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Medzi takmer dvomi desiatkami 
ocenených boli predstavitelia 

divadiel, dirigenti, vedúci folklór-
nych súborov, pracovníci knižníc 
či umelci. A boli medzi nimi aj nie-
koľkí predstavitelia samosprávy a 
starostovia obcí. A treba povedať 

že oprávnene a zaslúžene. Mestská 
časť Petržalka zorganizuje ročne 
prostredníctvom Kultúrnych zaria-
dení Petržalka 900 akcií a prostred-
níctvom Miestnej knižnice Petržalka 
ďalších takmer tisíc. A zorganizovať 
viac ako 100 vystúpení folklórnych 

súborov v rámci večerov autentické-
ho folklóru, 20 ročníkov Dní Petržal-
ky či 10 ročníkov Seniorfestu svedčí 
o tom, že tieto podujatia sa nerobia 
náhodne či jednorazovo. Sú to akcie, 
ktoré priťahujú záujem ľudí, sú obľú-
bené a žiadané. A za to patrí ich hlav-
ným organizátorom vďaka. A za to sa 
chceme za Petržalčanov poďakovať 
aj starostovi Vladimírovi Bajanovi, 
ktorý si z rúk predsedu BSK Pavla 
Freša prevzal Ocenenie za rozvoj 
kultúrno-osvetovej činnosti a zacho-
vávanie tradícií v Bratislavskom kraji 
a ktorý si toto ocenenie určite za- 
slúži.                                              (tod)

foto: (mp)

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov sa v pries-
toroch Domu kultúry Zrkadlový háj odovzdávali aj 
ocenenia pre ľudí, ktorí svojím postojom a aktivitami 
prispievajú k tomu, aby oblasť kultúry a zachovávania 
tradícií boli aktívnou a neoddeliteľnou súčasťou života 
súčasnej generácie a aby sa vytvárali predpoklady na to, 
aby sa tieto tradície prenášali z generácie na generáciu. 

Ocenenie pre Vladimíra Bajana

Som rodený Petržalčan, šťastne ženatý 

a mám 2 deti. Vyštudoval som v Ra-

kúsku medzinárodný rozvoj a manžel-

stvo a rodinu. S rodinou sme tam žili, 

ale túžba odovzdávať, čo sme načerpa-

li a rozvíjať Slovensko, nás motivovala 

vrátiť sa späť. Založil som organizáciu, 

ktorá už 15 rokov v Petržalke pomáha 

mladým a rodinám. V Petržalke som 

spoznal moju manželku. Vychováva-

me tu deti. Veľmi nám záleží na tom, 

aby vyrastali v dobrom prostredí. Kva-

lita života závisí aj od toho, koľko času 

máme na blízkych, na seba. Rozhodol 

som sa kandidovať na nezávisleho po-

slanca do kraja. Chcem presadzovať 

tieto tri veci: dopravu, ktorá šetrí čas, 

kvalitný čas pre rodiny, mladých a se-

niorov a kartu pre zmysluplný čas na 

výletných miestach v kraji. 

Viac na www.chvojka.sk.

PAVEL CHVOJKA
VIAC ČASU PRE BLÍZKYCH

www.chvojka.sk
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Platy učiteľov sú stále neadekvátne náročnosti tohto povolania a 
a s ním spojenej zodpovednosti, ktorú na seba učitelia preberajú 
pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 
sa starosta v roku 2013 rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou 
prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej časti. 

Starosta ocenil učiteľov

Ako povedal vo svojej ďa-
kovnej reči, bolo z čoho 

vyberať, ale o to náročnejšie 
bolo rozhodnutie. Svoju tisí-
covú odmenu si dnes prevza-
lo päť učiteliek zo základných 
škôl a dve z materských.

Ako povedal pri prvom 
odovzdávaní mimoriadnej 

odmeny ešte v roku 2013, 
že ako starosta síce nemôže 
ovplyvniť výšku platov učite-
ľov, ktorých prácu alebo skôr 
poslanie si nesmierne váži, 
preto hľadal spôsob, ako 
prilepšiť aspoň niektorým z 
nich. Prácu ďalších siedmich 
učiteľov aj tento rok v čase 

pred Vianocami mimoriadne 
ocenil sumou tisíc eur. „Ve-
rím, že v budúcnosti nájdeme 
viac finančných prostriedkov 
a bol by som skutočne rád, 
keby takéto sviatočné oce-
nenie mohol dostať každý 
z našich učiteľov,“ podotkol 
opäť V. Bajan. Mimoriadne 

ocenenie získali učiteľky, kto-
ré svojím pedagogickým maj-
strovstvom odovzdávajú bo-
haté vedomosti a skúsenosti 
nielen žiakom, ale i svojim 
kolegom. 
Kto získal ocenenie?  

Zdenka Dilhof Černíko-
vá, ZŠ Gessayova 2, Milota 
Marčišová, ZŠ Holíčska 50, 
Anna Jenisová, ZŠ Nobelovo 
námestie 6, Ľubica Ofúkaná, 
ZŠ Pankúchova 4, Zuzana 
Bulafčíková, ZŠ Tupolevova 
20, Kvetoslava Kmotorková 
– riaditeľka MŠ Bradáčova  
a Iris Mandelíková – učiteľ-
ka MŠ Bulíkova.

(tod)

foto: (mp)

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA 

A SERVIS PEUGEOT Bratislava Petržalka Jasovská 22/A, 851 07, 02 / 212 907 77

AUTORIZOVANÝ SERVIS

V PETRŽALKE 
ZASTAVTE SA U NÁS NA KONTROLU VOZIDLA 

www.francetech.sk

V zimnom období už 
nebude možné za-

bezpečiť vyhradené par-
kovacie miesto zvislým a 
vodorovným značením 
pre fyzické a právnické 
osoby, rovnako ako pre 
ŤZP. Preto je aj uprave-
né vydávanie povolení  
k vyhradeniu parkova-
cieho miesta (Zásady 
pre vydávanie povolenia 
k vyhradeniu parkoviska 
schválené Miestnym za-
stupiteľstvom Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka). 
Vydanie povolenia, vy-
hradenie parkovacieho 
miesta a jeho užívanie 
bude teda možné najne-
skôr od 1. apríla 2018. 

V zimnom období ne-
bude možné vydať nové 
povolenie, zmenu miesta 
v povolení a rozšírenie 
státia. 

Naďalej bude možné 
vydať predĺženie platnos-
ti povolenia, zmenu evi-
denčného čísla vozidla, 
zmenu mena priezviska 
držiteľa povolenia, zmenu 
obchodného mena, zme-
nu režimu státia (nepretr-
žite/nočné).

(tod)

Vyhradené 
parkovanie 
až na jar
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Poznáte nás... 
... sme tu pre vás

kandidáti za poslancov do BSK, 4. 11. 2017

Ivana Antošová
poslankyňa MZ Petržalka

Vladimír Bajan
starosta Petržalky

Miro Lažo
poslanec MZ Petržalka

Ľudmila Farkašovská
námestníčka primátora

14

1

37

4
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Hrobákova 7 (prízemie)

K A D E R N Í C T V O
Objednávky: Janka  0903 191 885, Katka  0905 156 765

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

Otvorené: pondelok - piatok 

 9.00 - 19.00 h, 

 sobota 8.00 - 13.00 h, 

 iba na objednávku
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FOTOGRAFOVANIE
fotoateliér v Bratislave 
svadby  deti  oslavy

0905 623 012 fotograf-svadba.sk

Inzercia

Hľadám osobnú asistentku 

z Petržalky. Tel.: 0911 331 137

Kúpime byt v Petržalke, aj 

zadlžený. Tel.: 0917 708 319

 ZŠ I pre žiakov NKS Vlas-
tenecké námestie č. 1- prij-

me - do školskej kuchyne po-

mocnú silu. Informácie na tel. 

č.: 02 62412998

 Hľadáme opatrovateľku 

pre starú ležiacu pani v Brati-

slave Petržalke.

Tel.: 0908 193 770

Odstúpim zabehnutý ob-

chod na Nám. Hraničiarov. 

Tel.: 0903 258 840

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
7. 10. 2017 

 Ivan Šebo – Jana Cíchová
21. 10. 2017 

 Michal Kováč – Eva Pavolová
 Miloš Horváth – Anna Marta Glesel 

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

3
2
1
1
6
0
0
0
7
-
4

• bez búrania, špiny a prachu

• žiadne stavenisko

• kvalitné materiály

• vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO
VOLAJTE  0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO

NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

RENOVÁCIA DVERÍ  a  ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách

www.DomacaRehabilitacia.sk 

0903 246 167

už od 17€

ponúka 

v šk. roku 2018/2019 štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou 

zamerané na oblasť cestnej dopravy:

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 
3765 M  technika a prevádzka dopravy 

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy

a štvorročný študijný odbor s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku 

ukončený výučným listom a maturitnom skúškou, zameraný na oblasť železničnej dopravy:

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny B v školskej autoškole.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
22. novembra 2017 od 10.00  do 17.00 hod

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

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 
DOPRAVNÁ

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE

SALESIANER MIETTEX s.r.o. , Panónska cesta 3943 – Bratislava - Petržalka,

hľadá do svojej novej prevádzky práčovne pracovníčky a  pracovníkov

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

 „Pracovník práčovne“
Práca je vhodná pre každého. 

Termín nástupu: ihneď

Kontaktná osoba: Daniela Horínková, 

  Tel.: 02 6825 5314, d.horinkova@salesianer.sk

Riadkovú inzerciu prijímame

osobne v redakcii PN. 

0905 273 414 - Oľga

0905 273 416 - Vlaďa 

Platba v hotovosti
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Nezávislý kandidát na župana Bratislavského kraja Milan Ftáčnik 
je známy tým, že nedáva prísľuby, ktoré znejú lákavo, ale nedajú sa 
splniť. Verí v slušnú a serióznu politiku pre ľudí. Na riešenie problé-
mov, ktoré trápia ľudí v Bratislavskom kraji, chce využiť svoje bohaté 
skúsenosti z pozície starostu Petržalky a primátora Bratislavy. 
Ako ho vnímajú viaceré známe osobnosti?    

Kamil Peteraj, 
básnik a textár  
„Pána Ftáčnika po-
znám roky ako slušné-
ho a zodpovedného 
človeka. Tento kandi-

dát je ten správny človek, ktorý by sa 
mohol ujať funkcie predsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Je dobrý 
organizátor a vizionár. Vie si zorga-
nizovať okolo seba veci tak, aby kraj 
fungoval na princípe toho správneho 
rozkvetu.“ 

Vladimír Bajan, 
starosta Petržalky
„V komunálnej politike 
pracujem viac ako 25 
rokov. Preto viem, aké 
dôležité sú skúsenosti, 

konkrétne znalosti a zručnosti v nej. 
Tiež znalosť potrieb regiónu. S Mila-
nom Ftáčnikom som úspešne spolu-
pracoval ako župan, a tak verím, že to 
bude fungovať aj v čase, keď bude žu-
panom on. Mám konkrétne projekty v 
Petržalke, ktoré, verím, že zrealizujeme 
spoločne.“ 

Oliver Kríž, líder tímu 
Mladá Bratislava
„Na mnohé veci máme 
odlišný pohľad. Milan 
Ftáčnik je ľavičiar a ja sa 
nachádzam skôr napravo 

od stredu. Spoločne však vyznávame prin-
cíp sociálnej solidarity naprieč komunitou. 
Navyše, v lokálnej politike ide o praktické 
riešenia v najbližšom okolí. Viac ako ideo-
lógia tu rozhodujú osobnostné vlastnosti 
ako spoľahlivosť, trpezlivosť, férovosť či 
vôľa a ochota komunikovať. Musím pove-
dať, že Milanovi Ftáčnikovi tieto vlastnosti 
určite nechýbajú.“

Ľudmila Farkašovská, 
námestníčka 
primátora Bratislavy
„Milana Ftáčnika poznám 
celých 12 rokov, kedy pô-
sobím v komunálnej politi-

ke, ako zdatného komunikátora a človeka 
dohody, čo sú najdôležitejšie predpoklady 
dobrého politika. V kombinácii s dlhoroč-
nými skúsenosťami na všetkých úrovniach 
samosprávy a znalosťou vecí je to pre mňa 
naozaj spoľahlivá voľba.“

Ján Hrčka, miestny 
a mestský poslanec 
Bratislava-Petržalka
„V minulom voleb-
nom období som bol 
jedným z najväčších 

kritikov vtedajšieho primátora Mila-
na Ftáčnika. V súčasnosti si hovorím 
„zlatý Ftáčnik“. Milan Ftáčnik nebol a 
asi ani nikdy nebude môj ideálny pri-
mátor, avšak z toho, čo sa momentál-
ne na trhu ponúka, ho považujem za 
tú lepšiu variantu. Úprimne dúfam, že 
bude lepším županom ako primáto-
rom, ale určite bude lepším županom 
ako súčasný župan.“

Čo o Milanovi Ftáčnikovi povedali Kamil Peteraj a Vladimír Bajan?  

 Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského kraja www.ftacnik.sk

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

Vážení občania, 
o chvíľu sa končí moja 7-mesačná kam-
paň, v ktorej som sa stretol s mnohými 
z vás na rôznych podujatiach. Mám z na-
šich stretnutí množstvo podnetov, dal 
som si ich do svojho volebného progra-
mu, ktorý je zameraný na človeka. Myslím 
ho vážne, aj pre Petržalku. Mňa poznáte, 
viete, že sa mi podarilo oddlžiť Bratislavu, 
získať 300 mil. eur z európskych fondov, 
ktoré pomohli obnoviť električku do Petr-
žalky po novom Starom moste, kúpiť no-
vé električky a trolejbusy, a reálne zvýšiť 
transparentnosť mesta. 

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste mi 
vyslovovali slová podpory. Teraz vás pro-
sím, aby ste prišli 4. novembra k voľbám, 
lebo každý jeden hlas je dôležitý. Ak volíte 
Milana, tak príďte určite. Nejde o mňa, 
ale ide o vás.

Ísť či nejsť, voliť či nevoliť?

Denne mám na dohľad a 
na skok dve stredné ško-

ly na Lúkach III, na Strečnian-
skej ul. - jednu zdravotnícku a 
druhú odbornú školu podni-
kania. Budovy na vzhľad: han-
ba-hanbúca, a roky-rokúce. 
Povedľa zasa, na Znievskej 2, 4,
sú dve niekdajšie materské 
školy (tie bývali pýchou Petr-
žalky), potom ako školské za-
riadenia, jedno ešte slúži na-
daným deťom, druhé vyhore-
lo pred šiestimi rokmi a tak aj 
zostalo. V ostatných týždňoch 
tu bolo trochu predvolebného 
šramotu, na „mieste činu“ spo-
ločné fotografovania tých, čo 
najskôr za predaj vyhorenis-
ka v krajskom zastupiteľstve 
hlasovali a potom zasa proti 
predaju opačným hlasovaním 

bojovali, v rýchlom slede sa tu 
striedajú kandidáti na župana 
i poslancov, jedni strašia oby-
vateľov okolitých panelákov, 
čo za mrakodrap tu vyrastie, 
druhí im tu sľubujú radostnú 
oázu hier, vzdelávania a poko-
ja. Veď voľby sú už nadostrel... 
O vzhľade matersko-školských 
stavieb, ktoré znalec v roku 
2010 ohodnotill na takmer mi-
lión eur, platí to isté ako v prí-
pade susedných stredných 
škôl. Panebože, toľká škaredo-
sť, taká hanba... To podstatné 
ale je, že všetky štyri objekty sú 
na listoch vlastníctva Bratislav-
ského samosprávneho kraja...

Aspoň raz týždenne sa prej-
dem či sa preveziem autom 
popri neslávne-slávnych de-
viatich hektároch pozemkov 

na Janíkových roliach na Lú-
kach VIII., na ktorých sa deväť 
rokov tiež nič nedeje. V redak-
cii PN máme zábavu, burina 
sa zvyčajne kosí až vtedy, keď 
o nej napíšeme, že už nemá 
trpasličiu výšku, ale prerástla 
aj najvyššieho basketbalistu 
na svete, teda cez dva met-
re a foto dôkazy zverejníme. 
Nevyrástla tam multifunkčná 
hala, ani futbalový štadión, 
Petržalčanom sa druhý rok 
ťahajú motúzy pod nosom o 
akomsi - family parku - aké už 
inde roky sú.... Keďže sa tam 
nedávno fotili nejakí volební 
kandidáti, zrejme tí istí, ba aj 
zatĺkali koly do zeme, je mož-
né, podľa doterajšej činnosti, 
že tam chcú postaviť najväčší 
fotoateliér na svete... Fešákov 

a fešánd máme u nás dosť. 
Alebo: Petržalke by sa tiež 
zišla nejaká vínna cesta. Tá 
súčasná, Orechová, by sa len 
premenovala na Vínnu. Lebo 
vínne cesty, ten druh komuni-
kácie medzi ľuďmi, sa teší mi-
moriadnej pozornosti, obľube, 
ale i podpore. Na Bratislavsku 
zvlášť. Aha, to podstatné, tých 

9-ha pozemkov na Janíkových 
roliach je tiež na liste vlastníctva 
Bratislavského samosprávneho 
kraja - a ich hodnota podľa znal-
ca je 16 a pol mil. eur. 

No, ako potom možno nejsť 
túto sobotu k voľbám a nevoliť, 
keď je všetko tak našsky - naše?

Rudolf Gallo

ilustračné foto: archív PN

Glosa
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Sami proti sebe?!

SPOLOČNOSŤ/ INZERC IA

Auto Motiv, s.r.o.

BMW FIT SERVIS.

BMW Service

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Vždy je to milé, niekedy 
plačom sprevádzané 

popoludnie, ale robím to 
s veľkou radosťou, lebo tam 
vidieť ten zázrak, čo prišiel 
na tento svet. Deti ešte majú 
to, čo dospelým už býva 
odopreté. Čistota a nevin-
nosť je pre nás dospelých 
túžbou či ideálom, ale pre 
deti skutočnosťou. Ich oči 
sú ako obloha plná hviezd. 
Deti sú naša budúcnosť. Ni-
jaká rodičovská láska sa ne-
vráti, ale ani nestratí. To, čo 
dostanú naše deti od nás, to 

odovzdajú raz svojim deťom. 
Dávajme teda deťom, čo sme 
dostali a aj niečo viac...

Text a foto: 

Pavol Sovič

Bežali sme pre radosť



PETRŽALSKÉ NOVINY 1. 11. 2017 • 7

Každé dieťa potrebuje mať 
kus svojho slnka! 

Vždy je to milé, niekedy 
plačom sprevádzané 

popoludnie, ale robím to 
s veľkou radosťou, lebo tam 
vidieť ten zázrak, čo prišiel 
na tento svet. Deti ešte majú 
to, čo dospelým už býva odo-
preté. Čistota a nevinnosť je 
pre nás dospelých túžbou či 
ideálom, ale pre deti skutoč-
nosťou.  Ich oči sú ako oblo-
ha plná hviezd. Deti sú naša 
budúcnosť. Nijaká rodičov-
ská láska sa nevráti, ale ani 
nestratí. To, čo dostanú naše 
deti od nás, to odovzdajú raz 
svojim deťom. Dávajme teda 
deťom, čo sme dostali a aj 
niečo viac...

Ivana Antošová, 

poslankyňa MZ Petržalka

VÝMENA

http://www.frivan.sk/ 

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

stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 

S P O L O Č N O S Ť / I N Z E R C I A

 Uvítali sme do života

V sobotu, 21. 10. sme sláv-

nostne uvítali do života tieto 

detičky: 

 

Petržalská kvapka krvi je už 

známy fenomén nielen 

medzi Petržalčanmi. Aj pred 

pár dňami sa darcovská rodi-

na zišla v dennom centre na 

Osuského ulici, aby darovala 

kúsok seba. „S potešením 

sme privítali štyroch prvo-

darcov,“ povedal s neskrýva-

nou radosťou starosta, ktorý 

kvôli nedávno prekonanej 

chorobe krv darovať nemo-

hol, ale predsa sa zastavil, 

aby darcov povzbudil a po-

ďakoval sa im. Okrem tých, 

ktorí prišli darovať krv po 

prvý raz, tam boli aj darcovia 

kvôli svojmu desiatemu či 

dokonca dvadsiatemu od-

beru a oslávili tak svoje malé 

jubileum. Niektorí darovali 

krv konkrétnemu človeku, 

vo väčšine prípadov deťom, 

pre ktoré rodičia, známi aj 

príbuzní hľadajú pomoc na 

sociálnych sieťach. Aj preto 

má každá kvapka zmysel. Aj 

tá naša petržalská.

(tod)

foto: (mp)

Ako miestnej poslankyni mi pripadla aj veľmi milá 
povinnosť, a to je uvítať do života malé Petržalčatá. 
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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

S Í D L I S K O / I N Z E R C I A

Počas víkendov je od 17.00 do 19.00 h pripravený pestrý 
program:  

 hudobné piatky (vystúpenia hudobných skupín) 
 súborové soboty (prezentácie petržalských súborov)
 nedele pre deti (dve nedele s detskými programami)

Slávnostnú atmosféru počas poslednej trhovej nedele navo-
dia cirkevné zbory.
Mikuláš sa na trhoch zastaví 6. decembra okolo 16.30 h  
a okrem sladkostí prinesie deťom pestrý program. 
Opäť sa môžete tešiť aj na „gastrovíkendy“.
Ján Ertl pre vás pripraví: 
1. - 3. 12. – Gurmánsku špecialitu (trhané bravčové alebo 
morčacie údené mäso) priamo na mieste.
6. 12. - zabíjačkové špeciality
9. - 10. 12. – špeciality z diviny, jelení  a zabíjačkový guláš
16. - 17. 12. – rybie špeciality, haláslé, údené pstruhy ...

Počas trvania Petržalských vianočných trhov budete môcť 
navštíviť stánky a pochutnať si na vianočných špecialitách  
počas týždňa v čase od 11.00 do 21.00 h, v sobotu a v nedeľu 
od 9.00 do 21.00 h.                        (tod)

Tešíte sa na Petržalské vianočné trhy? 

Všetko je už pripravené

Školský rok je už v plnom prúde a s ním aj 
výučba zábavnejších, či menej obľúbených 
predmetov. Medzi predmety, ktoré dokážu 
vyvetrať myseľ a dobiť telo energiou, patrí 
telesná výchova.

No už niekoľko rokov pre-
vláda názor, že športujú-

cej mládeže či detí je málo a 
dôvodov, prečo je to tak, viac. 
Jedným z nich je vybavenie 
škôl, ale aj motivácia detí k 
pohybu ako takému, k vytrva-
losti alebo zručnosti. Aj preto 
vznikol projekt Rozhýb svoju 
školu, ktorý pod vedením 
trénerov z Octago rozhýbal 
tisícky detí počas Európskeho 
týždňa pohybu. Do projektu 
sa zapojila aj Iniciatíva Všetko 
s mierou. 

Projekt Rozhýb Svoju Školu 
odštartoval svoje turné v ško- 
lách začiatkom septembra. 
Cieľom bolo priviesť deti  
k športu a k rozvoju telesnej 
kondície priamo v školách. 
„Deti majú dnes oveľa menej 
pohybu, a preto im chceme 
ukázať a naučiť ich čo naj-
viac základných cvikov, netra-
dičných športov a motivovať 
ich hýbať sa. Prvé návštevy 
škôl nás veľmi potešili. Deti 
majú zo športu radosť a dobrý 
pocit. Pre nás je to príleži-

tosť odovzdať naše vedomosti 
ďalej a ukázať im, že pohyb by 
mal byť súčasťou každého ich 
dňa,“ hovorí Dušan Matuška, 
spoluzakladateľ zastrešujú-
cej spoločnosti OCTAGO. 
Profesionálni tréneri si pre 
deti pripravili nielen rozcvič-
ku, ktorá pozostávala z jedno-
duchých cvikov, ale aj niekoľ-
ko ukážok zo strečingu alebo 
funkčného tréningu, kedy si 
deti mohli vyskúšať cvičenie 
s vlastnou hmotnosťou. Popri 
tom bola pre deti vytvorená 
aj kreatívna či náučná zóna, 
kde dostali okrem iného aj  
základné tipy, ako sa zdravo 
stravovať.

Súčasťou niektorých zastá-
vok v školách boli aj diskusie o 
pitnom režime a správnej hyd-
ratácii. Túto parketu zastrešu-
je Iniciatíva Všetko s mierou. 
„Deti sú veľmi citlivá skupina. 
No zároveň veľmi zvedavá. 
Dostávame množstvo otázok 

Profesionálni tréneri 
rozhýbali tisícky detí  

Tohtoročné Petržalské vianočné trhy budú 
trvať od 1. do 20. decembra, tradične na Ná-
mestí republiky.

spojených s pitným režimom 
či stravovaním a športom. 
Sme prekvapení, čo všetko deti 
zaujíma a najmä, ako veľmi 
ich to  zaujíma. Samozrejme, 
záujem či nezáujem o šport a 
zdravý životný štýl vychádza 
často z rodiny, kde môžu byť 
pozitívnym príkladom rodi-
čia alebo súrodenci. Tiež ale 
veríme, že práve projekty ako 
Rozhýb svoju školu dokážu 
naštartovať chuť aj u tých, 
ktorí zatiaľ trávia voľný čas  
len pri počítači,“ povedala 
Lucia Morvai, výkonná riadi-
teľka Asociácie výrobcov neal-
koholických nápojov a mine-
rálnych vôd na Slovensku. 
Deti sa najčastejšie pýtali na 
to, kedy piť, koľko, ale aj aké 
nápoje. Čo si dopriať večer, čo 
počas dňa a ako si napríklad 
doplniť tekutiny počas trénin-
gu, v prípade, že aktívnejšie 
športujú.         (tod)

foto: archív

Dobrovoľníci 
opäť pomáhali
Mládežníci z evanjelického 
zboru v Petržalke využili 
slnečné počasie a venovali 
svoj čas a úsilie čisteniu 
okolia Veľkého Draždiaka, 
ktorý je aj v jesenných me-
siacoch často navštevova-
ný Petržalčanmi. Príjemné 
prechádzky pri jazere, ale 
aj kúpanie sa, sú stále sú-
časťou života na našom 
sídlisku. Ďakujeme mládeži 
z Cirkevného zboru evan-
jelickej cirkvi a. v. v Petržal-
ke a veríme, že návštevníci 
tejto krásnej lokality si od-
pad nabudúce už odnesú 
so sebou.

MEDICINÁLNA 
PEDIKÚRA 

šetrná - vhodná  
aj pre diabetikov

Obj.: 0910 367 840
www.pro&pedi.sk

UBYTOVANIE ZADARMO - NÁSTUP IHNEĎ 

údržba ciest, komunikácií a zelene BA 
0948/916 727

životopis pošlite na cankovova@aii.sk

VODIČ „C“ na vozidlá nad 3,5t – sypač, traktor, 
multikára – úprava ciest a komunikácií  
v rámci zimnej údržby v BA 

RUČNÝ PRACOVNÍK – ručné dočisťovanie 
chodníkov a ciest v rámci BA

PILČÍK s praxou, vodičský preukaz „B“ výhoda

ZÁHRADNÍK vyučený v odbore

DISPEČER PREVÁDZKY údržba ciest  
    a komunikácií, riadiace, plánovacie činnosti

ŠPECIALISTA verejného obstarávania 
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povedal som si, že raz by som 
chcel tráviť jeseň života pres-
ne tak ako oni. Nezanevrieť 
na spoločnosť, neuzatvárať 
sa do seba, naopak, stretávať 
sa s priateľmi a tešiť sa na kaž-
dý ďalší deň v komunite ľudí, 
v ktorej sa cítim dobre.  

Máme za to, že starostlivosť 
o seniorov nielen na celoslo-
venskej, ale aj lokálnej úrovni 
si zaslúži systémovú zmenu. 
K jednej takej sme sa v našom 
poslaneckom klube spolu 
s poslankyňou Danielou Pa-
lúchovou dopracovali. Presa-
dili sme zriadenie prepravnej 
služby pre seniorov a hen-
dikepovaných, známej ako 
Sociálny taxík. Ponúkame tak 

systémovú pomocnú ruku 
tým, ktorí už síce nie sú takí 
aktívni a vitálni, ale stále majú 
chuť byť samostatní a presú-
vať sa k lekárovi, na úrady či 
do denného stacionára.

Bol by som rád, keby bolo 
systémovej podpory pre seni-
orov viac a aby bola zacielená 
na prepájanie tejto skupiny 
obyvateľov s mladšími ve-
kovými skupinami. Kým sa k  
realizácii takýchto projektov 
dostaneme, skúsme brať se-

niorov ako rovnocenných 
členov komunity a pomáhať 
im napĺňať sny všade tam, 
kde to urobiť vieme. Nie kaž-
dá seniorská ruka je slabá a 
trasie sa. Mnohé vedia stis-
núť silno, zasmečovať teni-
sovou raketou, pohroziť tým, 
ktorí neplnia sľuby, ale aj vy-
sadiť kvety v predzáhradke 
pred panelákom a potešiť 
tak všetkých susedov.

Úspešné mesto je aj o medzi-
generačnej solidarite. Práve o 
tú nám v Mladej Bratislave ide 
najviac. Všetky naše projekty 
sa snažia spojiť na jednom 
mieste Petržalčanov rôznych 
vekových skupín. Budujeme 
workoutové ihriská, kde môžu 
tráviť fyzickou aktivitou voľný 
čas deti, mládež, dospelí aj 
seniori. Lebo byť mladý na-
ozaj nie je len o veku, ale o 
stave mysle a kondícii duše. 
Ako poslanci sa opakovane 
stretávame s petržalskými se-
niormi a veľakrát nás prekva-
pujú svojím entuziazmom, 
vitalitou, chuťou stretávať sa 
a žiť aktívne. Petržalské komu-
nity seniorov sa medzi sebou 

poznajú podobne ako ľudia 
v malom meste. Preto sme 
pri dennom centre seniorov 
na Vyšehradskej nechali osa-
diť lavičky, aby sa naši seniori 
vídali nielen vnútri, ale aj von-
ku, na čerstvom vzduchu. 

Naše časté návštevy v den-
ných centrách sú veľmi prí-
jemné. Seniori spievajú, hrajú 
spoločenské hry, športujú. 
Každoročne im s Mladou Bra-
tislavou organizujeme kon-
cert obľúbenej speváčky Ma-
je Velšicovej, z ktorého sa 
úprimne tešia. Keď sme 
jednej aktívnej komunite 
seniorov odovzdávali pin-
g-pongový stôl, ktorý začali 
okamžite aktívne využívať, 

Petržalka je pre niekoho najväčšie slovenské sídlisko, pre iného 

počtom obyvateľov tretie najväčšie mesto na Slovensku. Napriek 

týmto prívlastkom, si však zachováva svoj špeci+ cký malomestský 

charakter. Nejde ani tak budovy, ktoré v nej stoja, autobusy, ktoré 

po nej premávajú či parky, ktoré ju skrášľujú. Ide predovšetkým 

o komunitu ľudí, ktorí v nej žijú.

Seniori ako pevná súčasť našej komunity 

Mgr. JURAJ KRÍŽ,PhD.

Poslanec Kríž dlhodobo pracuje so seniormi
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O nose, klamstve a slobode
Tovar, ktorý patrí medzi naj-

drahšie na svete, sa volá in-
formácia. Samozrejme, pravdivá. 
Ale vysokú hodnotu často majú aj 
informácie nepravdivé, zavádzajú-
ce. A čo je najhoršie, polopravdivé, 
čiže kontaminované. S takými radi 
pracujú rôzni verejní činitelia a iní 
manipulátori.

Určite ste si to všimli, čas dnes 
akoby bežal rýchlejšie, vzdialenosti 
akoby sa skrátili. Treba sa rozhodo-
vať okamžite. Na základe informá-
cií, ktoré nám vybrali iní. Fakty vy-
triedili, upravili, prispôsobili tomu, 
čo chcú dosiahnuť. Klasik hovorí, 
že nie je dôležité koľko razy vyjde 
lož najavo, vždy sa nájde niekto, 
kto jej uverí.

Rôzne verejné činné osoby, kto-
ré samy seba vyhlasujú za politikov, 
klamú tak často, až tej lži aj sami 
uveria. Takže potom už vlastne 
neklamú, ale hovoria svoju prav-
du. Potom určite platí, že čím viac 
máte informácií, tým menej ste in-
formovaní.

Čo teda s tým? Ako sa obyčaj-
ný človek v takom nebezpečnom 
teréne môže správne orientovať? 
Nakreslí mu niekto zodpovedný 
hrubú čiaru, pred ktorou budú 
pravdivé informácie a za ňou tie 
presne opačné? Sú takí, čo tvrdia, 
že pravdivé informácie vo svete 
všemožných záujmových skupín 
dnes už vlastne ani neexistujú. Sú 
len také, ktoré niekomu vyhovujú.

A na základe takých infor-
mácií sa môžete slobodne roz-
hodnúť. Ide o slobodu rozhod-
núť sa na základe klamstiev? 
Odborníci hovoria, že naj-
spoľahlivejším kompasom na 
tejto informačnej púšti, alebo 
spúšti, ako chcete, je vzdelanie. 
A kritické myslenie.

S veľkou radosťou som si preto 
nedávno vypočul správu o vzde-
lávaní u nás. Školský rok beží, 
ale učebnice stále nikde. Vraj si 
ich vzdelaniachtiví žiaci budú 
požičiavať! Pravdaže, tie staršie. 
Alebo aké? Takto treba dobiehať 
vzdelaný svet. Ale – veci sa už 
riešia. Možno o rok, o dva... Na-
pokon, naša mladá generácia je 
talentovaná, nejako si už len po-
radí. Podaktorí dokonca uspeli aj 
na medzinárodnej súťaži. Takže, 
žiadna panika. Ako sa vo vyšších 
kruhoch hovorí – nič mimori-
adne... 

Spomínam si na akýsi slogan, 
či čo to bolo, ešte zo základnej 
školy. Znel takto: Čím viac vie-
me, tým viac zabúdame, čím viac 
zabúdame, tým menej vieme, 
čím menej vieme, tým menej 
zabúdame, čím menej zabúda-
me, tým viac vieme. Tak načo 
sa vlastne učíme? Asi sme vtedy 
predbehli dobu. Mimochodom, 
učebnice sme v tých časoch 
mali. A každý rok celkom, alebo 
skoro nové.

Toľko problémov a otáznikov. 
Ako si má na ne obyčajný Slová-
čisko odpovedať? Ako si poradiť? 
Ak si našinec nevie poradiť, je 
tu naša univerzálna záchranná 
brzda. Treba si poriadne vypiť. V 
tom sme naozaj dobrí. Dokonca 
svetoví.

Podľa posledného rebríčka 
Svetovej zdravotníckej organizá-
cie sme sa opäť umiestnili na čel-
ných priečkach vo svete. Radosť 
z tohto očividného úspechu azda 
trochu kalí iba fakt, že tentoraz 
nás predbehli Česi. Ale my sa len 
tak ľahko nedáme, ešte im to uká-
žeme! Vraj priemerný Slovák za 
rok vypil osemnásť litrov čistého 
alkoholu. To je údajne informá-
cia pravdivá. Bol by v tom čert, 
aby sme tú hranicu v budúcnosti 
aspoň o kúsok neposunuli. 

Ešte sa vrátim k tým klamst-
vám . Ako malí sme verili, že lu-
hára ľahko odhalíme tak, že mu 
stlačíme nos. Ak bude mäkký, 
práve sme ho prichytili. 

Pravdaže, v dospelosti to nie 
je také jednoduché. Omaciavať 
niekoho na verejnosti na nepa-
trí. Zostáva ešte okruh priateľov, 
známych a rodina. Prípadne si to 
vyskúšajte sami. Klamstvá stup-
ňujte, nos stláčajte. Ak napriek 
všetkému zostane tvrdý, treba 
vážne porozmýšľať. Na akú funk-
ciu by ste sa hodili.

Oskar Král

 

Podľa prvého generálneho tajomníka Seve-
roatlantickej aliancie (NATO) lorda Hastingsa 

Ismaya bolo úlohou aliancie udržať Ameriku  
v Európe, Rusko mimo západnej Európy a Nemec-
ko pri zemi. Spomenul som si na známy výrok, 
keď na stránke tohto vojenského zoskupenia som 
sa dočítal, že NATO je vedúcim prispievateľom  
k mieru a bezpečnosti na medzinárodnej scéne. 
Úprimne, doteraz som bol presvedčený, že to je 
úlohou Organizácie spojených národov. Ďalej 
som sa dozvedel, že aliancia podporuje demokra-
tické hodnoty a zaväzuje sa k mierovému riešeniu 
sporov. Ak však diplomatické úsilie zlyhá, má vo-
jenskú kapacitu potrebnú na vykonávanie operá-
cií krízového riadenia. Jasné slová. Keď nie cukor, 
aj bič bude dobrý. 

Viditeľná odlišnosť od výroku ctihodného lor-
da ma ako hrdého občana asociovaného štátu 
nasmerovala podumať nad splnením základných 
cieľov. Môžem byť spokojný. NATO udržalo Ame-
riku v Európe (alebo Amerika v Európe udržala 
NATO?), Rusi po západe nesiahli, iba ak hokejkou, 
a Nemci ďalšiu vojnu nevyprovokovali. Život je 
však zmena. Aj ten politický, prinášajúci nutka-
nie jednej časti sveta ovládať iné kúty zeme. Je 
pravda, geopolitika bola v minulosti už veľakrát 
zneužitá na ospravedlnenie dobyvačnej politiky 
a to pod viac či menej šikovne rozpracovanou 
propagačnou legendou. Niet sa teda čo čudovať, 
že aliancia po splnení prvotnej domácej úlohy 
využíva svoje aktivity na podporu mieru (Peace 
Support Operations) po celom svete, najmä však 
v Európe. Veruže, súčasné obavy z činnosti Ruska 
na Ukrajine sú prirodzené. Ako som sa zo spomí-
nanej webovej stránky dozvedel, alianciu znepo-
kojuje zvýšená vojenská činnosť Ruska najmä na 
hraniciach s NATO. To je už vážna vec! Ako si to 
môžu Rusi dovoliť mať manévre na svojom území, 
ku ktorému sa na dotyk priblížili vojenské základ-
ne nositeľa mieru a bezpečnosti? 

Slovensko nemá militantnú minulosť, súčasnosť 
ho však v rámci euroatlantického spoločenstva vy-
siela na vojenské operácie do šíreho sveta. Turistika 
v kaki v oblečení nie je zadarmo pre žiadnu stranu a 
tak nečudo, že s rozširovaním operačného priesto-
ru NATO a jeho, povedzme, mierových misií, vojen-
ské výdavky krajín neustále narastajú. Naša mini ar-
máda sa vyzbrojuje, prezbrojuje, dozbrojuje. Stále 
viac a viac miliárd eur do kanónov, lietadiel, pušiek 
na zosilnenie svojej obrany a podporu vojenských 
operácií v štátoch, nemajúce so Slovenskom histo-
ricky nič spoločného. Iba ak reči zmluvných druhov 
v zbrani o spoločnom nepriateľovi.    

Tak si myslím, že slová o mieri slovník našich 
predstaviteľov nepozná. Mimochodom, Nobelo-
vu cenu za mier získala pred pár dňami Medziná-
rodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN). 
Podľa súčasného generálneho tajomníka NATO 
Jensa Stoltenberga Dohoda o zákaze jadrových 
zbraní, môže oslabiť pokrok v odzbrojovaní (???). 
Bolo by zaujímavé vypočuť si pravdivú odpoveď 
našich najvyšších exponentov, prečo Slovensko 
predmetnú dohodu nepodpísalo. Žeby strach  
z odzbrojenia?

Jaroslav Gründler

NATO je na to! 

 Tak si myslím

 

Splňte si svoj sen o štúdiu ... 
Získajte nových priateľov a zaujímavé poznatky v štúdiu

na Univerzite tretieho veku 
v odboroch: 

 Medzinárodný cestovný ruch a klient 
 začíname 9.11.2017 o 15.30 hod.

 Sám sebe manažérom − osobné a rodinné ,nancie
 začíname 23.11.2017 o 15.30 hod.

  Kúpeľníctvo a wellness
 začíname 8.11.2017 o 15.30 hod.

 Marketing a obchod ako ich nepoznáte
 začíname 9.11.2017 o 15.30 hod.

Kontakt a informácie:

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE,
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava

Tel.: 02/6729 5165, e-mail:  jarolim.hrasko@euba.sk
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Pomaly sa blíži koniec roka a s ním aj plánovanie na rok nasledujú-
ci. Tvorí sa rozpočet, poslanci prichádzajú s návrhmi, čo prioritne 
treba v Petržalke zrekonštruovať, vybudovať, na čo by sa mali mi-
núť peniaze. Oslovili sme teda poslanecké kluby a aj starostu, aby 
povedali, čo by chceli v Petržalke a pre Petržalčanov v roku 2018 
spraviť, aké sú ich priority.

Poslanecký klub 
My sme Petržalka 

Ján Bučan (predseda): Re-
konštrukcie základných a ma-
terských škôl patria už tretí rok 
medzi priority nášho poslanec-
kého klubu My sme Petržalka. 
Túto tému chceme opätovne 
presadiť aj v aktuálne pripravo-
vanom rozpočte, aby koncom 
roku 2018 boli nové hygienic-
ké zariadenia dokončené na 
všetkých 11 základných a 23 
materských školách. 

Budúci rok by sa tiež malo 
vybudovať parkovisko na Fur-
dekovej 2, keďže tento rok bola 
preň vypracovaná projektová 
dokumentácia a potrebné pro-
cesné úkony. Realizovať chce-
me aj priority, s ktorými sa na 
nás obrátili Petržalčania. Na-
príklad nový povrch pre multi-
funkčné ihrisko na Furdekovej 
ulici (iniciovala organizácia 
Kaspian), prebudovanie betó-
nových „bazénov“ na zeleň na 
Lietavskej ulici (iniciovala pani 
Sylvia) či rozšírenie parkova-
cích kapacít na Budatínskej 
ulici (inicioval pán Dušan).

Oľga Adamčiaková (člen- 

ka): Ďalšou vážnou, rozpoč-
tovou témou bude finančné 
ohodnotenie učiteľov, nepe-
dagogických zamestnancov, 
ale aj zamestnancov v so-
ciálnych službách. V tomto 
prípade budeme žiadať vy-
členenie financií pre týchto 
zamestnancov. 

Ľubica Turčanová (člen-
ka): Chceli by sme tiež po-
kračovať v revitalizácii špor-
tovísk a školských dvorov. 
V tomto roku sa pripravuje 
revitalizácia atletickej dráhy 
pri ZŠ Nobelovo námestie, 
budúci rok by sme radi pre-
sadili ďalšie dve atletické 
dráhy pri ZŠ Lachova a ZŠ 
Holíčska, ktoré by boli mimo 
vyučovacích hodín prístupné 
aj verejnosti. 

Ľuboš Kačírek (člen):  

V rámci verejných priestran-
stiev by sme chceli presadiť 
skultúrnenie plochy pred Do-
mom kultúry Zrkadlový Háj 
a budeme tiež pokračovať  
v osádzaní lavičiek a odpad-
kových košov a podporovať 
budovanie sídliskových pred-
záhradiek. 

Poslanecký klub 
Mladá Bratislava, Stra-
na zelených a nezavislí 

Väčšina členov nášho klubu 
chce obyvateľom Petržalky 
na budúci rok dopriať nové 
moderné priestory, kde budú 
môcť športovať a tráviť voľný 
čas. Medzi najväčšie priority, 
na ktoré chceme nájsť peniaze 
v rozpočte mestskej časti, radí-
me okrem projektov v oblasti 
športu aj starostlivosť o sociál-
ne odkázaných a revitalizáciu 
priestorov na voľnočasové a 
kultúrne aktivity. 

Časť členov nášho klubu už 
niekoľko rokov po sebe opa-
kovane presadzuje systema-
tické budovanie športovísk, na 
ktorých by všetky vekové kate-
górie trávili zmysluplne voľný 
čas, zdokonaľovali si fyzickú 
kondíciu, ale zároveň budovali 
a udržiavali to, čo sa z nášho 
sídliska vytratilo - komunitný 
život. Preto aj z budúcoroč-
ného rozpočtu navrhneme vy-
členiť 20-tisíc eur na vybudo-
vanie ďalšieho work-outového 
ihriska. Podobné už vďaka 
aktivitám poslancov Mladej 
Bratislavy slúžia miestnym 
komunitám na Pečnianskej, 
pri Chorvátskom ramene a na 
Prokofievovej ulici. Veríme, 
že nové ihrisko na budúci rok 
rozbehne a utuží život komu-
nity v niektorej z ďalších častí 
Petržalky. V rámci podpory 
športových aktivít sú medzi 
návrhmi našich poslancov aj 
kompletná oprava hokejbalo-
vého ihriska na Tupolevovej 
ulici či oplotenie ihriska na 
Mánesovom námestí. 

Tentoraz pri plánovaní ak-
tivít na budúci rok zvažujeme 
menšie prekvapenie. Malo by 
potešiť hlavne seniorov, ktorí 
nechcú sedieť doma a baví ich 

Aké priority majú 
petržalskí poslanci?

tráviť voľný čas na čerstvom 
vzduchu v spoločnosti priate-
ľov aj mladších susedov (nate-
raz ale viac neprezradím).

Spolu s kolegami z ďalších 
klubov sme už v tomto roku 
presadili zriadenie sociálneho 
taxíka v Petržalke. Zvýhodne-
ná prepravná služba pre se-
niorov a zdravotne ťažko po-
stihnutých sa v Petržalke stala 
realitou už tento rok a fungo-
vať začala v októbri. Pomáha 
hendikepovaným či osamelým 
ľuďom k väčšej samostatnosti 
a odľahčuje ich rodiny. Preto 
budeme na budúci rok presa-
dzovať navýšenie rozpočtu na 
dvojnásobok. 

Aj keď Petržalka v počte 
kultúrnych stánkov nemôže 
konkurovať napríklad Staré-
mu Mestu, stále je mestskou 
časťou, do ktorej sa chodí na 
zaujímavé kultúrne poduja-
tia. Kultúrne zariadenia z čias 
socializmu však pomaly do-
sluhujú a je čas do nich inves-
tovať. Medzi priority nášho 
klubu v oblasti kultúry bude 
preto patriť pokračovanie re-
konštrukcie DK Lúky zahŕňa-
júce opravu kinosály a zatep-
lenie. Minimálne „štartovnou“ 
sumou navrhneme podporiť 
aj myšlienku založenia každo-
ročnej letnej petržalskej tradí-
cie Marhuľových slávností.

Petržalka patrí medzi tie 
šťastné mestské časti, na úze-
mí ktorých sa nachádza prí-
rodná vodná plocha, pri ktorej 
sa dá v letných mesiacoch re-
laxovať a venovať sa vodným 
športom. Jazero Draždiak ne-
slúži len Petržalčanom, patrí 
medzi obľúbené bratislavské 
vodné plochy, pri ktorých si 
teplo a slnko vychutnávajú aj 
obyvatelia iných mestských 
častí. Preto sme presvedčení, 
že Draždiak si zaslúži nové 
splachovacie toalety a sprchy. 
Z rozpočtu mestskej časti na 
budúci rok navrhneme na 
tento účel vyčleniť okolo 30-
tisíc eur.

Veľmi sa nám pozdáva ide- 
ový zámer kolegov – ekoló-
gov obnoviť „vodné studne“ 
na petržalských trávnatých 
plochách, ktoré boli pôvodne 
určené na zavlažovanie, ale 
nepoužívajú sa. Navrhneme 
vyčleniť financie na skúšobnú 
obnovu troch z nich, lebo Pe-
tržalka dnes patrí medzi naj-
zelenšie bratislavské mestské 
časti a chceme zabezpečiť, aby 
k nim patrila aj naďalej.

Pýtali sme sa za vás

Oliver Kríž, predseda 

klubu

Skupina poslancov  
Pre Petržalku

Máme veľa spoločných cie-
ľov a priorít. Dôležité je, aby 
sme našli zdroje pre finančné 
ohodnotenie práce našich 
učiteľov a nepedagogických 
pracovníkov. Veľkou priori-
tou je aj pokračovanie v re-
konštrukciách hygienických 
zariadení v základných a 
materských školách, v revi-
talizáciách školských dvorov 
ako aj rekonštrukcie chod-
níkov, osadzovanie lavičiek, 
smetných košov a košov na 
exkrementy. Čaká nás ešte aj 
rekonštrukcia jestvujúceho 
strediska sociálnych služieb, 
resp. rekonštrukcia budovy 
na Hrobákovej ulici, kde by 
mohlo pod jednou strechou 
vzniknúť nové stredisko so-
ciálnych služieb s rozšírený-
mi sociálnymi službami pre 
obyvateľov Petržalky. V tejto 
súvislosti chceme riešiť aj 
platovú otázku zamestnan-
cov strediska a opatrovate-
liek. 

Ivana Antošová
1. Revitalizácia dvora ZŠ 

Černyševského – asfalto-
vé ihrisko a úprava okolia. 
Túto prioritu sa nepodarilo 
zrealizovať v roku 2017. 

2. Ďalšou mojou veľkou 
prioritou je vybudovanie 
parkoviska a to súčasne  
s revitalizáciou okolia, ako 
je výsadba zelene na uli-
ci A. Gwerkovej a M. C. 
Sklodowskej. Momentálne 
sa dokončuje projektová 
dokumentácia. 

Pokračovanie na strane 12 
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3.  V Ovsišti by malo vyrásť aj 
basketbalové ihrisko, ktoré-
ho výstavbu iniciovali oby-
vatelia z Hannovej ul. a v 
spolupráci s nimi vznikol aj 
návrh, ako by malo ihrisko 
vyzerať. Naším spoločným 
cieľom je vrátiť basketbal 
do Ovsišťa. 

4. Nedá sa mi nespomenúť aj 
dobudovanie chodníka na 
Jankolovej ul. tak, aby mohol 
byť zrealizovaný priechod 
pre chodcov a deti, ktoré ta-
deto chodia do školy.

5. Výsadbou zelene chceme 
skrášliť aj parčík na Med-
veďovej ulici pri Alpinkách 
a osadením osvetlenia na 
Ovsištskom námestí zvýšiť 
bezpečnosť obyvateľov. 

6. Dôležitou prioritou je aj Pro-
jekt zdravej výživy pre deti  
1. stupňa ZŠ – ZŠ Černyšev-
ského – zdravotne oslabené 
deti Hravo – zdravo – celý 
život. Jeho cieľom je ukázať 
deťom cestu, ako sa hýbať, 
zdravo sa stravovať, moti-
vovať deti so zdravotnými 
problémami pohybového 
aparátu a ich rodičov v rám-
ci záujmovej činnosti v spo-
lupráci s odborným lekárom 
a fyzioterapeutom. 

Miroslav Lažo 

1. Revitalizácia a dovybavenie 
detského ihriska na Gessay-
ovej 22, vybudovanie work- 
outového ihriska.

2. Multifunkčné ihrisko, oplo-
tenie a revitalizácia škol-
ského dvora a vybudovanie 
atletickej dráhy ZŠ Gessa- 
yova 2.

Ľudmila Farkašovská
1. Oprava vnútroblokového 

chodníka na Budatínskej 29.
2. Revitalizácia vnútrobloko-

vej zelene na Znievskej ulici.

Poslanci klubu ZME-
NA ZDOLA, NOVA  
a OĽANO

Čo sa nám podarilo
Pred niekoľkými dňami ste 
mohli vidieť, ako sa „sen“ oby-
vateľov o športovo- rekreačnom 
areáli JAMA splnil. Poďakova-
nie patrí aktívnym obyvateľom 
a poslankyniam nášho klubu 
- neúnavnej Lýdii Ovečkovej a 
Mirke Makovníkovej.

K zelenému parkovisku Rönt- 
genova, ktoré je už v staveb-
nom konaní, sa pridá aj druhé 
parkovisko v tejto ťažko skú-
šanej lokalite. Predsedníčke 
nášho klubu Elene Pätoprstej sa 
spolu so zástupcami občanov 
podarilo nájsť kompromis, aby 

Pokračovanie zo strany 11

JAMA po dokončení areálu pri Vígľašskej ulici 

Labutí priechod preslávil Petržalku aj v zahraničí 

Mojou prioritou je zodpovednosť

Áno, aj ja – ako mnohí poslanci - mám svoje 
osobné priority a urobím všetko, čo bude v mo-

jich silách, aby sa naplnili tak, ako tie predošlé. Je to 
predovšetkým dokončenie obrovskej rekonštrukcie 
škôlky na Vyšehradskej ulici, rekonštrukcia a rozší-
renie zariadenia sociálnych služieb na Vavilovovej 
ulici a pokračovanie v systémových a komplexných 
rekonštrukciách nám zverených ciest a chodníkov. 
Mimochodom, túto prioritu budem presadzovať 
smerom k Petržalke aj v rámci mestského rozpočtu, 
okrem toho budem požadovať peniaze z mesta aj na 

rekonštrukcie terás či na posilňovanie a modernizá-
ciu MHD s dôrazom na pokračovanie električky. No a 
ako novinku by som rád zabezpečil u nás, v Petržalke, 
cintorín alebo krematórium pre zvieratá – možno nie 
s dopadom na náš rozpočet, ale myslím si, že takáto 
služba by bola v našej mestskej časti veľmi užitočná 
a vítaná.

Ľahostajným ma však zároveň nenecháva nalie-
havá otázka nízkeho ohodnotenia učiteliek v mater-
ských školách, kuchárok v školských jedálňach, ale 
aj opatrovateliek v sociálnej oblasti. Musíme preto 

Opäť nastáva čas, kedy budeme pripravovať rozpočet na ďalší rok, kedy bude  
dôležité múdro a zodpovedne rozdeliť peniaze. Múdro a zodpovedne pre mňa zna-
mená pozerať sa na potreby obyvateľov a Petržalky ako takej, ale aj pozerať sa ďalej, 
než len po najbližší čas volieb, rozmýšľať v širších súvislostiach a vidieť aj dopady 
svojich rozhodnutí.
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sa nemuseli rúbať stromy, ako 
navrhoval projektant GIB. Na 
jar sa snáď dočkáme parčíka 
a dlho očakávaného parko-
viska.

Financovaniu opráv terás 
sa venujú poslanci Jozef Vy-
dra, Paľo Šesták a v mestskom 
zastupiteľstve najmä Milan 
Vetrák. S podporou našich 
petržalských poslancov sa mu 
podarilo získať pre Petržalku 
dotácie na terasy vo výške 
200 000 eur, dokončiť doku-
mentáciu na rekonštrukciu 
terasy a opravu nadchodu na 
Blagoevovej ulici. Podarilo sa 
dokončiť projektové práce na 
prepojenie cyklotrasy Staro-
hájska (dostihová dráha) a 
Námestie hraničiarov.

V hlavnom meste sa nám 
spoločne podarilo zastaviť 
výstavbu v obytných lokali-
tách Pankúchova - Haanova 

a Mamateyova - Poloreckého. 
V mestskej časti sme zabránili 
zahusťovaniu na úkor zelených 
plôch na Macharovej.

Naši poslanci riešili aj de-
siatky občianskych podnetov 
na kosenie, čistotu, hluk, sve-
telný smog, orezy zelene, kva-
litu vody, opravy chodníkov, 
parkovanie vrakov, osadenie 
nových lavičiek a smetných ko-
šov (Dom tretieho veku na Po-
loreckého ulici so strediskom 
Saleziánov na Mamateyovej 
ulici, parčíku na Ševčenkovej, 
Blagoevovej ulici, Haanovej 
ulici, Švabinského, Jantárovej, 
zanášanie cyklotrasy blatom z 
areálu na Kopčianskej a desiat-
ky iných podnetov od občanov.
 
Čo sa nám nepodarilo
Žiaľ, poslancami schválené fi-
nančné prostriedky na projek-
tovú dokumentáciu viacerých 

cyklotrás v meste a v Petržalke 
primátor nepodpísal. Nepod-
písal ani naše schválené uzne-
senie na spravodlivé rozdele-
nie daní pre Petržalku. 

Na čom práve pracujeme 
Poslankyňa v mestskom 

zastupiteľstve Elena Pätoprs-
tá rieši preverenie podnetu o 
ohrození statiky mosta SNP, 
presadzuje nepreplácanie 
faktúr za zimnú a letnú údrž-
bu, ak dodávateľ nezdokla-
duje svoje reálne výkony. Na 
podnet obyvateľov z okolia 
križovatky Furdekova a La-
chova, ale i na Romanovej a 
iných uliciach, ktorí sa sťažo-
vali na smog zo starých naf-
tových autobusov, iniciovala 
v dopravnej komisii mesta 
výmenu za nové autobusy. Po 
nákupe elektrobusov v Do-
pravnom podniku bude žiadať 

obsluhovanie akútnych lokalít 
týmito vozidlami. Ako členka 
dopravnej komisie sa zaoberá 
aj opravami chodníkov, ciest a 
bezbariérovými priechodmi. 
K Labutiemu priechodu na 
Nám. hraničiarov a novoop-
raveným bezbariérovým kri-
žovatkám by mali pribudnúť 
križovatka Rusovská pri zjazde 
z mosta SNP, Smolenická a 
rekonštrukcie dlhších úsekov 
ciest a chodníkov.

V hlavnom meste prebehla 
participácia Centrálnej osi Pe-
tržalka, na ktorej sa zúčastňuje 
Elena Pätoprstá, tentokrát nie 
ako poslankyňa, ale ako zástup-
kyňa 15-tisícovej petície proti 
štvorprúdovej ceste pri Chor-
vátskom ramene. Žiada mesto 
o čo najväčší rešpekt k ze- 
leni pri Chorvátskom ramene.

Športu sa v našom klube ve-
nuje Peter Hochshorner, ktorý 
pomohol v župnom zastupiteľ-
stve k podpore zámeru Národ-
ného centra rýchlostnej kano-
istiky a veslovania Zemník pri 
Jaroveckom ostrove. Projekt by 
mal vychádzať z využitia špor-
tovo-rekreačného potenciálu 
územia pri rešpektovaní záuj-
mov ochrany prírody a navrho-
vaného NP Podunajsko.

Čo plánujeme
Do rozpočtu na rok 2018 na-

vrhli Pavel Šesták, Lýdia Oveč-
ková, Miroslava Makovníková 
a Elena Pätoprstá opravy a 
sfunkčnenie polievacích rozvo-
dov a studní.

Milan Vetrák má prioritu 
rekonštrukciu vnútrobloku na 
Šustekovej, dokončenie pro-

jektu ihriska na Pankúchovej a 
revitalizáciu detského ihriska 
pri MŠ Haanova.

Vlado Dolinay chce dostať 
do rozpočtu rekonštrukciu 
ihriska na Topoľčianskej ulici 
a mobilnú aplikáciu občanom 
na odber dôležitých notifikácií 
samosprávy prostredníctvom 
SMS.

Elena Pätoprstá spracovala 
štúdiu na parčík s voľným vý-
behom pre psov pri Panónskej 
a Švabinského, kde navrhla aj 
vybudovanie zelenej protihlu-
kovej steny. Žiada do rozpočtu 
akútne zaradiť opravy verej-
ných športovísk a ich oplote-
nia (Andrusovova), parčík na 
Macharovej, klimatizáciu pre 
knižnice, polozapustené kon-
tajnery a chodník na Ševčen-
kovej.

Náš klub žiada aj zvýšenie 
platu opatrovateľkám v domo-
voch pre seniorov a nepeda-
gogickým pracovníkom škôl a 
škôlok, ktoré zápasia s nedo-
statkom zamestnancov.

Poslancov za váš obvod 
nájdete na linke:
www.petrzalka.sk/samo-

sprava/miestne-zastupitel-

stvo/volebne-obvody/

Elena Pätoprstá, 

predsedníčka klubu

hľadať spôsob, ako by sme im mohli prilepšiť, aké 
bonusy by sme im mohli ponúknuť. Jeden taký už je 
realitou - možnosť bývať v stredoškolskom internáte 
na Vranovskej ulici, čo už niektorí aj využili. Rozho-
dovať budeme aj o desiatich bytoch v novostavbe 
na Čapajevovej, ktoré minulé zastupiteľstvo prioritne 
žiadalo ponúknuť učiteľom. Ale je tu aj otázka nedo-
statku ľudí z tejto pracovnej kategórie, takže musí-
me hľadať ďalšie riešenia a bez dostatku 6nančných 
prostriedkov sa nám to asi nepodarí.

Iste, aj ja by som bol rád, keby sme mali viac 
škôlok, viac sociálnych zariadení, viac detských ihrísk, 
námestí a parkov, možno aj viac plavární. Lenže je 
treba vidieť nielen prvotné náklady na ich vybudova-
nie, ale musíme myslieť aj na ich udržateľnosť, inak to 
budú vyhodené peniaze. Údržba a priebežné opravy 
tiež niečo stoja a treba na to myslieť už teraz. 

Ako príklad si zoberme škôlku na Vyšehradskej. Jej 
vybudovanie nás vyjde na dva milióny, ale už teraz 
musíme myslieť na to, že v budove sa bude kúriť, 

postupne bude treba sem-tam niečo aj opraviť, 
udržiavať trávnik a ihrisko... Jednoducho, už teraz 
musíme v rozpočte rátať s takýmito nákladmi, pre-
tože inak budeme mať síce krásnu novú škôlku, ale 
bude postupne chátrať. Nehovoriac o tom, že v nej 
nebude mať možno kto učiť či variť... Hovoríme asi  
o 450 tisícoch ročne len na prevádzku jednej takejto 
škôlky... Apeloval som už aj na ministerku školstva, 
aby bolo možné z eurofondov čerpať peniaze nielen 
na budovanie nových kapacít, ale aj na prevádzkové 
náklady materských škôl.

A tak je to so všetkým. Aj krásne ihrisko, ktoré sme 
nedávno otvorili v petržalskej Jame, bude potre-
bovať údržbu, aj ostatné detské ihriská si vyžadujú 
výmenu piesku, opravu a obnovu hracích prvkov, 
aj prevádzku plavárne stále musíme z veľkej časti 6-
nancovať zo svojho rozpočtu. Napokon, aj v našich 
domácnostiach, v našich bytoch myslíme na to, že 
raz za čas treba vymaľovať, vymeniť spotrebiče či 
koberce. A rátame s tým už vtedy, keď byt kupuje-

me. Podobne je to s autom. Aj to treba pravidelne 
servisovať, kŕmiť benzínom či vymieňať súčiastky. 
Rovnaký princíp musíme uplatniť aj pri nakladaní  
s verejnými 6nanciami. Nielen budovať nové projek-
ty a fotiť sa pri nich...

Je jednoduché sľúbiť svojim voličom, čo všetko im 
v ich blízkosti postavíme, vybudujeme. Je jednodu-
ché dať si takéto plány do návrhu rozpočtu, mnohé 
sa do rozpočtu aj dostanú, ale len málokto sa vtedy 
zamýšľa nad tým, aby sme mali vyčlenené peniaze aj 
na prevádzku a údržbu. To potom zvyčajne zostane 
na ďalšom poslaneckom zbore, na ďalšom vedení 
úradu, na tých, ktorí sa s tým budú musieť popasovať 
v ďalšom volebnom období.

Mojou prioritou je preto predovšetkým zodpo-
vednosť. Za to, že keď sa pre niečo rozhodnem, tak 
musím mať premyslené aj to, čo a ako ďalej. Zodpo-
vednosť za komplexné a zmysluplné riešenia. 

Vladimír Bajan, 

starosta Petržalky
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Miroslavom Dragunom.

Ako vnímate aktuálnu situáciu s parkova-

Aktuálna situácia je absolútne neúnosná. Do-

-

-

-

V Bratislave však bola prijatá jednotná 

-

-

 

V minulosti sa Vám petíciou podarilo za-

-

-

-

Š K O LY / I N Z E R C I A

Odkiaľ je paprika? Čo je to kompost? Kam 
chodia spať chrobáčiky? A ako vyzerá bre-
za? Netrhaj tú paradajku, nevidíš, že je ešte 
zelená? Poď, vytrháme zelinu okolo hrášku 
a potom sa pôjdeme pozrieť na motýľa. 

V škôlke na Bzovíckej 
vyučuje aj príroda

V Materskej škole na 
Bzovíckej ulici sú na seba 

pyšní. Podarilo sa im úspeš-
ne zavŕšiť dvojročný projekt a 
ich snaha bola v októbri oce-
nená. Za prítomnosti prezi-
denta republiky Andreja Kis-
ku im Centrum environmen-
tálnej a etickej výchovy Živica 
vo Zvolene odovzdalo certifi-
kát Zelená škola. Stali sa tak 
súčasťou výchovno-vzdeláva-
cieho programu, ktorý na Slo-
vensku existuje od roku 2004 
a je určený pre materské, zá-
kladné a stredné školy, ktoré 
chcú zmeniť seba a svoje oko-
lie. Školy motivuje k realizá-
cii dlhodobých, praktických 
a vzdelávacích aktivít, ktoré 
majú reálny pozitívny dopad 
na životné prostredie školy a 

jej okolia. Je do neho zapoje-
ných už 282 slovenských škôl 
a jeho medzinárodným garan-
tom je nadácia Foundation for 
Environmental Education. 

Na Bzovíckej ale nie sú pyšní 
na certifikát (to je len čerešnič-
ka na torte), ale na to, čo do-
kázali s deťmi. Ako ich nadchli 
pre pestovanie zeleniny a ob-
javili v nich nadšenie pravých 
záhradkárov pre okopávanie 
a pletie. Ako ich uviedli do ta-
jov matky prírody a jej kolobe-
hu. Od semienka až do kom-
postu. Ako s nimi sledovali zá-
zrak motýľa od malej larvy až 
k tvorčekovi so zamatovými 
krídlami. Ako spolu osádzali 
vtáčie búdky a celú zimu sa 
starali, aby vtáčiky na škol-
skom dvore mali plné brušká. 

A na jar sledovali, ako sa do 
hmyzieho hotela sťahujú prví 
hostia. Ako pomáhali sadiť na 
dvore stromčeky a polievali ich.
 Ako v jaskyni spoznávali neži-
vú prírodu a na farme zasa tú 
veľmi živú – „bečiacu, erdža-
ciu, štekajúcu aj kvokajúcu“.
Božena Kováčová, riaditeľka 

MŠ Bzovícka: „My naše de-
ti s prírodou oboznamujeme 
v rámci bežného výchovno-
vzdelávacieho procesu. Projekt 
Zelená škola nás ale oslovil 
svojou konkrétnosťou cieľov a 
postupov a podporou zážit-
kového učenia. Potešujúce je, 
že sa doň, okrem detí, zapojili 
aj rodičia a pomáhali nám 
s náročnejšími prácami, ktoré 
by sme bez ich pomoci mali 
problém zvládnuť. Okrem pes-

Odovzdanie certifikátu. 
Zľava I. Urbanovičová, 
zástupca programu Zelená 
škola a B. Kováčová

tovania zeleniny na školskom 
dvore sme si zazelenili izbový-
mi rastlinami interiér škôlky 
a v školskej záhrade vytvorili 
náučný chodník s informačný-
mi tabuľkami. Pri prechádzke 
naším dvorom sa teda dnes 
dozviete, aké stromy ho zdo-
bia. A musím povedať, že sme 
boli prekvapení, aké zaujíma-
vé kúsky tu máme - sakury,
platany, jedle, brezy – a pri-
budlo ďalších šesť stromov, 
ktoré sme v rámci projektu 
vysadili. Takže, keď k nám v 
júni prišla komisia programu 
Zelená škola skontrolovať ako 
sa nám darí, odchádzala spo-
kojná.“
Irena Urbanovičová, učiteľ-

ka a koordinátorka projektu 
Zelená škola: „Deti projekt 
nadchol, najväčší úspech ale 
nemalo konzumovanie plodov 
ale hrabanie, okopávanie a 
polievanie. Pre takmer polo-
vicu z nich to bol prvý kontakt 
so záhradníčením a skutoč-
nosťou, že zelenina nerastie 

v obchode. Tí ostatní s ra-
dosťou konštatovali, že toto 
i tamto už robili s babkou či 
dedkom v záhrade. Deti bo-
li súčasťou celého procesu od 
zasadenia semienka až po sa-
motnú oberačku, pričom sme 
ich nechávali, aby sa samo-
statne rozhodovali, či už je 
čas poliať, či treba vyplieť a 
kedy už je plod naozaj zrelý 
na jedenie.“
Božena Kováčová: „Mnohé 

deti zeleninu na tanieri od-
mietajú. Takže aj počas pro-
jektu dostali chleba s paprikou 
a už ju aj odkladali preč. Keď 
sme im však povedali, že je to 
práve tá paprika, ktorú zasa-
dili, starali sa o ňu a oberali 
ju– prehodnotili to, vrátili ju 
na chleba a ochutnali. Ťažko 
nemať radosť z projektu, kto-
rý naše deti motivoval meniť 
postoje i v iných oblastiach. 
Zrazu sa navzájom upozor-
ňovali, že nezrelé plody sa ne-
trhajú, lebo nebudú chutné, 
alebo že konáre stromov sa 
nelámu len tak pre zábavu. 
To predsa nie je pekné k tej 
PRÍRODE.“

Michaela Dobríková
foto: MŠ Bzovícka
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NOVEMBER  2017

Pokladňa DK Lúky 

DOM KULTÚRY 

LÚKY
MUSIC CLUB / PIATKY                   ticketportal
03.11. | 19:00 | 3 €                                 
HUDOBNÉ KINO - BRATISLAVSKÁ LÝRA III.

10.11. | 19:30 | 3 €                                 
LIMP BIZKIT REVIVAL + ACORNHOEK

24.11. | 19:30 | 3 € 
RAP NA LÚKACH VOL.7 - FREESTYLE BATTLE

05.,12., 19.,26.11. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 

22.11. | 19:00 | 2 €                                 ticketportal
CESTOVATEĽSKÝ KLUB 

25.11. | 18:00 | 9 € / 11 €*                       ticketportal
FOLK BLUES SESSION 2017

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

komplet program od 2.11. do 30.11. 
na: WWW.KZP.SK

DOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ
05.11. | 17:00 | 6 €                          www.predpredaj.sk
PACI PAC PESNIČKOVÁ ENCYKLOPÉDIA 
TURNÉ 2017  

06.11. | 19:00 | 10 € / 12 €*                       ticketportal
14TH KLEZMORE FESTIVAL  VIENNA & BRATISLAVA

07.11. | 15:00  a  21.11. | 14:00 | á / 3 €                 
NESTARNÚCE MELÓDIE

10.11. |  16:00 a 19:30 | 6 € / 8 €*                ticketportal
NESKORO VEČER 
TALK SHOW PETRA MARCINA 

12.11. | 10:00 | 2 €
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO - TDPASLÍK

21.11. | 19:00 | 17 €                                          ticketportal
KATKA KOŠČOVÁ + GEIŠBERGOVCI

24.11. | 19:00 | 12 €                                    ticketportal
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 

26.11. | 10:00 | 2 €     
ROZPRÁVKOVÉ LEPORELO - SNEHULIAČKY MILY A LILY

28.11. | 19:00 | 10 € / 13 €*                          ticketportal
HUDBA - TANEC - HORČICA 

CC 

CENTRUM
06.,13.,20.,27.11. | 9:30 | 1 € / osoba
08.,15.,22.,29.11. | 9:00, 10:30 | 1 € / osoba
ČARBANIČKY

07.,14.,21.,28.,11. | 16:00 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

09.,16.,23.,30.11. | 15:00 a 16:15 | 2,50 €
KERAMKO 

09.,16.,23.,30.11. | 16:00-17:00 | 2 €
HOPSASA

19.11. | 14:30-16:00 | 2 € / osoba
FAREBNÁ NEDEĽA  

VÝSTAVY

04.11. - 12.11. | vstup voľný
KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ

09.11. - 24.11. | 10:00 | voľný vstup 
TO, ČO NÁS SPÁJA 2017 

PREDNÁŠKA
09.11. | 17:00 
1 € ZŤP, dôchodcovia a študenti / 2 € 
DIAGNOSTIKA CHORÔB PODĽA TRADIČNEJ 
ČÍNSKEJ A JAPONSKEJ MEDICÍNY

KONCERT
26.11. | 17:00  
2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP/ 3 € 
MOMENTUM MUSICUM

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

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK

2017
SESSIONSESSION

FOLK
BLUES 

25.11. 18:00 DOM KULTÚRY LÚKY
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Karkulkove rozprávky 
podporila Batucada bomba
V cukrárni Kapucino – caffé and cakes privítali na svet detskú 
knižku Karkulkove rozprávky. Dielko pre deti od osem rokov z pera 
spisovateľky Barbory Lauckej ilustroval jej syn Maťo Vít. Vtipné 
príbehy, ktoré opísala autorka ako „srandu z našej rodiny“, na malej 
slávnosti s veterníkmi, krémešmi a senzačnou zmrzlinou komento-
vala komická herečka Oľga Belešová.

Barbora bola kedysi mojou 
šéfkou v novinách,“ začala 

na úvod drobná veselá hereč-
ka, ktorá sa ešte pred svojou 
kariérou na doskách, ktoré 
znamenajú svet, živila ako re-
daktorka v rôznych sloven-

K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
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aj na privítaní do života pred 
cukrárňou, ale aj v nej, zahral 
so svojimi kolegami zo zosku-
penia Batucada – bomba dy-
namické rytmy. Krstnou ma-
mou Karkulkových rozprávok 
bola moderátorka JOJky Ka-
tarína Jesenská. Do života ich 
uviedla cukríkmi, ktoré ako 
prvý ochutnal protagonista 
knižky Karkulko, občianskym 
menom Stano Vít.           (sv)

foto: Desana Dudášová

ských periodikách. A potom 
sa už zhovárala s Barborou 
Lauckou o tom, čo ju moti-
vovalo k napísaniu v poradí 
piatej autorskej knižky. Ako sa 
prítomní dozvedeli, pôvodný 
popud vyšiel od jej dcéry Ve-

roniky, ktorá mame pri rodin-
nom obede povedala: „Prečo 
stále píšeš také smutné veci? 
Všetko okolo nás je ponuré, na 
Slovensku sa krútia smutné fil-
my a aj literatúra je dosť neve-
selá.“ Preto si bývalá novinárka 

a dnes už spisovateľka pove-
dala, že z jej pera musia vyjsť 
aj úsmevné príbehy. Stalo sa. 

Obsah knižky sa týka života 
jej rodiny, a preto ju autorkin 
syn Maťo vyzdobil originálny-
mi ilustráciami. Ako under-
groundový, alternatívny ume-
lec doplnil knižku postavič-
kami detičiek rôznych farieb 
a etník. Aby si deti, ktoré ju 
budú čítať, uvedomili rozma-
nitosť sveta. A na dôvažok ešte 

Zľava: Stano Vít alias Karkulko, Kata-
rína Jesenská, alternatívny umelec Maťo 

Vít, Barbora Laucká a Oľga Belešová.
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Hotové sú už chodníky 
na Vyšehradskej, Iľjuši-

novej a Jankolovej ulici, kde 
vedie chodník k detskému 
ihrisku, buduje sa nový pri 
Chorvátskom ramene, ktorý 
povedie z Lachovej k láv- 
ke cez kanál. Doteraz sa k nej 
totiž ľudia dostali len po tráv-
niku. „Už to je super, že decká 
nemusia chodiť na ihrisko po 
tráve a blate a ešte keď pri-
budne chodník na Lachovej, 
tak už budem naozaj spokoj-
ná,“ pochvaľuje si Soňa Ma-
čeková.

„Pri budovaní nových chod- 
níkov sme vychádzali z po-
žiadaviek Petržalčanov, ktorí 
sami najlepšie vedia, kde ich 
potrebujú,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan.

Chodníky sú tam, 
kde chcú obyvatelia
Až 45-tisíc eur preinvestuje tento rok Petržalka na výstavbu 
nových chodníkov a ďalších 40-tisíc na výstavbu streetwork- 
outových ihrísk.

Okrem chodníkov mestská 
časť od roku 2015 zo svojho 
rozpočtu vyčlenila takmer 
100-tisíc eur na výstavbu 
streetworkoutových ihrísk.  
Zacvičiť si dnes už Petržal-
čania môžu na Pečnianskej, 

pri Chorvátskom ramene, na 
Prokofievovej, v areáli ZŠ na 
Pankúchovej a v Jame na Vy-
šehradskej.

Mestská časť ani tento rok 
nezabudla na cyklistov. „Vlani 
sme osadili cyklostojany pred 
základnými školami a pred 
plavárňou, tento rok pribud-
nú pred materskými školami, 
pri fit parkoch pri Chorvát-
skom ramene a na Budatín-
skej a pred Strediskom služieb 
školám a školským zariade-
niam. Vymeníme aj tie, ktoré 
slúžia zamestnancom nášho 
úradu, lebo mnohí z nich cho-
dia do práce práve na bicykli,“ 
vyratúva Vladimír Bajan.

(sv)

foto: (tod, Mladá Petržalka) ZŠ Pankúchova

Prokofievova

Cyklostojan pri ZŠ Holíčska

Chodník na Vyšehradskej

Pečnianska

Chodník Jankolova

Cyklostojany pri plavárni
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Kam v chladných dňoch? 
Predsa na plaváreň!

Čo všetko ste počas letnej 
odstávky spravili?

 Všetky bazény, potrubia 
a akumulačné nádrže sme 
ošetrili chlór-šokom, násled-
ne sme vypustili bazény, vy-
prali a  vypustili filtre, ručne 
čistili a dezinfikovali všetky 
bazény a akumulačné ná-
drže. Rovnakým spôsobom 
boli ošetrené prepadové 
žľaby a žľaby okolo bazénov, 
všetky čerpadlá a masážne 
hlavice v relaxačnom bazé-
ne. Obnovovali sa protišmy-
kové fólie na schodíkoch do 
bazénov. Ďalej nasledovalo 
napustenie bazénov, naka-
librovanie dávkovania bazé-
novej chémie a nahrievanie 
bazénov na požadovanú tep-
lotu. Okrem toho sme inšta-
lovali nové elektrorozvody v 
šatniach, lebo sme z kapacit-
ných dôvodov pridali ďalšie 
sušiče na vlasy. Zo zákona 
máme povinnosť v sauno-
vých priestoroch raz ročne 
vymaľovať hygienickým ná-
terom, okrem toho sme do-
plnili predeľovaciu zástenu v 
saunových sprchách.

Plaváreň už dávnejšie avi-
zovala zmenu otváracích 
hodín.

 Zmenou otváracích ho-
dín počas víkendov a sviat-
kov len reagujeme na žiadosti 
našich návštevníkov, ktorí 
uprednostňujú návštevu pla- 
várne počas víkendov v pred- 
poludňajších hodinách. Od 
spustenia prevádzky bola 
plaváreň počas víkendov 
otvorená od 8.00 do 20.00, 
tento čas ale nevyhovoval 
väčšine mladých ľudí, ktorí 
o 20.00 h, ešte len prichádza-
li na plaváreň... a zbytočne. 
Neskôr sme to zmenili na 
čas od 10.00 do 22.00 h, tento 
čas si síce mladí pochvaľovali, 
ale nespokojní boli rodičia s 
malými deťmi, ktorým kom-
plikuje dodržiavanie denné-

ho režimu dieťaťa. Verím, 
že kompromis, ku ktorému 
pristúpime už od nedele, 29. 
októbra, teda otváracie ho-
diny počas víkendov a sviat-
kov: od 9.00 do 21.00 h bude 
riešením pre všetky kategórie 
návštevníkov. 

Kedy začnete predávať per-
manentky na rok 2018?

Momentálne ešte predá-
vame permanentky na rok 
2017, ale počas novembra 
spustíme aj predaj perma-
nentiek platných od 1. 1. 
2018. Permanentku predá-
vame v hodnote 100€, ale jej 
využiteľná hodnota je navý-
šená o 10%-ný bonus, t.j. na 
110€. Využívať ju môžete na 
zaplatenie všetkých druhov 
vstupov, okrem rodinných 
balíčkov, a funguje ako kre-
ditná karta – pri každom 
použití sa z vášho kreditu 
odpočíta hodnota vybraného 
vstupu. Je prenosná a platí 

do 31.12. 2018. V prípade, že 
permanentku stratíte alebo sa 
vám nepodarí vyčerpať kre-
dit do konca roka, na základe 
EID kódu permanentky, kto-
rý sa zobrazuje na účtenke pri 
každom jej použití  spolu so 
zostatkom kreditu, vám ten-
to kredit vieme presunúť na 
nasledujúci rok. Je však nutné 
zakúpiť si novú permanentku 
v minimálnej hodnote 20€ 
a, samozrejme, prísť osob-
ne, aby pokladníčka prevod 
uskutočnila, v prípade nasle-
dujúceho roka najneskôr do 
30. 12. 2017.

Akú máte skúsenosť s preda-
jom darčekových poukazov?

 Okrem permanentiek, 
ktoré sa osvedčili v minulom 
roku ako skvelý vianočný dar-
ček, sme vystavili aj viac ako 
500 darčekových poukazov. 
Predávali sme ich aj počas 
roka a predpokladám, že prí-
chodom vianočných sviatkov 

sa opäť zvýši záujem o ich 
kúpu.

Čo plaváreň trápi?
 Najviac nás trápia nepo-

slušní návštevníci, nerešpek-
tujúci platné pravidlá. Už pri 
vstupe sa viacerí odmietajú 
prezúvať pred turniketom, 
zanášajú špinu do šatne, od-
kiaľ sa dostáva až do bazénov. 
Ďalším problémom je ne/
sprchovanie sa pred vstupom 
do bazénov. Ľudia si neuve-
domujú, že každý z nás si na 
svojom tele niečo prinesie do 
bazénovej vody, muži si nosia 
v svojich plavkách aj piesok 
ešte z letnej dovolenky, oba-
ly z cukríkov, žuvačiek alebo 
servítky, ktoré sa vo vode roz-
padnú a znečisťujú ju. Stálym 
problémom ostáva nerešpek-
tovanie zákazu vstupu dospe-
lých osôb do detského bazéna 
aj napriek umiestneným pí-
somným výzvam alebo upo-
zorneniam plavčíkov. Voda  
v detskom bazéne má najnižší 
obsah chlóru, vzhľadom na 
citlivú detskú pokožku, pre-
to, keď do bazéna vstupujú 
dospelé osoby, kontaminujú 
ju svojimi baktériami, s kto-
rými nízka hladina chlóru 
nedokáže bojovať. Ťažko sa 
tiež vysvetľuje, prečo sú po-
tápačské okuliare zakázané, 
najmä v relaxačnom bazéne, 
kde je voda v sústavnom po-
hybe, dieťa má zakrytý nos 
a môže dýchať len cez ústa, 

Leto v Petržalskej plavárni využili na to, aby po dlhej sezóne všetko 
dokonale vyčistili, skontrolovali a pripravili na ďalšiu „sezónu“, teda 
na dni, kedy sa od jazier a z kúpalísk sťahujeme pod strechu. S mana-
žérkou plavárne Editou Širillovou sme sa rozprávali najmä o tom, s 
akými novinkami sa v plavárni stretneme. 

môže sa stať, že pri šantení 
sa mu aj ústa naplnia vodou  
a v panike sa udusí.

Chystá plaváreň nejaké no-
vinky?

 Jednu máme plánovanú už 
na november. V spolupráci s 
Ivanou Christovou pripravu-
jeme tzv. LADY´S DAY alebo 
Dámsku jazdu na plavárni. 
Okrem toho, že umožníme 
ženám v určitom čase grátis 
90-minútový vstup do bazé-
novej časti, budú vo vstupnej 
hale k dispozícii kozmetičky 
a vizážistky, ktoré dámam 
poradia, naučia ich líčiť sa  
a možno pánom pomôžu aj  
s výberom darčekov pre svoje 
nežnejšie polovičky. 
Druhou chystanou novinkou 
je spustenie poskytovania 
masáží v priestoroch sauno-
vého sveta, táto novinka je 
časovo náročnejšia, ale ve-
rím, že rok 2018 začneme už 
aj s touto službou.

Navštevujú plaváreň aj 
známi ľudia?

 Pravidelným návštevní-
kom je bývalý premiér Mi-
kuláš Dzurinda, niekoľko 
súčasných alebo bývalých 
poslancov NR SR, triatlonisti 
Richard Varga a Filip Šebo, 
viacerí moderátori aj redak-
tori z televíznej obrazovky, 
tanečníci a herci.

(sv)
foto: archív
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V dvoch oddelených tur-
najoch súťažilo 34 účast-

níkov, z toho 23 chlapcov a 11 
dievčat. 

V súťaži chlapcov si suve-
rénnym spôsobom a 100-per-
centnou úspešnosťou (7/7) vy-
bojoval Daniel Chlpek z Gym-
názia Pankúchova 6 tretí titul 
majstra Petržalky v rade. Tak, 
ako po minulé roky, mu bol 
najväčším súperom spolužiak 
z gymnázia a spoluhráč z ŠK 
Slovan Bratislava Marek Škri-
nár (6/7), ktorý zaváhal len 
vo vzájomnej partii. V súboji 
o 3. miesto, ktorý sa skončil 
mŕtvym behom (5/7) troch 
reprezentantov Cirkevnej ZŠ 
Narnia Beňadická 38, sa šťastie 
v podobe najlepšieho pomoc-
ného hodnotenia, usmialo na 
Davida Kovára. Zaujímavos-
ťou bolo, že sa na kvalitnejšom 
turnaji chlapcov z vlastnej vôle 
zúčastnila aj Alžbeta Žáčková 
zo ZŠ s MŠ Vývojová 228, Ru-
sovce. So ziskom 2,5/7 skončila 
na 18. mieste z 24 účastníkov.

Turnaj dievčat, ktorých sa 
nazbieralo 10, sa niesol rov-
nako v znamení papierových 
predpokladov. Hanka Hor-
váthová zo ZŠ Holíčska 50 
bola rovnako suverénna (7/7), 
ako víťaz kategórie chlapcov. 
Najlepšou šachistkou z tra-
dične najpočetnejšej výpravy z 
CZŠ Narnia je Tamara Gajdo-
šová (6/7). Tretie miesto obsa-

dila Paulína Lichá z rovnakej 
školy. 

Prví traja chlapci a prvé tri 
dievčatá majú nárok zúčastniť 
sa na krajskom kole, ktoré sa 
uskutoční 30. 11. v ŠK Slovan 
Bratislava na Černyševské-
ho 8. Na svoju šancu budú ča-
kať aj náhradníci Timur Sma-
ho a Tereza Vaňatková (obaja 
CZŠ Narnia), ktorí skončili 
v turnajoch na 4. miestach.

Napínavá bola aj súťaž 
zmiešaných družstiev škôl. 
V súčte bodov najlepšieho 
chlapca a dievčaťa jednej ško-
ly sa vyrovnali na 11-tich bo-
doch CZŠ Narnia, Beňadická 
38 (David Kovár a Tamara 
Gajdošová) a ZŠ Holíčska 50 
(Samuel Svrček a Hana Hor-
váthová). O prvenstve Narnie, 
ktorá vyslala na súťaž až 13 
súťažiacich, z toho 8(!) diev-
čat, rozhodol až vyšší súčet 
pomocných hodnotení. Ten 
musel rozhodovať aj o treťom 

Kto sú majstri v šachu? 
Centrum voľného času Gessayova 6 začiatkom októbra opäť zorga-
nizovalo Majstrovstvá 5. bratislavského obvodu.  

poradí, keď sa v súboji dvoch 
5,5-bodových škôl priklonil 
v prospech ZŠ Černyševské-
ho 8 (Daniel Záleský a Len-
ka Michálková). Nepopulár-
ne štvrté miesto zostalo pre ZŠ 
s MŠ Vývojová 228, Rusovce.

Text a foto: Stanislav Vlček

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, 

otvára v šk. roku 2017/2018 
pozície pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR 

 Učiteľ/ka na prvom stupni 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- odbor učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Minimálna doba pedagogickej praxe 3roky, práca v ško-
le, bulharský jazyk je podmienkou, (vyučovací jazyk na 
škole je bulharčina) 

Prihlášky je možné podať od 25. 10.- 8. 11. 2017 
na sekretariáte školy, Záporožská 8 Bratislava, 

v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

Zamestnanecké výhody: 

služobný mobil, strava v jedálni školy

Bulharská základná škola 

a gymnázium Ch. Boteva v BA, 

Systém univerzálne liečivé Tao Slovakia
otvárame Inštruktorskú Školu Taojogy 2018

Kurz ZÁKLADY I TAO 
26. november 2017, Petržalka

Taoistické techniky podľa majstra Mantaka Chiu vám umož-
nia sa zharmonizovať, zbaviť sa negatívnych emócií, 

načerpať silu, energeticky dobiť si batériu. 
Pravidelným cvičením sa budete cítiť zdravší, pokojnejší, 

atraktívnejší, získate radosť zo života a bytia a naučíte sa ako 
pracovať s energiou čo je prevencia pred depresiou a vyhore-

ním. Techniky budú vysvetlené aj z medicínskeho hľadiska. 
Detailné info o kurze a podmienkach registrácie: 

mobil 0905 253 978,
e-mail: taojoga@taojoga.sk, www.taojoga.sk

Prijmeme 
upratovačky
na upratovanie 
kancelárskych 

priestorov 
Miesto práce Bratislava.

Kontakt: 0910 418 439, 
0915 710 801, 02/63820963

1. CZŠ Narnia Beňadická 38 
(D. Kovár, T. Gajdošová), 
S. Vlček, 
2. ZŠ Holíčska 50 (S. Svrček, 
H. Horváthová), 
3. ZŠ Černyševského 8 
(D. Záleský a L. Michálková)
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