diteľkou materskej školy. Pred-
primárne vzdelávanie je aj ob-
sahom mojej metodickej a pub-
likačnej činnosti.  Celé obdobie 
mojej pedagogickej činnosti 
bolo poprepletané kultúrnymi 
aktivitami. V roku 1986 po prvý 
raz mala rodičovská verejnosť 
možnosť sledovať program, 
ktorý bol pestrou paletou žán-
rov od moderných tancov, 
cez folklór, tvorivú dramatiku, 
zborový spev,  hru na hudob-
né nástroje.... vystúpilo v nej 
takmer 200 detí z vybraných 
petržalských materských škôl  
- akadémiu DETI KVETY ZEME. 

Jej cieľom bolo poukázať na 
význam inštitucionálnej výcho-
vy a vzdelávania s akcentom 
všestranného rozvoja osobnos-
ti dieťaťa. Vďaka obetavosti ria-
diteliek materských škôl  Márie 
Králikovej, Mirky Boháčovej, 
Márie Šášikovej, Ľubici Rinčovej 
a   Dáši Belohlávkovej, ktoré ako 
realizačný tým so mnou spolu-
pracovali na príprave akadémie, 
mali možnosť zdravé deti i deti s 
poruchou autistického spektra  
pätnásť ročníkov prezentovať 
svoju šikovnosť a talent. Mater-
ská škola by mala byť pre každé 
dieťa príležitosťou zmysluplne, 
bohato a šťastne prežiť vlastné 
detstvo a toto podujatie  v plnej 
miere touto príležitosťou bolo.“ 
V roku 1965 sa stala členkou 

Lúčnice. Roky prežité v Lúč-
nici významne ovplyvnili jej 
ďalší život, záujmy a potreby, 
hodnotovú orientáciu. V roku 
1985 keď manželia Šalátovci a 
Miro Berger – tanečníci z Lúč-
nice - založili DFS Lúčka, do 
ktorého začala chodiť i dcéra 
O. Filákovej, k spolupráci ne-
bolo ďaleko: „Deti sa v súbore 
neučia len tancovať, ale i spie-
vať, lebo všetky choreogra0 e 
sú popretkávané množstvom 
krásnych piesní, ktoré bolo 
treba deti naučiť. A tak sa ich 
spolu učíme dodnes. Práca 
v súbore sa stala súčasťou mo-
jej rodiny. Ústretovosť a pocho-
penie manžela a mojich detí 
mi vytvára podmienky, vďaka 
ktorým sa plnej miere môžem 
venovať súboru. Tridsať rokov 
práce v Lúčke, to sú pre mňa 
roky prežité v kruhu ľudí, ktorí 
milujú folklór, a svojou láskou 
sa snažia nadchnúť všetkých, 
ktorí oň prejavia čo i len ten 
najmenší záujem. Lúčka - to je 
jedna veľká rodina, ktorá si ctí 
nevyčerpateľný zdroj ľudových 
tradícií a s láskou ich dotvára 
s cieľom, aby detstvo lúčkar-
ských detí bolo krajšie,  príjem-
nejšie a zaujímavejšie a raduje 
sa z toho, že môže rozdávať 
radosť divákom.

Michaela Dobríková

foto: M. Platznerová

Seniori seniorom 
Taký bol názov novembrovej slávnostnej schôdze petržalských dô-
chodcov. Zúčastnili sa na nej predstavitelia verejného a spoločen-
ského života, poslanec NR SR Viliam Jasaň, predsedkyňa KO Jednoty 
dôchodcov Slovenska (JDS) Žo0 a Lomnická, predsedníčka OO JDS Va-
léria Baluchová, Eva Weisová z JDS, vedúca sociálneho odd. Miestneho 
úradu Petržalka Alena Halčáková, Alena Podmajerská, predsedníčka-
Rady seniorov pri Miestnom úrade Petržalka Alžbeta Korbelová a plná 
sála petržalských seniorov. Milina Hudecová, predsedníčka petržalskej 
Miestnej organizácie JDS vyzvala, aby členovia JDS pri príležitosti Dňa 
padlých v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov im vzdali 
úctu 11.11. o 11. 11 hod. V súčinnosti s novembrovým sviatkom zosnu-
lých si spomienkou a minútou ticha uctili pamiatku dlhoročnej členky 
a obetavej funkcionárky JDS, zosnulej Evy Horváthovej, ktorá ich rady 
opustila len nedávno. Slávnostná schôdza pokračovala oceňovaním 
aktívnych a obetavých ľudí z Petržalskej JDS, ktorí svoju prácu vykoná-
vajú pre blaho všetkých, dobrovoľne a nezištne. Súčasťou programu 
schôdze bol kultúrny program, ktorý pripravili seniori seniorom, vystú-
pili v ňom členovia Tanečnej skupiny Orchidea z Domu tretieho veku 
a spevácke súbory Petržalčanka a Melódia.  (md)

V tuši ukryté 
Igor Hrnko je uznávaný dizajnér a ilustrátor. Svoje pocity však dáva von 
najmä pomocou pera a tušu. Príďte si pozrieť cyklus neuveriteľne jem-
ných a čistých kresieb, v ktorých sa ako v pavučine zachytávajú frag-
menty okolitého sveta. Vystavené diela majú premiéru v petržalskej 
kaviarni KAFÉ LAMPY. Vernisáž k výstave sa uskutoční 19. 11. o 19 h.
Výstava trvá od 18. 11. do 31. 12. Vstup je voľný. 

(upr)
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Chutná „reportáž”
Bola to ver, veľká vec, 
prísť do škôlky práve dnes. 
Vchádzam dnu aj so synčekom
a tam kopec ľudí - čo nebýva zvykom. 
Každý sa tam motá, až nám zavadzajú tašky, 
vtom sme milo pozdravení od pani riaditeľky Dášky. 
Obliekla sa pre nás dnes výnimočne,
ale nie je to Gucci ani Versace!
Ľudový kroj zdobí jej plné tvary, 
až oteckom oči ubiehali. 
Na stoloch je pripravená samá maškrta, 
nátierky na rožkoch od výmyslu sveta. 
Nie je to ani zďaleka všetko, ako by sa mohlo zdať, 
aj zdravé koláče sme mohli ochutnať. 
Pani kuchárky nám napísali receptíky, 
Nech sme aj my šikovné gazdinky.
„Mama, brm – brm“ – búcha ma niekto do kolena, 
jáj, veď ja tu mám aj syna!
Ako správne zaznamenal jeho mužským vnemom. 
zo stola na neho kuká auto aj s transformerom. 
Vyrobení však nie sú z hliníka, či plastu, 
ale z ovocia a zeleniny! – Nevideli ste ešte takú krásu!
Zelerová babička šéfuje celému stolu, 
cibuliačika dáva do pozoru. 
Zemiakový ježko si počíta špáradlá, 
veď uznajte – keby dáky stratil, to by bola hanba!
Rozprávkových príbehov mám na mysli veľa, 
no pre dcéru do triedy mi utekať treba. 
Keď už sme v plnom počte, 
ochutnávame a samé – „mama, ešte!“
Udržať za nimi poriadok bola fuška,
cítila som sa ako Popoluška. 

Samé chvály - no pre bulvár nenájde sa drobnôstka?
Ale áno! V čerešňovom koláči bola kôstka!

Aj pán Miro Lažo bol na výstavu pozvaný, 
veď je to aktívny člen našej školskej rady. 
Pochválil – ako sa patrí, bez výčitiek, 
šikovné ruky našich pani učiteliek. 

Odchádzame neradi, no s receptami v kočári. 
Ďakujeme za zážitok, dovidenia opäť o rok. 

Z ochutnávky nátierok a výstavy ovocia a zeleniny
z MŠ Gessayova pre Petržalské noviny

Martina Ježková

foto: autorka

Š K O LY

Aj ZŠ Pankúchova 4 sa zapojila do súťažno-vzde-
lávacej aktivity Hovorme o jedle. Aktívne sme sa 
zapojili do každej dennej témy.

li básne, maľovali alebo si na chlebík 
pripravili zdravú nátierku. 

V utorok pokračovalo ovocno-ze-
leninové básnenie, počítanie, spieva-
nie či kreslenie. V každej triede žiaci 
chrúmali mrkvičky, kaleráby, reď-
kovky, jabĺčka, hrozno alebo manda-
rínky. Niektoré triedy si privstali, aby 
svojim spolužiakom pripravili chut-
nú a hlavne zdravú ovocnú desiatu. 

Pondelok sa niesol v znamení hes-
la „Chlieb, ryža a obilniny zá-

kladné sú potraviny, k tomu tanier 
zemiakov, to je strava školákov“.  
V škole rozvoniaval čerstvý chlieb, 
ktorý si upiekli prváci so svojou pani 
učiteľkou. Siedmaci sa vybrali za vô-
ňou chleba priamo do pekárne, aby 
zistili, ako sa dostáva čerstvé pečivo 
na pulty obchodov. Iné triedy tvori-

Zdravá strava každý deň

Aj mlieko a mliečne výrobky sú pre 
naše zdravie nenahraditeľné, takže v 
stredu nechýbali jogurty, mlieko a sy-
ry. Piataci si urobili ochutnávku krav-
ského a kozieho mlieka a žinčice.

Žiaci využili aj prázdne obaly, ška-
tule od mlieka či tégliky od jogurtov 
a vytvorili z nich pyramídy, ale aj kra-
vičky. 

Vo štvrtok sa deviataci zahrali na 
mäsko a rybku na vandrovke a za po-
moci krátkeho sloganu: „Mäso, ryby, 
vajcia, strukoviny rozdajú nám biel-
koviny“ zdôrazňovali v triedach pr-
vého stupňa ich význam pre človeka. 

Piatok bol sladký a medový deň. 
Žiaci získali zaujímavé informá-
cie od pána medára - včelára, ktorý  
k nám prišiel na besedu, ale aj z be-
sedy v Lige proti rakovine. Zo zís-
kaných informácií vznikali postery, 
projekty a náučné nástenky. Mladší 
žiaci sa zabávali v „medových diel-
ničkách“, skúmali cukor a med, pre-
zentovali svoje projekty. 

Týždeň zdravej výživy sme ukon-
čili rozhlasovou reláciou, v ktorej 
žiaci pripomenuli Svetový deň výži-
vy a opäť zdôraznili, že výživa je vý-
znamný faktor životného štýlu, ktorý 
ovplyvňuje zdravie, a preto si zaslúži 
našu pozornosť.

Mariana Gibejová
ZŠ Pankúchova 4

Žiaci ZŠ Tupolevova 20 sa i tento školský rok  
v dňoch od 12. do 16. októbra zapojili do celoslo-
venského súťažno-vzdelávacieho projektu o po-
travinách pod názvom „HOVORME O JEDLE“. 

príprava chutných šalátov, nátierok, 
jednohubiek s vajíčkami, rybami, sa-
lámou, či strukovinou, ktoré si zho-
tovili presne podľa receptov. Túto 
dennú tému využili i na hodinách slo-
venského jazyka, matematiky a ang-
lického jazyka.

Posledný deň po našej škole po-
letovali „bzučiace včeličky“, ktorých 
prilákala piatková téma: Cukry - pre-
čo sú dôležitou súčasťou výživy. Nie-
čo zaujímavé o mede. Samozrejme, 
že to neboli naozajstné včeličky, ale 
žiaci 2.B triedy spolu so svojou pani 
učiteľkou Z. Bulovčíkovou. 

Sme radi, že sme sa mohli zúčast-
niť na tomto úžasnom projekte a teší-
me sa na budúci ročník. 

Ružena Valentinová, učiteľka 

ri poschodia potravinovej pyramídy. 
V tento deň celá škola voňala chlebí-
kom a pečivom, z ktorého pripravova-
li zdravú desiatu. 

Deň „Ovocia a zeleniny“ sa začal v 
utorok ráno. Deti prichádzali do školy 
s úsmevom, nesúc v ruke svoje obľú-
bené ovocie a zeleninu. V triedach si 
vytvorili ovocno-zeleninové výstavky. 

Biely deň, ako si ho deti v 2.C po-
menovali, bol dňom ďalšej vyhláse-
nej témy - Mlieko a mliečne výrobky 
- prečo sú nenahraditeľnou zložkou 
zdravej výživy. Žiaci prišli do ško-
ly v bielom oblečení - farba mlieka a 
doniesli si so sebou svoju obľúbenú 
mliečnu desiatu. Na hodine informa-
tickej výchovy si na PC skladali puzzle 
Farma, kde si zopakovali, ktoré zvie-
ratá sa u nás na farmách chovajú a aký 
úžitok z nich máme. Zasúťažili si i v 
pití mlieka. Nakoniec si vyskúšali ako 
sa mlieko získava - dojili kravičky, hoci 
iba na obrázku.

Štvrtá téma - „Mäso, ryby, vaj-
cia, strukoviny - ich význam vo vý-
žive.“ Najobľúbenejšou aktivitou bola 

V  každom dni týždňa boli vyhlá-
sené denné témy so zameraním 

na potraviny a výživu. Triedy 1. stup-
ňa sa zapojili do súťažno-vzdelávacej 
aktivity „Hovorme o jedle“, výtvar-
nej súťaže „Chutné maľovanie“ a žiaci 
druhého stupňa do literárnej súťaže 
„Načo sú nám polia, sady“.

V pondelok žiaci hľadali, striha-
li, zhromažďovali informácie o jedle 
a následne vytvárali z obrázkov šty-

Hovory 
o jedle        
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POZNÁTE KOZMETIKU ZIAJA?
Spoločnosť Ziaja je výrobca kozmetiky na báze prírodných zložiek. Ide o rodinný podnik, ktorý bol 

pred viac ako 25 rokmi založený v Gdansku. Na Slovensko prišla Ziaja v roku 2007 s líniami príprav-

kov Kozie mlieko a Prírodná oliva. Sortiment Ziaja nájdete v Bratislave v OD Tesco na Kamennom 

námestí, v 101 drogerie, Kau*ande, nezávislých (sídliskových) predajniach či e-shope dobrakozme-

tika.sk. Prípravky Ziaja sú určené ženám v každom veku, mužom i deťom. Ziaja sa špecializuje na 

produkty starostlivosti o tvár (pleťové krémy, mlieka), o telo (sprchovacie gély, telové mlieka) a vlasy 

(šampóny, kondicionéry). Nechýbajú ani prípravky určené na intímnu hygienu či antiperspiranty. 

Viac na: www.facebook.com/ziajask a www.ziaja.sk 

SÚŤAŽ: 

Vyhrajte 4 x balíček kozmetiky Ziaja!

Balíček obsahuje prípravky z línie Ziaja Olivový list, Ziaja Prírodná oliva a mini cestovné balenia. 

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
OKULIAROVÝCH RÁMOV 
AJ PRE DETI (AJ SILIKÓNOVÉ)

Značkový tovar za AKCIOVÉ CENY.

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

Zľavy od 10 – 60 %.

AKCIA   na multifokálne 
okuliarové šošovky:
- 20 %, - 50 %, a jeden pár zadarmo 
(VARILUX) – pri zakúpení okuliarov.

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

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

OPTIKA

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

PREDÁM LACNO 
PC INTEL CELERON, 

E 3400@2,6 GHz, 1,96 GB RAM,  

60 GB+90 Gb = 150 GB pamäť.  

Cena: 200 € (pôvodná 500 €)   

Info: 0905 273 414

Zapojte sa do súťaže a pošlite svoje kontaktné údaje do 1. 12. na adresu: sutazimspn@gmail.com

PRIJMEM 

BRIGÁDNIKA NA DOHODU

Kontakt: 0905 628 537

DO GRILU A BUFETU 
počas Vianočných trhov v Bratislave
od 20. 11. 2015 – 23. 12. 2015

Vítaní sú uchádzači vyučení v odbore kuchár, 
prípadne s praxou – skúsenosťami v tomto odbore

VIANOČNÁ BURZA  
HRAČIEK a DARČEKOV

28. novembra 2015  
9,30-12 hod.

V Spojenej škole  
Svätej Rodiny

Gercenova 10 BA
Bratislava-Petržalka

1.detska.burza@gmail.com
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Tak o čo ide?

Bol október, hmlisté ráno s ostrým 
tónom chladu, ale aj presvitajúceho 
slnka. Ako každá nádej. Zabrzdilo pri 
mne auto, otvorili sa dvere, vypadla  
z nich Jana. Mala na hlave klobúčik  
a v páse bola akási priširoká. 

„Aj ty?“ opýtala sa sprisahanecky.
Bolo to pred onkologickou nemoc-

nicou, Jana išla nasať svoju pravidel-
nú dávku chémie a akoby ju potešilo, 
že ma tam tiež vidí. 

„Nie, nie, ja nie som chorá,“ rýchlo 
som odmietla spoluúčasť a vzápätí sa 
zahanbila. Veď jej by to urobilo radosť 
a mne neublížilo. Ale cit je rýchlejší 
ako rozum, akoby sa zľakol tej mož-
nosti. Od narodenia vieme, kam krá-
čame, a predsa nie sme pripravení.

Myslela som na túto príhodu v ki-
nosále, kde som počula tichučké po- 
ťahovanie nosom a ukradomky utie-
rané slzy v temnej sále. Na plátne be-
žali titulky, ten posledný bol v pravom 
rohu malými písmenami: ženám. 
Lebo bol o žene, krásnej, mladej, ktorú 
mal zasiahnuť osud. Zostala bez prá-
ce a bez manžela. A aby toho nebolo 
málo, čosi aj dostala... O tom, ako si  
s tým ČÍMSI poradí, rozpráva 4lm. 

Príbehu dala život herecký (aj kop-
rodukčný) krásna Španielka Penelope 
Cruz. A je to príbeh o umieraní, ale aj 
o nekončiacom živote. Má prostý ná-
zov Ma ma...

Nie, neobávajte sa, obsah 4lmu ne-
prezradím. 

Každý deň, v každú hodinu sa jeho 
dej medzi nami odohráva. A dôležité 
je iba jedno – uvedomiť si, že žiadna 
choroba nie je koncom, ale môže 
byť začiatkom. To nie sú slová, to sú 
skúsenosti tých, čo svojím krížom 
prešli. 

Napísala som pred pár rokmi kni-
hu Tak o čo ide? Inšpirovala ma moja 
kamarátka, úspešná, ambiciózna, ale 
rozlietaná, nepokojná, akoby jej vždy 
ešte čosi k šťastiu chýbalo. Až kým 
nedobehla do bodu, z ktorého bolo 
jasne vidno cieľ. Choroba jej vzala 
vlasy aj štíhlosť, no priniesla jej vnú-
tornú harmóniu, pokoj. Strácala silu, 
cítila sa unavená – a napriek tomu 
bola šťastná! Dokonca sa v tom ob-
dobí vydala. Tak o čo ide, keď už nej- 
de o život?

V tomto dušičkovom čase stojí za 
to popremýšľať. Lebo od narodenia 
vieme, kam kráčame. Ale vieme, 
akou krajinou to ideme? A tušíme, 
či je na ceste našim spolupútnikom  
s nami aj trochu dobre?

Lebo – o čo ide...?
Gabriela Rothmayerová  

„Financie sme získali z Na-
dácie Volkswagen, keď sme 
sa zapojili projektom do ich 
grantového programu „Bez-
pečne na cestách“. Boli sme 
úspešní a získali grant vo výš-
ke tritisíc eur, za ktoré sme sa 
rozhodli vybudovať dopravné 
ihrisko. So žiadosťou o pomoc 
sme oslovili aj MČ Petržalka, 
ktorá bola tejto myšlienke 
naklonená a tiež nás finanč-
ne podporila. S veľkou po-
mocou rodičov sme tak vybu-
dovali na nevyužívanej časti 
školského dvora nové doprav-
né ihrisko. Naša veľká vďaka 
patrí všetkým rodičom, bez 
ich významnej pomoci by sa 
projekt nezrealizoval.“

A prečo sa rozhodli pre do-
pravné ihrisko a nie preliezač-
ky a šmykľavky? „Preliezačiek 
už máme dosť. A dopravná 
výchova sa týka každého z 
nás, dospelých aj detí. Je sú-
časťou edukácie, takže naše 
deti už sú vyzbrojené teóriou 

Nové dopravné 
ihrisko na Bohrovej
Ak si na hlavnej, máš prednosť. Ale keď je 
červená, musíš stáť. To vie predsa kaž-
dý škôlkar. Aspoň v Materskej škole na 
Bohrovej ulici určite. V októbri tam totiž 
otvárali celkom novučičké dopravné ih-
risko. Hovorí riaditeľka Erika Puškárová: 

V pastoračnom centre pri petržalskom 
Kostole Svätej rodiny na Námestí sv. Jána 
Pavla II. sa 31. októbra 2015 uskutočnilo 
podujatie Párty Všetkých svätých. 

Išlo o tvorivo-spoločenské 
podujatie v predvečer 

sviatku Všetkých svätých. V 
pastoračnom centre sa zišli 
rodiny s deťmi prezlečený-
mi do typických šiat niekto-
rého z obľúbených svätcov. 
Deti v role svätíc, svätcov 
či anjelov zaujali aj tým, že 
dobre poznali životný prí-
beh a čnosti hrdinov viery, 
ktorých predstavovali. Hry, 
scénky a tance naznačovali 
– ako povedal miestny kňaz 
o. Juraj Vittek – radosť spo-

V Petržalke bola radostná 
Párty Všetkých svätých

Aj takto verejne chcem po-
chváliť výnimočnú strednú 
v Petržalke. Je ňou Stredná 
zdravotnícka škola sídliaca 
na Strečnianskej ulici 20. 
Pochvalu si škola zaslúži 
za výnimočné aktivity, veď 
aj v tomto roku opätovne 
odborne pripravila Deň 
zdravia pre seniorov, ktorí 
ho oceňujú a ďakujú zaň. 
Už aj predtým študenti a 
pedagógovia tejto školy 
zorganizovali Deň zdravia, 
vydávajú školský časopis s 
výstižným názvom Kyslík 
a zapájajú sa do humanit-
ných aktivít, akými sú Sve-
tový deň srdca, Deň narci-
sov a pod. Žiaci vykonávajú 
terénnu prezentáciu prvej 
pomoci. Ako členka SČK 
mám aj osobné skúsenosti 
ako kvali4kovane a so za-
nietením organizujú odber 
krvi mobilnou jednotkou 
NTS vpriestoroch školy. 
Som presvedčená,, že taká-
to škola si zaslúži, aby o nej 
Petržalčania vedeli. Veľké 
ďakujem manažmentu ško-
ly a jej zanieteným žiakom. 

Eva Weissová

Pochvala 

budúcim 

zdravotníkom

ločenstva svätých v nebi. 
Po milej zábave sa rodiny 
s deťmi zúčastnili na svä-
tej omši, ktorú v kostole so 
svojimi kňazmi oratorián-
mi sv. Filipa Neriho slávi-
li pri horiacich sviecach. 
Kňaz Juraj Vittek poukázal 
na ideál svätosti, ako aj na 
kresťanský význam a bo-
hatý obsah slávenia sviat-
kov Všetkých svätých a 
Spomienky na verných zo-
snulých, ktoré nepotrebujú 
náhradu halloweenských 
masiek. Ďalšie atraktívne 
podujatia najmä pre ro-
diny, ale aj pre seniorov 
alebo osamelých ľudí sa v 
pastoračnom centre usku-
točnia aj počas adventné-
ho obdobia.

Text a foto: 

Marta Majerčáková

a teraz ju podporia praxou na 
novom ihrisku. To budú v pr-
vom rade využívať deti našej 
MŠ, ale nebránime sa tomu, 
aby ho navštevovali aj z iných 
materských škôl či z prvého 
stupňa základných škôl.“ 

Dana Barátová z radu ro-
dičov je autorkou architekto-
nického projektu ihriska a o 
návrhy dopravného značenia 
a jeho vlastnoručné namon-
tovanie sa zas postaral otec-
ko Peter Gajdošík. Podľa jeho 
slov rodičia radi priložili ruku 
k dielu a majú z ihriska radosť.

Text a foto: 

Michaela Dobríková

Poznámka
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Starohájska
PiváreňHaanova 52, 851 04 BA - Petržalka

1,0 l Tankový nepasterizovaný gambrinus 10°  2,60 €

1,0 l Plzenský Prazdroj   3,20 € 

1,0 l  Šariš 11° tmavý výčapný ležiak  3,00 €

1,0 l  Plzenský Prazdroj  3,20 € 

1,0 l  Rezané s Tankovým nepaster. Gambrinusom 10° 2,80 €

1,0 l  Rezané s Plzenským Prazdrojom  3,10 €
(Šariš tmavý / Plzenský Prazdroj / Šariš tmavý)

1,0 l  Kofola original / Biele hrozno / Malina   2,40 € 

300 g Syrový lopár, chlieb  4,90 €

400 g Starohájsky lopár  6,90 €
chlieb slanina, klobása, šunka, eidam, encián, obloha

120 g Nakladaný hermelín  3,90 €
120 g hermelín, 10 g feferónka, 10 g cibuľa,  
100 g maďarský chlieb 

150 g Domáca paštéta s cibuľkou alebo brusnicami  2,90 €
a hriankami alebo chlebom (podľa ponuky)   

200 g Pečená klobása, chlieb horčica  3,90 €

150 g Grilovaný oštiepok s brusnicami, obloha  3,90 €

30 g Zapekané slimáky s parmezánom   3,90 €
30 g slimáky 6 ks, 5 g cesnak, 5 g parmezán, bylinkové maslo

200 g Rezeň prírodný   5,50 €
kuracie prsia / vykostené kuracie stehno / bravčové

200 g Rezeň trojobal   5,50 €
kuracie prsia / vykostené kuracie stehno / bravčové 

200 g Rezeň černohor   5,90 €
kuracie prsia / vykostené kuracie stehno / bravčové 

200 g Rezeň cordon bleu   5,90 €
kuracie prsia / vykostené kuracie stehno / bravčové  
* plnené šunka + syr alebo syr niva, cibuľa a slanina

200 g Rezeň zapekaný  5,90 €
kuracie prsia / vykostené kuracie stehno / bravčové  
* plnené šunka + syr alebo slanina, feferóny,  
cibuľa a syr eidam

200 g  Bravčová panenka s volským okom  6,40 €
200 g bravčová panenka, 60 g vajíčko

200 g  Bravčová panenka s nivovou omáčkou  6,90 €
200 g bravčová panenka, 100 g nivová omáčka

200 g  Bravčová panenka s omáčkou 
z lesných hríbov  6,90 € 
200 g bravčová panenka, 100 g omáčka z lesných hríbov

380 g Mexické soté v zemiakovej placke, syr eidam 5,90 €
180 g kuracie mäso s mexickou fazuľou, 200 g zemiaková  
placka, strúhaný syr eidam

200 g Soté   4,90 €
kuracie prsia / vykostené kuracie stehno / bravčové  
* zeleninové alebo s omáčkou podľa ponuky

200 g Tatarský biftek  10,90 € 7,90 €
s 8 hriankami a prílohami  
podľa výberu miešaný alebo nemiešaný

200 g Starohájske kuracie špízy v slaninke  5,90 €
200 g kuracie vykostené stehno, 100 g slanina,  
100 g cesnakový dresing,  100 g maďarský chlieb,  
50 g kys. uhorky

600-900 g Pečené predné kolienko 10,90 € 7,90 €
doba prípravy min. 30 minút, 600-900 g bravčové  
predné koleno, 120 g kys. uhorky, 120 g baranie rohy,  
60 g chren, 60 g horčica, 300 g maďarský chlieb

1 500 g Pečené koleno 14,90 € 11,90 €
doba prípravy cca 2 1/2 hod.,  1 500 g bravč.  koleno, 
240 g obloha, 60 g chren, 300 g maďarský chlieb

1 000 g Pečené bravčové rebrá
v medovej marináde 13,90 € 7,90 €
1 000 g bravčové rebrá, 60 g omáčka podľa výberu,  
200 g maďarský chlieb 

850 g Starohájský gurmánsky lopár
s prílohami a oblohou 15,74 € 10,90 €
100 g tatarský biftek so 4 hriankami / 600 g Pečené  
brav. rebrá v medovej marináde s pikantnou omáčkou  
a chlebom /  150 g Starohájske kuracie špízy v slaninke /   
cesnakový dresing a zapekaný maďarský chlieb  
s bylinkovým maslom

1 000 g 1 kg Rezňov 26,80 € 11,90 €
330 g vykostené kuracie stehná / 340 g bravčové  
rezne / 330 g kuracie černohorské rezne

1 100 g Starohájska misa 20,10 € 10,90 €
200 g grilované bravčové karé, 200 g vyprážaný  
kurací rezeň, 200 g grilovaná klobása,  
200 g vyprážaný syr, 300 g hranolky

25 000 g 25 kg Pečené Prasa 265,00 € 140,00 €
nutné objednať 4 dni vopred 
 25 kg peč. prasa, 3 kg maďarský chlieb, 0,5 kg horčica,   
0,5 kg chren, 0,5 kg kys. uhorky, 0,5 kg baranie rohy 
cena platí len pri konzumácií v starohájskej pivárni

2 300 g 2,3 kg Pečená kačica,  39,90 € 21,90 €
800 g červená kapusta,  
10 ks žemľová knedľa a 8 ks lokše

1 150 g 1/2 kg Pečená kačica,  19,95 € 11,90 €
400 g červená kapusta,  
6 ks žemľová knedľa a 4 ks lokše

300 g Pečené kačacie stehno,  9,90 € 6,90 €
200 g červená kapusta,  
3 ks žemľová knedľa a 2 ks lokše

220 g U nás robené domáce bryndzové pirohy
s opečenou slaninou a smotanou   5,50 € 
domáce bryndzové pirohy, slanina, smotana

200 g Vyprážaný syr so šunkou  4,50 €

120 g Grilovaný alebo Vyprážaný encián 
s brusnicami  4,90 €

200 g Grilovaný alebo Vyprážaný oštiepok 
s brusnicami  4,90 €

350 g Zeleninové rizoto s kuracím mäsom 
a syrom 70 g kuracie mäso, 200 g ryža,  5,50 €
50 g zelenina, 30 g syr parmezán

350 g Špagety bolognese  5,50 €
mleté mäso hovädzie a bravčové, paradajkový pretlak,  
syr parmezán, špagety

300 g Šalát s grilovaným enciánom 
a horčicovým dresingom  5,50 € 
 ľadový šalát, rukola, polníček, cherry paradajky, encián

350 g Šalát s kuracím mäsom  5,50 €
opečené kuracie kúsky, ľadový šalát, rukola, polníček,  
cherry paradajky, paprika, uhorka, strúhaný syr eidam,   
dresing z majonézy a smotany, krutóny

350 g grécky šalát  5,50 € 
paradajky, paprika, uhorka, syr feta, cibuľa, olivy

300 g U nás robené domáce šúľance   3,90 €
s makom alebo strúhankou

220 g U nás robené Domáce pirohy   4,50 €
plnené jahodami s maslom, makom alebo strúhankou 

200 g Palacinky   4,30 €
jahodový džem alebo nutela a šľahačka  

Čerstvo čapované 

do Pet fľaše

Akcia



12 • 13. 11. 2015 PETRŽALSKÉ NOVINY
B Ý VA N I E

MŠ Piffl  ova čaká

Sami proti sebe?!

súdmi. Čo je dobré a čo zlé, čo 
pekné a čo škaredé, čo hodnotné 
a čo bezcenné. Obrátená rozhla-
sová pyramída je pre ňu nápadný 
pozostatok z éry komunistických 
veľkých čudných budov, Most 
SNP je s takým označením len pre 
byrokratov… a ako inak - pa-
neláky. Tie petržalské. Aby 

naplnila úvodné motto článku „o 
najväčšej koncentrácii škaredých 
výškových budov, ktoré boli ke-
dysi na pôde strednej Európy pod 
kontrolou komunistov“, podopre-

la ho ešte známou
 nejapnosťou - 

H a v l o v ý m 
výrokom 

V panelákoch nebývajú 
králiky, žijú v nich ľudia 
Vo voľnom preklade jej článku, 
v chaose údajov, čísiel, dátumov, 
úvah, pocitov, mudrlanstva, od-
sudkov až urážok, nezostal na 
ľavom brehu Dunaja kameň na 
kameni, na pravom zasa panel 
na paneli. Je až obdivuhodné, ako 
autorka stihla za deň (či len za 
niekoľko hodín?) pobytu, pohybu 
a posedenia - dejinne, ideologic-
ky, ekonomicky, architektonicky, 
urbanisticky, dopravne, kultúrne 
a ktovie ešte ako spoznať polmi-
liónové hlavné mesto SR, ale naj-
mä pochopiť, usúdiť a rozhodnúť, 
čo bolo, je a bude v životoch jeho 
obyvateľov to podstatné a správ-
ne. Ako žijú. Či sú spokojní ale-
bo nie, aký má ich život zmysel, 
resp. nezmysel. Nikoho sa totiž 
na také jednoduchosti nespýtala. 
V jej článku o Bratislave niet kon-
krétneho Bratislavčana, v 1 505
vytlačených slovách sa nenájde 
jediný živý človek, nedá sa dočí-
tať iných názorov, než má ona. 
Pani redaktorka si vystačila sama: 
vecami, stavbami, pohľadmi - a 
vlastným domýšľaním a vymýšľa-
ním, najmä však hodnotiacimi 

o „nedôstojných králikárňach, 
predurčených na zbúranie“. Iba-
že nie každý z nás mal privátny 
Hrádeček a potom aj Pražský 
hrad. Preto aj jej odpovieme to, 
čo sme v Petržalských novinách 
kedysi odkázali poslednému 
československému prezidentovi: 
V Petržalke v panelákoch ne-
bývajú králiky, žijú v nich ľudia! 
Ani sa nepasú na petržalských 
lúkach…

New York, pohľad z mrakodrapu Empire State Building 

(381 m, 102 podlaží). 

Hodinovú pešiu exkurziu me-
dzi petržalskými panelákmi na-
pokon redaktorka „tajmsov“ za-
vŕšuje „poznaním“, že tu nie sú 
žiadne prírodné plochy, kde by 
sa ľudia stretávali, či si dokonca 
urobili prestávku, žiadne obcho-
dy, žiadne služby... Kde potom 
asi blúdila? Ako sa končí jej člá-
nok Bratislavské monolity? Na 
toalete v reštaurácii. S výhľadom 
na Petržalku. Na paneláky miz-

Petržalka, pohľad z výškovej budovy Technopol

(90 m, 20 podlaží).  

Newyorské 

mrakodrapy. 

Petržalské 

paneláky.

Pomník Janka Kráľa, národného 

buditeľa, národná kultúrna pamiat-

ka, Sad Janka Kráľa, Petržalka.  

Socha slobody, symbol Ameriky, 

svetové kultúrne dedičstvo 

UNESCO, New York. 

Bratislavské monolity II.
– už ako odpoveď 

Minulý týždeň sa médiá predháňali titulkami, či priamo 
už citátmi z článku * e Monoliths of Bratislava 
(Bratislavské monolity), ktorý v predposledný októbrový deň 
zverejnil americký denník * e New York Times. 
Ako to Bratislave, a Petržalke zvlášť, „natrela“ ich 
jedna (vraj) redaktorka. 
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ZŠ Dudova

Most SNP, 430 m, zavesený most 

cez Dunaj, Staré Mesto - Petržal-

ka, stavba storočia v mostných 

stavbách na Slovensku (2001). 

Brooklynský most, 1 825 m, 

ponad rieku East River, 

spája mestské časti Brooklyn 

a Manhattan. 

Kúpeľňa s oknom je niečo, čo poznáme 

väčšinou iba v rodinných domoch.

núce za horizontom. A na okne 
vyryté posolstvo: „Užívaš si vý-
hľad?“

Takže: vážne pochybujem, či 
autorka článku +e Monoliths 
of Bratislava je vôbec novinár-
kou. Lebo novinár nevchádza do 
iného, cudzieho mesta s pred- 
sudkami. Vstupuje doň síce skú-
mavo, ale s mierou láskavosti, to-
lerantnosti, pozornosti. Nie každé 
mesto sa mu môže páčiť, ani by 
v ňom nechcel či nevedel bývať, 
žiť. Je to však miesto, domov, ro-
disko pre desiatky, stovky, tisíce, 
milióny iných ľudí. Múry, panely, 
kameň, drevo, oceľ, sklobetón 
dýchajú ich životmi. I keď sú to 
niekedy už len ruiny, vykopávky. 
To sú potom dejiny človeka. Zne-
važovanie, posmech, ideologizo-
vanie, arogancia k veciam života 
je pohŕdaním životmi ľudí. 

Petržalka a New York, 
no nie Dávid a Goliáš 
Ani v súboji, ani vo veľkosti. Ale 
v porovnaní možností, príleži-
tostí žiť svoj život naplno. Veď 
za malým i veľkým je toľko toho 
vzájomného, spoločného, v hod- 
notách, zmysle života, čo nedá-

va dôvod na pýchu, výlučnosť, 
vyvolenosť. Žiadne - nad všet-
kými… Možno sa niekto zháči, 
čo to redakčne ponúkame. Až 
provokačne. Petržalku dávame 
vedľa New Yorku. Ako dvojič-
ky. Ale: 115-tisícová Petržalka 
je multiregionálna, je v nej ce-
lé Slovensko, 8 a polmiliónový 
New York multikultúrny, multi-
etnický, je v ňom celý svet. Ak 
si zažartujeme, že mrakodrap 
je len vyšší panelák, potom Pe-
tržalka má najviac panelákov na 
Slovensku a New York zasa naj-
viac mrakodrapov na svete ( ale 
počty sa rôznia, vraj Hong Kong 
ich má viac). Petržalka i New 
York majú svoje vlastné sym-
boly slobody, nezávislosti, svoje 
parky, mosty, rieky, univerzity 

a iné … To je však už téma pre 
ozajstného novinára +e New 
York Times.

Rudolf Gallo 
foto: New York - Adam Zavřel, 

Flickr.com. a archív PN 

Ekonomická univerzita v Bratislave, najstaršia ekonomická vysoká 

škola, r. 1940, Petržalka, 13-tisíc študentov. 

Columbia University, New York, jedna z najstarších univerzít v USA, r. 

1754, 25-tisíc študentov. 

Chorvátske rameno, časť Petržalka City, 

miesto relaxu a športu. 

Central Park, Manhattan, New York, najnavštevovanejší 

mestský park v USA. 

Divadlo Aréna v Petržalke patrí 

medzi najstaršie bratislavské 

divadlá (1828).

Broadway - to je 39 divadiel na 

jednej ulici, repertoáru vládnu 

muzikály. 

Odkaz: A Bratislava je aj tak sexy!

Bratislavské monolity II.
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V minulých číslach sme 

uverejnili niekoľko prípa-

dov, na ktoré doplácajú 

predovšetkým seniori. 

Pokračujeme v informova-

ní o tom, na čo by si mali 

dávať pozor. 

  
7. Dôsledky, vytriezve-

nie, problémy, často až 

exekúcia

Problémy často prichádzajú 

už s jednou či dvoma ne-

splatenými splátkami, čo 

môže mať pre spotrebiteľa 

až likvidačný charakter. Dô-

sledky prichádzajú pomerne 

rýchlo – niekedy stačí, ak sa 

spotrebiteľ omešká s jed-

nou splátkou – nastupujú 

sankcie, ktoré niekedy pod-

statne zvyšujú samotný dlh 

– pri omeškaní so splátkou 

vo výške 30 eur – zmluvná 

pokuta je neraz až 3 eurá 

na každých 20 dní omeška-

nia, k tomu poplatok za za-

slanie upomienky 15 eur za 

upomienku, pričom k tomu 

môžu pribudnúť aj ďalšie 

poplatky a náklady vymáha-

nia pohľadávky. Pri omeška-

ní nastupuje neraz agresívne 

vymáhanie a uplatnenie 

návrhu na rozhodcovský 

súd, ktorý vybral veriteľ. Roz-

hodcovský súd nemá väčši-

nou problém priznať všetky 

nároky, ktoré uplatní veriteľ 

a vydaný rozhodcovský roz-

sudok sa stáva základom pre 

vyvolanie exekúcie. V exekú-

cii už podstatne narastú ná-

klady (trovy exekúcie) a pri 

pôžičke 1 000 eur sa v exe-

kúcii môže vymáhať 3 000  

a viac eur.

JUDr. Monika Jankovská

Seniori 
sú zraniteľní 
(3. časť)

Pomáhame potravinami
Zákazníci petržalského 

Kauflandu mali v októbri 
možnosť pomôcť rodinám v 
núdzi. K svojmu nákupu pri-
dali jednu či viac trvanlivých 
potravín. A po zaplatení ich 
dali priamo v predajni dobro-
voľníkom Slovenského Červe- 
ného kríža (SČK). Niektorí 
okolo nákupného košíka SČK 
prešli bez povšimnutia, iní sa 
pristavili a zaujímali sa, čo sa 
deje. A mnohí sa zapojili. Stali 
sa tak súčasťou 2. ročníka celo- 
slovenskej charitatívnej zbier-
ky potravín Pomáhame po-
travinami. Viac nám o projek-
te povedal Martin Gärtner, 
hovorca spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika: „So slo-
venským Červeným krížom 

spolupracujeme už dlhšie. 
Naša spolupráca stojí na šty-
roch ‚nohách‘. Prvou je darcov-
stvo krvi. Podporujeme ho s 
našimi zamestnancami, ktorí 
chodia darovať krv a zároveň 
sa k nemu snažíme motivovať 
verejnosť. Druhou je pomoc 
pri aktivitách SČK, propagu-
jeme ich, iniciujeme ľudí, aby 
sa stali ich dobrovoľníkmi  
a darovali sme im už dru-
hý záchranársky stan, ktorý 
môžu využívať pri mimoriad- 
nych udalostiach. Treťou je 
výchova a vzdelávanie v pr- 
vej pomoci. Školíme našich 
zamestnancov a opäť mo-
tivujeme verejnosť rôznymi 
kampaňami, aby sa naučili 
aspoň základy prvej pomoci. 

A konečne štvrtou ‚nohou‘ je 
potravinová pomoc. Uvedo-
mujeme si, že na Slovensku 
žije veľa ľudí, ktorí túto po-
moc potrebujú. Ale nevedeli 
sme, ako pomáhať účelne a 
individuálne, tak, aby bola 
pomoc naozaj adresná. A prá-
ve v spolupráci s SČK vznikla 
myšlienka celoslovenskej po-
travinovej zbierky, ktorú orga-
nizujeme jeden deň v roku vo 
všetkých našich prevádzkach. 
V nej motivujeme zákazníkov 
k tomu, aby okrem svojho ná-
kupu kúpili aj niečo navyše.  

A toto „navyše“ potom dis-
tribuujeme príjemcom zo 
zoznamu zostaveného SČK. 
Minulý rok sme si to vyskúšali 
po prvý krát a vyzbierali sme 
okolo 10 ton potravín od zá-
kazníkov a Kaufland k tomu 
pridal svojich 16 ton. A tento 
rok model opakujeme. Každá 
rodina zo zoznamu vďaka 
zbierke dostane asi 20-kilový 
balík trvanlivých potravín.“ 

Na Slovensku sa vyzbiera-
lo 21,57 tony potravín, z toho  
v Bratislave 2,4 tony. V Petržal-
ke to bolo 439 kíl, ktoré daro-
valo 214 ľudí. 

Kaufland prispel viac ako 10 
tonami potravín. Celkovo tak 
bolo rozdelených 31,57 tony 
potravín. 

Michaela Dobríková, 

foto: autorka

Ocenenie v ten večer pre-
vzali aj dve Petržalčanky. 

Dnes vám ich predstavujeme 
bližšie.

Eva Weissová je angažo-
vaným človekom so širokým 
záberom záujmov. Je dlho-
ročnou členkou Slovenského 
červeného kríža, propagátor- 
kou darcovstva krvi a angažo-
vala sa v združení zdravotne 
postihnutých. Pracuje v Jed-
note dôchodcov Slovenska, 
ktorú zastupuje v Rade senio- 
rov Bratislavy. Je dlhoročnou 
členkou volebných komisií, 
vystupuje vo folklórnom pás-
me Petržalská svadba, zapojila 
sa do projektu Milujem svoje 
mesto a vedie aj zmierovaciu 
komisiu lesného spoločenstva 
v Záhorskej Bystrici, kde vy-
užíva svoje právnické skúse-
nosti. Aj v zrelom veku si stále 
dopĺňa vedomosti, študuje na 
Univerzite tretieho veku a  
v kurzoch si zvyšuje počítačo-
vú gramotnosť.

Eva Weisová, žije v Petržal-
ke 35 rokov, predtým bývala v 
Ružinove a narodila sa na Zá-
horí, takže je, podľa vlastných 
slov „akurátna Bratislavčanka“. 
A čo ju podnecuje neustále sa 
vzdelávať i v dôchodkovom 
veku?

„Dnes sa už žiaden funk-
cionár nezaobíde bez počí-
tačovej gramotnosti. Dlhšie 
som sa tomu bránila, ale 
dnes už som vo svete moder-
ných technológií ako doma. 
Veľmi mi to pomáha aj pri 
mojich dobrovoľníckych akti- 
vitách. Na Univerzite tretie- 
ho veku, keďže ma zaujíma 
zdravotná starostlivosť vy-
brala som si Lekársku fakul- 
tu. Samej mi našťastie zdra-
vie slúži, ale veľmi mi to po- 
mohlo zorientovať sa v proble-
matike zdravotníctva. Zao- 
berám sa problematikou ge-
riatrických pracovísk, nedo-
statku nemocničných lôžok 
pre dlhodobo chorých, ale 
poukazujem aj na negatíva 
v oblasti dentálnej starost-
livosti starších ľudí pre fi-
nančnú náročnosť. Okrem 

toho som od 13-tich rokov  
v Slovenskom červenom kríži. 
Aktívne sa zúčastňujem ich 
podujatí. Aj momentálne sa 
podieľam spolu s NTS na pro-
jekte Študentská kvapka krvi 
na Ekonomickej univerzite a 
City University v Petržalke.“

Ocenenie Úradu vlády SR, 
pamätný list, získala Valéria 

Baluchová za dlhoročnú prá-
cu v prospech bratislavských 
seniorov v Jednote dôchodcov 
Slovenska. Valéria Baluchová 
pracuje v Jednote dôchod-
cov Slovenska od roku 1999 
na rôznych postoch. Bola 
členkou prípravného výboru 
na založenie Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v mestskej časti Pe-
tržalka. Pre osamelých členov 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
organizuje vianočné a veľko-

Chuť zlepšovať život ostatným
V minulom čísle sme vás pod týmto názvom informovali o tom, 
kto všetko si v rámci Seniorfestu 2015 prevzal z rúk primátora  
Iva Nesrovnala ocenenie a titul Senior roka. 

nočné pobyty, podieľa sa na 
zapojení bratislavských senio- 
rov do podujatí Seniorfestu.

Valéria Baluchová je rodená 
Bratislavčanka a v Petržalke 
býva 33 rokov. Nás zaujíma-
lo, čo ju motivuje k aktivitám  
v prospech seniorov.

„Ako dieťa som s rodinou 
žila v robotníckych bytoch  
4. kategórie na mieste dneš-
nej bratislavskej autobusovej 
stanice. Bola som vychovaná  
v atmosfére vzájomnej pomoci, 
kde mladí pomáhali starým. 
A to nielen v rámci rodiny 
ale celého domu. Napríklad, 
mama ma pustila ako malú 
na dvor samu, lebo vedela 
že starší obyvatelia domu na 
mňa budú dávať pozor ako na 
vlastnú. Tak to išlo z generácie 
na generáciu. A aj ja som zde-
dila potrebu byť nápomocná 
ostatným. Keď som doopat-
rovala svoju mamu, rozhod-
la som sa nesedieť doma, ale 
byť aktívna a pomáhať iným.  
V Petržalských novinách som 
uvidela inzerát, že sa zakladá 
Jednota dôchodcov, tak som 
sa prihlásila a už tam viac 
ako 15 rokov pracujem. Spô-
sobov, ako pomáhať, je veľmi 
veľa. Stačí počúvať. Naprí-
klad, raz mnou prišla jedna 
pani, nešťastná, že bude na 
Vianoce sama. Chytila som 
sa toho a odvtedy robíme re-
laxačné vianočné pobyty pre 
osamelých seniorov.“

Michaela Dobríková

foto: autorka
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Využite aj vy

energiu slnka

 nové riešenia pre úsporu energií

 fotovoltické panely, solárne kolektory

 a tepelné erpadlá aj na splátky

 bezplatné poradenstvo, montáž a servis

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

Andrea Filt         
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Čítal som teraz knihu doktora Maloviča 
ako správne žiť, a keby som sa bol toho 
držal, mohol som mať už osemdesiat,“ 
povedal na svojom večierku k sedemde-
siatke oslávenec Kamil Peteraj. Čuduje sa 
ešte niekto, že ho máme tak radi? Človeka 
s takým zmyslom pre humor?

slová Pocty Majakovskému, 
Balady o poľných vtákoch či 
Atlantídy s tisícich úst – to bol 
zážitok. Lebo nie sú to ľahké 
chytľavé popevky, to je poé-
zia! Tá mapa, kde v záchyt-
ných bodoch vibruje medzi 
nami napätie, kam sa posú-
vame sami, iba s kompasom 
slov básnika. V bratislavskom 
Véčku bola oslava na počesť 
Kamila Peteraja komornejšia. 
Hlavné slovo mala tentoraz 
práve poézia, a Kamil Peteraj 
sa ani tentoraz nezaprel. Po 
prednese Františka Kovára a 
Dušana Jamricha konštato-
val, že sám je prekvapený, čo 
v tých veršoch našli... 

Čím to je, akým zázrakom 
sa stane, že je s človekom ako 
Kamil Peteraj tak dobre? Je 
vari ku všetkým vľúdny, mier-
ny, bezkonfliktný?

Všetci sa nejakého veku 
dožívame, ale iba niektorí 

majú za sebou naozaj plný ži-
vot. Poznaním, odovzdaním 
sa, vzťahmi. Sami o oslavy 
nijako osobitne nestoja, ne-
chytá ich kŕč sebaobjavovania 
z patetických rečí. Sú. A nám 
ostatným je dobre, že sú. Taký 
je Kamil Peteraj, rodák z Petr-
žalky. Osobnosť Petržalky.

K sedemdesiatke mu priate-
lia pripravili veľkolepý koncert 
v Inchebe (Jozef Dodo Šuhajda 
a Ľubo Belák), na ktorom boli 
azda všetci významní sloven-
skí interpreti popu – okrem 
Mariky Gombitovej, ale aj tá 
tam bola aspoň vo video spo-
mienke. A všetci sa o Kamilovi 
Peterajovi vyjadrovali s úctou, 
speváčky sa pred ním pokloni-
li a speváci snímali z hlavy po-
myselné klobúky. Vidieť plynúť 

Aby si si nezačal namýšľať, 
že si niečím, čím nie si. Ceny 
v súťažiach, v anketách vždy 
potešia a patria do vitrín, no 
netreba sa do tých vitrín veľ-
mi pozerať. Mimochodom,  
u mňa sa veľmi dobre vyníma-
jú v garáži.“

V inom rozhovore po ús- 
pešnom megakoncerte v In- 
chebe povedal Kamil Peteraj, 
čo ho najviac prekvapilo: praj-
nosť.

Žičlivosť, prajnosť – tá sa 
nedá nanútiť. Ani vynútiť 
nie. Ona vyplynie z dotyku s 
dôstojným človekom. Ktorý 
sa napriek výnimočnosti drží 
vždy na zemi, lebo iba prázd-
ny balón sa vznáša vysoko. 
Kamil Peteraj je múdry muž. 
Veľa šťastia, Majstre!

Gabriela Rothmayerová

foto: archív

Áno, aj, tá vľúdnosť a sr-
dečnosť robí svoje, no z kni-
hy-rozhovoru s Jánom Štras-
serom Aby to fungovalo viem, 
že je všetko ešte aj inak. Aby 
to v živote fungovalo, bol Ka-
mil Peteraj náročným a často 
nepríjemným partnerom, se-
kíroval a žiadal od interpreta 
„krv, pot a slzy“. A potom to 
fungovalo!

Ján Štrasser sa ho pýta, aký je 
to pocit byť spoluautorom pies-
ne, ktorú ľud vyesemeskuje na 
hit storočia. A on odpovedá:

„Dobrý, ale ja som sa už za 
tie roky naučil, že každý úspech 
v šoubiznise trvá ten večer, ešte 
chvíľu na druhý deň a na tretí 
vyprchá. Kto sa z úspechu nevie 
rýchlo vyspať, bude mať vždy v 
populárnej hudbe problémy. 
Na úspech musíš mať v hlave 
zapnutý svoj zrelatívňovač. 

Vivat, živio 
Kamil Peteraj!

Pocta 
Martinovi 
Ťapákovi
V novo digitalizo-
vanom Artkine Za 
zrkadlom si v režisér-
skom pro$le pripo-
menieme slávneho 
rodáka z obce Liesek, 
autora štyridsiatich 
ôsmich $lmov, herca, 
tanečníka a choreo-
grafa - Martina Ťapá-
ka. Predstavenia sú 
pre širokú verejnosť  
a vstup je voľný.

Folklórne nuansy sa u Ťapá-
ka objavili aj v baladickom 
príbehu Nevesta hôľ (16. no-
vember o 18.00 h) a vo $lme 
Rodná zem (26. november o 
20.15 h). Chmúrnejšie život-
né témy spracoval v nesmr-
teľnom diele Živý bič, ktorý 
vznikol na motívy medzivoj-
novej novely Mila Urbana, a 
to vo vynikajúcom  hereckom 
obsadení so Štefanom Kvieti-
kom, Mikulášom Hubom či 
Emíliou Vášáryovou (30. 11. o 
18.00 h). Martin Ťapák vo svo-
jich $lmoch uplatnil nielen cit 
na výber vhodných hercov, 
ale aj na vykreslenie charakte-
ru postáv.                              (il) 

Folk a blues
Pozývame vás na 15. stretnu-
tie bluesmanov a folkáčov pri 
kvalitnej hudbe a texte. Na 
medzinárodnej prehliadke 
folkovej a bluesovej hudby 
FOLK BLUES SESSION 2015 
v sobotu 28. 11. o 18.30 h sa 
v DK Lúky bude spomínať na 
významnú osobnosť českej 
scény, svoju tvorbu predstaví 
Londýnčan žijúci v Bratislave, 
koncert zahrá legendárna 
pesničkárka a jeden z hudob-
níkov si vyriadi nevybavené 
účty s bývalým režimom.
Účinkujú: Akelek Blues Band 
(gb-sk), Ján Litecký - Šveda  
a Vlčie mlieko, Soňa Horňáko-
vá & Peter Granec, Petr Kalan-
dra Memory Band (cz).

(up)

Príbehy starej Petržalky vypočuté i rozpovedané
známej a jej mamičky. Kiežby 
bolo viac času a príležitostí 
stretnúť ľudí, porozprávať sa 
s nimi  a vložiť ich zážitky do 
Spomienok o starej Petržalke,“  
to sú slová Adely Oravcovej, 
ktorá  v literárnej súťaži Pe-
tržalské súzvuky Ferka Ur-
bánka získala cenu riaditeľky 
Miestnej knižnice Petržalka 
za poviedku Marhuľová zá-
hrada, motivovanú históriou 
Petržalky. 

Adela Oravcová pochádza z 
Bratislavy a v nej aj vyrástla. S 
manželom a  štyrmi deťmi žije 
už 23 rokov v Pezinku. Ako 
dieťa, podľa vlastných slov, 
rada počúvala rozprávky a prí-
behy rodičov a starých rodičov 
a ako mama zas veľa príbehov a 
rozprávok vyrozprávala svojim 

„Rada počúvam rôzne prí-
behy. V dnešnom svete má 
človek veľmi málo času, aby 
mohol čo i len trošku postáť a 
porozprávať sa s ľuďmi, kto-
rých stretáva. Možno to bola 
náhoda, možno to tak malo 
byť.  Hoci som v ten deň mala 
veľa práce a naozaj málo času 
na postávanie, zastavila som 
sa pri mojej známej, ktorá sa 
potrebovala vyrozprávať. Cez 
problémy, ktoré ju ťažili, sme 
sa ani neviem ako dostali k 
téme o starej Petržalke. Mám 
veľmi dobrú predstavivosť a v 
okamihu som pri jej rozprá-
vaní prežívala príbehy, ktoré 
som  opísala v poviedke Mar-
huľová záhrada. A hoci babič-
ka z poviedky nie je skutočná, 
sú to autentické príbehy mojej 

čala tvoriť minulý rok vďaka 
mojej priateľke, ktorá mi na-
vrhla, aby som skúsila napí-
sať niečo do literárnej súťaže. 
Po získaní tretieho miesta s 
mojou sci-fi poviedkou som sa 
pustila aktívne do písania a 
už druhý rok sa zúčastňujem 
na takmer všetkých celoslo-
venský literárnych súťažiach. 
Tento rok som sa to po prvý 
krát rozhodla skúsiť aj v Petr-
žalských súzvukoch a úspech 
poviedky ma potešil a moti-
voval. Už teraz sa teším na 
písanie ďalšieho skutočného 
príbehu zo starej Petržalky.“

Poviedku Adely Oravcovej 
Marhuľová záhrada si môžete 
prečítať na web stránke PN.

Michaela Dobríková

deťom. S literárnou tvorbou sa 
začala  zúčastňovať na rôz-
nych súťažiach už na základnej 
škole. Počas stredoškolských 
štúdií v Nitre bola redaktor-
kou, ilustrátorkou a neskôr 
šéfredaktorkou školského ča-
sopisu. Momentálne okrem 
písania rôznych príspevkov 
do literárnych súťaží prispie-
va článkami do pezinských 
novín Srdce Pezinka, kde má 
vlastnú rubriku o Neobyčaj-
ne obyčajných ľuďoch. Už pár 
rokov pracuje v Dome kultúry 
Zrkadlový háj a s históriou Pe-
tržalky sa zoznámila aj vďaka 
zaujímavým podujatiam, ktoré 
pripravujú jej kolegyne nielen 
pre deti a seniorov. 

A. Oravcová: „Hoci píšem už 
od detstva, aktívnejšie som za-
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Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568

www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

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

Výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka

Individuálny prístup v málopočetných triedach

Bulharský a slovenský diplom

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

KESTLER spol. s.r.o., Panónska cesta 5, Bratislava
Tel.: +421 2 67202711

www.renault-kestler.sk

I N Z E R C I A
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU
NOVEMBER 2015

www.kzp.sk

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

ĎALŠIE PODUJATIA NA WWW.KZP.SK

    * predpredaj/ v deň podujatia   | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal  |   zmena programu vyhradená

26.11. | 18:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

27.11. | 19:00 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

  

predstavujeme obec OČOVÚ

OČOVÁ OŽILA

FOLK
BLUES

SESSION
2015

28.11. | 18:30 
DK LÚKY

XV. ROČNÍK FESTIVALU 
FOLK BLUESOVEJ A BLUESOVEJ HUDBY

Realizované s # nančnou podporou MK SR

22.11. | 17:00 | CC CENTRUM  

MOMENTUM 
MUSICUM

         
cyklus komorných koncertov

MLADÍ VIRTUÓZI 
víťazi medzinárodných súťaží 

13.12. | 19 H 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

22.12. | 19 H 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

PRIPRAVUJEME 

V DECEMBRI

KANDRÁČOVCI
vianočný koncert

9.12. | 17H a 20H
DK ZRKADLOVÝ HÁJ 

ALLAN MIKUŠEK

17.12. | 19 H
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

 4.12. | 10:00 - 12:00 
 CC CENTRUM 

ČAKÁME 

NA MIKULÁŠA

12.11. | 19:00
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

HERAK, VANOUCEK & THOR

SUCHOMEL & NIKITIN

LUKÁŠ ORAVEC QUARTET 
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Knižné publikácie o kultúrno-historickom 
vývoji hlavného mesta Slovenska a jeho 
významných osobnostiach sú k dispozícii 
vo všetkých pracoviskách Miestnej knižnice 
Petržalka, ale najväčšia ucelená zbierka je 
v pobočke odbornej a cudzojazyčnej litera-
túry na Vavilovovej ulici č. 26.

Skvosty na Vavilovovej

Táto samostatná časť do-
kumentov zaznamenáva 

kultúrny, spoločenský, histo-
rický, zemepisný a hospodár-
sky vývoj Bratislavy a zvlášť 
Petržalky. Informuje o vý-
znamných osobnostiach, kto-
ré sa tu narodili, pôsobili alebo 
zomreli, o ich činnosti, o vý-
znamných udalostiach, ktoré 
sú spojené s naším regiónom. 

Vo vyhradenom priestore je 
uložených približne 300 kniž-
ných dokumentov. 

Veľký úspech má projekt Ta-
ká bola Petržalka, ktorý je roz-
delený do troch historických 
období. Uskutočnili sa pred-
nášky o osobnostiach, ktoré 
navštívili Bratislavu (Franti-
šek Ferdinand d Este, belgická 
princezná Štefánia) a o ro-

dákoch Petržalky (spisovateľ 
a kaskadér Gustáv Kyselica). 
Prostredníctvom facebooku a 
svojej webovej stránky kniž-
nica informuje o významných 
osobnostiach, po ktorých sú 
pomenované petržalské ulice.

Zbierka regionálnych doku-
mentov je pre návštevníkov 
sprístupnená online-kata-
lógom, knihy sa požičiavajú 
absenčne, niektoré len pre-
zenčne. Priestory knižnice 
zároveň poskytujú pokojné 
miesto na štúdium s možnos-
ťou wi-fi  pripojenia. V rámci 
informačnej hodiny pre školy 
poskytuje všetky informácie 
o tejto téme.

Prioritou zostáva budova-
nie a sprístupňovanie ucelenej 
zbierky dokumentov o histórii 
a súčasnosti Petržalky a orga-
nizovanie rôznych typov akti-
vít prezentujúcich regionálne 
osobnosti, udalosti, kultúru 
a pamiatky. Sú to besedy o kni-
hách a autoroch, literárne sú-
ťaže a výtvarné prehliadky. 

(upr)

foto: archív PN

Do Bratislavy chodí rada a často. A inak to ne-

bude ani 17. decembra, kedy vystúpi v bratislav-

skej Inchebe so svojím vianočným koncertom. 

Vybrala si slovenského hosťa – Petra Cmoríka, 

ktorý si aj strihne duet s českou divou. 

Bratislavský vianočný koncert nadväzuje na pravidelné via-
nočné každoročné koncerty, ktoré sa tešia veľkej poularite 
v pražskej Lucerne. V programe, s ktorým pichádza do Bratisla-
vy, zaznejú najznámejšie hity ako Dlouhá noc, Červená řeka, 
Archimede, v ktorej si aj zabubnuje, Lásko má já stúňu, Sladké 
mámení či Sundej kravatu a množstvo ďalších populárnych 
megahitov, ale samozrejme aj vianočné melódie, ktoré vyšli 
v roku 2012 na albume Kouzlo Vánoc, ale ako poznáme Hele-
nu, nebude núdza ani o prekvapenia.                          (ao)

Vianoce 
s Helenou

Naša súťaž

Dva lístky na bratislavský Vianočný koncert Heleny Vondráč-

kovej získa jeden z vás, ktorý správne odpovie na otázku:

Ako sa volá album, na ktorom vyšli vianočné melódie v po-

daní Heleny Vondráčkovej?

Svoje odpovede posielajte na e-mailovú adresu 
sutazimspn@gmail.com do 20. novembra.
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Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok

Schodisková sedačka pre mamu  Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Naša mama začala mať zdravotné problémy s nohami, čo vyvrcholilo až do 
štádia, že samostatne už nevie poriadne urobiť ani krok. Chodiť môže len s 
pomocou skladacej chodúle alebo s našou podporou. Sme traja súrodenci 
a chceme jej zabezpečiť takú sedačku na schodisku, ktorou by sa dostala 
z bytu na prvom poschodí na prízemie, kde má už v súčasnosti upevnenú 
chodúľu. Vieme, že niečo také existuje, sme ochotní sa na toto zariadenie 
poskladať, pretože dve sestry len s námahou dokážu starkej pomôcť pri 
ceste na schodisku. Mohli by ste nám poradiť, ako máme postupovať a čo 
všetko je potrebné vybaviť? Veľmi nám pomôžete. Ďakujem.

Ivo (gmail.com)

Nakoľko ste nenapísali či dom, 
v ktorom býva vaša mama, 
si spravujú vlastníci sami ako 
spoločenstvo, alebo sa oň sta-
rá správcovská spoločnosť, je  
v tejto odpovedi pomenovanie 
správca identické pre obe formy 
správy domu. Aj keď sa to vidí 
ako prehnané „papierovanie“, pri 
realizácii individuálneho bezba-
riérového zariadenia je potrebné 
dodržať rovnaký  administratívny 
postup, či už ide o interné alebo 
externé stavebné úpravy. 

Pri príprave a realizácii stavby 
je nutné postupovať v súlade  
s príslušnými právnymi predpis-
mi, usmerňujúcimi činnosť sta-
vebníka, pri ktorej dôležitú úlohu 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov v platnom zne-
ní (ďalej len „zákon“) a zmluvy  
o výkone správy, resp. zmluvy  
o spoločenstve, zohráva správca. 
Správcovi je potrebné predložiť 
projekt osadenia šikmej scho-

diskovej plošiny, zmluvu so zho-
toviteľom, z ktorej vyplýva jeho 
zodpovednosť uhradiť prípadnú 
škodu na spoločnom majetku 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (ďalej len vlastník/ci“) 
v dome a doklad zhotoviteľa o 
spôsobilosti vykonávať pred-
metnú prácu ako aj príslušný 
stavebný dozor nad realizáciou 
stavby. Nakoľko ide o zásah do 
spoločných častí domu, ktoré sú 
podielovom spoluvlastníctve, je 
v prvom rade potrebný súhlas 
podielových spoluvlastníkov 
domu, ktorý si pri dodržaní zá-
konnom stanovených podmie-
nok vyžaduje schôdzu/zhromaž-
denie alebo písomné hlasovanie. 
Pripomínam, že ak vo vašom 
bytovom dome máte viac vcho-
dov, je potrebné vyjadrenie sa 
vlastníkov zo všetkých, nestačí 
len dotknutý vchod. Tak, ako 
som prednedávnom v poradni 
spomenul, súhlasné podpisy zís-
kané anketovým spôsobom „su-

sed podpíšte!“ nemajú zákonom 
požadovanú právnu silu. Ďalším 
krokom stavebníka, na ktorý nie 
je dobré zabúdať, je podľa záko-
na č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 
v platnom znení, ohlásenie o sta-
vebných úpravách príslušnému 
stavebnému úradu. 

Správca na základe predlože-
nej projektovej dokumentácie 
musí ešte pred vyhlásením hlaso-
vania zistiť, či osadením bezbarié-
rového zariadenia nedôjde k zú-
ženiu schodiska, ktoré by mohlo 
urobiť problematickým napríklad 
sťahovanie nadrozmerných pred-
metov, či sťažiť prácu záchraná-
rom. V tejto súvislosti je potrebný 
ešte jeden doklad. Podľa vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadav-
ky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a užívaní stavieb, 
úniková cesta, vo vašom prípade 
schodisko, je trvalo voľná komu-
nikácia alebo priestor v stavbe, 

ktorá umožňuje bezpečnú eva-
kuáciu osôb zo stavby ohrozenej 
požiarom na voľné priestranstvo 
alebo do priestoru, ktorý nie je 
ohrozený požiarom. Nakoľko ide 
o individuálny stavebný zásah, 
ktorého výsledkom bude zúže-
nie únikovej cesty v bytovom 
dome, je potrebné zabezpečiť 
vyjadrenie hasičov, či osadenie 
šikmej schodiskovej plošiny je  
v súlade s požiarno-bezpečnost-
nými predpismi. V tejto súvislosti 
je potrebné si uvedomiť, že na 
únikových cestách nemôžu byť 
uložené žiadne predmety, ktoré 
zužujú potrebnú šírku únikovej 
cesty, napríklad skrinky, stolíky, 
veľké kvetináče a pod. Častým 
nedostatkom týkajúcim sa úni-
kových ciest sú aj individuálne 
stavebné zásahy, napríklad mon-
táž priečok, mreží alebo dverí, 
ktorými vlastníci oddeľujú vstupy 
do svojich bytov od únikovej 
cesty.

Dávam do pozornosti, že  
v zmysle zákona č. 447/2008 
Z. z. o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia v znení 
neskorších predpisov, je možné 
poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP 
peňažný príspevok na prekoná-
vanie architektonických bariér. 
Bližšie informácie vám v prípade 
potreby poskytnú podľa miesta 
bydliska vašej matky na praco-
visku Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 

Zúfalá (chello.sk): Nepred-
pokladám, že manžel by sa 
vám takýmto spôsobom 
snažil robiť prieky. Zrejme 
má na to dobrý dôvod. 
Nepomysleli ste na to, že 
jeho konanie môže mať 
racionálny základ? Aj keď 
nesúhlas s rozvodom jed-
ného z účastníkov nie je 
podstatný a neznamená, 
že súd a priori manželstvo 
nerozvedie, môže konanie 
predĺžiť na dosť dlhý čas. 
Takýto účastník sa snaží 
robiť obštrukcie, napríklad 
nepreberaním zásielok, 
nedostavením sa na súd-
ne pojednávanie či už bez 
ospravedlnenia alebo s ob-
staraním si relevantného 
ospravedlnenia, vznášaním 
námietok zaujatosti, oprav-
nými prostriedkami voči 
rozhodnutiam, ktoré nie 
sú rozhodnutiami vo veci 
samej, ale sú nevyhnutné 
v rozvodovom konaní, ná-
vrhmi na nové dokazovanie 
a podobne. Dôležitú úlohu 
pri rozhodovaní súdu o roz-
vode manželstva zohráva 
aj spoločné maloleté dieťa. 
Navrhnutý prostriedok by v 
danom štádiu rozvodového 
konania najlepším riešením  
z vašej strany určite nebol. 

  Jednou vetou

a do kalendára pod Vyhlásenie 
samostatnosti sme si poznačili 
červeným aj Deň znárodnenia. 
Komunistickej strane sa podarilo 
presadiť zákon o znárodnení baní, 
priemyselných a niektorých po-
travinárskych podnikov a o zoštát-
není bánk a poisťovní. Svoje urobil 
aj dekrét prezidenta o závodných 
radách, ktoré získali možnosť ob-
medzovať vplyv a kontrolovať 
činnosť podnikateľov, odkiaľ už 
nebola dlhá cesta k Pyrrhovmu 
víťazstvu pracujúceho ľudu. Ľud, 
pod vedením neomylnej rodnej 
strany pracoval a budoval až vy-
budoval socializmus, čo sa dozve-
del osobne z úst súdruha Antoní-
na Novotného. Bola to veľká sláva, 

Sú príbehy, ktoré píše život, a sú 
príbehy, ktoré píše história. Sú 

príbehy pravdivé aj vymyslené. Sú 
príbehy, ktoré by sme mali poznať 
už len z toho dôvodu, že patria do 
nášho života. Poznať a pripomínať 
si ich vo všetkej úcte, aby sme po-
chopili nielen našu súčasnosť, ale i 
budúcnosť ku ktorej kráčame.

„Samostatný československý 
štát vstúpil do života. Aby sa zacho-
vala súvislosť doterajšieho právne-
ho poriadku s novým stavom, aby 
nenastali zmätky a aby sa upravil 
nerušený prechod do nového štát-
neho života, nariaďuje Národný 
výbor menom československého 
národa ako vykonávateľ štátnej 
zvrchovanosti toto ...“. Písal sa rok 

1918 a bol október. Úvodné slová 
zákona o zriadení samostatného 
československého štátu koncipo-
vané Aloisom Rašínom, členom 
správnej rady Živnostenskej ban-
ky, boli bodkou za Clevelandom i 
Trojkráľovou a  Martinskou dekla-
ráciou. Boli bodkou, ktorá zrodila 
prvú Československú republiku 
Tomáša Garriqua Masaryka a Mi-
lana Rastislava Štefánika. Žila do 
októbra 1938, kedy ju na krátky čas 
vystriedala druhá Československá 
republika, oklieštená na západe, 
juhu i severe. Mesiac marec 1939 
jej zaspieval requiem pod Európou 
tolerovanou taktovkou agresora. 
A zasa prišiel 28. október, už slo-
bodný, písal sa rok štyridsiaty piaty 

S účinnosťou od 1. januára 2016 je Nariadením vlády SR zo  
7. októbra 2015 ustanovená na rok 2016 výška minimálnej mzdy 
405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesač-
nou mzdou a 2,328 eur za každú zamestnancom odpracovanú 
hodinu. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v plat-
nom znení, minimálna mzda prislúcha zamestnancom v pracov-
nom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu a zamestnancom, 
ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru.

 Do pozornosti

tretia Československá republika 
si do názvu pridala jedno „es“ pri-
pomínajúce svetu, že víťazstvo 
pracujúceho ľudu spred rokov pri-
nieslo víťazstvo socializmu. Ľúbivý 
marketingový obal, zabúdajúc na 
obsah, sa však rútil do katastrofy.  
A tak prišlo čo prísť muselo, rok 
1968. Rok, ktorý mal snahu po-
sunúť naše dejiny o dvadsať ro-
kov dopredu. Nestalo sa tak, len  
v kalendári deň s červeným dátu-
mom 28. október začal pripomí-

Deň malých písmen 

Hovory na všedný deň
Okienko o nevyliečených problémoch nať Schválenie ústavného zákona  

o československej federácii. Jeho 
realizáciu už dobre pozná i gene-
rácia, ktorá sa podpísala pod krst-
ný list štvrtej, už Českej a Sloven-
skej Federatívnej republiky. 

Sú príbehy, zaslúžiace si viac 
pozornosti, ako iba letmý pohľad 
na list kalendára s dátumom 28. 
október, ktorý skromnými pís-
menkami pripomína Deň vzniku 
samostatného československého 
štátu. Nášho štátu.
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Kriminálna polícia sa obracia na 
občanov so žiadosťou o pomoc 
pri pátraní po týchto osobách. 
Akékoľvek informácie oznámte 
na najbližšom policajnom útva-
re alebo na bezplatnom tele-
fónnom čísle 158, prípadne na 
e-mail patranie@minv.sk. 

MILAN
HORVÁTH 

(42)
z Bratislavy 

Ľuboš
ĎURIŠ 

(36)
z Bratislavy

Popis osoby: výška 178 cm, farba 
očí hnedá, vlasy hnedé vlnité, úzka 
tvár, stredná postava, štíhly.
Popis oblečenia: nezistený
Menovaný je nezvestný od roku 
2000, kedy odišiel z domu do školy 
- SVŠT, Strojnícka fakulta v Bratisla-
ve na Námestí slobody.

Popis osoby: výška 171 cm, štíhla 
postava, oválna tvár, hnedé stredne 
dlhé rovné vlasy, hnedé oči.
Popis oblečenia: nezistený 
Menovaný je nezvestný od roku 
1992, kedy odišiel na neznáme 
miesto. 

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

 Polícia upozorňuje 

Trafil  
služobné auto
V blízkosti čerpacej stanice na 
Dolnozemskej ulici narazilo z ne- 
zistených príčin vozidlo VW Ti-
guan do služobného motorové-
ho vozidla s označením POLÍCIA. 
Nakoľko toto vozidlo bolo z dô-
vodu vykonávania cestnej kon-
troly odstavené za vozidlom zn. 
Škoda Octavia, došlo následne  
k zrážke aj s ním. Uvedeným 
nárazom utrpeli dvaja policajti 
ľahké zranenia. Alkohol bol dy-
chovou skúškou u účastníkov 
nehody vylúčený. Celková škoda 
bola vyčíslená asi na 20 000 eur.  

Podpaľač  
na Blagoevovej
Na Blagoevovej ulici sa ocitla  
v plameňoch Škoda Octavia. Zis-
ťovateľ príčin požiarov na mies-
te potvrdil ako príčinu požiaru 
úmyselné podpálenie zadnej 
časti vozidla. Následkom tohto 
požiaru došlo aj k značnému po-
škodeniu vedľa stojaceho vozidla 
Ford Fusion a v dôsledku sálavé-
ho tepla bolo zľahka poškodené 
aj motorové vozidlo Ford C-Max 
stojace neďaleko. 

   Z bloku polície

Katarína
GAVOROVÁ 

(40)
z Bratislavy 

Popis osoby: výška 170 cm, stred-
ná postava, hnedé zvlnené vlasy po 
krk, šedo-zelené oči, na pravej stra-
ne čela má pod vlasmi vodorovnú 
jazvu dĺžky 2 cm. Mala by mať pri 
sebe oranžový ruksak.
Popis oblečenia: nezistený 
Menovaná je nezvestná od apríla 
2015, kedy zanechala rozlúčkový 
list vo svojom byte a odišla na ne-
známe miesto. 

Pre mňa vodorovná značka 
Šikmé rovnobežné čiary  
(V 13) vyznačujúca priestor, 
do ktorého je zakázané 
vchádzať alebo doň nákla-
dom zasahovať, neplatí.  
Je to moje parkovisko.  

foto: (jgr)

Prípad bratov z poľany

Napriek tomu, že sa rád 
pozrel na dno pohári-

ka, čestne doopatroval rodi-
čov a žil ako sa dalo. Praco-
val na roľníckom družstve, 
neskôr pomáhal gazdom v 
širokom okolí. Nenáročný 
chlap zdedenú chalupu ne-
chal bratovi, nech si ju celú 
zariadi. Uskromnil sa s ma-
lou prístavbou pri maštali, v 
ktorej choval dve kravky na 
mlieko a nejakú hydinu. Po 
smrti rodičov niekoľko hek-
tárov poľa nechal na Štefa-
na, pretože on je vzdelaný 
a múdry, bude vedieť zem 
zúročiť prenájmom. Tak to 
bolo aj po prevrate, až po 
čas, kedy si chlapi v šenku 
Jozefa vzali na paškál. Za-
čali mu chrobáka súkať do 
hlavy, že on, gazda, sa stará 
o všetko a že býva skoro v 

maštali a že Pišta si z chalu-
py urobil fajnové víkendové  
sídlo a že z tejto chalupy je 
polovička jeho... A tak po-
dobne do neho hučali, reku 
máš aj svoje roky, patrilo 
by sa predať vaše majetky 
a užiť si ešte kúsok života. 
Zem sa predávať nebude, 
rozhodol Štefan, čo sa v 
mierne otrundženej hlave 
mladšieho súrodenca javilo 
ako nespravodlivá urážka. V 
jeho mozgu svitlo riešenie, 
v duchu - nepredáš, spri-
vatizujem ti našu chalupu. 
Hádku bratov ukončil starší 
vykázaním z bratislavské-
ho bytu, v ktorom ho Jozef 
po rokoch navštívil. Prvé 
kroky dourážaného a poní-
ženého brata viedli do hos-
tinca zaliať žiaľ a hnev, kde 
sa už naštartovaný svojimi 

krígeľ pajtášmi priznal so 
svojím plánom. Okamžite 
mu objednali ďalšiu rundu 
a smiali, sa, že v dome môže 
pre turistov otvoriť bordel a 
stane sa milionárom. Ešte 
podpitý vychystal sa Jozef 
na druhý deň plán realizo-
vať. Vlámal sa do chalupy a 
začal robiť poriadky s teku-
tými zásobami. 

Keď sa Štefanovi na dru-
hý deň vyhrážka rozležala 
v hlave, poobede sadol do 
auta, aby nebodaj brat ne-
vyviedol nejakú hlúposť. 
Stalo sa. Ešte v ten večer 
ho našli mŕtveho, v temene 
hlavy mal zaťatý krompáč. 
Jozef sa k činu priznal, sám 
sa bol oznámiť a počas vý-
sluchu policajtom jednos-
tajne opakoval – toto si mi 
nemal urobiť, Jožko, nemal.

Dvaja bratia z lazov boli akoby z iného hniezda. Starší Štefan (58) čoskoro vypadol 
z rodného domu, vyštudoval, býval v hlavnom meste a aj po zmene politických po-
merov sa mu darilo. O desiatku rokov mladší Jozef bol už na základnej škole, slušne 
povedané, mierne pribrzdený. Škola ho nebavila, uspokojil sa s absolvovaním 
povinnej školskej dochádzky. Zostal v rodičovskom dome a ako starý mládenec 
spokojne prežíval dlhé roky. 

V bratislavskom kraji za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 13 prípadov trestného 

činu Vražda (SR 42), na základe ktorých bolo trestne stíhaných deväť osôb (objasnenosť 62 %). Tak vraví § 145 zákona 

č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s vraždou: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňa-

tím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby  - odňatie 

slobody až na dvadsaťpäť rokov alebo doživotie - je závažnejší spôsob konania, čin spáchaný na chránenej osobe, na 

dvoch osobách, úmysel získať majetkový prospech, nebezpečné zoskupenie, a. i.).

   Krimipríbeh

 
 ... od 1. januára do 1. no-

vembra sme v našom kraji 
zaznamenali 1 930 do-
pravných nehôd, čo je o 
72 menej ako v rovnakom 
období vlaňajška? Pri tých-
to nehodách prišlo o život  
22 osôb, z toho šesť mo-
tocyklistov, šesť chodcov a 

jeden cyklista. Ťažko zrane-
ných bolo 85 osôb. Na ces-
tách Slovenska zahynulo 
215 osôb, čo je o dve oso-
by menej ako v rovnakom 
období v roku 2014.
... v čase od 20. 10. do  
4. 11. nahlásili v našom kraji 
krádež 26 motorových vo-

zidiel, z toho v Petržalke 6 
(Vyšehradská, Polereckého, 
Smaragdová, Furdekova, 
Blagoevova, Vlastenecké 
nám.)? V noci zlodeji po-
tiahli 24 a cez deň 2 autá.  
V dňoch 24., 31. októbra  
a 1. novembra krádež vo- 
zidla nehlásili. 

 Viete, že...

 Polícia upozorňuje 

Na cestách  
sa zviditeľnite!  
Za tri týždne (39. - 41. týždeň) 
eviduje polícia 129 dopravných 
nehôd za zníženej viditeľnosti, 
pri ktorých zomrelo sedem osôb. 
Polícia vyzýva všetkých účastní-
kov cestnej premávky, chodcov 
a cyklistov obzvlášť, k mimoriad-
nej opatrnosti na cestách. Kom-
binácia dažďa, mrholenia, tmy a 
mokrej vozovky si vyžaduje na 
cestách maximálnu koncentrá-
ciu. Jazdu treba vždy prispôsobiť 
stavu a povahe vozovky, pove-
ternostným podmienkam i svo-
jim schopnostiam a zručnostiam. 
Rátať treba aj s tým, že vo vyjaz-
dených koľajach môže stojaca 
voda najmä v zákrutách spôsobiť 
šmyk. Nosenie reflexných prvkov 
nie je hanba, nie sú určené len 
pre deti, vo vrecku alebo v taš-
ke nikomu nepomôžu. Farebné 
či reflexné oblečenie, osvetlený 
bicykel a mimoriadna obozret-
nosť prispievajú k bezpečnosti 
na cestách.

   Polícia upozorňuje
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Diplomats  
našli v Petržalke  
dobré zázemie

Diplomats Pressburg ako nováčik 
vo svojej vlaňajšej premiérovej 
sezóne v Európskej univerzitnej 

hokejovej lige (EUHL) skončili 
na predposlednom mieste.  
O novinkách v klube, ktorý sa 
pred začiatkom tohto ročníka 
presťahoval z Harmincovej  
v Dúbravke do Petržalky, sme 

sa porozprávali s trénerom  
Romanom Vargom. 

Ako prebehla letná príprava 
na novú sezónu?

 Celú sme ju absolvovali na 
domovskom štadióne v Petr-
žalke. Trvala dva mesiace, od 
augusta do konca septembra, 
využívali sme aj telocvičňu 
vo vedľajšej francúzskej škole. 
Letnú prípravu som robil pod-
ľa metodiky Karlových Varov, 
juniorského tímu, ktorý hrával 
NHL. My sme vôbec nebehali 
žiadne dlhé trate, zamerali sme 
sa v podstate iba na výbušnú 
silu, rýchlosť a krátkodobé ho-
kejové zaťaženie. Takže, všetko 
sme išli do sily. Suchú letnú 
prípravu sme kombinovali aj 
s tréningami na ľade, napo-
dobnili sme teda spomínaný 
český klub a môžem povedať, 
že naše mužstvo je na novú se-
zónu výborne pripravené. Až 
na niekoľko výnimiek prípravu 
absolvovali takmer všetci hrá-
či, aj mimobratislavskí. 

Povedzte nám niečo bližšie  
o tejto súťaži, akú má úroveň 
a koľko družstiev v nej hrá?

 EUHL je vysokoškolská ho-
kejová súťaž, hrávajú v nej via-
cerí hráči, ktorí skončili v ju-
niorských tímoch a už sa ne-
dostali do mužských výberov, 
extraligy, alebo do I. ligy. Preto 

sa o hráčov príkladne starajú. 
Napríklad náš tím Diplomats 
Pressburg dostal sponzora, 
ktorý nám zaplatil hokejky, 
prilby, rukavice. Liga dáva 
účastníkom dresy, návleky na 
gate, takže o mužstvá je dob-
re postarané po materiálnej 
stránke. Majú tepláky, mikiny, 
dobre vybavený autobus, kva-
litnú stravu, EUHL je obrov-
skou konkurenciou pre I. ligu. 
V našej súťaži hrá desať účast-
níkov, sú z Rakúska, Poľska, 
Česka a Slovenska. V Novom 
Targu pôsobí ruská akadémia, 
proti nám hrali iba dvaja Polia-
ci. A na budúci rok by sa EUHL 

známy bývalý slovenský re-
prezentant Ľubomír Sekeráš 
založil EUHL na princípoch 
americkej univerzitnej ligy. 
Celý tento projekt je postavený 
na vysokých školách, ktoré sa 
do neho zapojili. Majú svoje fi-
nancovanie, súťaž nepatrí pod 
SZĽH, EUHL je samostatná 
hokejová liga riadená svojím 
výborom so sídlom v Trenčí-
ne. Aj táto súťaž sa riadi svo-
jimi pravidlami, hrá sa už jej 3. 
ročník. Prebiehajúca sezóna je 
zrejme po všetkých stránkach 
najviac prepracovaná, čo sa 
týka samotných pravidiel. Liga 
má výbornú kvalitu, lebo školy 

mala rozrásť o mužstvá z Nór-
ska, Fínska a Ruska. Najprv sa 
odohrá základná časť a potom 
nasleduje play-off. Aj medzi 
sponzormi je o ligu záujem, 
nás podporuje Transpetrol. 

Aké mužstvo má v tomto roč-
níku Diplomats Pressburg, 
ktorí hráči ho tvoria a na 
koľko pätiek hrávate? 

 V mužstve sú hráči, ktorí 
skončili v extraligovom juni-
orskom tíme Slovana, ďalší 
pôsobili v Hobe, v juniorke  
v Prešove, nedávno u nás za-
kotvil brankár z I. ligy z To-
poľčian. Takže si myslím, že 
máme nabité mužstvo, najzná-
mejší z hráčov je Matúš Vizvá-
ry, ktorý v slovenskej extralige 
absolvoval 189 duelov základ-
nej časti, v play-off pridal 20 
štartov. Hrával za Nitru, Ban-
skú Bystricu či Trenčín. Máme 
ambiciózne mužstvo, ktoré 
ťahá za jeden koniec povrazu, 
vládne v ňom dobrá pracovná 
atmosféra, nie sú v ňom hrá-
či s nejakými povýšeneckými 
sklonmi. Podmienkou je, aby 
všetci hráči boli vysokoškolák-
mi. K dispozícii máme okolo 
30 hráčov, káder je široký, na 
tréningy chodí aj 25 hokejis-
tov, čo je už veľa, ale na druhej 
strane si máme z čoho vyzerať. 
Hráme na tri päťky, aby sme 
počas celého zápasu udržali 
dobré tempo. 

Nová sezóna sa už začala, 
ako ju zatiaľ hodnotíte? 

 Keď sme vlani k mužstvu 

prišli s kolegom Petrom Jo-
nákom, tak sa pohybovalo na 
spodku tabuľky, na ôsmom  
a deviatom mieste. V novej 
sezóne sme zatiaľ na piatej 
priečke, z piatich zápasov sme 
dva vyhrali, raz sme remizovali  
a dvakrát prehrali. Pre nás tú-
to sobotu bol veľmi prestížny 
zápas s Panaeurópskou školou, 
išlo o veľké derby, škoda, že 
sme ho prehrali 4:7. Doteraz 
sme hrali až štyrikrát vonku, 
takže zatiaľ u nás s výsledkami 
a s hrou vládne spokojnosť. 

Aké zázemie ste našli v Petr-
žalke, kedy hrávate majstrov-
ské zápasy? 

 Na zimnom štadióne v Pe-
tržalke trénujeme trikrát do 
týždňa, máme kvalitné mate-
riálno-technické vybavenie,  
k dispozícii veľkú šatňu, takže 
našli sme tu dobré zázemie.  
S vedením HC Petržalka sme sa 
dohodli na všetkých podmien-
kach, myslím si, že náš tím je 
veľkou motiváciou aj pre mla-
dých hráčov, ktorí chcú hrať 
hokej a študovať, aby sa dostali 
do tejto súťaže. Majstrovské 
zápasy hrávame v Petržalke, 
ich termíny záležia na doho-
de s klubmi a ich manažérmi. 
Hracie dni sú rôzne, záujem-
covia o túto súťaž nájdu rozpis 
zápasov na webovej stránke 
www.euhl.eu Táto liga sa hrá-
va väčšinou večer, o 17.30 h  
a neskôr, aby mohli študenti po 
škole prísť na zápas. 

Milan Valko

foto: Ján Luky
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Zdá sa vám, že vám v ostatnom 

čase akosi slabne zrak? Ste citli-

vejší na svetlo a keď sa zapozerá-

te do diaľky, vidíte zahmlenejšie 

a neostro? Ľudia a veci vôkol vás 

majú podozrivú sivožltú patinu? 

Ak ste spozorovali niektoré z 

týchto príznakov, neodkladajte 

návštevu očného. Môže ísť o 

ochorenie sivého zákalu. Spôso-

buje ho prirodzené starnutie 

a zakaľovanie vnútroočnej šo-

šovky. Rýchlosť zakalenia je in-

dividuálna. „Od počiatočných 

ťažkostí do úplnej slepoty môžu 

uplynúť roky, aj desaťročia. 

V niektorých prípadoch na to 

stačia mesiace. Mierny stupeň 

zákalu ešte nemusí ovplyvniť vi-

denie, zmeny vo videní tak vôbec 

nemusíte postrehnúť,“ prezrádza 

primár bratislavskej Očnej kliniky 

NeoVízia MUDr. Radovan Piovar-

Všetko, čo potrebujete vedieť o sivom zákale 

či, ktorý ročne vykonáva viac než 

1 500 operácii sivého zákalu. 

Odstráni zákal 

aj všetky dioptrie 

Jedinou možnou liečbou sivého 

zákalu je operácia, pri ktorej očný 

chirurg odstráni zakalenú šošov-

ku a nahradí ju novou. To, ako po 

operácii uvidíte, závisí práve od 

typu implantovanej vnútroočnej 

šošovky. Monofokálna odstráni 

zákal a jeden typ dioptrie. Ak 

ste si pred operáciou striedali 

okuliare na čítanie a do diaľky, 

po zákroku vám ostanú len jed-

ny z nich. Vďaka multifokálnym 

a trifokálnym vnútroočným šo-

šovkám môžete zahodiť všetky 

typy okuliarov. Niektoré šošovky 

zlepšujú navyše videnie v noci 

a za šera (asferické), iné dokážu 

korigovať aj astigmatizmus - zlé 

zakrivenie rohovky (torické).

Okrem „klasickej“ ultrazvukovej 

metódy, si môžete nechať sivý 

zákal odstrániť aj femtosekun-

dovým laserom. „Robot“ nahrá-

dza skalpel precíznym lasero-

vým laserovým lúčom. 

Operácia úplne bez 

doplatku 

Klasickú (ultrazvukovú) ope-

ráciu sivého zákalu vrátane 

monofokálnych vnútrooč-

ných šošoviek so žltým 8 l-

trom chrániacim sietnicu 

(odstránia zákal + 1 typ diop-

trie) preplácajú všetky zdra-

votné poisťovne. Pri výbere 

kliniky sa nespoľahnite na 

ponuku jedinej kliniky, zistite 

si ceny a čakacie doby na via-

cerých pracoviskách. 

(pr)

neovizia

Diagnostikoval vám očný lekár sivý zákal? Alebo sa vám iba zdá, že v ostatnom čase akosi 
horšie vidíte? Ako odhalíte najčastejšie príznaky? Koľko si počkáte na termín zákroku a kde 
nezaplatíte ani euro navyše?

 Očná poradňa

VOLAJTE 0919 188 535

Prevádzka: Odeská 75, Bratislava
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Hokejbalový klub Jokerit Petržalka na štýl Winter Classics NHL sa 
rozhodol  v nedeľu 22. novembra usporiadať Zimnú hokejbalovú kla-
siku EUBA (Ekonomickej Univerzity v Bratislave, študenti sa na tom 
spolupodieľajú v rámci projektu s EU).

Jokerit usporiada Winter Classics NHL
Štefan Dana, skúsený mládež-
nícky futbalový tréner, ktorý 
dlhé roky pôsobil v Artmedii 
Petržalka a počas tejto jesene 
viedol aj treťoligový FC Ruži-
nov, zakotvil v MŠK Iskra Petr-
žalka. ,,Po dlhom lanárení sme 

ho prehovorili, aby prevzal 

starší dorast, ktorý je vo svojej 

súťaži na poslednom mieste. 

Verím, že pod jeho taktovkou 

sa toto mužstvo výkonnost-

ne zdvihne a zachránime sa  

v III. lige,“ povedal nám tajomník 
MŠK Iskra Tomáš Lojdl.         (mv)

Dana v MŠK Iskra

Futbalisti FC Petržalka akadé-
mia vo veľkom štýle zakončili 
jesennú časť V. ligy skupina Bra-
tislava-mesto. V záverečnom 
13. kole vyhrali v Malinove 3:0  
a sériou siedmich víťazných 
stretnutí v rade prezimujú na 
treťom mieste iba s dvojbo-
dovou stratou na prvý  NMŠK 
1922 Bratislava, ktorý na jar 
budú hostiť na svojom štadió-
ne v Ovsišti.          (mv)

Vo veľkom štýle

„Pripravujeme to ako pek-
nú akciu, moderovať 

ju bude hokejbalový odbor-
ník Michal Runák, vysielať to 
bude na živo aj internetová 

Huste TV, prítomný bude DJ, 
hudba bude hrať aj počas pre-
rušení hry ako je to zvykom na 
hokeji. Pre divákov bude pri-
pravené občerstvenie, guláš, 

varené víno, atď. Okrem toho 
aj pekný program, prítomné 
budú mažoretky, budeme pre-
zentovať náš nový FAN SHOP 
Jokeritu, cez prestávku hlav-

ného zápasu budú súťaže a 
aj tombola, v ktorej diváci 
po jej zakúpení môžu vyhrať 
veci z nášho FAN SHOPU a 
aj lukratívny víkendový po-
byt pre dve osoby v Penzióne 
Kaštiel Hanus v Pieninách. 
Vstup na akciu pod otvore-
ným nebom je zdarma,“ vra-
ví manažér a kapitán Jokeritu 
Andrej Augustín. Všetko pôj-
de podľa časového harmono-
gramu, hlavný zápas by sa mal 
začať rozcvičkou mužstiev o 
10.15 h a o 10.30 h by mali byť 
tímy nastúpené na hymnu a 
po nej by sa v krátkosti mala 
pečatiť spolupráca medzi Jo-
keritom, EU a čestné buly by 
mal hodiť buď rektor EU, ale-
bo dekan OF EÚ spolu so sta-
rostom Petržalky Vladimírom 
Bajanom. 

(mv)

Zvuk domácej 

hudby vystriedali 

zvony budhistic-

kých chrámov  

a tak pozdravujem 

z ďalekého Fushimi 

Inari Taisha - vstu-

pu na horu posiatu 

svätyňami v meste 

Kyoto. Z potuliek 

po Japonsku  

posiela pozdrav 

váš čitateľ Miro. 
    

Aj tu som 
Petržalčan


