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Takú volebnú a voličskú moc má 
pravý breh Dunaja. Sem  by mali 

chodiť politológovia po prieskumy – aj 
po rozumy... Poďme preto na volebnú 
tému voľnejšie.  

Prvá (ne)možná 
volebná úvaha

Čo tak potom uskutočniť niektoré 
voľby len v Petržalke? S výsledkom 
pre celú župu, mesto i Slovensko. Sme 
nad vecou. Aj mimo. Na inom brehu 
Dunaja, než je ostatné Slovensko. 
Územne nezávislí, miestne nekorupč-
ní, oligarchami nepoznačení (zatiaľ). 
V Petržalke zvolíme bratislavského 
župana a primátora, slovenského pre-
zidenta, vymenujeme premiéra vlá-
dy SR. Štát ušetrí peniaze, ľudia čas, 
nepotečú potoky nervov, odpadnú 
tony stresov. Konečne budeme mať 
aj zdravé voľby. Čaro (ne)chceného je 

práve v zatracovaných a posmecho-
vaných panelákoch. V ich počte, osa-
denstve, hustote obyvateľstva. Máme 
ich najviac na Slovensku. Nevýhoda 
ako výhoda. Vyše 600 bytových ob-
jektov na malej rozlohe.  Petržalka  
s jej 28,6 štvorcovými kilometrami 

má síce len 8-percentný podiel na 
území celej Bratislavy (367 km2), iba-
že počtom 101-tisíc voličov má až 
25-percentný voličský podiel na celej 
Bratislave (spolu 400 tisíc voličov). 

Pokračovanie na strane 13 

Dobre čítate. Ani obvod, ani kraj, ale raj. Zvyčajne, až na jednu-dve-tri... vý-
nimky sa ukázalo, že kto získal v Petržalke v parlamentných voľbách najviac 
hlasov, vyhral ich aj na Slovensku. Tiež platí, že ktorý kandidát na župana, 
primátora získal najviac hlasov v regionálnych, komunálnych voľbách v Pe-
tržalke, stal sa aj bratislavským županom, primátorom. A takto sme v Petr-
žalke, až na jeden prípad, v priamych voľbách zvolili aj troch prezidentov. 

www.petrzalskenoviny.sk
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Petržalka = volebný raj?

Varga najúspešnejší 
v Bratislave
Športovcom minulé-
ho roka v Bratislave  
a Bratislavskom 
samosprávnom kraji 
sa stal triatlonista 
Richard Varga.

strana 23

 GlosaMestské časti si to 
rozdali v bowlingu
Zapojilo sa šesť mestských častí, naj-
lepší boli Jarovčania.

strana 3

Nové schodisko
na Znievskej
V rámci participatívneho rozpočtu o 
tom rozhodli obyvatelia.

strana 5

Bezdomovci nám 
nie sú ľahostajní
Samospráva mapovala, koľko v Petržal-
ke žije ľudí bez domova a bez prístrešia.

Petržalka je ľahšia  
o 433 ton odpadu
Veľké upratovanie výrazne odľahčilo 
našej mestskej časti.

strana 6

strana 9
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Dňa 7. januára zorganizovala spoločnosť UBER v troch hlavných  

mestách Praha, Bratislava a Budapešť zbierku potravín. V Bratislave  

s nimi spolupracovala Potravinová banka Slovenska spolu s mestskou 

časťou Bratislava-Petržalka. Počas jedného popoludnia vyzbierali viac 

ako pol tony potravín. 

Ďakujeme, Bratislavčania!

rovaných potravín. Tieto potom 

vodiči zvážali do skladu, ktorý 

poskytla Petržalka spolu so štyr-

mi dobrovoľníkmi, ktorí spolu so 

šoférmi tovar preberali a ukladali 

v priestoroch sociálnej výdajne. 

Každá posádka auta, ktorá sa 

Spoločnosť UBER vyčlenila na 

tento účel tri autá, ktoré boli 

darcom k dispozícii v čase od 

jednej do ôsmej hodiny večer. 

V tomto čase mohol ktokoľvek 

zavolať cez spoločnosť UBER a 

objednať si auto na odvoz da-

skladala zo šoféra a dobrovoľní-

ka, sa otočila niekoľkokrát, aby 

prevzala darované potraviny z 

rôznych častí Bratislavy. Našli sa 

aj takí darcovia, ktorí išli s osád-

kou auta priamo do obchodu, 

kde štedro potraviny nakúpili 

a darovali. Spolu Bratislavčania 

darovali sociálne slabším spo-

luobčanom presne 1422 kusov 

potravín ale aj hygienických 

potrieb, dokonca aj jednu rých-

lovarnú kanvicu.

Po dohode organizátorov tej-

to charitatívnej spolupráce 

odovzdajú všetky vyzbierané 

potraviny a hygienické potreby 

pracovníci sociálneho oddele-

nia rodinám, seniorom aj jed-

notlivcom z Petržalky, ktorí sa 

ocitli v ťažkej životnej situácii. 

„Všetkým obyvateľom Brati-

slavy, ktorí sa do akcie zapojili, 

veľmi pekne ďakujem,“povedal 

starosta Vladimír Bajan a dodal, 

že si vysoko cení príklady dobrej 

spolupráce a ďakuje organizáto-

rom za uvedenie takéhoto prí-

kladu do praxe.

(tod)

Na Holíčskej ulici sa nachádza nový oplotený výbeh pre psov, 
ktorý si Petržalčania vybrali v internetovom hlasovaní o použití 
prostriedkov z participatívneho rozpočtu. Je určený na socializá-
ciu, zlepšovanie ovládateľnosti, ale predovšetkým na bežné ven-
čenie psov bez vôdzky. Slúžiť by mal predovšetkým chovateľom z 
okolitých domov.

je svojou rozlohou 11 tisíc 
štvorcových metrov najväčší 
na Slovensku. Petržalčania tu 
môžu získať základný výcvik 
pre svojho psíka úplne zdar-
ma.

Výbeh na Holíčskej dekla-
ruje snahu mestskej časti o 
postupné vybudovanie oplo-
tených výbehov v každej čas-
ti Petržalky. Ďalší oplotený 
výbeh plánuje samospráva 
realizovať ešte tento rok na 
Vyšehradskej ulici. Okrem 

Plochu na rozlohe 1 059 
m² bude v lete tieniť nie-

koľko drevín. Výbeh dopĺňa 
aj základný mobiliár – dve 
lavičky, dva koše na drobný 
komunálny odpad a jeden 
kôš na psie exkrementy. Prvý 
oplotený výbeh sa nachádza 
na Wolkrovej ulici. Pre svoj 
podiel vzrastlej stromovej 
zelene a možnosti výcviku 
psov s použitím zabudova-
ných prekážok ho možno 
nazývať psím parkom, ktorý 

toho si chovatelia aj tento rok 
môžu vyzdvihnúť zásobu vre-
ciek v podobe rolky na miest-
nom úrade, 4. poschodie, 
kancelária 422. Počet vreciek 
v rolke je oproti minulému 
roku vyšší o 100 kusov. Pre 
5583 daňovníkov, ktorí majú 
psíka prihláseného aj odve-
denú daň, je pripravená rolka 
s 350 kusmi vreciek, ktorú si 
môžu prísť vyzdvihnúť počas 
úradných hodín.

(tod) 

Stromčeky až do konca februára

Budúci vodiaci pes môže vyrásť  
aj vďaka vámAj Lúky majú svoj výbeh pre psov

Spoločnosť OLO už tradične 

zabezpečí bezplatný zber a 

odvoz vianočných stromče-

kov do 29. februára. Po tomto 

termíne zbiera stromčeky ako 

súčasť zmesového komu-

nálneho odpadu. Obyvatelia 

Bratislavy môžu ukladať via-

nočné stromčeky ku zberným 

hniezdam, ku stanovištiam 

zberných nádob, alebo ich 

priviezť a bezplatne odovzdať 

v zbernom dvore OLO, a.s. na 

Starej Ivánskej ceste 2. Vianoč-

né stromčeky ako biologicky 

rozložiteľný odpad sú odvá-

žané na zhodnotenie kom-

Výcviková škola pre vodiace 

a asistenčné  psy hľadá vy-

chovávateľov pre šteniatka. 

Ak máte chuť sprostredkovať 

malému budúcemu pomoc-

níkovi radostné detstvo, máte 

pozitívny vzťah ku psíkom a 

dostatok voľného času, radi 

postovaním, preto je dôležité 

ich dôkladne „odzdobiť“.

 (tod)

foto: archív

Vás privítame v našom kolek-

tíve.

Výcviková škola pre vodiace  

a asistenčné psy

www.vodiacipes.sk, 
info@vodiacipes.sk, 
0911/119397

(tod)
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V novom Petržalskom bowlingovom centre na Tupolevovej ulici 
zápolilo 6 mestských častí. Turnaj v bowlingu odohrali koncom  
decembra štvorčlenné zmiešané družstvá, ktoré súťažili na 3 ko- 
lá. Súťažiaci sa najprv mohli „rozhádzať“ v tréningovej pol- 
hodinke. Potom už išlo do tuhého. Súťažiaci dali zo seba všetko  
a bodové hodnotenie bolo stále veľmi vyrovnané. Najlepší výsle-
dok dosiahlo družstvo mes-
tskej časti Bratislava-Jarovce  
a hráčom s najvyšším skóre sa 
stal jej starosta Pavel Škodler. 
Za farby našej mestskej čas-
ti zabojovali starosta V. Ba- 
jan, J. Lukáček, P. Kostka  
a J. Molnár, ktorí získali 
krásne tretie miesto. 

Text a foto: (tod)

Päťdesiatka darcov sa zišla v Dennom centre na Osuského 

ulici a pracovníkom z Národnej transfúznej služby SR sa po-

darilo urobiť 47 úspešných odberov. 

Všetkým za ich vzácny dar ďakujeme a tešíme sa na 

ďalšiu Petržalskú kvapku krvi, ktorá je naplánovaná na 

9. júna 2016.

Tradičná Petržalská kvapka krvi spája darcovskú rodinu už 

piaty rok. Viac ako 500 dobrovoľných darcov krvi a úspešne zre-

alizovaných 544 odberov svedčí o veľkom srdci Petržalčanov, 

ktorí každý rok prídu darovať túto vzácnu tekutinu pravidelne 

nielen na naše podujatia. Podľa údajov Národnej transfúznej 

služby SR sa len na Slovensku za rok spotrebuje približne 180-

tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek.

Text a foto: (tod)

Na jazere primrzla labuť 

Väčšina vodných vtákov 
je dobre adaptovaná na 

život na vode. Ak sú v dob-
rej kondícii, dokážu prekonať 
nástrahy počasia ako sú nízke 
teploty, sneh, vietor aj ľad. K 
týmto druhom patria aj la-
bute. V poslednom čase sa 

labute v čoraz väčších skupi-
nách zdržiavajú aj na zamrz-
nutých vodných plochách v 
blízkosti ľudských obydlí. Je to 
spôsobné aj tým, že ľudia ich 
umelo a často aj nesprávnym 
spôsobom prikrmujú, čo spô-
sobuje, že jedince neodletia 

na vhodnejšie miesto. Keďže 
majú dostatok potravy, nie 
sú nútené hľadať si otvorené 
vodné plochy. Zdržiavajú sa 
na spomínaných zamrznutých 
vodných plochách, kde na ľa-
dovej pokrývke odpočívajú a 
tým niekedy budia dojem, že 

primrzli. V 99% prípadov ale 
konštatujeme, že ide o falošný 
poplach. Labute na ľade často 
spia a odpočívajú, pretože sa 
tam cítia bezpečnejšie ako na 
brehu. Zdravý jedinec v dobrej 
kondícii neprimrzne, pretože 
spí s nohami ukrytými v perí. 
Primrznuté môže byť mokré 
perie, ktoré sa „prilepí“ o ľad, 
a tak zostane vták prichyte-
ný perím na hrudi a bruchu, 
čo navodzuje dojem, že je 
uväznený v ľade. Samozrejme, 
v prípadoch, ak je labuť ťažko 
chorá alebo uviazla v plytčine, 
odkiaľ sa nemôže dostať, môže 
dôjsť k jeho primrznutiu.

Prevencia je jednoduchá, 

nekŕmte vtáky v stojatej 

zamŕzajúcej vode. Hlad ich 

donúti preletieť na rieku.

Ak máte pochybnosti, či 
ide o primrznutého jedinca, 
skúste ho vyplašiť alebo nao-
pak prilákať na kúsok potravy. 
V každom prípade si dávajte 
pozor na hrúbku ľadu, aby sa 
pod vami neprelomil, pretože 
jedince sa zdržiavajú ďalej od 
brehu a takýto zásah je nebez-
pečný i pre nás.

Pohotovostné telefónne 

číslo: +421 903 298 333, 

skype:+421 903 298 33.

(tod)

Mestské časti si to rozdali 
v bowlingu

S nástupom zimy neprichádza len mráz a sneh, ale aj množstvo upo-
zornení od obyvateľov na labute uväznené na zamrznutých vodných 
plochách. Viac sme sa o tomto „zimnom fenoméne“ dozvedeli od  Lu-
káša Skurku zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa 
CHKO Dunajské luhy:

47 darcov, 
viac ako 22 litrov krvi 
„Predvianočná Petržalka“ je aj o láskavosti a dobrých 

skutkoch, čo potvrdili všetci, ktorí prišli darovať kúsok 

seba v prospech iných.
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PETRŽALSKÉ NOVINY 
nájdete nás aj na facebooku!

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

Inzercia

Dám do prenájmu štvor-

izbový byt s garážovým 

státím na Zámockej ulici 

v Bratislave.  

Tel.: 0905 436 190 

KÚPIME byt v Petržalke, 

aj zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

GLAZÚROVANIE VANÍ. 

Tel.: 0905 983 602

 ♥ Zosobášili sa

Matričný úrad Bratislava-Petržalka
 
12. 12. 2015 

Jozef Libo – Zuzana Píšová
Tibor Hajas – Mariana Jančárová
František Martinčik – Alžbeta Čerňanská

19. 12. 2015 

Michal Doncs – Mgr. Zuzana Krajčová 
Tomáš Ondrejčík – Martina Somorovská

9. 1. 2016 

Ľuboš Daniš – Lucia Klamová 
Adi Ibrahimi – Beatrix Leskovská 
Tomáš Doršic – Dominika Güntherová
Marcel Baur – Mária Csinová

Cirkevný sobáš
 
5. 12. 2015 

Martin Valent – Ing. Natália Bistáková 

19. 12. 2015 

Jaroslav Škraban – Mgr. Dana Brotanová

9. 1. 2016 

Marek Šmátrala – Lucia Naďová 
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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

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

63453910, 
0907772623, 
0905606016

TEL: 

ZŠ I pre žiakov NKS Vlaste-

necké námestie č. 1 

prijme do školskej 

kuchyne pomocnú silu. 

Informácie na tel. č.: 

02 6241 2998

PÔŽIČKA
Pre zamestnaných 

aj dôchodcov
rýchlo - do 24 hodín

0902 696634

Ponúkame Vám:

Záleží nám na tom, 
aby ste mali LACNÉ 

a zároveň DOBRÉ okuliare.

OPTIKA LENTIS, s. r. o. 
Šustekova 15, 851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22

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

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€

KONZULTAČNÉ STREDISKO 

ENERGY na Bosákovej 7 

PONÚKA 
predaj výrobkov ENERGY,  me-

ranie  vyhodnotenie  rege-
neráciu energetické vyladenie 

 odhalenie vnútorných príčin 
chorôb REIKI a KARUNA REI-
KI kurzy práca s podvedomím. 

Otvorené na objednávku aj počas 
soboty a nedele. 

Kontakt: 
Ing.Vladimír Tomšík 0903 754167



V rámci participatívneho 

rozpočtu rozhodli obyvatelia 

hlasovaním na internete o 

oprave zadného schodiska 

na Znievskej 15. Viťazný 

projekt získal 226 hlasov 

z celkového počtu 384.

V termíne september – ok-
tóber 2015 opravili po-

vrch schodiskových stupňov, 
vrátane spodného povrchu 
schodiskových ramien. Pô-
vodné omietky a keramické 
obklady nahradili nové exte-
riérové omietky. Oproti pô-
vodnému predpokladu bolo 
potrebné odstrániť aj časť 
staticky narušeného scho-
diskového múru a nahradiť 
ho novým schodiskovým 
múrom. Súčasťou prác bola 
aj oprava a náter pôvodného 
oceľového zábradlia. Celko-
vá cena opravy predstavuje 
čiastku 6 619,50 eur.

Obyvatelia zabojovali aj 
o rekonštrukciu verejného 
detského ihriska na Znievskej 
6 – 12. Za jeho rekonštrukciu 
hlasovalo 407 obyvateľov. 
Toto ihrisko bolo ponechané 
v útlme a nachádzajú sa na 
ňom prvky, ktoré nespĺňajú 
štandardné požiadavky na 
verejné detské ihrisko. Ihrisko 
využívajú obyvatelia blízkeho 
okolia na vlastnú zodpoved-
nosť. Obnova bude pozostá-
vať z rekonštrukcie zázemia, 
oplotenia ihriska a výstavby 
hracích prvkov vrátane pred-
písaných podkladov. Navrho-
vané hracie prvky sú veža so 
strechou a šmýkačkou, dreve-
ná dvojhojdačka hranol, pru-
žinová hojdačka, pieskovisko, 
kolotoč, lezecká stena, hoj-
dačka s dvoma sedačkami. 
Nakoľko prípravná fáza tohto 
projektu bola časovo nároč-
nejšia, s rekonštrukciou začne 
samospráva v jarných mesia-
coch, hneď ako to umožní 
počasie.

Text a foto: (tod)
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paralyzovala Bratislavu 

S A M O S P R ÁVA
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Pri oprave areálu ZŠ Holíčska spolupracovala samospráva so škol-
ským klubom BSC Bratislava, ktorého hlavným zameraním je zabez-
pečovanie záujmovej činnosti detí a mládeže so zameraním na bas-
ketbal. Cieľom rekonštrukcie bola komplexná obnova vonkajšieho 
spevneného ihriska, umiestneného pri Smolenickej ulici.

emulziou a asfaltobetónu, 
vyprofi lovaní sklonov a spá-
dov, namontovali 6 repaso-
vaných basketbalových ko-
šov. Po ukončení hrubých 
prác vyčistila plochy a roz-
merala športoviská pre čiaro-
vanie na basketbal. Po rekon-
štrukcii tam vznikli 3 bas-
ketbalové ihriská.

Oprava areálu bola fi -
nancovaná z dotácie BSK 
v rámci projektu „Spolu-
pracujeme k rozvoju“.

Text a foto: (tod)

Školský areál už opravili

Ďalšie miesta pre škôlkarov

Petržalka tiež reagovala 
na výzvu Ministerstva 

školstva SR a požiadala o po-
skytnutie dotácie na rekon-
štrukciu objektu bývalej 
7-triednej materskej školy 
na Vyšehradskej 17. Dotácia, 
ktorú získala vo výške 400 
tisíc eur, však nebude stačiť 
na rekonštrukciu a zvyšné 
prostriedky získa prostred-

níctvom úveru, ktorý na de-
cembrovom zastupiteľstve 
schválili poslanci. Postupne 
sa začína prejavovať zvyšo-
vanie kapacít – od roku 2008  
zvýšila samospráva kapacity 
o 19 tried s počtom cca 390 
miest (to sa rovná zriadeniu 
takmer 5 štvortriednych ma-
terských škôl). V školskom 
roku 2014/2015 otvárala 

4 triedy pre MŠ Iľjušinova 
s počtom 88 detí (na ZŠ Tu-
polevova), 2 triedy pre MŠ 
Röntgenova s počtom 42 detí 
(na ZŠ Nobelovo námestie) 
a 1 triedu v MŠ Lachova 
s počtom 18 detí, ktorá 
vznikla prestavbou školníc-
keho bytu. 

Napokon, treba zdôrazniť, 
že pri nastavovaní dotačnej 

schémy na rozširovanie kapa-
cít, bola Petržalka vo vládnom 
materiáli uvedená ako príklad 
dobrej praxe, nakoľko už 
v minulosti svojpomocne a 
veľmi efektívne riešila rozši-
rovanie kapacít v niekoľkých 
materských školách a v ne-
bytových priestoroch základ-
ných škôl.

(tod)

Ako samospráva avizovala ešte v máji minulého roku, uchádzala sa o dotáciu v rámci pro-
jektu „Naša škôlka, náš kraj“. Dotáciu vo výške 5 500 eur poskytol Bratislavský samosprávny 
kraj a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia voľných nebytových priestorov v Základnej škole 
na Gessayovej 2. Prebudovaním vzniknú dve triedy pre 40 detí. Prevádzka sa začne od 
1. apríla po zaradení materskej školy do siete škôl a školských zariadení SR. 

Nové schodisko 
na Znievskej 

Na jeseň minulého roka 
zmluvná spoločnosť de-

montovala 6 basketbalových 
košov a odstránila staré as-
faltové povrchy na ploche 
1 530 štvorcových metrov. 
Asfalt bol popraskaný, vy-
puklý, rozdrobený a pre-
rastený trávou. Následne 
vyčistila a frézovaním zarov-
nala betónové plochy, vyčis-
tila dilatačné škáry a prask-
liny na celkovej dĺžke 350 
metrov. Po nanesení spojo-
vacieho postreku asfaltovou 

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa úspešne 
uchádzala aj o ďalšiu dotáciu Bratislavského 
samosprávneho kraja v programe „Oprava 
ciest“ na rok 2015.

Dotácia je určenú na opra-
vu ciest a chodníkov, 

konkrétne na projekt „Opra-
va komunikácie pri bytovom 
dome Beňadická“ vo výške 24 
800 eur. 

Za poskytnutú dotáciu 
sme opravili 560 m2 cesty 
na parkovisku pri bytovom 
dome na Beňadickej ulici 1. 

V rámci opravy sme odstrá-
nili kryt a vyrovnali betónový 
podklad frézovaním. Výšku 
šachtových poklopov a ulič-
ných vpustov sme upravili 
vybúraním a opätovným osa-
dením. Následne sme položili 
nový živičný kryt z asfaltové-
ho betónu.

Text a foto: (tod)

Vynovená komunikácia 
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V polovici decembra naša samospráva mapovala, koľko v Petržalke 
vlastne žije ľudí bez domova a bez prístrešia. Zároveň ich aj pozývala 
na Vianočnú kapustnicu, ktorú mestská časť každoročne pripravuje 
na Štedrý deň pred Tescom. 

Milá Petržalka, od septembra sme ti čistili rameno, dúfame, že sa ti to páčilo. Tvoje rameno 
bolo veľmi špinavé. Štyri mesiace sme za tebou chodili. 

Bezdomovci nám nie sú ľahostajní 

Petržalka, čistili sme ti rameno, cítila si to?

Ľudí bez strechy nad hlavou 
monitoruje samospráva 

pravidelne raz do mesiaca a v 
zime svoju prácu v teréne pra-
covníci sociálneho oddelenia 
ešte zintenzívnia. V spolupráci 
s Mestskou políciou Bratisla-
va-Petržalka navštívili niekoľ- 
ko vytipovaných lokalít – Ka-

pitulský dvor, Janíkov dvor, 
Bzovícku ulicu, Chorvátske 
rameno, Námestie republiky, 
Fedinovu ulicu, Nobelovo ná-
mestie a Pečniansky les. 

Kapitulský dvor len nedávno 
mestská časť vyčistila od nie-
koľkých ton rôzneho odpadu. 
V súčasnosti sa tam zdržiava 

naďalej zotrvávajú v týchto 
lokalitách, poskytnutie sociál- 
neho poradenstva a pomoc 
pri zdravotných problémoch, 
rozdanie teplého oblečenia či 
sladkostí. Každý z nich dostal 
pozvanie na Vianočnú ka-
pustnicu na Štedrý deň pred 
Tescom. 

„Pravidelná detekcia pohy-
bu a pobytu ľudí bez domova 
nám pomáha získať prehľad 
o migrácii počas roka, al. aj 
o ich zdravotnom stave. Všet-
kým sme poskytli základné 
sociálne poradenstvo, kde mô- 
žu vykonať osobnú hygie- 
nu, dostať teplé jedlo, kde 
môžu prenocovať, vymeniť a 
oprať si šatstvo a podobne,” po-
pisuje jednu z mnohých úloh 
svojho oddelenia vedúca Alena 
Halčáková a dodáva, že „tým, 
ktorí majú trvalý pobyt na 
území mestskej časti, poskytu-
jú aj možnosť vybaviť si dávky  
v hmotnej núdzi, jednorazovú 
finančnú výpomoc ako aj po-
moc sociálnej výdajne. Väčšina 
si rady vypočuje, ale konkrétnu 
pomoc odmieta.” 

Text a foto: (tod)
osem ľudí. Druhou navštívenou 
lokalitou bol Janíkov dvor – na 
jeho začiatku sa tam zdržiavali 
traja ľudia. Na miestach, kde 
zvyčajne prespávali, neboli už 
žiadni. Mapovanie pokračovalo 
na uliciach Bzovícka a Dolno-
zemská. Na týchto miestach sa 
nezdržiaval žiadny bezdomo-

vec. Pri Chorvátskom ramene 
sa zdržiavali a prespávali dvaja 
ľudia. V minulosti prespávali 
v stane, teraz žijú v maringot-
ke, kde pracovníci zastihli len 
ženu. Odtiaľ pokračovali na 
Námestie republiky a Fedinovu 
ulicu. Na týchto miestach sa v 
predchádzajúcom období zdr-
žiavali tiež ľudia bez domova. 
Žiadnych tu však už nenašli. 
Na Nobelovom námestí na la-
vičkách sa zdržiavali traja ľudia, 
ktorých trápil osud jedného  
z nich, ktorého v piatok od-
viezla sanitka a nemajú o ňom 
žiadne správy. Medzi posledné 
lokality, ktoré navštívili pra-
covníci sociálneho oddelenia, 
patril Pečniansky les pri Vie-
denskej ceste. Tam v príbytku 
prebývajú dvaja ľudia bez do-
mova. Jednému z nich odporu-
čili návštevu lekára kvôli jeho 
veľmi žltej farbe pokožky.

Nielen Petržalčania

Zo štrnástich kontrolova-
ných ľudí bez prístrešia mali 
len štyria trvalý pobyt v našej 
mestskej časti. Cieľom moni-
toringu je kontrola, či ľudia 

Každý pondelok si nás 
mohla vidieť pozdĺž tvoj-

ho dlhého ramena. Potrebovali 
sme aj rukavice, aby sme tú 
špinu z teba pozbierali. Zničili 
sme na tebe niekoľko kliešťov 
na smeti a rukavíc. Boli sme za 
tebou 14-krát. Čistili sme ťa 50 
hodín. Bolo nás 27 mužov a 4 
ženy. Mali sme krikľavo oran-
žové vesty s nápisom Armáda 
spásy. Videla si nás? Alebo vi-
dela si aspoň tú prácu po nás? 
Vyzbierali sme z teba 2 tony 
smetí! Boli sme na začiatku 
tvojho ramena pri TPD, aj na 
tvojich lúkach, čistili sme ťa aj 
pri Kauflande, Technopole a 
boli sme aj pri Draždiaku a na 
hrádzi. 

Vieš, tvoje rameno je veľmi 
dlhé a veľa ľudí v tebe býva. 
Videli sme, že ťa veľa ľudí 
vôbec nemá rado, lebo vraj 
si taká špinavá. Áno, si špi-
navá, ale nebuď smutná, ani 
nás ľudia nemajú radi, lebo aj 
my sme často špinaví. Mnohí 
o tebe hovoria škaredo. My 
ti rozumieme. Aj nám sa to 
často stáva. My totiž nemá-
me domov a žijeme na ulici. 
Často nás vidíš povaľovať sa 
kade tade. Ver mi, že by sme 
sa radšej váľali v teplej po-
steli. No, niektorí z nás boli 
fakt blbí a prišli o svoju posteľ 
vlastným pričinením, ale sú 
medzi nami aj takí, ktorých 
zradil blízky človek. To je te-

raz jedno. Chcem ti povedať 
o niečom inom. Vieš, čo sa 
stalo? Tvoja matka, Hlavné 
mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, poskytlo finančný 
príspevok občianskemu zdru-
ženiu Armáda spásy, ktorá 
vymyslela, že to využije na to, 
aby pomohli aj tebe aj nám. To 
pracovníci Armády spásy nám 
dali tie vesty, kliešte a aj tie 
rukavice. Každé pondelkové 
ráno nás čakali na dohodnu-
tom mieste. Deň predtým nám 
v dennom centre na Galvani-
ho 14 povedali, kto a kam má 
prísť. Nemohol prísť hocikto. 
Vybrali nás preto, lebo sme 
niektorí potrebovali zapla-
tiť doklady, nocľaháreň, lieky 

alebo sme jednoducho boli 
hladní. Najmladší medzi nami 
bol 21-ročný chalan a najstarší  
z nás bol 61-ročný muž. Obi- 
dvaja nazbierali rovnaký počet 
vriec. Asi by to malo byť inak, 
že?  Je pravda, že dali šancu aj 
takým z nás, ktorí už vyše 10 
rokov nepracovali, ale postup-
ne sa do toho dostali. Pracovné 
návyky jednoducho nekúpiš 
v obchode. Bolo dobré ráno 
vstávať a vedieť, že nás čaka-
jú povinnosti v práci, z ktorej 
si potom pôjdeme kúpiť teplý 
obed. Z rána sme boli uzimení, 
ale oni mysleli aj na teplú ká-
vičku, ktorá nás ráno zohriala  
a aj povzbudila do práce. Ar-
máda spásy dostala od miestnej 

VPS pevné odpadové vrecia, 
do ktorých sme nazbierali ne-
uveriteľné dve tony smetí. Ne-
kecáme! To sme vážne pozbie-
rali. Čuduješ sa, koľko smetí 
po tebe ľudia rozhádžu? Aj my 
sme boli prekvapení. Priznáva-
me, že sčasti za to môžu aj naši 
kamaráti, ktorí tiež nemajú do-
mov, ale aby si nás nehodila do 
jedného vreca, tak ti píšem, že 
nie sme všetci rovnakí.  

Armáda spásy 

na Slovensku, o.z.
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Dejiny Bratislavy 
maľovali aj naši žiaci

Cieľom dvojročné-
ho projektu bolo 
nielen prejaviť svoje 
výtvarné nada-
nie, ale aj spoznať 
udalosti, ktoré sa 
odohrávali v časoch 
dávno minulých 
na území nášho 
hlavného mesta. 
Pochopiť historické súvislosti 
a ilustrovať predstavy príbehov. 
Najlepšie ilustrácie vybrala poro-
ta do pripravovanej knihy, kde sa  
zaskveli s príbehmi uznávaného 
historika Dr. Pavla Dvořáka. Do 
projektu sa zapojili aj žiaci zo ZŠ 
Budatínska a ZŠ Gessayova.

ZŠ Budatínska: Vratko Cyprich z IX. B trie-
dy, Lucia Zvancigerová zo IV. B triedy a Han-
ka Gurská z III. C triedy
ZŠ Gessayova: Kristián Švarda, Linda 
Molčanová, Daniela Remáková, Jakub Ho-
rák, Veronika Finková, Simona Barnášová 
a Linda Erdélyiová, ktorá získala cenu Pavla 
Dvořáka.

Mladí ilustrátori v ateliéri a v školách 
v l. etape projektu namaľovali pod vedením 
pedagógov presne 497 obrázkov, ktoré boli 
prezentované na prelome rokov 2014/2015 
na výstave vo výstavných priestoroch MMB 
v Starej radnici. Do 1. júna 2015 Múzeum 
mesta Bratislavy zozbieralo 886 ilustrácií 
detí vo veku od 4 do 16 rokov, ktoré ilu-
stračne vyjadrovali 39 príbehov z dejín 
Bratislavy. Porota vybrala 218 prác, ktoré 
spracoval umelecký gra= k ako sprievodné 
ilustrácie príbehov Pavla Dvořáka – Maľova-
né dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy 
Pavla Dvořáka. 

 (red)

S P O L O Č N O S Ť

Petržalská super škola 
uzavrela minulý kalendár-

ny rok poslednou pred-
náškou. Žiakov siedmeho 
ročníka priviedol do sveta 
vírusov vedúci Oddelenia 

ekológie vírusov Boris 
Klempa z Virologického 

ústavu SAV, ktorý pracu-
je na projekte Európsky 

vírusový archív. Vedci 
zapojení v projekte nielen 

hľadajú nové vírusy, ale 
ich aj študujú a uchováva-

jú pre budúcnosť.

kov zaujímalo všetko a padali otázky: 
„Podľa čoho pomenovávate vírusy?“, 
„Našla sa už protilátka proti Ebole?“, 
„Ktorý vírus je prospešný?“, „Môžu 
byť umelo vytvorené vírusy so smrteľ-
nými následkami?“, ale aj „Ako a pre-
čo ste sa dostali k tejto práci?“.

Na záver lektor ocenil troch žiakov 
za ich otázky tzv. balíčkom prežitia v 
prípade epidémie a absolútny víťaz 
získal aj špeciálny ochranný odev, do 
ktorého však ešte bude musieť troš-
ku dorásť. Formu, tempo, názornosť 
aj interakciu prednášajúceho so žiak-
mi ocenili a vysoko ohodnotili žiaci aj 
učitelia, ktorí ho po skončení pred-
nášky odmenili búrlivým potleskom.

Text a foto: (mp)

Prednáška sa začala netradič-
ne, keď pred žiakov predstúpil 

ozajstný lovec vírusov v špeciálnom 
ochrannom odeve, v rukaviciach 
a s rúškom. Prekvapenie vystrie-
dal záujem, keď krátkym testom 
zisťoval, či majú poslucháči pred-
stavu o tom, čo sú a čo nie sú ví-
rusové ochorenia. Následne im na 
krátkych videách ukázal, ako ví-
rus preniká bunkou, ako sa repliku-
je a šíri. Žiaci sa dozvedeli o najzá-
važnejších vírusových epidémiách 
a možnostiach vakcinácie. Zá-
ver patril vtipnému „Ebola son-
gu“, ktorý musel prednášajúci na 
žiadosť poslucháčov zopakovať. 
Diskusia nemala konca kraja. Žia-

Lovec vírusov 
v Petržalke        

Predseda SAV. Pavol Šajgalík a starosta Petržalky Vladimír Bajan  podpísali Memorandum o spolupráci na 
3. ročník spoločného úspešného projektu Petržalská super škola.

SAV podpísali memorandum o spolupráci

Pilotnú verziu jedinečného 
projektu pripravili pred 

4 rokmi oddelenie školstva, 
kultúry a športu pod vedením 
Veroniky Redechovej spolu 
s pedagógmi 11 základných 
škôl a Petrom Vršanským 
z Ústavu vied o Zemi SAV. 
Hlavným cieľom projektu je 

sprostredkovať najnovšie ve-
decké informácie a poznatky 
slovenskými vedeckými kapa-
citami žiakom druhého stupňa 
základných škôl bez rozdielu. 
Po štyroch rokoch už prináša 
projekt prvé výsledky. Kým 
v prvom ročníku sa s projek-
tmi zapojilo 17 trojčlenných 

tímov, v druhom to bolo už 42. 
„Som rád, že Slovenská 

akadémia vied ako odborný 
garant projektu Petržalskej 
super školy bude pokračo-
vať v spolupráci aj na tre-
ťom ročníku,“ povedal pred 
podpisom starosta Vladimír 
Bajan a dodal, že o tento 

projekt prejavili záujem aj 
starostovia, resp. primátori 
krajských miest. Predchád-
zajúce dva ročníky sa stret-
li medzi žiakmi základných 
škôl mestskej časti Petržalka 
s veľmi pozitívnou reakciou 
a pre SAV je to skvelý priestor 
na popularizovanie vedy med-

zi dospievajúcou generáciou. 
„Uvedomujeme si, že smerova-
nie mladých ľudí na vedecké 
odbory sa začína už v mla-
dom veku a projekty podobné-
ho typu sú pre nás preto veľmi 
dôležité,“ povedal pri podpise 
memoranda Pavol Šajgalík. 

(tod)
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VOLAJTE 0919 188 535

Prevádzka: Odeská 75, Bratislava

Gymnázium Alberta Einsteina,
Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 otvára štvorročné štúdium a 
päťročné bilingválne štúdium (slovensko-ruská sekcia). 

Do bilingválneho štúdia môžu byť prijatí aj žiaci z 8. ročníka ZŠ.

Gymnázium sa nachádza v Petržalke, oproti Inchebe 
(MHD 88, 50, blízkosť parkoviska).

       Informácie: www.einsteinova.sk, tel: 63453193, 63451184
 e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

WWW.LAKOMIKA.SK | FACEBOOK.COM/LAKOMIKA

PREDSTAVENIA ZACÍNAJÚ O 19:30 VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

JANUÁR 2016
11. DOBRODRUŽSTVÁ DONA DUŠANA   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu, Tomáš Palonder, Štefan Martinovič

13. JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI DO NEBA   
Účinkujú: Kristína Turjanová / Renáta Ryníková, Júlia Horváthová,  

Štefan Martinovič, Tomáš Palonder a Miroslav Málek

14. KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU   
Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič, Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza

16. NAVŽDY ALEBO NIKDY   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Elena Podzámska a Marcel Nemec

19. SHARON STONE, LET ME GO!   
Účinkujú: Ivo Ladižinský, Jerry Szabo, Štefan Martinovič, Sveťa Janišová / Elena Podzámska

21. BOHYŇA VO VANI   
Účinkujú: Peter Brajerčík, Štefan Martinovič, Renáta Ryníková

22. DOBRODRUŽSTVÁ DONA DUŠANA   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Karin Haydu, Tomáš Palonder, Štefan Martinovič

25. JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI DO NEBA   
Účinkujú: Kristína Turjanová / Renáta Ryníková, Júlia Horváthová,  

Štefan Martinovič, Tomáš Palonder a Miroslav Málek

26. SHARON STONE, LET ME GO!   
Účinkujú: Ivo Ladižinský, Jerry Szabo, Štefan Martinovič, Sveťa Janišová / Elena Podzámska

28. NAVŽDY ALEBO NIKDY   
Účinkujú: Zuzana Vačková, Elena Podzámska a Marcel Nemec

30. KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU   
Účinkujú: Michaela Čobejová, Štefan Martinovič, Daniela Mackovičová, Lukáš Dóza

Už nepoznajú hranice. Autá ničia priamo na chodníkoch alebo 
odstavené pri ceste. 

Vandali rozbíjajú autá

Vandali rozbili a nako-
niec aj zapálili auto na 

ceste do Jaroviec, ďalšie na 
Bratskej ulici. Prípadov, keď 
sa počas noci vandali vyzú-
ria na zaparkovaných autách 
nie je málo. Niekedy ide o 

vybavovanie si účtov, no sú 
aj prípady, keď majiteľ auta 
ani netuší, prečo si vybrali 
práve jeho auto. Miesto si 
najprv obzrú a o pár minút 
sa vrátia napríklad s kladiva-
mi či tyčami. Rozbijú všetky 

okná, poškodia plechy a zničia 
aj interiér vozidla. Ak niektorí 
majitelia nie sú poistení proti 
vandalizmu, škodu im nikto 
neuhradí.

Text a foto: 

Miroslav Košírer 
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Na základnej škole Dudová 2 sa koncom decembra konal jubi-
lejný 10. ročník Vianočného futbalového turnaja.

Vianočný futbalový turnaj má víťaza

Zúčastnilo sa na ňom 66 
žiakov z štvrtých, pia-

tych, šiestych, siedmych, 
ôsmych a deviatych ročníkov. 
Turnaj vyhrala trieda 9. A, na 
druhom mieste sa umiestnila 
5. A a na treťom mieste 7.A. 
Najlepším strelcom turnaja 
sa stal Norbert Ágh s 8 gól-
mi. Ceny odovzdala pani ria-
diteľka Mgr. Hana Závodná. 
          Text a foto: Erik Fleško

V novembri a decembri mi-
nulého roka odviezli zo 

siedmich pozemkov v Petržal-
ke vyše 433 ton odpadu. Ako 
informovala petržalská hovor-
kyňa Michaela Platznerová, 
mestská časť využila príležitosť 
získať dotáciu z Environmen-
tálneho fondu na likvidáciu 
nelegálnych skládok na svo-
jom území. „Od mája minulé-

Petržalka je ľahšia o 433 ton odpadu
ho roka pracovníci oddelenia 

životného prostredia miest-

neho úradu pravidelne moni-

torovali stav problematických 

pozemkov na území Petržalky. 

K ( nálnej žiadosti o dotáciu 

neskôr vytypovali dlhodobo 

znečistené a problematické 

pozemky. Na ich vyčistenie 

schválil fond dotáciu vo výške 

38 064 eur,“ pokračuje hovor-

kyňa s tým, že mestská časť 
sa na čistení podieľala piatimi 
percentami z pridelenej sumy.
         (sita)
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Raz ma prišla navštíviť známa. Ako sa tak 
pri rozhovore pozrela cez okno, spýtala sa 
ma: „Prečo ich neumyješ?“ „Prosím ťa a ako 
s týmito boľavými nohami?“ odpovedala 
som jej. „Ale, veď ruky máš zdravé!“ zasmia-
la sa. Túto situáciu v rôznych obmenách 
poznajú všetci invalidi.  

Uľahčíme si život?! 

Keď som bola malá, triedna 
učiteľka nám vysvetľova-

la, ako sa máme správať k sta-
rým a chorým. Šatkami sme si 
museli znehybniť nohy a ruky 
a tak sa pohybovať s palicou a 
barlami.

Za socializmu nebolo vhod-
né vidieť na ulici postihnu-

tých ľudí. „Čo ich nedajú do 
ústavu? Veď v meste iba za-
vadzajú“. To boli bežné reči 
na ich adresu. Zdá sa, že sa 
tento postoj celkom úspešne 
dedí.

Invalidi sa právom cítia me-
nejcenní. Mladí, zdraví Rómo-
via prepíjajú sociálne dávky 

a starí ľudia, ktorí celý život 
dreli, žijú nanajvýš skromne 
z mizernej penzie. Mnohí sa 
navyše sťažujú, že ich málo-
kde informujú, na čo všetko 
majú vlastne nárok. 

Ak postihnutý potrebuje 
služby asistentov či opatrova-
teľov, musí k žiadosti priložiť 
kopu čerstvých lekárskych 
nálezov, potvrdení o platbách 
za užívanie bytu, energie, 
údržbu a pod.

Osobitnou boľavou kapito-
lou je MHD. Na zastávke asi-
stent dá znamenie, že nastu-
puje s invalidným vozíkom. 
Žiaľ, vodiči často zastavia 
ďaleko od obrubníka a má-
loktorý vysunie plošinu. Ak 
nepomôžu cestujúci, asistent 
sám dostane vozík do MHD 
len veľmi ťažko.    

Dôchodcovia a invalidi sa 
„potešili“ cestovnému, hoci 
musia zaplatiť len 10 percent 

  

Stehno a azbest
V jednom pražskom kostole bol oznam: Nesmeknout 
v kostele je totéž jako cizoložiti. O pár dní sa pod ním objavila 
cedulka: Zkoušel jsem obojí. Zdaleka to není totéž. Toľko vtip, 
veď kto by už také hlúposti vypisoval v svätostánku. Ak čitateľ 
teraz očakáva aktualizovanú parabolu v znení - konzumovať 
červené mäso je to isté, ako si dať porciu azbestu - je na omy-
le. I keď proti gustu žiaden dišputát, domnievam sa, že zviesť 
manželku blížneho svojho je chutnejšie sústo ako zahryznúť 
sa do bifteku z eternitu. Ako hovoria na západ od našej hrani-
ce - zdaleka to není totéž.

Vráťme sa však k mäsku nášmu každodennému a ďalším 
dobrotám z neho vyrobených, ktoré sa vlani pričinením Sve-
tovej zdravotníckej organizácie (WHO) dostali do pozornosti 
širokej verejnosti v súvislosti so zaradením do katastro3 ckej 
kategórie. Šťavnatá šunka, voňavá slaninka, fajnová zabíjačka 
či sviečková starej mamy sa z pohľadu vplyvov na vznik ra-
koviny tráviaceho ústrojenstva ocitli na úrovni spomínaného 
azbestu či tabakových produktov. Pochybujem, že svetoví 
zdravotníci by úmyselne chceli slovenských konzumentov 
obrať o jeden z pôžitkov, ktorý si, podľa diktátu svojej peňa-
ženky, môžu dopriať. Pred rokmi sa na Slovensku, na zákla-
de iného diktátu, takmer v tichosti skántrilo množstvo svíň 
a hoviad (aby nedošlo k nedorozumeniu, išlo o ošípané a rož-
ný statok) čím sme boli na najlepšej ceste zbaviť sa jedného 
zdravotného rizika. Žiaľ, vývozom na náš trh to prekazili za-
hraniční farmári, pretože oni dorábali červené mäso zdravšie, 
chutnejšie a na rozdiel od našich gazdov museli aj z niečoho 
žiť. V oblasti zdravej výživy a vhodných potravín bude pre 
Svetovú zdravotnícku organizáciu čo skúmať, odporúčať 
a vydávať výstrahy aj v budúcnosti. Možno k tomu prispeje aj 
utajovaná Zmluva o voľnom obchode medzi EÚ a USA, ktorá 
sa formou harmonizácie technických a regulačných noriem 
chystá odstrániť súčasné bariéry na trhu. To len bude dobrôt 
z geneticky vyprodukovaných zložiek, ktoré na európskom 
trhu doplnia dnešné ilegálne vyrábané potraviny s obsahom 
GMO! 

Tak si myslím, že hovoriť o katastro3 ckých kategóriách 
v oblasti výživy je predčasné. Počkajme si ešte pár rôčkov.  

Jaroslav Gründler 

Tak si myslím

z ročného predplatného líst-
ka. Pre nich to nie je zanedba-
teľná suma a je skutočne taká 
podstatná pre štátny rozpo-
čet? Pri návšteve kultúrnych 
podujatí  vozičkári musia pla-
tiť za miesto na sedenie, hoci 
sedia na vozíčku... 

A takto by sme mohli po-
kračovať. Naozaj nám, starým 
a chorým, štát uľahčuje život?

Gabriela Vrbová

Marta Pálková   
 

02. 03.  
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slavských mestských častí, ale 
aj za hranicami mesta i kraja. 

„Toto stretnutie je mojím 
poďakovaním všetkým, ktorí 
sa na projekte Petržalská 
svadba zúčastnili, ako aj 
speváckej skupine. Nácviku, 
skúškam i vystúpeniam ste 
venovali množstvo času a 
herecké výkony, ktoré ste po-
dávali, boli naozaj obdivu-
hodné. Vložili ste do nich kus 
života a svoje srdce, ukázali 
ste zmysel pre humor, oživili 
ste tradície, ktoré ste si zacho-
vali zo svojej mladosti. Preto 
všetkým účinkujúcim členom 
bez rozdielu patrí moje veľké 
ďakujem,“  zdôraznila pred-
sedníčka združenia Alžbeta 
Korbelová a dodala, že sú-
bor je zložený z jednotlivcov,  
v ktorom má každý jeden 

Viac ako tridsať členov Občianskeho združenia Petržalčanka na 
svojom dvojdňovom pobyte v prekrásnom prostredí hotela Zá-
toka na brehu seneckého jazera hodnotilo uplynulý rok. Okrem 
práce im však ostal čas aj na oddych, zábavu a na plánovanie 
činnosti v tomto roku. 

Petržalčanka sa chystá na páračky 

Obzretie sa za hudobno-
dramatickým pásmom  

z 80. rokov minulého storočia, 
ktorému dali výstižný názov 

– Petržalská svadba, pozitív-
ne zviditeľnil Petržalčanov  
a hlavne aktivity petržalských 
seniorov. Len za minulý rok 

seniori s týmto programom 
vystúpili 9-krát a počas troch 
rokov 20-krát. A to nie- 
len na pôde viacerých brati-

Staňte sa členom Petržalčanky! 

Spevácka skupina Petržalčanka hľadá harmonikára, spevákov  

a speváčky. Skupina totiž začína nacvičovať nové pásmo - taneč-

no -divadelné predstavenie Petržalské páračky.

Záujemcovia, hláste sa u Alžbety Korbelovej  

na tel. č. 0918 023 342 alebo 02/62412593.

(red) 

za vašu nezištnú pomoc a ve-
ríme, že nám aj v budúcnosti 
zachováte priazeň...“ citujeme 
z listu, ktorý si v Centre voľ-
ného času na Gessayovej pri-
ložili k ostatným spred minu-
lých rokov. O 12 mesiacov by 
k nim mohol pribudnúť ďalší. 
„Deti aj naďalej chceme učiť, 

že slabším treba pomáhať,“ 
prezradila M. Peková. Na de-
cembrovom koncerte Úsmev 
ako dar, ktorého sa zúčastnila, 
sa už obzerala po potenciál-
nych príjemcoch charitatív-
neho daru v roku 2016. 

Text a foto: 
Alena Kopřivová

Výtvory detí navštevujúcich keramický krúžok v Centre voľného 
času na Gessayovej ulici si mohli obyvatelia aj návštevníci sloven-
skej metropoly kúpiť počas uplynulého roka na rôznych miestach. 

 Je dôležité niekoho mať 

Ponúkali ich v rámci magis-
trátnych podujatí, napr. na 

aprílových Dňoch Bratislav-
čanov či Vianočných trhoch 
na Hlavnom námestí. Anjeli-
kov, svietniky, stromčeky soli-
darity vo farbách francúzskej 
zástavy, mačky, rybky, srdieč-
ka a iné milé drobnosti našli 
záujemci aj na akciách tohto 
petržalského CVČ. Peniažky 
za detské výrobky vhadzovali 
do pokladničiek Úsmevu ako 
dar. Spoločnosť priateľov detí 
z detským domovov totiž v 
tomto projekte figurovala ako 
spoluorganizátor.

„Každý rok prichádzame 
s charitatívnym projektom, 
ktorého cieľom je pomôcť 
slabším. Vlani sme sa roz-
hodli pomôcť talentovaným 

športovcom z Detského do-
mova v Liptovskom Hrádku. 
Najiniciatívnejší boli žiaci zo 
Základných škôl na Buda-
tínskej, Tupolevovej ul. a No-
belovom námestí,“ priblížila 
Magdaléna Peková z CVČ, 
ktorá učí malých keramiká-
rov. „Pri práci sme sa rozprá-
vali o tom, aké dôležité je mať 
rodičov, príbuzných a vlastný 
domov. Pre väčšinu ľudí je sa-
mozrejmosťou byť s najbliž-
šími na Vianoce a nájsť pod 
stromčekom to, čo sme si žela-
li. Deťom z detských domovov 
to však osud nedoprial, preto 
sme im chceli pomôcť,“ do-
plnila. Približne 200 malých 
Petržalčanov v krúžkoch i na 
letných táboroch organizo-
vaných CVČ zhotovilo okolo 

400 darčekových predmetov. 
Koncoročné vyúčtovanie bolo 
viac než potešujúce: vyzbiera-
lo sa za ne vyše 500 eur! Na-
kúpia sa za ne tenisky, špor-
tové úbory a iné potreby pre 
talentovaných domovákov.

Po dar si najúspešnejší 
športovci z detského domova 
v Liptovskom Hrádku prišli 
osobne. A keď už merali takú 
veľkú vzdialenosť, hostite-
lia pre nich pripravili pestrý 
program. Chlapci a dievčatá 
obdivovali Primaciálny palác, 
ktorým ich sprevádzala vice-
primátorka Iveta Plšeková, 
poprechádzali sa vianočne 
vyzdobeným centrom Brati-
slavy a napokon sa vybrali do 
Incheby na nezabudnuteľnú 
výstavu Titanic. „Ďakujeme 

svoje nezastupiteľné miesto.
Amatérski herci účinkujúci 

v hudobno-dramatickom pás-
me Petržalská svadba na všet-
kých pódiách zožali úspech a 
uznanie, čo ich posúva ďalej 
a vyššie. V rámci združenia 
vypracovali a podali pro-
jekt na tanečno-divadelné 
predstavenie pod názvom 
„Petržalské páračky“. Opäť 
chcú priblížiť tradíciu zo slo-
venských dedín, z čias 60. až 
70. rokov minulého storočia. 
Bude prepletená humorom  
a nebudú v nej chýbať typic-
ké klebety, hádky ale aj krás-
ne piesne a melódie. „Ešte  
v januári by sme chceli začať  
s nácvikom, ktorý, predpo-
kladám, by sme mohli zvlád-
nuť počas troch mesiacov 
tak, aby sme v druhom pol-
roku mohli už vystupovať na 
pódiách,“ prezradila predsed-
níčka združenia.

Text a foto: 

$ea Bašťovanská 

Na koncoročných stretnutiach členov keramického krúžku do-
minovala príprava na Vianoce. Deti na nich vyrábali voňavé 
sviečky, ktoré si mohli Bratislavčania kúpiť v charitatívnom 
stánku na Vianočných trhoch. 

Stretnutia petržalských 
seniorov sú nemysliteľné bez 
ľudových piesní. Nechýbali 
ani na tom v Senci.
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Sami proti sebe?!

I N Z E R C I A

 zlepšenie technického stavu budovy,
 zníženie prevádzkových nákladov,
 predĺženie životnosti budovy,
 zvýšenie trhovej hodnoty

Máme mnohoročné skúsenosti, odbornú spôsobilosť, licencie.

V rámci komplexnej obnovy Vám ponúkame tieto služby:

 návrh vhodných technických riešení,

 vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava podkladov pre stavebné 
konanie,

 Statické posúdenie objektu,

 energetický audit domu, 

 odstránenie systémových porúch 
bytového domu,

 sanácia obvodového plášťa ešte pred 
zateplením,

 samotné zateplenie obvodového plášťa,

 sanácia balkónov a lodžií vrátane 
opravy/výmeny zábradlí, hydroizolácie 
a dlažby,

 rekonštrukciu a zateplenie strechy,

 výmenu otvorových konštrukcií – okien 
a dverí (vstupné brány),

 vyregulovanie/doregulovanie 
vykurovacej sústavy,

 úpravu interiérov – obklady, dlažby, 
maľby, nátery, 

 originálne farebné riešenie,

 poradenstvo v oblasti 0 nancovania 
obnovy domu,

 energetická certi0 kácia,

 záručný aj pozáručný servis

Realizujeme komplexnú obnovu budov 
s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. 

1. mája 65

014 01 Bytča 

tel.: 041/5522234

Kancelária:

Toryská 7

821 07 Bratislava 

tel.: 0911 090 516

info@eurostav-slovakia.sk  www.zatepli-to.sk

Starhradská 18

Beňadická 12-14

Beňadická 20-22

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 ! 

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
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Je známym faktom, že po 
Košiciach (197-tisíc voličov) 

je Petržalka druhým najpočet-
nejším voličským mestom. Až 
za ňou sú krajské mestá Pre-
šov (74-tisíc voličov), Žilina 
(71-tisíc voličov), Nitra (69- 
tisíc voličov), Banská Bystrica 
(66-tisíc voličov), Trnava (55- 
tisíc voličov), Trenčín (47 tisíc 
voličov). 

Nevšedná Petržalka je nie-
len voličská, ale aj volená. Od 
roku 1989 jej obyvatelia boli 
až na prezidenta vo všetkých 
štátnych funkciách. Vzišli z nej 
predseda NR SR a dvaja pod-
predsedovia NR SR, dvaja 
premiéri, päť či šesť vicepre-
miérov, pätnásť až šestnásť 
ministrov a vari stovka poslan-
cov slovenského parlamentu. 
K Petržalčanom – minulým 
či súčasným – sa hlásia tiež 
generálny prokurátor ČSFR, 
traja predsedovia Protimo-
nopolného úradu, predseda 
Najvyššieho súdu, guvernér 
Národnej banky Slovenska, 
šéf Výkonného výboru FNM 
a iní. Ako sme jeden čas napí-
sali, Petržalka by mohla byť i 
samostatným štátom... 

Druhá (ne)možná 
volebná úvaha

Pred nami je sobota, 5. ma-
rec, deň parlamentných volieb. 

Volebno - voličský potenciál 
Petržalky je známy politickým 
stranám i „nestranám“. A je už 
viditeľne poznačená. Netreba 
jej veľa. Stačí obsadiť obchvat, 
vnútorné ťahy, ulice, námes-
tia, obchodné centrá, par-
koviská. Dolnozemskú ces- 
tu so 4 a pol kilometrami  
a Panónsku cestu so 6 a pol ki-
lometrami sme prejazdili cez 
víkend. Na prvej sme v oboch 
smeroch narátali s volebným 
obsahom 25 bilbordov, na 
druhej 30 bilbordov. To, čo 
dokumentujeme fotografiami 
nie je platená inzercia, ani 
prejav sympatií tomu či ono-
mu politikovi, je to ilustrácia 
nášho okolia. Miery i nemiery 
vkusu. Hľadia na nás, a niekoľ-
konásobne, známe i neznáme 
tváre. Oslovujú, vyznávajú 
sa, konštatujú, sľubujú, varu-
jú. Pozerajú do okien našich 
bytov, máme ich vedľa seba 
v autách, už sú v poštových 
schránkach. Vstávajú i zaspá-
vajú s nami, neopúšťajú nás,  
a deň čo deň, celých 24 hodín. 
Idú s nami do práce, prichá-
dzajú s nami z nej. Nakupujú 
s nami, prechádzajú sa. Nezí-
du z očí, nezídu z mysle. Stále 
sú rovnakí. Vážni či usmia-
ti, úprimní či strojení. Či to,  
s čím sa nám prihovárajú, je  
z ich vlastnej hlavy, z vlastné-
ho rozumu, citu, presvedče-

pre strany sú v rukách špecia-
listov na politický marketing. 
Tiež, za ktorou politickou 
stranou v nadchádzajúcich 
parlamentných voľbách aká 
reklamná, marketingová, me-
diálna agentúra, firma stojí.  
S kreditom, čo dosiahla, koho 
v minulosti volebne vyrobila, 
urobila, do akej funkcie dosa-
dila – za prezidenta, premiéra, 
župana, primátora, starostu, 
poslanca. Tu, na Slovensku, 
ale aj v susednom Česku. Až 
sa nedá ubrániť záveru, koho 
a aké sú to vlastne voľby... Čia 
súťaž... Či ešte stále politic-
kých strán, politikov, alebo už 
len ich agentúr... Takže pred-
kladáme druhú (ne)možnú 
úvahu. Čo tak voliť vo voľbách 
už len agentúry? Na ich ná-
klady, riziko i zodpovednosť.  
A platí to, čo v prvom prípade: 
Štát ušetrí peniaze, ľudia čas, 
nepotečú potoky nervov, od-
padnú tony stresov.

Rudolf Gallo

foto: PN

Petržalka = volebný raj?
Pokračovanie z titulnej strany

nia, od srdca – to už nevie-
me. 

Lebo ani médiá nezaháľajú. 
Obracajú nadchádzajúce voľ-
by a strany zo všetkých strán. 
Nielen, čo bude po nich, ale 
tiež, kto im práve teraz pe-
čie budúci volebný úspech či 
neúspech. Dá sa dočítať, že 
– scenáre volebných kampaní 
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Čo sme sa dozvedeli z našej 
ankety.
Z výsledkov, ktoré sa v prevaž-
nej miere nemenia ani po ná-
raste počtu účastníkov, sú zrej-
mé tieto hlavné trendy:
a) väčšina účastníkov anke-
ty sú Petržalčania s trvalým 
bydliskom, rozmiestnených 
rovnomerne po celej Petržalke,  
z nich 58 % prevažne používa na 
prepravu auto a cca 40 % MHD
b) Približne 50 % účastníkov 
ankety chce zachovať pôvod-
ný stav a riešiť prednostne: 
- zákaz parkovania na zeleni  

a chodníkoch, 
- zákaz predaja verejných par-

kovísk a potenciálnych plôch 
pre verejné parkoviská do sú-
kromných rúk

- skvalitnenie MHD 
- zníženie zahusťovania novou 

zástavbou 
-  budovanie parkovísk v jest- 

vujúcej zástavbe po súhlase  
s obyvateľmi

- bezbariérové priechody na 
chodníkoch a cyklotrasy 

c) ak sa bude pokračovať  
v parkovacom systéme, chce 
67 % pokračovať formou rezi-
denčných kariet, 28 % nie a 5 % 
nevedelo odpovedať.
d) Na otázku, či by „mal do-
stať rezidenčnú kartu aj uží-
vateľ bytu v Petržalke, ktorý 
má v Petržalke iba prechodné 
bydlisko alebo prenájom, ak 
na takýto byt pripadá len jed-
no auto“, odpovedalo veľmi 
tesne cca 47 proti a cca 40 za. 
Skonštatovali sme, že by to mo-
hol byť konfliktný bod, preto by 
bolo treba tento fakt zohľadniť 
pri vydávaní a cenách rezidenč-
ných kariet.
e) Až 94 % účastníkov chce, 
aby sa peniaze z výnosov 
spoplatnených parkovacích 
miest účelovo viazali a použí-
vali len na financovanie a rie- 
šenie problémov parkovania  
v Petržalke.

f) Až 76 % účastníkov chce 
prevádzkovanie systému, re- 
gistráciu kariet a financie 
riešiť cez transparentný účet 
MČ Petržalka.
h) 84 % účastníkov považu-
je za dôležité, aby boli všet-
ky nové parkovacie miesta  
v jestvujúcej zástavbe budo- 
vané ako verejné alebo v sprá-
ve MČ Petržalka. 
74 % si praje, aby boli nové par-
kovacie miesta budované ako 
zelené parkoviská. Budovanie 
súkromných parkovísk určite 
nechce 76 % účastníkov ankety.
i) Jedna z najprekvapujúcejších 
odpovedí je na otázku: Ak ste 
šofér, používali by ste MHD, 
ak by sa skrátili intervaly 

medzi spojmi a bolo by lep-
šie napojenie spojov v rámci 
prestupov? Kladne na ňu 
odpovedalo až 61 % šoférov. 
Táto informácia je dôležitá pre 
poslancov hlavného mesta, aby 
tento názor zohľadnili v politi-
ke dopravného podniku.
j) Až 85 % účastníkov ankety 
chce, aby sa podporilo cesto-
vanie ľudí v MHD a zníženie 
počtu áut na cestách cenovou 
politikou mesta. (Uvedené 
príklady v ankete boli: zľavne-
ním celoročného cestovného 
lístka držiteľom rezidenčných 
a abonentských kariet o cenu 
ich karty a pod.)
k) 43 % účastníkov ankety 
si myslí, že by sa znížili do-

pravné problémy vrátane 
parkovania v meste budova-
ním cyklotrás, cyklistických 
parkovísk a stojanov pri ve-
rejných inštitúciách, želez-
ničných staniciach a zastáv-
kach MHD.
l) Prevažná väčšina si praje 
budovanie parkovacích do-
mov len so súhlasom obyva-
teľov a v majetku MČ Petr-
žalka (cca 63 %). 
Cca 39 % by si zakúpilo mies-
to v parkovacom dome, 25 % 
zúčastnených nevedelo od-
povedať. Skonštatovali sme, 
že zrejme by ich rozhodnutie 
ovplyvnilo, ak by bola v ankete 
uvedená približná cena za par-
kovacie miesto.
m) Až 65 % si praje, aby maji- 
telia parkovacích miest v par- 
kovacích domoch mali zľavu 
na rezidenčných kartách. 
n) Budovanie záchytných 
parkovísk na okrajoch Petr-
žalky napojených na MHD si 
praje síce 57%, ale využívalo 
by ich len 26 %. Dá sa pred-
pokladať, že Petržalčania chcú 

záchytné parkoviská hlavne pre 
mimobratislavčanov.
o) Vac ako polovica opýta-
ných 54 % vidí možnosti bu-
dovania parkovísk lokálnymi 
úpravami vo svojom okolí. 
Pri tomto bode bola aj možnosť 
napísať konkrétnu lokalitu ale-
bo popis úpravy. Využilo ju asi 
50 percent z účastníkov. Tie- 
to návrhy po ukončení ankety 
posunieme odborným zložkám 
úradu.
p) Až 70 % zúčastnených chce, 
aby MČ Petržalka urobila 
medzi Petržalčanmi platený 
prieskum verejnej mienky 
s podobnými otázkami. Z to- 
ho väčšina s podmienkou, že 
to musí robiť dôveryhodná 
agentúra na prieskum verej-
nej mienky. 
Ďakujem všetkým za názor  
v ankete. Veľmi nám pomohli. 
Naším cieľom bude výsledkami 
presvedčiť kompetentných, že 
ich rozhodnutiam by mali vždy 
predchádzať prieskumy.

Elena Pätoprstá, 

poslankyňa Zmena zdola

Výsledky ankety „Ako ďalej s parkovaním  
v Petržalke“ nám pomohli
Cieľom tejto malej ankety, do ktorej sa zapojilo 104 dobrovoľníkov, bolo inšpirovať  
vedenie MČ Petržalka aby urobilo podobný profesionálny prieskum verejnej mienky na 
systém parkovania v Petržalke. Financie v rozpočte sú na to vyčlenené. Treba však, aby to 
urobila dôveryhodná agentúra na prieskum verejnej mienky. 

Chcete riešiť parkovanie v Petržalke spoplatnením a to:

Ak ste šofér, používali by ste MHD, 

ak by sa skrátili intervaly 

medzi spojmi a bolo by lepšie 

napojenie spojov 

v rámci prestupov?

áno       nie       neviem

20,2 %

18,2 % 61,6 %

Grafy a všetky výsledky nájdete podrobne rozpísane na:

www.petrzalka.otvorene.sk
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Odpadky aj sneh
Po silvestrovských oslavách ostali ulice Petržalky 
posiate odpadkami. Každoročne máme po osla-
vách nového roku veľa práce, aby sme chodníky, 
cesty, parkoviská a námestia upratali od skutočne 
rôznorodého odpadu. Prioritou bolo, samozrej-
me, upratať najmä nebezpečné sklenené črepiny 
po rozbitých fľašiach. 

Nielen upratovanie po bujarých oslavách, ale aj počasie nás po 
vstupe do roku 2016 zamestnávalo naplno. Podvečer prvého ja-
nuára si vyžiadal výjazd posýpacej techniky. O piatej večer vyrazili 
naši pracovníci posýpať a zhŕňať snehovú pokrývku, ktorou zima 
obdarila Petržalku. V teréne boli do desiatej večer, aby zabezpe-
čili priechodnosť komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov prevaž-
ne pozdĺž komunikácií III. triedy, prístupové chodníky k mater-
ským a základným školám a zdravotným zariadeniam. V uliciach  
Petržalky posýpalo a zhŕňalo 10 strojov a dve autá s ručnými 
čističmi aj v dňoch 5. januára (od 3.30 h do 15.00 h), 6. januára  
(od 10.30 h do 15.00 h) a 7. januára (od 7.00 h do 15.00 h). Oby-
vatelia si môžu pozrieť plochy, o ktoré sa v rámci zimnej údržby 
staráme, v prehľadných mapách. Mapy nájdu na web stránke 
mestskej časti, ako aj na stránke Miestneho podniku Verejno-
prospešných služieb

Marek Kovačič, MP VPS 

Predposlednú decembrovú nedeľu sa v špor-
tovej hale na  ZŠ Prokofievova konal vianočný 
futbalový turnaj pre hráčov do osem rokov. 

Treba robiť deti šťastnými, do-
žičiť im ten krásny pocit,  že od-
chádzajú ako víťazi. V skratke, 
celý turnaj bol o tom, že futbal 
robíme najmä pre radosť.“

Peter Bogar, tréner FK 
Dúbravka, sa športu a najmä 
futbalu venuje od malička a 
vášeň preň ho neopustila ani 
v dospelosti. Práve spomienky 

Hoci bola, podľa slov jeho 
organizátora Petra Boga-

ra, väčšina zápasov vyrovnaná, 
prekvapili mladší chalani, ktorí 
sa odvážne pustili do skúsenej-
ších, o rok starších, súperov. 
Sily si merali tímy FK Dúbrav-
ka, FK Lokomotíva Trnava A, 
B, NMŠK, MFK Topoľčany, ŠK 
Cífer, FA Lafranconi a SDM 
Domino. Cieľom turnaja bolo v 
prvom rade zabaviť sa a ukázať 
fanúšikom, teda rodičom, čo sa 
ich ratolesti v kluboch nauči-
li. P. Bogar:  „Okrem toho sme 
chceli všetkých malých futba-
listov oceniť za bojovný výkon 
a všetci odišli domov zo zlatými 
medailami a s radosťou na tvári 
zaslúžene. Sám si pamätám, že 
keď som bol malý, tešilo ma, 
keď sme za výkon boli ocenení. 

Futbalový turnaj pre radosť

na detstvo plné pohybu a hier 
s kamarátmi ho inšpirujú, aby 
neúnavne  apeloval na rodičov: 
„Pomôžte deťom vrátiť sa od 
tabletov späť na ihriská. Ja sa 
snažím robiť nábor aj v školách 
a naozaj nie je jednoduché mo-
tivovať školákov, aby premohli 
pohodlnosť a uprednostnili 
šport pred sedením doma a 
hrou na mobile. A aby si radšej 
prišli aj so spolužiakmi zatréno-
vať a raz si mohli povedať -  aj ja 
som mal pekné detstvo.“

On sám snahu o prebudenie 
a udržanie záujmu detí o šport 
nevzdáva a už 20. februára sa 
bude opäť na ZŠ Prokofievovej 
konať turnaj v kategórií 2007 
mladší chlapci. Svoju účasť už, 
podľa jeho slov, potvrdili silné 
tímy zo Slovenska a rokujú aj 
českými a maďarskými. Kon-
com marca  sa bude konať men-
ší turnaj, kde si sily zmerajú ŠK 
Slovan, AS Trenčín, FK DAC 
Dunajská Streda a ďalší.

(medi)

foto – Peter Bogar

 Čo je nové vo VPS?

Na Romanovej ulici v Petržal-
ke minulý týždeň hlásili poru-
chu na vodovodnom potrubí. 
„Dažďové vpusty boli upchaté, 

voda neodtekala do kanalizá-

cie a hromadila sa na povrchu, 

čo skomplikovalo prácu aj pri 

odstavovaní vody, pretože 

sa nedalo dostať k uzáverom  

v bezprostrednom okolí poru-

chy,“ uviedol hovorca Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti 
Alexander Buzinkay. Výjazdová 
skupina po ohlásení poruchy 
zistila, že je porušené zásobo-
vacie potrubie hlavného vodo-
vodného radu. Podľa hovorcu 
je to staršie liatinové potrubie, 
ktoré tam uložili v časoch vý-
stavby Petržalky. „Vodu odsta-

vili a netrvalo dlho, a poruchu 

odstránili,“ ukončil Alexander 
Buzinkay.     (sita)

Šarapatila voda

V našom hlavnom meste už piate desaťro- 
čie pôsobí Spolok Záhorákov. Jeho každo-
ročnou aktivitou je vo fašiangovom období 
príprava bálu.

spevákom Karolom Malým. 
Hosťom bude popredný spe-
vák a herec Novej scény Janko 
Slezák, Záhorák zo Senice. Na 
bále sa vždy dáva priestor aj 
nejakému súboru zo Záhoria, 
tento raz to bude folklórny sú-
bor Leváranek. 

Na bál srdečne pozýva rich-
tár spolku Anton Gúth. 

(fk)

V tomto roku to bude už  
47. bál. Po likvidácii PKO, 

v ktorom sa bály uskutočňo-
vali, hľadal spolok priestor na 
jeho konanie. A tak Záhorákov 
prichýlila naša Petržalka. Bál 
sa už štvrtý krát uskutoční v 
hoteli Bonbón a to 6. februára. 

A čo nás čaká? Hrať budú 
Zajačkovci pod vedením di-
rigenta Pavla Zajáčka a so 

Chystá sa Bál Záhorákov

S Í D L I S K O
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Jozef Bednár je nielen rodič výnimočného syna, ale aj novinár 
s darom zaznamenať detaily, cez ktoré vidno celok. Má nadanie 
držať svoju rodinu, manželku a dve dcérky v harmonickom celku 
a zároveň podávať správu o tom, ako vystaviť rebríček hodnôt, 
v ktorom sa neodmeňuje za geniálne výkony, ale za zvládanie 
života. Toto je kniha o úspechu rodiny, ktorá sa nezlomila pod 
ťarchou vybočenia z normálu. Toto je kniha o prijatí a láske. Toto 
je kniha o živých ľuďoch, ktoré sa premenili na románové posta-
vy. A každá postava z nich si zaslúži aplaus.  

riaci a viera mi v každom oka-
mihu takisto veľmi pomáha, 
aj rešpekt voči Bohu a jeho 
zámerom. Autizmus mi po-
mohol pochopiť to, že na niek-
toré otázky nedostane človek 
nikdy odpovede. Ale myslím, 
že ich ani nepotrebuje. Pokiaľ 
dýcham a môžem si tie otázky 
klásť, dúfam a verím. Čo viac 
potrebujem?

Kto vám vštepil silu nepod-
dať sa? Kto, čo ju vo vás po-
vzbudzuje?

Istú dávku nepoddajnosti 
som asi dostal už od sudičiek 
do vienka. A posilňovala sa 
rokmi. Pochádzam z malej 
dedinky Dolné Dubové, ktorá 
nebýva zaznačená ani na ma-
pách. Moji rodičia, nehovo-
riac o starých rodičoch, nemali 
kontakty, ako mne, a rovnako 
aj sestre, pomôcť v kráčaní na 

mojej ceste a hľadaní profesio-
nálneho uplatnenia. Všetko 
som si krok za krokom musel 
sám vydrieť a odžiť. Od prijatia 
na žurnalistiku, cez novinárske 
začiatky, pobyty, vrátane štu-
dijného na univerzite v USA. 
Až po skúšky v súkromnom 
živote. Veľakrát som padol. Na 
americkú univerzitu, kam brali 
jedného mladého novinára zo 
Slovenska, som sa dostal až 
na druhý pokus. Absolvoval 
som klasickú ročnú základnú 
vojenskú službu. Nevydarilo 
sa mi prvé vlastné podnikanie. 
Prišli zdravotné problémy u 
detí – syna aj dcérky. Veľakrát 
som padol. Viera, láska a nádej 
mi vždy pomohli postaviť sa 
opäť na nohy.

O autizme vieme asi najviac 
vďaka fi lmu Rain Man, ale 
dnes už aj vďaka slovenské-

statného, odo mňa mladšieho 
chlapa, ktorého som stretol na 
poslednej silvestrovskej oslave. 
V podstate sme sa ani nemali 
kedy zoznámiť. Ale zjavne čítal 
knihu a poznal náš príbeh. Keď 
sme sa medzi dverami pri od-
chode náhodou stretli a lúčili, 
povedal mi niečo v tom zmysle, 
že ho dostal náš príbeh a ďaku-
je za inšpiráciu, že si máme byť 
istí, že sme na správnej ceste 
a že nemôže viac pokračovať, 
lebo by sa rozplakal...

Prijal svoj osud aj Marek, váš 
dnes už šestnásťročný syn? 
Uvedomuje si, že je iný?

 Neviem. Naozaj neviem na 
túto otázku odpovedať. Sú dni, 
či presnejšie okamihy, počas 
ktorých sa mi zdá, že o svojom 
osude Marek vie a že ho pri-
jal. Naopak, v iných situáciách 
mám skôr pocit, že maximálne 

Osud tak rozhodol – nazvali 
ste svoju knihu. Kto, čo vám pri 
prijatí osudu pomohlo?

 Každý človek si pri prijímaní 
osudom namiešaných a rozda-
ných kariet musí v prvom rade 
pomôcť sám. Ak by som para-
frázoval Schopenhauera, nikto 
za nás tú našu hru neodohrá. 
Pochopiteľne, povedané športo-
vou terminológiou, spoluhráči 
určite dokážu pomôcť. Kríž, ľah-
ší či ťažší, sa znesiteľnejšie nesie 
dvom. Preto nemôžem opo-
menúť ani manželku Aďu, všetky 
moje tri deti, Mareka, Barborku 
a Martinku a tiež mojich naj-
bližších, najmä rodičov. Bez nich 
by som osud neuniesol. Okrem 
toho nám na Marekovej ceste 
pomohlo aj veľa ďalších ľudí – le-
károv, psychológov a psychiatrov, 
učiteliek, ale aj obyčajných ľudí. 
Pomohli možno len obyčajným 
slovom. Čerstvo si pamätám na 

tuší. Ktovie. Raz, pred rokmi, v 
čase keď sme autizmus u Maj-
ka nemali vôbec pod kontro-
lou, som ho viezol v aute a on, 
ani nie deväťročný, zo zadného 
sedadla zrazu začal rozprávať... 
„Ocko, niečo ma trápi. Videl 
som ťa, ako ma zachraňuješ 
z horiaceho ohňa. Ďakujem 
ti, že zachraňuješ môj svet...“ 
Vždy, keď si na tie jeho slová 
spomeniem, mám husiu kožu. 
Uvedomuje si, že je iný?

Často vo svojich blogoch aj 
v knižke hovoríte o pokore. 
Pokora znamená, že sa nebú-
rime proti tomu, čo nemôže-
me zmeniť? Alebo že potla-
číme svoju pýchu? Alebo že 
zabudneme na ambície?

Z môjho pohľadu zname-
ná pokora najmä potláčanie 
vlastnej pýchy a tiež rešpekt 
voči životu. A keďže som ve-

Osud tak rozhodol
Prečo máme práve my 
také šťastie?
Každý rodič túži darovať život jedinečnému dieťaťu. Niekto-
rým rodičom sa to splní, iným menej. A niekoľkým viac, ako si 
želali: narodí sa im dieťa  také jedinečné, až je celkom iné...

Keď to spoznajú, prídu výčitky: Bože, prečo? Prečo práve 
my? Prečo práve nám?  

A potom prídu chvíle seba obviňovania: čo sme zanedbali, 
kde sme urobili chybu? Kto väčšmi, ja, on, ona?

A nakoniec príde prijatie údelu. 
Lebo to jedinečné dieťa vstupuje do sveta možno pomal-

šie ako deti obyčajné, ale vstupuje tam! A mama, ktorá štyri 
roky nevedela, či jej syn počuje alebo nie, či rozumie alebo 
nie, napriek tomu sa mu stále prihovára, napriek tomu mu 
spieva a hladí ho, napriek tomu, že netuší, čo jej dieťa vníma. 
A jedného dňa v parku mu povie, tak ako stokrát predtým: za-
hoď ten papierik do koša. A ono, to jedinečné dieťa, ktoré to 
už stokrát počulo a stokrát nijako nereagovalo, odrazu vezme 
papier a odnesie ho tam, kam mu povedala.

Od tej chvíle sa začnú diať zázraky! Rodičia už nemyslia na 
svoje úzkosti, smútky, žiale - celý ich životný vesmír zaujmú 
ÚSPECHY syna! Od tých prvých pochopených viet, od toho 
prvého papierika odneseného do smetného koša, po básne, 
ktoré sa ich dieťa dokáže naučiť a odrecitovať ich, po piruety 
na ľade a tanečné 4 gúry na parkete. Áno, to dieťa je a ostane 
iné, ale už je navždy prijaté a navždy je do neho vložená láska 
jeho rodičov. Bez výčitiek, bez zbytočného bolestínstva.     

Denne sa niekoľkým rodičom narodí niekoľko takýchto 
jedinečných detí. A všetky tie mamy a otcovia prejdú svoju 
krížovú cestu, svoje spytovanie, prečo práve ich tak pán Boh 
miluje (či tresce), po otázky – čo vlastne prežíva ich syn, ich 
dcéra? Čo je za nezvládnuteľnými výbuchmi jeho hnevu? Aké 
utrpenie? 

K U LT Ú R A
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cou, končíte ránom. Má to 
symbolický význam?

Presne tak. Dlho som roz-
mýšľal nad tým, ako celý prí-
beh vyskladám. Nakoniec 
som sa rozhodol pre časový 
rámec jedného týždňa, pričom 
pomedzi jednotlivé dni som 
vložil tak všetkých členov rodi-
ny, ako aj beh a vieru ako dve 
dôležité súčasti môjho života, 
ktoré ma popri rodine držia 
nad vodou. Celý príbeh sa pri-
tom odvíja od noci a úzkostí, 
ktoré jej vládnu. A končí rá-
nom a nádejou, ktorú symbo-
lizuje blížiaci sa východ slnka. 
Chcel som skončiť optimis-
ticky, nádejne. Nič iné okrem 
nádeje často rodičom s men-
tálne či telesne postihnutými 
deťmi totiž nezostáva. Jedna 
nemenovaná pani doktorka 
- primárka detskej onkológie 
mi raz povedala, že ťažšie ako 
rodičia onkologicky chorých 
detí to majú práve rodičia detí 
postihnutých telesne či men-
tálne. Onkologické ochorenie 
trvá podľa nej zväčša od – do 
a končí sa už často vyliečením 
malého pacienta a jeho plným 
začlenením sa do spoločnosti. 
Ak aj je fatálny koniec takéhoto 
ochorenia, je to veľmi smutné, 
ale rodičia napriek bolestivým 
spomienkam musia žiť ďalej, 
často majú ďalšie dieťa. Kým 
život rodičov detí mentálne aj 
telesne postihnutých je konti-
nuálne, doživotne poznačený 
chorobou. Tento kríž trvá na-
veky. A nikto im ho z chrbta 
nezoberie. 

Váš hrdina (lebo aj keď je 
kniha inšpirovaná vlastným 
životom, predsa len ide o lite-
ratúru, nie reportáž) je muž, 
otec rodiny, ktorý do svojich 
dní včlenil narodenie svojich 
detí, svoju lásku a svoju vie-
ru. Je ešte niečo, kam ste čita-
teľa zatiaľ nevpustili?

Trinástu komnatu má kaž-
dý z nás. Mám ju aj ja. A o nej 
sa nehovorí. Určite som ani 
zďaleka neodkryl celý svoj ži-
vot. Ani tak nikdy nespravím. 
Ďalšia kniha podobná tejto už 
nebude. O tom, ako sa bude 
život môjho syna vyvíjať ďalej, 
sa čitateľ dozvie maximálne z 
blogov, v písaní ktorých chcem 
po pauze pokračovať. V hlave 
mám aj obsah novej knihy, ten 
sa však už od autizmu a mojej 
autobiografie vzdiali. Aj keď 

môj život bude aj naďalej pô-
sobiť ako autorská inšpirácia.

Ste úspešný človek, máte zau-
jímavé zamestnanie, pohybu-
jete sa v politike, ste už druhé 
volebné obdobie hovorcom 
ministra kultúry. A pritom 
– zaznamenala som si – váš 
hrdina si v kapitole Štvrtok 
dáva záväzok, že bude viac 
pomáhať manželke, chce sa 
naučiť lepšie variť... Ide to 
dokopy?

Každý z nás by sa mal snažiť 
byť stále lepším človekom. Nie 
som výnimkou. Rezervy mám 
najmä v súkromnom živote. 
Najmä v prvých rokoch po dia- 
gnostike autizmu som úzkos-
ti a depresívne stavy zaháňal 
hyperkompenzáciou v práci. 
Nehovorím, že som doma ne-
pomáhal, že som sa nevenoval 
rodine a deťom. To by moja 
manželka so mnou inak nebo-
la. Ale predsa len som ten úder 
od života musel aj súkromne 
predýchať. A tak som pracoval 
možno viac ako bolo potrebné. 
So spätnou racionalizáciou tej-
to hyperkomenzácie som pro-
blém nemal – potrebovali sme 
predsa peniaze na život, na pô-
žičky, na liečbu autizmu. Prečo 
by som nemal toľko pracovať? 
Postupne som však začal žiť 
vyváženejšie. Respektíve som 
sa o vyváženosť v živote začal 
viac snažiť.

Osud tak rozhodol je už vaša 
druhá kniha, predpokladám, 
že nie posledná. Čo vám za-
mestnáva myseľ? A kde sa 
vám najlepšie premýšľa?

Chcem sa pustiť do novej 
knihy. Bola by o živote staré-
ho autistu – sedemdesiatnika, 
ktorý v ústave spomína na svoj 
šťastný život. Na ľudí, ktorí pri 
ňom stáli. Ale aj na tých, ktorí 
naňho zabudli. Na okamihy 
šťastia, aj poníženia. Na úzkosť 
a beznádej, ktoré ho často pre-
nasledovali. A on nerozumel, 
čo sa s ním v tých chvíľach 
deje. Čo je horšie, nerozumeli 
mu vtedy ani jeho blízki. Na to, 
ako všetkých ľúbil a na nikoho 
sa nehneval. Na svoj krásny, 
šťastný, naplnený život. 

Želám vám úspech a želám 
vám dobrý život, ďakujem za 
úprimné odpovede

Gabriela Rothmayerová 
foto: archív J. Bednára

ešte o niečo rýchlejšie ako jej ro-
vesníci. Keď mala deväť, raz pri 
obede povedala: „Ocko, niekedy 
sa pýtam Boha, prečo má Maj-
ko autizmus a ja hemangió- 
my. Veď my sme všetci doma 
dobrí ľudia, nepotrebujeme 
skúšku správnosti.“ A pri Mar-
tinke sme radi, že je konečne 
zdravá. Klopem na drevo, ne-
chcem to zakríknuť. Ale za jej 
zdravie naozaj opakovane Naj-
vyššiemu ďakujem. Po tom, čo 
sme si prežili a stále zažívame 
pri zdravotných problémoch 
starších detí, neberiem jej zdra-
vie ako samozrejmé. 

Kniha Osud tak rozhodol je  
autobiografická, otvorená. 
Museli ste sa tej otvorenostiu-
čiť? Nie je jednoduché, odkryť 
najtajnejšie zákutia duše...

Povahou som skôr introvert 
a bez skúsenosti s autizmom 
by som sa určite tak neotváral. 
Respektíve by som sa neotváral 
vôbec. Po diagnostike autizmu 
u syna som sa však ocitol, rov-
nako ako aj manželka, na zemi. 
Bol to ťažký, nečakaný životný 
knokaut. Svet bol pre mňa do-
vtedy gombičkou, a zrazu sa 
šmahom ruky zmenil. Písanie 
o tejto traume pôsobilo dvomi 
smermi – samozrejme aj ako 
terapia pre mňa, a tiež ako po-
moc pre druhých. Zo začiatku 
som sa v mojich textoch sna-
žil o často silený pozitivizmus, 
mohlo to potom vyznievať aj 
ako isté zľahčovanie inakosti u 

mu režisérovi Jarovi Vojtkovi. 
Čo ste o ňom vedeli vy, keď sa 
zjavil vo vašej rodine?

Videl som opakovane Rain 
Mana a dobre som sa na jeho deji, 
najmä teda na hlavnom autistic-
kom hrdinovi, zabával. Nič iné 
som o autizme nevedel. A ani vo 
sne mi nenapadlo, že sa o nejaký 
čas stane autizmus súčasťou ži-
vota mojej rodiny. Bez toho, aby 
ho o to niekto požiadal.

Marek bol prvý syn, dlho ste 
mali iba jeho. Druhé dieťa – 
dcéra Barborka je veľmi nada-
ná, tá tretia, Martinka, je ešte 
maličká – čo vás naučili deti? 

Deti sú spolu s manželkou 
stredobodom môjho vesmíru. 
Pri Majkovi som, aj vďaka au-
tizmu (nech to znie akokoľvek 
čudne), dospel. A pochopil, že 
človek mieni, ale Pán Boh často 
mení. Napriek tomu tie jeho zá-
mery treba rešpektovať, aj keď sú 
často možno až nepochopiteľné. 
Pri Barborke sme si spolu s man-
želkou, aj keď sa dcérka tiež ne-
vyhla pomerne vážnym zdravot-
ným problémom s (chvalabohu) 
nezhubnými nádormi a heman-
giónmi na tele, užili naplno roky 
vyrastania dieťaťa bez autizmu. 
Aj keď ako sa to vezme – Barča je 
síce mentálne skôr nadpriemer-
ne inteligentná, ale aj jej život au-
tizmus výrazne ovplyvňuje. Nie 
každý vyrastá po boku iného, 
výnimočného súrodenca. Vďaka 
nemu, teraz to slovo vďaka pou-
žívam bez úvodzoviek, sa vyvíja 

môjho Majka. A to tiež nebolo 
dobre. Vyváženejšie odkrýva-
nie duševných zákutí, o aké 
som sa pokúsil v knihe Osud 
tak rozhodol, aj s priznaním 
svojich prirodzených úzkostí 
a strachov, je asi realistickejšie.

Začali ste vlastne blogom, a 
tak vášho syna čitatelia sle-
dujú už celé roky. Marek je 
spúšťač dobrých citov, spolu-
účasti – všimli ste si to?

Môj syn mení k lepšiemu 
nielen nás v rodine, ale aj svoje 
okolie, spolužiakov, učiteľský 
zbor. Všetkých ľudí, ktorých 
stretá. Aj tých, pre ktorých je 
stretnutie s Majkom epizódne. 
Aj tí si odnášajú balík dobrých 
citov a pozitívnej, vesmírnej 
energie ako pamiatku na stret-
nutie s ním. Autisti nevedia 
klamať. Jediné, povolené z ich 
strany, je klamanie telom. Aj 
Marek sa v niektorých život-
ných situáciách tvári ako du-
chom neprítomný. Akoby sa 
pozeral iným smerom ako my. 
Je, aj nie je medzi nami. Na 
konci však dá svojím spôso-
bom najavo svoju spoluúčasť. 
Vždy si pritom získa aj srdce 
človeka, ktorý je v tej chvíli pri 
ňom. On je naozaj taký proto-
typ čistej duše. Duše, ktorá vás 
osvieži dlhotrvajúcou ľudskos-
ťou, bez ohľadu na to ako dlho 
sa vyskytujete v jej blízkosti.

Knihu ste komponovali ako 
skladbu dní – začínate no-
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KULTÚRNE 
ZARIADENIA
PETRŽALKY

CC CentrumKultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj Dom kultúry Lúky

VÝBER PROGRAMU
FEBRUÁR 2016

Pokladňa DK Zrkadlový háj Pokladňa DK Lúky

pondelok - piatok | 8:00-14:00 | 1 h / 1 €

utorok | 10:00-12:00 | vstup voľný

štvrtok | 9:00-12:00 | vstup voľný  

piatok | 15:00 | 1 €  

DOM KULTÚRY LÚKY

ARTKINO ZA ZRKADLOM

CC CENTRUMDOM KULTÚRY 

ZRKADLOVÝ HÁJ

JARNÉ PRÁZDNINY S KZP

  predpredaj/ v deň podujatia   |  - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal  |   zmena programu vyhradená
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 Petržalčana Štefana Nižňanského sme už mali 
možnosť spoznať aj ako spisovateľa. Napísal knižku o zákulisí novem-
brových udalostí v televíznom spravodajstve pod titulom Televízne 
črepiny v zamate. Teraz si môžete prečítať jeho ďalšie dielo - Lesk 

a bieda slovenského hokeja. 

Hokejová kniha 

Kniha je mimoriadne ak-
tuálna. Veď v našich mé-

diách sa počas minulého roka
objavovali dosť rozporupl-
né informácie o dianí v slo-
venskom hokeji. Všetkým, 
ktorí milujú slovenský hokej 
a chceli by lepšie pochopiť, 
prečo je to teraz tak - je ur-
čená kniha, ktorá v novem-
bri vyšla vo vydavateľstve 
STEFANY. Napísal ju autor 
a projektový manažér Sie-
ne slávy slovenského hokeja, 
bývalý riaditeľ marketingu 
hokejového zväzu Štefan Niž-
ňanský. Obsiahla kniha boha-
to ilustrovaná až 338 fotogra-
fi ami poodhaľuje napríklad 
pozadie dodnes neobjasnenej 
smrti populárneho hokejistu i 
prezidenta zväzu Dušana Pa-
šeka. Prináša charakteristiku 
významných postáv hokejové-
ho manažmentu (Široký, Filc, 
Šťastný, Nemeček, Golonka) 

s drobnokresbou správania sa 
i reakciami vo vyhranených 
situáciách. Okrem spomie-
nok autora sú však v knihe aj 
životné príbehy dvoch desia-
tok osobností spoza mantine-
lov, ktoré hokej na Slovensku 
v rôznych profesiách na zim-
ných štadiónoch tvoria. A ne-
chýba ani humor, ktorý je ko-
rením hokejového diania. Au-
tor pozbieral od hráčov z ka-
bín množstvo kanadských 
žartíkov, rituály trénerov, 
brankárov i hráčov, „perly“ 
komentátorov i spomienky 
štyroch televíznych bardov 
spoza mikrofóna  na zákulisie 
priamych prenosov z hokejo-
vých arén. 

Je to knižka, ktorá celkom 
iste patrí do knižnice každého 
ozajstného hokejového fanú-
šika.   

(red)

foto: archív Š. Nižňanského

Bratislavský samosprávny kraj dostane od Ministerstva fi nancií SR 
4,5 milióna eur na rekonštrukciu Divadla Aréna, ktoré je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti župy od roku 2002. 

Aréna sa dočká 

Divadlo Aréna prešlo do 
zriaďovateľskej pôsob-

nosti Bratislavského samo-
správneho kraja v roku 2002 
a jeho riaditeľom sa stal Juraj 
Kukura. Divadlo sa vyprofi -
lovalo ako multižánrová scé-
na s národným významom a 
medzinárodnými presahmi. 
Vzniklo tam niekoľko oceňo-
vaných inscenácií a stalo sa 
prakticky jediným divadlom 
profi lujúcim sa ako divadlo 
politické, prinášajúce každú 
sezónu nové témy. Aréna 

spolupracuje s etablovanými 
režisérmi z domáceho i zahra-
ničného prostredia.

Divadlo Aréna nebolo od 
svojho založenia nikdy kom-
plexne zrekonštruované. Ak-
tuálny stav dispozičného rieše-
nia a technickej vybavenosti je 
už nedostatočný pre umeleckú 
produkciu. Ako jedno z mála 
kamenných divadiel na Slo-
vensku nedisponuje prepadlis-
kom, točňou, adekvátnymi di-
vadelnými ťahmi, skladovými 
priestormi ani vyhovujúcimi 

priestormi pre návštevníkov. 
Súčasťou plánovanej rekon-
štrukcie je obnova javiskovej 
technológie. Na rekonštruk-
ciu vydal súhlasné stanovisko 
aj Krajský pamiatkový úrad.

Dotácia bude rozdelená do 
dvoch častí. 2,5 milióna eur 
z rozpočtu Ministerstva fi -
nancií SR pôjde na rekon-
štrukciu v budúcom roku, 
zvyšok v roku 2017. Na fi -
nancovaní sa bude podieľať 
aj Bratislavský samosprávny 
kraj.                                   (red)

Koncert a workshop

Základná umelecká škola Jána Albrechta usporiadala v spo-
lupráci s Konzervatóriom a VŠMU workshop a koncert Pet-

ra Michalicu. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia 
úmrtia skladateľa, klasika 20. storočia Bélu Bartóka. V úvode si 
publikum vypočulo výber zo 44 Duet pre dvoje huslí B. Bartóka 
v podaní Štefana Gyöpösa a Žanety Mariňákovej. Žiaci ZUŠ, slá-
čikový odbor – huslisti mali pripravené početné skladby a sklad-
bičky tohto skladateľa. Peter Michalica povzbudil účinkujúcich 
a cennými radami obohatil ich interpretačné začiatky. Klaviristi 
Rebeka Petrášová, Nataša Cipárová, Ema Somolányiová, Dávid 
Fančovič prispeli k bohatému koncertnému programu. Konzer-
vatoristi - klaviristi Samuel Michalec a Dávid Virág zahrali náročné 
skladby Bélu Bartóka. V závere koncertoval Peter Michalica jedi-
nečnou majstrovskou husľovou hrou. 

Text a foto: (bd)
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Na cintorín psík nesmie  
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler Pár dní pred Dušičkami som sa vybrala na cintorín upraviť hrob môjho man-
žela, ktorý mi navždy odišiel pred dvomi rokmi. Vzala som so sebou aj našu 
malú čivavu, ktorú mal nebohý nadovšetko rád. Nebolo to po prvý raz, čo bola 
so mnou na cintoríne, ale teraz sa do mňa pustila jedna žena, že vraj čo si to 
dovoľujem. Pokiaľ som upravovala hrob, psík bol na vôdzke priviazaný o strom. 
Kým som skončila došli policajti, ktorých asi zavolala tá arogantná žena. Legi-
timovali ma a dostala som pokutu. Vraj som si mala na bráne prečítať, že vstup 
so psom je na cintorín zakázaný. Veď som ho v areáli nevenčila, niesla som ho 
v taške.  Zaujímavé je, že policajti nedali pokutu šoférom, ktorí po cestičkách 
cintorína jazdili. Oni mali vstup dovolený? 

Alena (gmail.com)

Vstup na pohrebiská a dodr-

žiavanie poriadku je podrobne 

rozpísaný vo všeobecne záväz-

nom nariadení (ďalej len VZN) 

príslušnej obce. Niektoré povoľu-

jú vstup na cintorín psom pokiaľ 

ich majiteľ drží na vôdzke a pes 

má náhubok, inde zasa tolerujú 

vstup na cintorín majiteľom so 

psíkmi držanými na rukách či  

v prepravnej taške, kedy vraj ni-

jako nenarúšajú pietne miesto  

a samozrejmé je to v prípadoch, 

ak ide o vodiaceho psa. 

O tom, či na cintoríny patria psy, 

sa vedú časté polemiky. Niektorí 

ľudia sú zásadne proti, pretože sú 

presvedčení, že majitelia psov si  

z pietneho miesta robia priestor 

na venčenie alebo sa obávajú 

agresivity psov, iní zasa argu-

mentujú blízkym vzťahom, kto-

rý bol medzi zosnulým a jeho 

psom počas života. Nájdu sa aj 

prípady, kedy so psíkom prices-

tujú autom a boja sa ho v ňom 

nechať z dôvodov krádeže. Vte-

dy je dobré, aby ho niekto po-

strážil pred cintorínom, pretože 

zákaz vstupu je v prvom rade  

o znečistení exkrementmi. Väčši-

na slovenských pohrebísk je pre 

akékoľvek domáce zvieratá tabu. 

Napriek tomu, že pri vstupe sú in-

formačné tabule, zákaz vodenia 

psov na cintorín pre niektorých 

psičkárov akoby nič neznamenal 

a pravidelne tento zákaz porušu-

jú. Názorným príkladom je aj pa-

mätník sovietskych vojakov pad-

lých počas druhej svetovej vojny, 

kde bez ohľadu na pietu miesta 

možno počas celého roka vidieť 

psov všetkých plemien.     

Nenapísali ste miesto, kde k inci-

dentu došlo. V Bratislave, v zmys-

le VZN č. 17/2012 z 13. decembra 

2012, ktoré upravuje Prevádzkový 

poriadok devätnástich pohrebísk 

nachádzajúcich sa na území hlav-

ného mesta je vstup so zvieraťom 

na pohrebisko zakázaný. Pokiaľ 

ide o motorové vozidlá jazdiace 

v areáli pohrebiska, podľa citova-

ného VZN je vjazd povolený iba 

po vyhradených komunikáciách, 

a to v prípade prepravy materiálu, 

potrebného na výstavbu a rekon-

štrukciu pomníkov, náhrobných 

kameňov, náhrobných dosiek  

a inú úpravu hrobového miesta  

a v prípade nevládnych a zdravot-

ne postihnutých osôb. Povolenie 

na vjazd, zvyčajne za administra-

tívny poplatok, vydáva správca 

cintorína.

V prípade, ak sme zo základnej školy všetko naučené ešte 

nezabudli, možno si spomenieme na niektoré vzory, podľa 

ktorých v slovenčine skloňujeme podstatné mená. Ak sme 

nezabudli, isto vieme aj to, že každý gramatický rod má svo-

je vlastné vzory. Ohýbanie, teda skloňovanie podľa viacerých 

vzorov, sa riadi určitými zákonitosťami, čo nám umožňuje rod-

ný jazyk aj správne používať. Vzory pre ohýbanie substantív sú 

pre jazyk aspoň tak dôležité ako vzory, podľa ktorých nás pre 

život ohýbajú mamky, kým sme ešte Jankovia či Janky. Vieme, 

že  výchovu potomka a jeho správanie neovplyvňuje iba rodi-

na, i keď pre svoje deti je primárnym vzorom. Okrem množ-

stva subjektov vstupujúcich priamo či nepriamo do procesu 

výchovy malého človiečika, nezastupiteľnú úlohu pri jeho for-

movaní zohráva škola.

Deti sú deti. Cestu ako byť aspoň na chvíľu neohrozeným 

akčným hrdinom, dokázať, že sú niečo viac ako rovesníci, 

ukazujú detvákom nielen slaboduché americké ;lmy a počet-

né, nevraživosťou sršiace formáty našich televízií, ale často aj 

programy určené pre deti. Do ich povedomia sa vtiera a ;xu-

je násilie, pokrytectvo, korupcia, ma;ánske praktiky a politici, 

nevyberanými prostriedkami bojujúci o svoje tučné korytá.  

V deťoch stále viac prevládajú mnohé spoločensky nežiaduce 

negatívne javy, v správaní vidieť brutalitu v mnohých podo-

bách - od sadistického upaľovania bezbranných zvierat až po 

jedincov nerozpakujúcich sa ubiť človeka. Jedincov puber-

tálneho veku dokáže spoločnosť bez mihnutia oka morálne 

odsúdiť. Kto však a kedy odsúdi ich vzory? Napríklad aj vzory, 

ktoré by pre ne, okrem rodičov, mali byť najbližšími a najvá-

ženejšími. 

Vzory – autority. Učitelia. Akým predobrazom bola pre svo-

jich študentov riaditeľka Gymnázia v Spišskej Novej Vsi a zá-

roveň aj komunálna poslankyňa, ktorú policajti vlani v lete 

podrobili skúške na zistenie množstva alkoholu v dychu a na-

merali jej hodnotu 0,80 mg/l (1,67 promile) alkoholu v krvi, čo 

podľa odborníkov znamená už výrazne narušenú psychomo-

toriku? Svoj čin oľutovala a verejne priznala svoju zodpoved-

nosť za jazdu pod vplyvom alkoholu. O štyri mesiace neskôr 

v prebiehajúcom súdnom konaní sa už necítila byť vinná. Za 

všetko asi môže detektor alkoholu. Podľa posudku znalca, kto-

rý súdu predložil vraj s plnou vážnosťou jej advokát, až štyri 

z piatich súčasných detektorov alkoholu vo výbave polície sú 

nevyhovujúce pretože neodrážajú reálne čísla. Pedagogické 

ponaučenie na vytvorený precedens pre všetkých ožranov 

za volantom je k nezaplateniu. Určite si to zapamätajú aj jej 

študenti. Autoritou prinajmenšom v edukačnom prostredí 

mala byť aj riaditeľka jednej z prešovských základných škôl, 

ktorú polícia odviedla zo školy priamo pred očami detí. Stalo 

sa tak z dôvodu vydierania niekoľkých učiteliek, ktorým hrozila  

stratou zamestnania ak jej nebudú odovzdávať časť zo svojho 

príjmu. Od júna 2012 do marca 2015 mala takto získať takmer 

8000 eur. Nejde o sumu. Ak by týmto absurdným výpalníctvom 

získala čo i len jedno euro, je na zamyslenie kto vychováva  

a akým spôsobom ovplyvňuje naše deti. Mimochodom, týka 

sa to aj poškodených učiteliek, ktoré sa takémuto vydieraniu 

podvolili a tri roky bez odporu platili. Strach o stratu vlastného 

zvýhodnenia povýšil pokrytectvo nad človečenskú česť a pro-

fesijnú hrdosť podieľať sa na výchove novej generácie.   

Deti ovplyvňujú a formujú vzory. Výchova vo všetkých pá-

doch podľa vzoru učiteľ utrpela v roku 2015 citeľnú ranu. Je 

nad čím sa zamyslieť.

domovskej krajiny, môže občan 

požiadať o vydanie občianskeho 

preukazu najneskôr 30 dní po 

prihlásení sa na trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky. Odo-

vzdaním občianskeho preukazu 

z dôvodu skončenia trvalého po-

bytu na území SR občan štátne 

občianstvo Slovenskej republiky 

nestráca. Svoju totožnosť a štát-

ne občianstvo SR preukazuje ces-

tovným pasom. 

Pred zmenou trvalého pobytu 

odporúčam manželovi obozná-

miť sa so všetkými náležitosťa-

mi a následnými úlohami, ktoré  

z takéhoto rozhodnutia vyplýva-

jú a sú dané najmä oznamova-

cou povinnosťou voči zdravotnej 

a sociálnej poisťovni a iným úra-

dom verejnej správy.

 

Ako vyplýva zo Zákona o hláse-

ní pobytu občanov Slovenskej 

republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky - Zákon  

č. 253/1998 Z. z. – v platnom 

znení, občan, ktorý sa pripravu-

je na vycestovanie do zahraničia  

s cieľom trvalo žiť v zahraničí, 

je povinný pred vycestovaním 

ohlásiť skončenie trvalého poby-

tu ohlasovni, ktorá vedie údaje  

o jeho trvalom pobyte. V prípade 

vášho manžela, resp. celej rodiny, 

je to Mestský úrad Pezinok. Občan, 

ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý 

sa rozhodne počas tohto pobytu 

skončiť trvalý pobyt na území Slo-

venskej republiky, môže ohlásiť 

jeho skončenie prostredníctvom 

zastupiteľského úradu Slovenskej 

republiky alebo prostredníctvom 

splnomocneného zástupcu v Slo-

venskej republike.

Podmienky a vedenie eviden-

cie občianskych preukazov upra-

vuje zákon NR SR č. 224/2006 

Z. z. o občianskych preukazoch. 

Podľa § 11 ods.1 písm. h) je občan 

povinný odovzdať neodkladne 

občiansky preukaz okresnému 

riaditeľstvu policajného zboru 

alebo zastupiteľskému úradu, ak 

občan ukončil trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky. Po-

kiaľ túto zákonnú povinnosť opo-

menie, dopúšťa sa priestupku, za 

ktorý je možno uložiť pokutu do 

33 eur. Ako vidieť nejde o zásadu 

dobrovoľnosti, či si občan naďalej 

ponechá svoj občiansky preukaz 

alebo ho odovzdá na polícií. V prí-

pade rozhodnutia vrátiť sa späť do 

Podľa vzoru učiteľ 

Hovory na všedný deň

Okienko o nevyliečených problémoch 

Bez občianskeho preukazu 
Pred pol rokom sme sa z Petržalky presťahovali do maďarského pohraničia, kde sa manžel chystá v blízkej budúc-
nosti aj podnikať. Nakoľko mu to po obchodnej stránke lepšie vyhovuje, chce sa v mieste nového bydliska, kde 
vlastníme rodinný dom, prihlásiť na trvalý pobyt. V súčasnosti sme spolu s manželom a našim šestnásťročným 
synom prihlásení na trvalý pobyt u mojich rodičov v Pezinku. Zaujímalo by nás, či musí manžel odovzdať po odhlá-
sení sa z trvalého pobytu na Slovensku svoj občiansky preukaz, alebo je to len na jeho dobrej vôli? Ďakujem. 

I. K. (gmail.com)
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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. 

Ladislav
BOKORA 

(60)

z Bratislavy 

Mário
HORÍNEK 

(43)

z Bratislavy

Popis osoby: okrúhla tvár, krátke 

hnedé vlasy a tmavé oči.

Popis oblečenia: nezistený

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava V príkaz na zatknutie 

pre prečin zanedbania povinnej 

výživy. 

Popis osoby: okrúhla tvár, plešatý, 

modré oči.

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný 

súd Bratislava V príkaz na dodanie 

do VTOS pre prečin zanedbania po-

vinnej výživy.

Stranu pripravil Jaroslav Gründler, grundler@chello.sk

Štefan
HORÍNEK 

(54)

z Bratislavy 

Popis osoby: oválna tvár, hnedé 

krátke vlasy, bledé oči, nosí diop-

trické okuliare.

Popis oblečenia: nezistený 

Na menovaného vydal Okresný súd 

Bratislava I príkaz na zatknutie pre 

prečin podvodu. 

... azda by stačila aj jedna tabuľa. Na to však treba chcieť aktívne myslieť, no nie? foto: (jgr)

Pokuty naše každodenné

Nevedno ako prichá- 
dzajú vyberači pokút 

ku konkrétnym cifrám, 
faktom však zostáva, že aj 
pri neveľmi hlbokom za-
myslení by sa našli ďalšie, 
aspoň tak efektívne a rov-
nako účinné, riešenia po-
stihu arogancie za volan-
tom. Pravda, jednoduchšie 
je ísť po peniazoch, vlk 
sa nažerie a koza zostane 
celá. Inak povedané, štát 
získa do kasy zaručene 
trvalý príjem a chronickí 
trhači asfaltu môžu pokoj-
ne osud pokúšať ďalej. Mi-
mochodom, koľko bezo- 
hľadných vodičov pod 
hrozbou nekresťanskej 
pokuty začalo dodržiavať 
predpísanú maximálnu 
rýchlosť po predchádzajú-
cej úprave sadzobníka? Asi 
by sme boli prekvapení. 

Prvým januárovým 
dňom roka 2016 nado-
budla účinnosť novela 
zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke, ktorým 
sa novelizuje aj zákon č. 
372/1990 Zb. o priestup-
koch. Novela zákona sa 
dotýka niektorých ustano-
vení o objektívnej zodpo-
vednosti a zvyšuje ochranu 
najzraniteľnejších účast-
níkov cestnej premávky. 
Ďalej prináša pravidlá pre 
jazdu osobným preprav-
níkom so samovyvažova-
cím zariadením (segway), 
zmeny v oblasti držby  
a evidencie vozidiel, sprís-
ňuje podmienky udelenia 
vodičských oprávnení pre 

určitý okruh osôb a pre-
kvapuje ďalšími zmenami. 
Medzi najviac očakávané 
však patrili pokuty za pre-
kročenie rýchlosti. Niet 
pochýb, že upravený sa- 
dzobník pokút, uklada-
ných v blokovom a v správ-
nom konaní za priestupky 
proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky 
v pôsobnosti policajného 
zboru, máloktorý z vodi-
čov privítal s nadšením. 
Podľa polície cieľom nie 
je tendencia prinášať do 
štátnej kasy pravidelný 
príjem, ale motivujúcou 
naďalej zostáva snaha zni-
žovať počet dopravných 
nehôd. A tie sú, pokiaľ ide 
o rýchlosť, napriek trva-
lo sa znižujúcim počtom 
stále hrozivé. Rýchlosť sa 
dlhodobo drží na popred-
ných miestach štatistík do-
pravných nehôd, pričom 
patrí medzi najčastejšie 
príčiny smrteľných nehôd. 
V období rokov 2010 – 
2014 sme na Slovensku 
zaregistrovali spolu 76 982 
dopravných nehôd, z kto-
rých 12 032 bolo zaprí-
činených prekročením 
maximálne povolenej rý- 
chlosti, čo predstavuje 
takmer šestnásť percent  
z celkového počtu doprav-
ných nehôd. Za päť rokov 
daného obdobia bolo na 
našich cestách usmrtených 
1447 osôb, z ktorých 750 
pripravila o život rýchla 
jazda. Je to bezmála 52 
percent mŕtvych na šest-

Za účelom pozitívneho ovplyvnenia dopravnej nehodovosti dochádza z času na 

čas k úprave niektorých sankcií za porušenie predpísanej maximálnej rýchlosti 

s určením rozsahu jej prekročenia.   

   Krimifórum

násť percent dopravných 
nehôd! Smutné čísla varujú.   

Nová úprava sankcií za 
prekročenie najvyššej do-
volenej rýchlosti rozdeľuje  
priestupky do troch úrov-
ní, pričom výška pokuty je 
daná mierou prekročenia 
stanovenej rýchlosti. Tak 
ako doteraz, sankcie sa od-
víjajú od miesta priestupku, 
či sa tak stalo  v obci alebo 
mimo nej, ale výšku pokuty 
ovplyvní aj to, či priestupok 
bude vybavený v blokovom 
konaní na mieste alebo ne-
skôr v správnom konaní. 
Limitné hranice novela ur-
čuje v rozpätí prekročenie 
rýchlosti v obci o 20 km/
hod a menej, prekročenie 
rýchlosti o 21 – 50 km/
hod. a prekročenie rýchlosti 
o viac ako 50 km/hod. Za 
najzávažnejšie prekročenie 
rýchlosti, v obci o viac ako 
50 km/h (mimo obce o viac 
ako 60 km/hod.) sadzob-
ník zvyšuje hornú hranicu 
pokuty, súčasne však ur-
čuje aj jej spodnú hranicu. 
V správnom konaní bude 
možné uložiť pokutu od 
500 do 1000 eur a v bloko-
vom a rozkaznom konaní 
od 250 do 800 eur. Pri ta-
komto prekročení rýchlosti 
sa vzhľadom na závažnosť 
konania ponecháva aj ulo-
ženie zákazu činnosti, a to  
v rozsahu od šiestich me-
siacov do troch rokov. Po-
drobnejšie sa novele zákona 
o cestnej premávke budeme 
venovať v nasledujúcich vy-
daniach.

 

Zmravní novela zákona cestných pirátov? 

 
 Polícia upozorňuje

... v čase od 1. 1. do 12. 1. na-

hlásili v našom kraji krádež 

22 motorových vozidiel,  

z toho v Petržalke 7 (Belin-

ského, Markova, Bradáčova, 

Fedinova, Mlynarovičova, 

Tupolevova, Blagoevova)?  

V noci zlodeji potiahli 15  

a cez deň 3 autá.  

  Viete, že...

 Polícia upozorňuje
 
V súvislosti s ochranou životov 

a zdravia účastníkov cestnej 

premávky, s prihliadnutím na 

najzraniteľnejších účastníkov, 

polícia upozorňuje na povin-

nosť chodcov chrániť sa za 

zníženej viditeľnosti reflexný-

mi prvkami alebo reflexným 

odevom počas pohybu po vo-

zovke nielen mimo obce, ale aj  

v obci. Polícia vyzýva chodcov, 

aby prechádzali cez cestu iba 

na miestach určených, mimo 

priechodov aby sa dostatočne 

presvedčili či môžu bezpečne 

prejsť na druhú stranu a ne-

preliezali zábradlia. Chodcom, 

nerešpektujúcim povinnosti 

zviditeľnenia sa za zníženej vi-

diteľnosti reflexnými prvkami, 

hrozí bloková pokuta do výšky 

50 eur.

 Polícia upozorňuje

Zlodeji v pizzerii
Polnočný čas si vybrali nateraz 

neznámi návštevníci k vstupu 

do pizzerie na Starohájskej uli-

ci. Z kancelárie si vzali trezor  

s asi 7000 eurami a stravné líst-

ky. Spoločnosti zanechali ško-

dovú vizitku vo výške 8500 eur 

plus poškodené dvere.  

Lákavé ulice 
V roku 2015 približne zo 155 ulíc 

a námestí, ktoré máme na úze-

mí našej mestskej časti, sa vyše 

jedna tretina stala cieľom zlode-

jov motorových vozidiel. Najviac 

lákali Vyšehradská, Gercenova  

a Budatínska ulica, za nimi  

v počte ukradnutých vozidiel 

nasledujú Polereckého, Beňa-

dická a Osuského, tretiu priečku 

získali Jasovská, Krasovského, 

Röntgenova, Kopčianska, Lacho-

va, Blagoevova a Rovniankova. 

V zostávajúcich uliciach ukradli 

počas roka po jednom aute.    

 Polícia upozorňuje Z policajného bloku
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MHD: zastávka Hálova 

Kluby ZDRAVIA

(lektor OZ Život a zdravie) (lektor OZ Život a zdravie)

Život 
a zdravie

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 – 70 %.

AKCIA   
na multifokálne okuliarové 

šošovky: - 20 %  

kompletne okuliare už od 49 €

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

Oddýchnite si zdravo a potichu
Po rušnom pracovnom dni si každý rád v pokoji vychut-
ná domáci relax. Nie vždy je to však samozrejmosť. O 
skúsenostiach ľudí s hlučnými, neprispôsobivými sused-
mi by sa dala napísať kniha. 

Moderné protihlukové riešenia ponúkajú efektívnejšie vý-
sledky ako štuple do uší, a nenarušia susedské vzťahy tak, ako 
dramatické búchanie na stenu. Suverénne najkomplexnejším 
ochrancom vášho (nielen) zvukového pohodlia je Modrá sad-
rokartónová akustická doska od spoločnosti Rigips. Dokáže 
zlepšiť vzduchovú nepriezvučnosť až do 62 decibelov, je pro-
tipožiarna a má aj zapracovanú technológia Activ‘Air na pohl-
covanie formaldehydu a zlepšenie čistoty ovzdušia v byte. 

www.rigips.sk

 prijíma 
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

NOVOOTVORENÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE 

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

Vaše podnety, návrhy, reakcie  petrzalskenoviny@gmail.com
petrzalskenoviny@gmail.com

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
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triatlonistami ukončil rok na 
20. mieste svetového renkingu.

Chce olympijskú medailu
Neoficiálne sa už v predsti-

hu kvalifikoval na OH 2016 
v Rio de Janeiro. „Najviac 
si cením štvrté miesto na 
majstrovstvách Európy,“ po-
vedal nám víťaz ankety 

a dodal: „V tejto novej sezó-
ne sa nechcem motať okolo 
siedmych, ôsmych miest, 
zvolím agresívnejšiu taktiku, 
budem viac riskovať, aby mi 
tá medaila už konečne vyšla. 
Účasť na olympijských hrách 
v Riu mám na 80 - 90 percent 
istú, nachádzam sa niekde 
v polovici rebríčka. V prí-
prave nebudem výrazne nič 
meniť. Poznám svoje telo, 
viem, čo sa mi hodí. Ide skôr 
o to, aby som sa zdokonaľoval 
v tom, čo robím. Rád by som 
získal medailu, je to mojím 
snom,“povedal víťaz ankety.

Zdravie, šťastie...
Na prahu nového roku 

2016 vyslovil aj svoje osobné 
želanie: „Želám, si, aby mi 

keď na európskom šampionáte 
v Ženeve 9. júla finišoval hneď 
za medailovými pozíciami na 
štvrtom mieste. Necelý mesiac 
predtým na premiérových 
európskych hrách v azerbaj-
džanskom Baku tiež potvrdil 
príslušnosť k európskej špič-
ke piatou priečkou. Najlepší 
plavec medzi špičkovými 

V prestížnom seriáli maj-
strovstiev sveta v triatlo-

ne skončil dvakrát v najlepšej 
desiatke. Hneď skraja sezóny 
v marci v novozélandskom 
Aucklande bol siedmy a neskôr 
v júli na šprintérskych vzdiale-
nostiach v Hamburgu ôsmy. 
V júli dosiahol aj svoj najväčší 
triatlonový úspech roka 2015, 

Varga najúspešnejší v Bratislave 
Športovcom minulého roka v Bratislave a Bratislavskom samospráv-
nom kraji (BSK) sa v hlavnej kategórii seniori stal triatlonista Richard 
Varga. Petržalský rodák a pretekár Triaxu Bratislava získal v septembri 
v americkom Chicagu svoj štvrtý titul majstra sveta v akvatlone. 

Jozef Korbel sa stal mediál-

nym manažérom slovenské-

ho tenistu a petržalského 

rodáka Martina Kližana.  

,,Verím, že to so mnou vydrží 8 rokov ako so Saganom,“ pripo-

menul Kližan prostredníctvom svojej facebookovej prezentácie 

predchádzajúcu športovú misiu nového člena svojho zázemia, 

ktorá sa týkala prominenta cyklistického sveta.        (mv) 

Korbel sa stal
manažérom 

Kližana

držalo zdravie. Aby som mal 
aspoň trošku šťastia v kľúčo-
vých chvíľach. To ostatné si 
už vybojujem sám. Tiež si 
želám, aby boli ľudia okolo 
mňa, moji príbuzní, celý rok 
zdraví. Budem veľmi šťast-
ný, keď to bude minimálne 
aspoň také dobré, aké to bolo 
minulý rok. Momentálne na 
Slovensku osobného trénera 
nemám. Druhý rok pôsobím 
v Anglicku. Tam som v dobrých 
trénerských rukách. Z tohto 
hľadiska tento dôležitý post 
v realizačnom tíme nemu-
sím vôbec riešiť. Keď prídem 
domov, mám brata, ktorý mi 
organizuje veci na Slovensku,“ 
skonštatoval výborný triatlo-
nista a človek.

(mv), foto: Ján Luky

a sme súčasťou spoločenstva. 
Po čase sa sformovala občian-
ska komunita a z panelákov 
sa stal plnohodnotný domov. 
Petržalka si prešla ťažké časy, 
ale dnes je aj ona Viac. Viac 
než sídlisko. Najväčšie na 
Slovensku – stvorené ľuďmi, 
ktorí sa doň prisťahovali 
z každého jeho kúta. 
Kedysi (a nie je to tak dávno) 

nás stmelovala futbalom 
Artmedia. Dnes je to pre 
mnohých Barca, s ktorou sní-
vame sny o peknom  futbale 
a víťazstvách. Ak chcete pat-
riť do našej rodiny môžete 
sa prihlásiť za člena fanklubu. 
Všetko o jeho hodnotách a 
možnostiach sa dozviete na 
www.fcbarca.sk.

(gb)

človek niekam a k niekomu 
patrí a že tmelom, čo ho spája 
s inými nie je iba futbal, ale aj 
morálne hodnoty, snaha neod-
kloniť sa od princípov fair play 
na ceste k cieľu  byť najlepší. 
Istá paralela s Petržalkou sa 
tu dá vystopovať. Tí, čo si 
sídlisko odbývali od začiatku 
výstavby vedia, ako ťažko sa 
v ňom harmonizoval život, 
dodržiavali susedské a ľudské 
vzťahy, ako ťažko sa uskutoč-
ňovali predsavzatia a snívali 
sny. Chcelo to odvahu, prácu, 
chuť zlepšovať sa, pomáhať 
si navzájom, nevzdávať sa, 

V ich prípade je to špa-
nielsky futbalový veľko-

klub FC Barcelona a hodnoty, 
ktoré presahujú bežné – hoci 
aj skalopevné – fandenie. 
Stretnutie malo podobu val-
ného zhromaždenia členov 
slovenského fanklubu Penya 
Barcelonista Eslovaca dels 
Alts Tatras a okrem našich z 
Petržalky tam boli zástupco-
via z celého Slovenska – 75 
členov vrátane rodín s deťmi. 
Vysoká účasť predznamenala 
vydarenú akciu.

Najpozitívnejšie na stretnu-
tí bolo uvedomenie si toho, že 

Viac než klub – viac než sídlisko 
Ku sklonku minulého roka sa zopár Petržalčanov cielene stretlo 
v Senci. Okrem príslušnosti k najväčšiemu sídlisku na Slovensku ich 
spájajú aj hodnoty, ktoré možno vyjadriť konštatovaním z titulku – 
Viac než klub. 

nepodliezať prekážky ale zdo-
lávať ich, chcelo to presvedče-
nie, že patríme na toto miesto 



24 • 22. 1. 2016 PETRŽALSKÉ NOVINYŠ P O R T

Trénera Štefana Danu najčastejšie stretávame na štadiónoch, 
najmä na  stretnutiach mládeže.  Pomaly už štyridsať rokov sa jej 
venuje a stále ho to baví. Plne si totiž uvedomuje, aká dôležitá je 
práca s talentmi a ich výchova. Preto sme sa s týmto Petržalčanom 
porozprávali o príprave mladých futbalistov.

Som hrdý na pôsobenie v Petržalke 

Kde všade ste doteraz tréno-
vali?

 Som rodákom z Bratislavy 
a od roku 1971 bývam v Pe- 
tržalke. Futbal som hrával za 
Podunajské Biskupice a na vojne 
za Duklu Čáslav. K trénerstvu 
som sa dostal tak, že na podnet 
Viliama Nagya som mu v roku 
1978 v ZŤS Petržalka začal robiť 
vedúceho mužstva žiakov. Keď  
z klubu odišiel Vladimír Volan-
ský do TJ Spoje, tak som prebral 
jeho tím starších žiakov. V ZŤS 
Petržalka som prežil prakticky 
celý svoj trénersky život a na 
to som veľmi hrdý. Tento klub 
sa vzorne staral o mládež, hoci 
sme pracovali v ťažkých pod-
mienkach, keď sme väčšinou 
trénovali v Sade Janka Kráľa. Po 
rozdelení ZŤS s Interom nastali 
ešte horšie časy, lebo žltočierni 
nám zobrali najlepších hráčov. 
Napriek tomu sme konkurovali 
bratislavským a aj západoslo-
venským mužstvám, mali sme 
totiž možnosť výberu šikovných 
chlapcov. ZŤS chválim aj za to, 
že ich vedenie nám dovolilo ísť 
s chlapcami od prípravky až po 
dorast. To bola veľká výhoda. Pe-
tržalský klub potom prešiel pod 
názov Artmedia, neskôr vystu-
poval pod hlavičkou MFK a FC. 

Bol som v ňom 34 rokov, okrem 
toho som rok pôsobil v FC Ru-
žinov. Tam som trénoval mladší 
dorast a od záveru minulého 
roka som s radosťou zakotvil  
v MŠK Iskra Petržalka, kde mám 
na starosti starších dorastencov. 
To bude určite už moja posled-
ná trénerská zastávka. Vo svojej 
kariére som mal pod palcom 
doteraz 562 detí, to je magické 
číslo, na ktoré som veľmi hrdý. 
Vo svojich zápiskoch mám kaž-
dý jeden zápas aj so zostavami, 
svoju prácu robím so srdcom a 
láskou, ináč by som toľké roky 
nevydržal pri trénerstve. 

Vašimi rukami prešlo dosť 
hráčov, ktorí sa objavili na li-
govej scéne, a stali sa z nich aj 
uznávaní reprezentanti...

 Boli to Valachovič, Šebo, 
Mikulič, Kontár a viacerí ďalší. 
Zaujímavé je tiež, že neskôr sa 
títo moji chlapci výraznejšie 
presadili aj v iných športoch. 
Jozef Pelikán a Andrej Benda 
žali úspechy v atletike, obidva-
ja boli reprezentantmi. Jaroslav 
Šálka prerazil v hokejbale. Ta-
kisto musím zdôrazniť, že keď 
ZŤS Petržalka prvý raz postú-
pili do federálnej ligy, tak vo 
svojom strede mali viacerých 

odchovancov. Šoltésa, T. Cho-
vanca, Magulu, Tótha, Lancza 
a ďalších. Vtedy aj v oveľa hor-
ších podmienkach vyrastali 
dobrí hráči, v súčasnosti nie je 
šanca, aby z petržalských klu-
bov boli takýto nasledovníci. 
Jednak hrajú nižšie súťaže a 
keď sa niekto lepší objaví, tak 
odíde do väčšieho klubu. 

Čo považujete za najdôleži-
tejšie v práci s mládežou?

 Predovšetkým dobrý výber 
v prípravke, to znamená, že 
podľa môjho názoru nezame-
rať sa na chlapcov, ktorí veľmi 
dobre ovládajú loptu, ale sú 
troška slabšie pohybovo na-
daní. Preferovať hlavne treba 
rýchlych, dynamických, lebo 
táto vlastnosť im vydrží aj v 
staršom veku. Samozrejme, v 
mužstve musia byť aj takí, kto-
rí sú futbaloví, dávajú hre svoju 
tvár, ale prevahu by mali mať 
rýchlostné typy chlapcov. Taký 
je aj svetový trend. Poviem je-
den príklad z minulosti. Inter v 
súboji prípraviek Petržalku jas-
ne zdolal, ale keď sa tieto tímy 
stretli už na úrovni žiakov, tak 
sme si zo žltočiernych urobili 
doslova srandu, lebo sme tak 
výsledkovo dominovali. 

Čo najviac chýba súčasným 
chlapcom v porovnaní s ich 
predchodcami?

 Rozdiel je veľký, lebo doba 
sa veľmi zmenila, súčasným 
chlapcom chýba predovšetkým 
ochota chodiť na tréningy, ve-
novať sa futbalu. Deti sú za-
nedbané hlavne po pohybovej 
stránke, lebo na základných 
školách hodiny telesnej výcho-
vy im zrejme nič nedajú. Žiaľ, 
taká je realita, bojím sa dať 
chlapcom urobiť kotúľ, aby sa 
pri tomto cvičení nedoláma-
li. Keby rodičia deti na autách 
nevozili na tréningy, tak by 
zrejme neprišli. To voľakedy 
neexistovalo, všetci sa tešili na 
spoločné tréningy. Vtedy som 
vôbec nepísal dochádzku, teraz 
mám blok plný poznámok, kto 
všetko chýbal. To je neskutočný 
stav, za takejto situácie obdivu-
jem funkcionárov, ktorí petr-
žalské kluby držia nad vodou. 
Pritom mládež má vytvorené 
podmienky chodiť na tréningy 
a vo futbale aj niečo dokázať. 
Žiaľ, viacerí to nevyužívajú, 
lebo sú zahľadení do počítačov 
a telefónov. V minulosti bolo v 
Petržalke sedem klubov - ZŤS, 
Matadorka, Pravda, ČH, Starý 
Háj, Ovsište, Spoje. Teraz je tu 
FC Petržalka akadémia, MŠK 
Iskra a FK Scorpions. Nepo-
chopiteľné je aj to, že ideme 
na zápas a k dispozícii mám 
desať hráčov. Pritom každá 
veková kategória má trénera, 
takže je zabezpečený program 
jej prípravy. Keď som začínal s 
trénerstvom, v Petržalke bolo 
21 škôl, všetky som obehal a 
na výber mi prišlo 300 detí! To 
bolo v roku 1982, stále si teda 
myslím, že lepšie je ísť do ško-
ly, predstaviť sa, ako dávať do 
novín inzeráty, že sa robí výber 
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detí do prípraviek, či do žiac-
kych tímov. 

MŠK Iskra Petržalka sa orien-
tuje hlavne na mládež, ako sa 
vám pracuje so starším doras-
tom?

 V MŠK sa cítim tak dobre, 
ako v niekdajších ZŤS či v Art-
medii. Je to taký rodinný klub, 
predseda klubu Miroslav Karas 
je veľmi seriózny človek, to isté 
platí aj o tajomníkovi Tomášo-
vi Lojdlovi, ktorý ma zlanáril, 
a ktorého som tiež trénoval. 
Prišiel som do mužstva, ktoré 
malo skóre 6:103, ale postupne 
sa situácia zlepšuje a stabilizu-
je. Keď som sa v MŠK objavil, 
tak sa do tímu vrátili niekoľkí 
chlapci, ktorí v ňom skončili. 
Začal som pracovať s desiati-
mi hráčmi, teraz ich už mám 
osemnásť. Som presvedčený, že 
III. dorasteneckú bratislavskú 
ligu zachránime. V stredu 13. 
januára sme sa s chuťou pustili 
do zimnej prípravy, absolvuje-
me ju v domácim podmienkach 
na našej umelej tráve. 

Aká je vôbec perspektíva petr-
žalského futbalu?

 Žiaľ, všetko je to o peniazoch 
a o celkových podmienkach. Na 
dedine sa kluby tešia slušnej 
podpore, zatiaľ čo tri futbalové 
kluby v najväčšej mestskej časti 
na Slovensku živoria a nemajú 
takú podporu, akú by si zaslú-
žili. V Petržalke sa okrem ho-
kejbalu nehrá žiadna najvyššia 
súťaž a to je smutné.

Bilancia Štefana Danu s jeho 
mužstvami počas doterajšej 
trénerskej kariéry: 730 zápasov, 
430 víťazstiev, 89 remíz, 211 
prehier. Skóre 2184:1012. 

Milan Valko
foto: Ján Luky


